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Chelosiowa Jama

Wejście do jaskini znajduje się 
na terenie nieczynnego kamie-
niołomu 35 metrów poniżej 
naturalnej powierzchni terenu. 
Jaskinię tworzy system próż-
ni rozwiniętych horyzontalnie  
we wszystkich kierunkach.  
W zachodniej części korytarze 
Chelosiowej Jamy zbliżają się 
do sąsiedniej Jaskini Pajęczej, 
od której dzieli ją kilkanaście 
metrów. Formy krasowe w ko-
rytarzach jaskini o wyraźnych 
śladach działalności aktywnych 
przepływów poprzecinane 
partiami o charakterze zawali-
skowym. Niektóre sale jaskini 
posiadają znaczne rozmiary.  
Z pośród wielu pięknych miejsc 
w jaskini wyróżniają się malow-
nicze: Sala z Jeziorkiem i Sala  
Z Kominem - pierwsza z głę- 
bokim na 7 m jeziorem, druga  
z pięknymi naciekami na pły-
towym stropie. Oprócz kla-
sycznych form naciekowych, 
zbudowanych tutaj z grubo-
krystalicznego kalcytu, spotkać 
można niezwykle oryginalną for-
mę zwaną „kaszką kalcytową“, 
która w niektórych miejscach 
pokrywa dno korytarzy warstwą 
grubą na kilka centymetrów. 
Niezwykle cenne są w Chelo-
siowej Jamie formy powstałe 
w namulisku, takie jak okruchy 
i konkrecje manganowe, czy 
też piramidki błotne i mikro-
tarasy piaszczyste. Na uwagę 
zasługuje też oryginalna meto-
da ochrony nacieków przed za-

deptaniem. Miejsca chronione 
ogrodzone są foliową taśmą, co 
skutecznie mobilizuje odwiedza- 
jących do zachowania ostrożno-
ści. Jaskinia jest dosyć wilgot-
na i błotnista, choć zbiorników 
wodnych jest niewiele, a deszcz 
podziemny występuje spora-
dycznie. Jedynym większym 
zbiornikiem wodnym jest je-
ziorko w Sali z Jeziorkiem kilku-
metrowej długości i głębokości  
7 m.

Jaskinia Pajęcza

Korytarze jaskini rozwijają się 
na zachód wzdłuż ściany ka-
mieniołomu. Niewielki pionowy 
otwór zabezpieczony stalowymi 
drzwiami sprowadza do małej 
salki. Dalej prowadzą dwa niskie 
korytarzyki. Wschodni kończy 
się po kilku metrach ścianą na-
muliska. Ten punkt położony jest 
ok. 15 m od Chelosiowej Jamy. 
Z boku wystają korzenie traw 
i krzewów. Zachodni korytarz 
doprowadza do korytarza po-
przedzielanego wantami. Łączy 
się on z Niską Salą o wysokości  
30 cm do metra. Jej strop po-
krywają gęsto nacieki. Przez 
niewielką pochylnię dostać się 
możemy do systemu wysokich, 
mytych korytarzy. Dalej ciasny  
przełaz prowadzi do Kolektora  
o wysokości 6 m, szerokości 5 
m i długości 80 m. W jego spą-
gu znajdują się bardzo interesu-
jące wymycia w namulisku. W 
końcowej części dno wyściełają 
duże wanty z pięknego krysta-

licznego kalcytu. W tej części za-
czyna się kilkusetmetrowy labirynt 
korytarzy o charakterze ładnie my-
tych meandrów i rur kierujących 
się na zachód i północ. Jaskinia  
w tym rejonie zbliża się ponownie 
do ściany kamieniołomu, gdzie 
zimą stwierdzono występowanie 
licznych wywiewów ciepłego po-
wietrza z niedostępnych szczelin. 
Na szczególną uwagę zasługuje 
przepiękny kocioł eworsyjny w 
sali Fata Morgana odsłaniający 
bardzo zróżnicowane warstwy 
skał. Namuliska w jaskini są zróżni-
cowane, gliniaste, ale często też i 
piaszczyste z przyjemnego, niemal 
plażowego piasku. W namulisku 
woda wykształciła ciekawe formy, 

stąd poruszać się po jaskini można 
tylko wyznaczonymi fragmentami 
korytarzy.
Należy przy tym wspomnieć rów-
nież o takich miejscach w Kielcach 
jak Wzgórze Kadzielnia i nieczynny 
już kamieniołom Wietrznia, gdzie 
także znajdziemy bardzo ciekawe 
jaskinie warte odwiedzenia. Na-
tomiast nieopodal Kielc tuż przy 
szosie E-7 prowadzącej w stronę 
Krakowa znajduje się słynna Jaski-
nia „Raj” 

