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 „... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ...”

Świętokrzyska Kolejka
Dojazdowa “CIUCHCIA  
EXPRES PONIDZIE”
Jędrzejów ul. Dojazd 1
 tel.: +48 41 386 22 55
www.expres-ponidzie.k-ow.net

Egzotarium “Dolina Gadów”
Kielce ul. Kusocińskiego 61A                
tel.: +48 41 365 11 60, +48 514 90 83 36  
www.dolinagadow.pl

Klub Jeździecki Kielce Sp. z o.o.
25-045 Kielce,  
ul. Kusocińskiego 61A
tel.: +48 41 361 00 07, +48 601 51 14 48
www.centrumjezdzieckie.kielce.pl

Ośrodek Rekreacji i Hipoterapii “MAAG”
25-116 KIELCE, ul. Ściegiennego 207 
tel.: +48 41 348 91 83  
www.maagkielce.pl

Ośrodek Jazdy Konnej
“Amazonka” Borków 
26-021 Daleszyce
tel.: +48 41 317 19 92 
www.ta.pl/amazonkaborkow.html

Osada Średniowieczna 
w Hucie Szklanej
Huta Szklana
tel.: +48 41 241 24 14
www.osadasredniowieczna.eu

Centrum Jeździeckie 
Stadion Kielce

Stajnia jeździeckiego centrum ofe-
ruje 10 koni przygotowanych do 
pracy z jeźdźcami o różnym stop-
niu zaawansowania. Proponowa-
ne są tutaj treningi zarówno dla 
początkujących jak i wprawionych 
jeźdźców. W okresie zimowym jest 
do dyspozycji  hala o wymiarach 
51/32m. Na terenie Centrum Jeź-
dzieckiego znajduje się też Mini 
Zoo gdzie można obejrzeć: strusie 
emu, lamy, kozy, owce, kuce sze-
tlandzkie, króliki. Zimą organizo- 
wane są kuligi po urokliwym tere-
nie Biesaku.

Ośrodek Rekreacji 
i Hipoterapii MAAG

Oferta firmy:
• Jazda konna:
 - oprowadzanki dla dzieci, 
 - zajęcia na lonży, 
 - kursy dla początkujących, 
 - jazda na maneżu, 
 - treningi dla zaawanso- 
   wanych, 
 - tereny, 
 - rajdy, 
 - kuligi. 
• Pensjonat dla koni.
• Transport koni.
• Hipoterapia.
• Dogoterapia.
• Usługi gastronomiczne  
 i imprezy (klubowe,   
 okolicznościowe, integra- 
 cyjne, pikniki szkolne).

Ośrodek Jazdy Konnej 
“Amazonka”

Ośrodek Jazdy Konnej „Amazon-
ka” w Borkowie położony nad 
zalewem o powierzchni 40 ha  
lustra wody, otoczony jest ze 
wszystkich stron starym lasem 
sosnowym. Ośrodek dysponuje  
50 miejscami noclegowymi  
w pokojach 2, 3 i 4 osobowych  
z pełnym węzłem sanitarnym,  
oraz 60 miejscami noclegowymi  
w ogrzewanych domkach typu Brda 
(z pełnym węzłem sanitarnym).  
W ośrodku organizowane są za-
wody jeździeckie, prowadzimy 
naukę jazdy konnej, jazdę bryczka-
mi, ponadto jest boisko sportowe 
oraz korty tenisowe. Organizacja 
obozów jeździeckich i tenisowych, 
ferii zimowych, wycieczek szkol- 
nych, Zielonych Szkół oraz szko-
leń, pikników przy ognisku, a zimą 
kuligów. Walory krajoznawcze 
te-renu oraz dobre połączenie ko-
munikacyjne z Kielcami sprawiają,  
iż Borków jest ulubionym miej-
scem spędzania wolnego czasu  
i wspaniałego wypoczynku.