Pod względem możliwości upra-
wiania wspinaczki skałkowej Kiel-
ce są wyjątkowe, gdyż w samym 
centrum miasta znajdują się dwa 
miejsca do tego dostosowane 
wzgórze Kadzielnia oraz Wietrz-
nia – teren po dawnym kamienio-
łomie. Jednakże należy przy tym 
zwrócić uwagę czy obiekt, którym 
jesteśmy zainteresowani nie znaj-
duje się na terenie objętym formą 
ochrony przyrody. W Kielcach 
działa Świętokrzyski Klub Alpini-
styczny, w którym doświadczeni 
członkowie udzielą informacji do-
tyczących możliwości uprawiania 
wspinaczki w regionie i wyposa-
żenia w stałe punkty asekuracyjne 
dróg wspinaczkowych. Oprócz 
tego Klub organizuje ogólnopol-
skie zawody we wspinaczce zi-
mowej, kursy wspinaczki skalnej, 
pokazy technik ratownictwa gór-
skiego, zabawy linowe dla dzieci. 
W Kielcach wspinać się można 
także na sztucznych ściankach lub 
tzw. boulderowniach, niewielkich 
ściankach, na których wspinaczka 
odbywa się bez asekuracji lin. 

Ściana wspinaczkowa 
w Białogonie
Ściana służy rekreacji, szkoleniu  
i doskonaleniu wszystkich technik 
wspinaczkowych oraz technik ase-
kuracji i ratownictwa jak również 
rozgrywaniu zawodów. W Domu 
Harcerza działa Klub Wspinacz-
kowy, w którym szkolą się mło-
dzi adepci wspinaczki sportowej. 
Ściana posiada wszelkie atesty 
bezpieczeństwa a jej obsługę sta-
nowi wyspecjalizowany personel, 
który zapewnia miłą i fachową 
obsługę. Ośrodek prowadzi kursy  
i szkolenia w zakresie zdobywania 
wiedzy i umiejętności wspinaczko-
wych.

Parametry techniczne ściany:
• wysokość - 7,5 m, 
• szerokość - 7,5 m, 
• maksymalne przewieszenie 

2,5 m, 
• drogi wspinaczkowe o zróżni-

cowanym stopniu trudności, 
• 5 stanowisk asekuracji górnej,
• możliwość wspinania z aseku-

racją dolną, 

• pełna faktura imitująca natu-
ralną rzeźbę skalną. 

• 56.25 m2 powierzchni wspi-
naczkowej, w tym ściany z rzeź- 
bą, przewieszenia, okapy, 

• ściany pionowe dla początku-
jących, 

• około 500 chwytów, 
• drogi w skali trudności od IV 

do VI.
• Ponadto także w Szkole Pod-

stawowej nr 22 przy ul. Ga-
garina w Kielcach znajduje się 
ściana wspinaczkowa tzw. bo-
ulderownia. 

Kielecki Park Linowy to miejsce 
gdzie każdy znajdzie moc atrakcji  
i przeżyje ekscytującą przygodę. Na 
jego terenie znajdują się trzy trasy: 

• Trasa dziecięca, składająca się 
z 12 przeszkód z przeznacze-
niem dla dzieci mniejszych 
(ok. 100 cm wzrostu). 

• Trasa średnia – 15 przeszkód 
dla dzieci starszych i opcjonal-
nie dorosłych. 

• Trasa trudna – 18 przeszkód 
dla młodzieży i dorosłych. 

Przeszkody zawieszone są na wyso-
kości od 3 do 8 m nad ziemią mię-
dzy podestami umocowanymi na 
drzewach. Stojąc na podeście prze-
pinamy się do następnej przeszko-

dy z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa uwarunkowanych 
obecnymi trendami  funkcjonu-
jącymi w alpinizmie. Park Linowy 
znajduje się pomiędzy stokiem 
narciarskim na Górze „Pierście- 
nica”, a stadionem lekkoatletycz-
nym nieopodal Hali Sportowej  
im. Legionów. Do Parku Lino- 
wego dojechać można od strony  
ul. Szczepaniaka.