W niewielkiej miejscowości Huta 
Szklana w gminie Bieliny, u podnó-
ża Świętego Krzyża została zrekon-
struowana Średniowieczna Osada. 
Przekroczenie bramy Osady to nie-
samowita podróż w czasie – skok 
do rzeczywistości XII – XIV wieku, 
z jej całym niezwykłym kolorytem 
i klimatem. Zwiedzający spotykają 
mieszkańców skupionych na wy-
konywaniu swych codziennych 
zajęć, oglądają warsztat garncarski, 
kowalski, obróbki drewna oraz go-
spodarstwo bartnika. Goście sami 
mogą przekonać się czy ulepienie 
glinianego garnka jest sztuką ła-
twą, czy też spróbować samodziel-

nego utkania płótna na zgrzebną 
koszulę. W otoczonej mokradłami 
środkowej części wioski można po-
dziwiać drewniane posągi pogań-
skich bóstw czczonych przez pra-
dawnych mieszkańców tych ziem 
i bohaterów ze świętokrzyskich 
legend – postacie, które wprowa-
dzą nas w świat grozy, czarów i ta-
jemnic regionu. Ze średniowieczną 
codziennością zapoznamy się po-
dziwiając gospodarstwo domowe - 
otoczone plecionym ogrodzeniem, 
z chatą ze ścianami obrzuconymi 
gliną i dachem pokrytym słomianą 
strzechą oraz z piwniczką, w której 
zgromadzone zostaną ówczesne 
kulinarne specjały. Wędrując żwi-
rową ścieżką od bramy wejściowej 
ku najwyższemu punktowi Osady, 
miniemy chatkę zielarki, z przylega-
jącymi do niej grządkami pełnymi 
aromatycznych ziół i innych tajem-
niczych roślin oraz z paleniskiem 
przygotowanym do warzenia cza-
rodziejskich mikstur na różnorakie 
dolegliwości ciała i ducha.

Kolejka funkcjonuje na dawnej 
części sieci JKD. Organizator 
prowadzi o każdej porze dnia  
i nocy pociągi na zamówienie 
trasą: JĘDRZEJÓW – UMIANO-
WICE – PIŃCZÓW
Z dawnej świetności i ponad  
340-kilometrowej sieci Jędrze-
jowskiej Kolei Dojazdowej po-
zostało do dnia dzisiejszego 
104 kilo-metry szlaku. Odcinek 
aktualnie eksploatowany li-
czy niecałe 29,5 km. Niewielką 

jego długość wynagradza jed-
nak niepowtarzalny przebieg, 
urzekająca okolica, nasycenie 
miejsc szczególnych zarówno 
pod względem historycznym jak  
i przyrodniczo-krajoznawczym. 

Powstałe w kwietniu 2007 roku 
egzotarium żywych gadów jest  
jednym z nielicznych pod wzglę-
dem ilości zwierząt  tego typu 
obiektem w Polsce. Zwiedzający 
mogą zobaczyć tu wielu egzo-
tycznych mieszkańców, którzy  
w swoich środowiskach natural-
nych występują w Afryce, Ame- 
ryce, Azji czy odległej Austra-
lii. Należy wymienić chociażby:  
kajmana okularowego, kame-
leona jemeńskiego, pytony ty-
grysie (w tym rzadką odmianę 

albinotyczną), agamy  brodate 
i agamę wodną. Na uwagę za-
sługują także warany: biało-
gardły, nilowy oraz indyjski, jak 
również węże: boa dusiciele, 
pytony królewskie czy siatko-
wane. Ekspozycja zawiera tak-
że gatunki zagrożone wyginię-
ciem m.in.: pytona cejlońskiego  
i żółwie stepowe. Specyficzny 
klimat tego miejsca i obecność 
największych gadów świata 
wywołuje u odwiedzających  
niezapomniane przeżycia, któ-

Osada Średniowieczna

Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa 
“CIUCHCIA EXPRES PONIDZIE”

re na zawsze pozostają w pamięci  
i budzą nieskrywaną sympatię  
dla tych pięknych, dumnych i nie- 
zwykle efektownych zwierząt. 
Zapraszamy więc na spotkanie  
z potomkami dinozaurów.