Trzypoziomowy obiekt o na-
wierzchni wykonanej z płyty żelbe-
tonowej wielkości 720 m2, zakoń-
czony półokrągłym bank – rampem  
o wysokości 140  cm. Skate Park 
posiada 12 przeszkód zbudo-
wanych głównie z elementów  
drewniano-kompozytowych. Jedną  
z ciekawszych i najczęściej wyko-
rzystywanych do jazdy jest prze-
szkoda „Pier 7 - San Francisco  

z poręczami“. Pod względem wiel-
kości porównywalny jest z podob-
nymi obiektami znajdującymi się  
w Barcelonie i Odessie. Kielec-
ki Skate Park usytuowany został 
nieopodal Rezerwatu „Kadziel-
nia”, który znajduje się w niemal 
w samym centrum Kielc tuż przy  
ul. Krakowskiej będącej częścią 
drogi krajowej E-7 w stronę Krako-
wa. 

SPELEOLOGIA

SPORTY WSPINACZKOWE

PARK LINOWY

SKATE PARK

DŁUGOŚĆ: 3670 m
DENIWELACJA: 61 m (-58 , +3) 
w tym 7 m gł. jeziorko
WYSOKOŚĆ OTWOROW:   
257,3; 261,2; 286,1; 288,1 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORU:  
Góra Kopaczowa, Jaworznia  
koło Kielc, Gmina Piekoszów

DŁUGOŚĆ: 1183 m
DENIWELACJA: 
25,5 (-17,5, +8) m
WYSOKOŚĆ OTWORU: 
około 260 m n.p.m.
POŁOŻENIE OTWORÓW:
Góra Kopaczowa, Jaworznia 
koło Kielc, Gmina Piekoszów

Kontakt:
Speleoklub Kielecki 
Andrzej Kasza: 
tel.: +48 602 30 24 05
andrzejka@poczta.onet.pl
http://www.ssk.kielce.pl/

Kontakt:
tel.: +48 668 59 49 35, +48 507 15 16 10
kieleckiparklinowy@gmail.com
http://www.parklinowykielce.pl/

Kontakt:

Dom Harcerza
im. Natalii Machałowej
w Kielcach - Białogonie
tel.: +48 604 71 86 37
email: dhkielce@dhkielce.zhp.pl
www.dhkielce.zhp.pl

Świętokrzyski Klub 
Alpinistyczny 
tel.: +48 502 98 22 88
www.ska.org.pl

Szkoła Podstawowa nr 22
- boulderownia  
tel.: +48 41 361 55 65
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Capoeira
Klub Sportowy Escola Da Ca-
poeiragem prowadzący zajęcia  
z brazylijskiej sztuki walki capo-
eira na terenie Kielc oraz całego 
województwa świętokrzyskiego 
wchodzi w skład międzynarodo-
wej grupy  Escola Da Capoeira-
gem będącej nowoczesną szkołą 
Capoeira. Założycielem grupy 
jest Samuel Souza (Mestrando 
Samuca). Głównym celem gru-
py jest nowoczesna Capoeira 
Regional – niezwykle widowi-
skowa i efektowna odmiana  
z elementami akrobatycznymi. 
Poza samą Capoeira grupa zaj-
muje się promocją innych form 
charakterystycznych dla kultu-
ry afro-brazylijskiej. Prowadzo-
ne są również zajęcia taneczne  
z Maculele, Forro, Batucada, 
Samba de Roda i Samba Reg-
gae. Poprzez pracę społeczną 
szczególnie z dziećmi i młodzieżą 
nauczyciele grupy zaangażowani  

są w rozwój kultury afro-brazylij-
skiej na całym świecie. Obecnie 
grupa liczy około 5000 osób i po-
siada swoje filie w Brazylii, Belgii, 
Irlandii, Włoszech, Niemczech, 
Portugalii, Kolumbii, Turcji, Polski 
i Rosji. Na terenie Kielc i okolic 
KS Escola Da Capoeiragem pro-
wadzi zajęcia w licznych szko-
łach, propagując wśród dzieci  
i młodzieży zdrowy, aktywny styl 
życia oraz otwartość i tolerancję 
wobec innych kultur. Ponadto, 
klub organizuje niezwykle wido-
wiskowe pokazy, które uświet-
niły już niejedną imprezę kultu-
ralną w regionie świętokrzyskim  
i nie tylko.