Egzotarium “Dolina Gadów”

TURYSTYKA 
RODZINNA



Europejskie Centrum Bajki  
im. Koziołka Matołka
ul. Kornela Makuszyńskiego 1,  
28-133 Pacanów
Godziny pracy biur:  
poniedziałek-piątek, 7.30-15.30
tel.: +48 41 376 50 88, +48 606 65 49 83,   
+48  660 55 96 27       
www.stolica-bajek.pl/

JuraPark Bałtów
Bałtów 8a, 27-423 Bałów
tel.: +48 41 264 14 21, +48 519 34 61 40       
rezerwacja.baltow@jurapark.pl
www.juraparkbaltow.pl/index.php

Muzeum Zabawek i Zabawy
25-367 Kielce, pl. Wolności 2,
tel.: +48 41 344 40 78, +48 41 343 37 00
poczta@muzeumzabawek.eu
www.muzeumzabawek.eu/mziz

TURYSTYKA RODZINNA

Biorąc za kryterium liczbę uczest-
ników wyróżniamy turystykę 
indywidualną i zbiorową. Przy-
kładem tej drugiej formy jest 
turystyka w gronie rodzinnym. 
Turystyka jako jedna z form wy-
poczynku pełni również funkcje 
wychowawcze i integracyjne. 
Turystyka niweluje podziały mię-
dzy ludźmi, jednoczy, łagodzi 
napięcia. Ułatwia szukanie tego, 
co wspólne i właśnie dlatego jest 
bardzo dobrą forma rodzinne-
go spędzania czasu. Wzmacnia 
poczucie przynależność mło-
dego człowieka do wspólnoty 
rodzinnej. Ponadto turystyka 
pozwala na zdobycie własnego 
doświadczenia, zobaczenia tego, 
o czym  słyszało się, czytało się 
w książkach lub oglądało w tele-
wizji. Stwarza szanse na realizo-
wanie dobrze pojętej wolności, 
daje możliwość dokonywania 
własnych wyborów. Z reguły 
znacznie szybciej utrwalają się te 
zachowania, które wykonywane 
są z radością i chęcią, w konse- 
kwencji wyjazdy turystyczne  
są doskonałą okazją do kształ-
towania właściwych po-
staw młodego człowieka.  
Turystyka wiążę się ze zmianą 
miejsca pobytu oraz zmianą ryt-

mu życia, co skłania do wzmożo-
nej pomysłowości, odkrywania 
nowych pasji oraz nawiązywa-
nia nowych znajomości. Dzieci, 
które uczestniczą w turystyce 
rodzinnej wykazują w dorosłym 
życiu większą mobilność, są bar-
dziej otwarci na zmiany i lepiej 
funkcjonują w zespołach. 
Województwo świętokrzyskie 
jest odpowiednim miejscem do 
uprawiania wielu form turystyki 
w gronie rodzinnym. Wśród nich 
należy wymienić przede wszyst-
kim: formy turystyki poznawczej 
tj. turystyka przyrodnicza (ob-
serwowanie i poznawanie fauny  
i flory ziemi świętokrzyskiej), tu-
rystyka kulturowa (region świę-
tokrzyski bogaty jest w miej-
sca o walorach materialnych  
i niematerialnych ważnych ze 
względów kulturowych, arty-
stycznych i historycznych), tu-
rystyka kulinarna (np. Święto 
Śliwki w Szydłowie czy Dożynki 
w Tokarni), turystyka festiwa-
lowa (występy w amfiteatrze 
na kieleckiej Kadzielni); for-
my turystyki wypoczynkowej  
tj. agroturystyka i turystyka 
wiejska; formy turystyki kwa-
lifikowanej tj. turystyka piesza  
i rowerowa (liczne szlaki  

w regionie świętokrzyskim), turysty-
ka narciarska, jeździecka, żeglarska 
oraz kajakowa; formy turystyki zdro-
wotnej tj. turystyka uzdrowiskowa  
oraz turystyka spa and wellness; for-
my turystyki religijnej.

Poniżej prezentujemy miejsca szcze-
gólnie bogate w różnego rodzaju 
atrakcje dla dzieci i młodzieży. 

Europejskie Centrum Bajki im.  
Koziołka Matołka w Pacanowie jest  
instytucją kultury, której wszystkie 
działania skierowane są do dzieci,  
rodziców i osób pracujących  
z dziećmi.
ECB zostało powołane w 2005 roku 
przez Gminę Pacanów i Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego  
w celu przekształcenia Pacanowa  
w Europejską Stolicę Bajek. Pomy-
słodawcą idei jest Waldemar Dą-
browski – Minister Kultury w latach 
2002 – 2005. Z jego inicjatywy w 
2003r. w Pacanowie zorganizowano 
pierwszy Festiwal Kultury Dziecięcej. 

Festiwal stał się bodźcem do stwo-
rzenia nowoczesnego dziecięcego 
ośrodka kultury o znaczeniu między-
narodowym, którego zadaniem jest 
uczenie przez zabawę. Nie ma w Pol-
sce lepszego miejsca na taką działal-
ność jak właśnie Pacanów,  którego 
po całym świecie szukał rezolutny  
Koziołek Matołek. Od 2010 r. Eu-
ropejskie Centrum Bajki dzia-
ła w nowej siedzibie.  W wielo- 
funkcyjnym obiekcie dla dzieci  
znajduje się biblioteka z czytelnią  
i księgarnią, sala kinowa i teatralna 
oraz sale warsztatowe. Budynek 
otaczaja ogród zmysłów z alta-

nami. Jest tam też kuźnia, która 
ma upamiętniać słynnych kowali  
z bajki “120 Przygód Koziołka 
Matołka”. Nad stawem swoje  
miejsce znalazł amfiteatr.  
Budowa tej nowoczesnej sie-
dziby ECB została sfinansowa-
na ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego, Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Gminy  
Pacanów. Wizyta w Europejskim 
Centrum Bajki to prawdziwa podróż 
w krainę marzeń i snów. To niepo-
wtarzalne miejsce, które inspiruje 
do sięgania po literaturę oraz służy 
pielęgnowaniu pozytywnych war-
tości wśród dzieci, ale także i doro-
słych.
Na odwiedzających Europejskie 
Centrum Bajki w Pacanowie czeka 

niezwykła wystawa pt. „Bajkowy 
świat”  utrzymana w charakterze 
interaktywnej zabawy przy wyko-
rzystaniu m.in. technik multime-
dialnych. Odwiedzając ECB dzieci 
i dorośli znajdą się w wyśnionej 
bajce, pełnej kolorów i niespo-dzia-
nek. Europejskie Centrum Bajki od 
początku istnienia jest organiza-
torem licznych wydarzeń kultural-
nych – festiwali i konkursów o skali 
ogólnopolskiej. 

Historia JuraParku 
W rejonie Gór Świętokrzyskich już 
od lat siedemdziesiątych XX wieku 
znajdowano w skałach jurajskich 
ślady największych gadów w dzie-
jach Ziemi - dinozaurów. W związku 
z przypuszczeniem, iż w Bałtowie 
i jego okolicach mogą znajdować 
się ich tropy, Gerard Gierliński – 
pracownik Państwowego Instytu-
tu Geologicznego w Warszawie, 
rozpoczął badania na tym terenie. 
Wkrótce, w prasie ogólnopolskiej  
i naukowej pojawiły się informacje  
o odkryciach tropów górnoju-
rajskich dinozaurów – allozaura, 
stegozaura, kamptozaura i komp-
sognata. Odkrycie to wywołało 
zainteresowanie nie tylko me-
diów, ale i lokalnej społeczno-
ści. Dzięki pomysłowości, pra-
cy i energii wielu ludzi ruszyła 
budowa Bałtowskiego Parku Jurajs- 
kiego. Otwarcie nastąpiło 7 sierp-
nia 2004 i od tego momentu stał 
się on wizytówką Regionu Świę-
tokrzyskiego przyciągającym rze-