SPORTY WALKI

SPORTY MOTORYZACYJNE

SPORTY POWIERZNE

Tor Wyścigowy „Kielce”
Tor Wyścigowy „Kielce” w Miedzia-
nej Górze stanowiący własność 
Automobilklub Kieleckiego leży na 
terenie  Ośrodka Sportowo-Tury-
stycznego „Moto - Raj“, oddalone-
go 12 km od Kielc w kierunku Łodzi 
przy drodze krajowej 74. Tor „Kiel-
ce” jest jednym z dwóch tego typu 
istniejących w Polsce. Na prze-
strzeni 30 lat funkcjonowania toru 
zorganizowano ponad 80 imprez, 
podczas których zawodnicy wal-
czyli o tytuł Mistrza Polski. To tutaj 
co roku odbywają się dwie lub trzy 
rundy Wyścigowych Samochodo-
wych Mistrzostw Polski, połączone 
z Pucharami popularnych marek 
takich jak: Fiat, Alfa Romeo, Kia, 
Renault. Na torze „Kielce” Fiat Auto 
Poland od 14 lat organizuje Grand 
Prix dziennikarzy, podczas którego 
prezentowane są najnowsze mo-
dele Fiata. To tutaj swoje pierwsze 
testy w Polsce przeszły takie mo-
dele samochodów jak Alfa Romeo 
156 GTA, Subaru Impreza STI, Fiat  
Stilo i in.  Poza najbardziej prestiżo-
wymi imprezami samochodowymi 
obiekt posłużył również jako baza 
Mistrzostw Świata Motocyklowej 
Sześciodniówki, które odbyły się 
w 2004 r. W 2000 r. rozegrano na  

 
torze jedną z największych imprez 
kolarskich jaką były Młodzieżo-
we Mistrzostwa Europy.  Ponadto,  
w krótkim czasie nastąpiła rozbudo-
wa obiektu, także pod kątem innych 
funkcji: turystyka – camping, sport 
– tor kartingowy oraz baza szkole-
niowa dla ratownictwa drogowego. 
Na początku lat 80. zorganizowana  
została giełda samochodowa, któ-
rej efekty umożliwiły samodziel-
ność ekonomiczną właścicielowi 
obiektu Automobilklubowi Kielec-
kiemu. Obecnie dużymi walorami 
całego wielofunkcyjnego komplek-
su obiektów „Moto-Raj są przede 
wszystkim:

• piękne, zalesione, górzyste  
i atrakcyjne rekreacyjno-tury-
styczne okolice,

• ekologicznie czyste tereny,
• tor wyścigowy atrakcyjny  

pod względem sportowym,
• wielofunkcyjne zaplecze 

obiektu,
• centralne położenie w Polsce.

Lotnisko Kielce 
Lotnisko Kielce w Masłowie po-
wstało w 1937 roku. W okresie 
międzywojennym było drugim 
lotniskiem w województwie świę-
tokrzyskim (po Sandomierzu).    
Lotnisko Kielce jest położone  
w woj. świętokrzyskim, na tere-
nie Gminy Masłów w odległości  
8,5 km w kierunku północno-
wschodnim od centrum Kielc.
Przy lotnisku działa Aeroklub Kie-
lecki, który zrzesza swoich człon-
ków w sekcjach: samolotowej, 
szybowcowej, spadochronowej, 
motolotniowej, samolotów ultra-
lekkich. 
Działalność sekcji samolotowej 
opiera się w całości na samolo-
tach klubowych. W ramach swojej 
działalności prowadzi ona szkole-
nia podstawowe do licencji pilota 
samolotowego PPL(A) i dodat- 
kowych uprawnień lotnictwa spor-
towego oraz wspomaga działal-
ność sekcji szybowcowej i spado-
chronowej. Sekcja szybowcowa 
organizuje podstawowe szkolenia 
szybowcowe do uzyskania licen-
cji pilota szybowcowego PL(G) 
oraz prowadzi bieżące dodatko-
we szkolenie swoich członków 
w lataniu sportowym. Piloci szy-
bowcowi wykorzystują szybowce 
klubowe. Sekcja spadochronowa 
swoją działalność opiera na sprzę-
cie klubowym i użyczonym przez 
swoich członków. Prowadzi szko-
lenia podstawowe do uzyskania  

świadectwa kwalifikacji skoczka 
spadochronowego PJ oraz szko-
li swoich skoczków w skokach na 
celność lądowania i w akrobacji 
zespołowej. Działalność sekcji pro-
wadzona jest głównie w weeken-
dy oraz inne dni wolne od pracy. 
Sekcja motolotniowa opiera swoja 
działalność wyłącznie na sprzęcie 
prywatnym. Piloci motolotniowi 
wykonują loty w ramach swoich 
posiadanych uprawnień. Szkole-
nia motolotniowe prowadzone są  
w ramach innych ośrodków szkole-
niowych. Sekcja samolotów ultra-
lekkich również opiera swoje dzia-
łania na sprzęcie prywatnym. Piloci 
przechodzą szkolenie podstawowe 
w innych ośrodkach, natomiast  
w Masłowie wykonują loty w ra-
mach swoich posiadanych upraw-
nień.