sze turystów z całej Polski. Park 
położony jest w rozwidleniu sta-
rorzecza rzeki Kamiennej na „Źró-
dlanej Wyspie”. Zwiedzanie Parku 
to niezwykła przygoda i podróż  
w czasie poprzez okresy geologicz-
ne naszej Ziemi – od początku jej 
istnienia do momentu pojawienia 
się istot ludzkich. Można zobaczyć 
tu rekonstrukcje dinozaurów wy-
konane w ich naturalnych rozmia-
rach, szczególne zainteresowanie 
wzbudza model dinozaura uzna-
nego za największego drapieżnika 
wszechczasów – tyranozaura. Trze-
ba będzie chyba jednak zmienić 
to myślenie, bo coraz częściej na-
ukowcy twierdzą, że tyranozaur był 
padlinożercą. W sąsiedztwie parku 
znajduje się stary młyn, przystań 
kajakowa, spływ tratwą, miejsca  
do zabaw dla dzieci.

Plac zabaw
Na najmłodszych zwiedzających 
czeka bogato wyposażony plac 
zabaw. Oprócz huśtawek, drabi-

nek, karuzel i zjeżdżalni można 
pobawić się w paleontologa, sa-
modzielnie odkopując szkielet 
ogromnego dinozaura. Najwięk-
szym powodzeniem wśród dzieci 
cieszy się jednak konstrukcja lino-
wa rozpięta na słupach przypo-
minająca pajęczą sieć. Cały teren 
placu został ogrodzony, a w spec- 
jalnie przygotowanych “piecza-
rach” znajdują się stoliki, gdzie 
mogą odpocząć dzieci lub ich do-
rośli opiekunowie.

JuraPark Bałtów - Rollercoaster 
Bałtów – całoroczna kolejka grawi-
tacyjna. Jest to jedyna taka atrakcja 
w regionie. Zjazd o długości ponad 
400 m pełen ostro nachylonych za-
krętów dostarczy adrenaliny nawet 
największym śmiałkom a mocno 
zakręcona spirala zjazdu pozwa-
la na rozwinięcie dużej prędkości 

wózka. Doskonale wyprofilowa-
ny zjazd o długości prawie 400 m 
spełnia wszystkie europejskie wy-
mogi bezpieczeństwa. Prędkość 
wózka regulowana jest indywi-
dualnie przez każdego uczestnika 
odpowiednio do swojej odwagi. 
Szalone, mocno nachylone zakręty 
i duża prędkość dostarcza niesa-
mowitych wrażeń.

Kolejka grawitacyjna:
- długość wyciągu - 135 m,
- długość zjazdu - 382 m,
- maksymalna prędkość zjazdu  
  to ok. 40 km/h. 

To największe i najstarsze muzeum 
zabawek w Polsce. Na 631 m kwa-
dratowych powierzchni wystawien-
niczej prezentowanych jest kilka 
tysięcy eksponatów. Zwiedzający 
mogą obejrzeć kilkanaście wystaw, 
m.in. lalki z całego świata, zabawki 
historyczne i ludowe, modele sa-
mochodów, samolotów, statków, 
kolejkę elektryczną. Pracownicy 
dokładają wszelkich starań, aby 
zwiedzanie Muzeum było dla dzieci 
niezwykłą przygodą, stąd wystawy 
interaktywne, gdzie młodzi odkryw-
cy historii zabawek mogą nie tylko 
obejrzeć, ale i dotknąć eksponatów. 
Podczas zwiedzania dzieci mają 
także okazję pobawić się w kąciku 
zabaw, a latem także na dziedzińcu 
Muzeum. Muzeum Zabawek i Zaba-
wy mieści się w zabytkowym XIX-
wiecznym budynku dawnych hal 
targowych. Codziennie w południe 
z wieży zegarowej muzeum „wyla-

tuje” świętokrzyska Baba Jaga, wy-
rzeźbiona przez Arkadiusza Latosa, 
a zamontowana na wieży przez ze-
garmistrza Bonifacego Komorow-
skiego. 

Europejskie Centrum  
Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Bałtów

Muzeum Zabawek i Zabawy