Na terenie województwa świę-
tokrzyskiego działa również fir-
ma skoczmy.pl, organizująca dla 
wszystkich chętnych skoki spado-
chronowe, zarówno dla indywidu-
alnych osób jak i w ramach dużej 
imprezy firmowej.

Muay Thai
Świętokrzyski Klub Muay Thai 
Kielce został założony w 2007 
roku Od samego początku w klu-
bie obok Muay Thai, działa tak-
że sekcja Brazylijskiego Jiu-Jit-
su. Zawodnicy kieleckiego klubu 
już podczas pierwszych startów  
w turniejach zaczęli odnosić suk-
cesy. Do największych do tej pory 
należą srebrne medale Rafała Ma-
ciaszka oraz Piotra Sobczyńskiego 
w zawodach  Międzynarodowego 
Pucharu Polski, które odbyły się  
w Olsztynie w dniach 9-10.01.2009 r.  
Poza działalnością szkoleniową 
Klub jest inicjatorem licznych  
akcji społecznych m.in. takich 
jak „Muay Thai a kropla krwi” czy 
„Muay Thai przeciw narkotykom”. 
Poprzez swoją działalność, Klub  

swój wizerunek nie tylko na 
płaszczyźnie sportowej, ale także 
społeczno-kulturalnej dążąc do 
należytego wychowania moral-
nego naszych zawodników oraz 
popularyzując tradycje i zwy- 
czaje niezwykle pięknego i fascy-
nującego kraju, jakim jest Tajlandia. 
Wysoko wykwalifikowana kadra 
dokłada wszelkich starań by stano-
wić pozytywny wzór do naślado-
wania, nie tylko na ringu, ale też w 
życiu codziennym.

Karate Kyokushin
Kielecki Klub Karate Kyokushin po-
wstał ponad 30 lat temu z inicjatywy 
obecnego prezesa Klubu Krzysztofa 
Borowca. Jest jednym z najprężniej 
działających ośrodków tego typu  
w Polsce, zawodnicy KKKK wielo- 
krotnie triumfowali w zawodach 
ogólnokrajowych zarówno indywi- 
dualnie jak i drużynowo. Liczne  
sukcesy Klubu są zapewne zasługą 
wysoko wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej, oraz ogromu pracy 
włożonego w te osiągnięcia przez 
zawodników i ich trenerów. Kie-
lecki Klub Karate Kyokushin pro-
wadzi zajęcia ogólno sportowe dla  

wszystkich grup wiekowych, które 
sprzyjają rozwojowi oraz poprawie 
sprawności fizycznej i psychicznej 
ćwiczących Klub organizuje oprócz 
zajęć treningowych wiele form wy-
poczynku. Co roku KKKK organizuje 
letnie oraz zimowe obozy szkolenio-
we, a także letnią oraz zimową Aka-
demię Karate.

Kontakt:
Michał Pająk – Prezes KS Escola 
Da Capoeiragem
tel.: +48 505 29 39 13
www.capoeira-kielce.pl
mundo.fantasma@wp.pl

Kontakt:
Krzysztof Borowiec 
– Prezes Klubu KKKK
tel./fax: +48 41 361 38 02
kyokushinkielce@wp.pl

Kontakt:
Andrzej Musiał 
– prezes ŚK Muay Thai Kielce
tel.: +48 788 07 71 01
www.muaythaikielce.com
tajskiboks@op.pl

Kontakt:
Automobilklub Kielce
tel./fax: +48 41 361 98 55
www.automobilklub.kielce.pl
biuro@automobilklub.kielce.pl

Kontakt:
tel./fax: +48 41 311 07 06 
tel.: +48 663 77 03 75
biuro@lotniskokielce.pl

Kontakt:
tel.: +48 602 32 33 23
www.skoczmy.pl


