
Stacja narciarska Konary oferuje dwa wyciągi talerzowe i dwie trasy zjazdowe o długości 
480 m oraz 750 m, różnicy wzniesień wynoszącej 80 m i o średnim nachyleniu 17%. Po-
czątkujący mogą spróbować swoich sił na specjalnie przystosowanym, łagodnym, zielo-
nym stoku typu „ośla łączka”. Dla snowboardzistów i narciarzy, którzy preferują freestyle 
ośrodek narciarski przygotował zabawę w snowparku. Stok jest oświetlony, co umożliwia 
szusowanie w późnych godzinach wieczornych. Dla gości przygotowany jest darmowy 
parking. A po długich, wyczerpujących godzinach spędzonych na stoku, można posilić się 
w restauracji, funkcjonującej przy stacji. 

Stok Narciarski „Konary” w Konarach
Konary 21a, 27-640 Konary
tel. 512 218 558
www.stok-konary.pl
Ośrodek czynny: 10.00-21.00 
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Województwa Świętokrzyskiego 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342 15 30
www.swietokrzyskie.pro 

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60 
www.swietokrzyskie.travel

Lodowisko MOSiR w Kielcach
ul. Szczecińska 1, 25-341 Kielce
tel. 41 344 07 12
www.mosir.kielce.pl 

Lodowisko w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Stadion” w Kielcach 
al. Na Stadion 365, 25-127 Kielce
tel. 41 361 55 55
www.stadion.kielce.pl

Lodowisko przy ośrodku „Nowy Telegraf”
ul. Narciarska 6, 25-214 Kielce
tel. 570 556 600
www.telegrafkielce.pl 

Lodowisko im. M. Filipowskiego w Skarżysku-Kamiennej 
ul. Sienkiewicza 34, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
tel. 41 277 14 41
www.mcsir.skarzysko.pl 

Lodowisko „Biały Orlik” w Końskich 
ul. Południowa 5, 26-200 Końskie 
tel. 41 372 90 60 

Lodowisko „Biały Orlik” w Busku-Zdroju (przy pływalni miejskiej)
ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój 
tel. 41 371 51 50, 378 85 49

Lodowiska (wybrane obiekty):

Stok narciarski „Sabat” (425 m n.p.m.) znajduje się w otulinie Świętokrzyskiego Parku  
Narodowego u podnóża Łysicy 613,4 m n.p.m., jednego z najwyższych wzniesień w Gó-
rach Świętokrzyskich. To tutaj podobno, kiedy jeszcze nie było wyciągów, jeździł na nar-
tach sam Stefan Żeromski. Z górnej stacji wyciągów rozciąga się piękny widok na Dolinę 
Wilkowską, po prawej stronie natomiast, jak na dłoni, widać pasmo Łysogór. Stok zna-
komicie nadaje się do uprawiania rekreacyjnego narciarstwa całą rodziną od wnuka po 
dziadka. Trasa liczy ok. 850 m. W każdą sobotę organizowana jest Nocna Jazda z różnymi 
motywami przewodnimi. Na terenie ośrodka działa profesjonalna wypożyczalnia sprzętu 
narciarskiego i snowboardów. Dla osób stawiających pierwsze kroki w narciarstwie oraz 
snowboardzie dostępna jest szkółka narciarska z długim na 100 m wyciągiem taśmo-
wym. Przy dolnej stacji wyciągu znajduje się parking oraz restauracja „Magia Sabatu”, 
w której skosztować można regionalnych potraw. 

Stacja Narciarska „Sabat”
Krajno-Zgórze 43c, 26-008 Górno
tel. 505 505 654
www.sabatkrajno.pl 
Ośrodek czynny: 9.00-20.00

Ośrodek narciarski w Niestachowie (góra Otrocz 372 m n.p.m.) do dyspozycji miłośni-
ków białego szaleństwa oddaje 5 wyciągów, w tym 3 orczykowe, 1 zaczepowy i 1 na linę. 
Wszystkie wyciągi obsługuje elektroniczny system dostępu na karty zbliżeniowe. Narciarze 
i snowboardziści mają do dyspozycji stoki o powierzchni 4 ha. Trasy są szerokie, łagodne, 
typowe dla narciarstwa rodzinnego, z obydwu stron otoczone lasem. Ze szczytu rozciąga 
się przepiękny widok na Łysogóry. Wszystkie trasy są oświetlone, sztucznie naśnieżane 
i ratrakowane. Wydzielony stok o długości 100 m z wyciągiem zaczepowym przeznaczo-
ny jest dla dzieci. Na trasie porozstawiane są figury z gąbki ułatwiające dzieciom naukę 
pierwszych skrętów. Na terenie ośrodka działa wypożyczalnia sprzętu, szkoła narciarska, 
gastronomia. Przy sprzyjającej aurze (naturalny opad śniegu) uruchomiana jest biegowa 
trasa narciarska. Trasa jest przygotowywana frezem profilującym tory do uprawiania nar-
ciarstwa klasycznego.

Ośrodek Narciarski „Niestachów”
Niestachów 167a, 26-021 Daleszyce 
tel. 664 978 173 (dostępny w czasie pracy ośrodka)
tel. 664 913 114 lub 668 111 158 (dostępny poza godzinami pracy ośrodka)
www.niestachow.pl 
Ośrodek czynny: 10.00-21.00 

Wokół Tumlina wznoszą się Wzgórza Tumlińskie, a na jednym z nich, zwanym Górą  
Wykieńską (401 m n.p.m.), usytuowany jest ośrodek narciarski z dwoma wyciągami – or-
czykowym i talerzykowym. Niewielkie oddalenie od Kielc i dobre warunki zjazdowe przycią-
gają wielu narciarzy. Do ich dyspozycji przygotowane są dwie trasy o długości 500 i 300 m. 
Od wielu lat malownicze okolice Tumlina służą także miłośnikom narciarstwa biegowego. 

TUMLIN SPORT SKI w Tumlinie 
Tumlin-Podgród 43b, 26-085 Miedziana Góra 
tel. 696 599 849, 696 617 145, 691 693 340
www.tumlinsportski.pl 
Ośrodek czynny: 10.00-22.00
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Prastare Góry Świętokrzyskie, leżące w sercu województwa świętokrzyskiego, znane są wśród 
turystów dzięki swym niezwykłym walorom przyrodniczym i kulturowym. To najstarsze pasmo 
górskie w Polsce jest również atrakcyjne zimową porą. Świętokrzyskie zaprasza amatorów 
„białego szaleństwa, zarówno tych początkujących, jak i zaawansowanych”, do kilku stacji 
narciarskich zlokalizowanych w niedalekiej odległości od stolicy regionu – Kielc. Sztucznie 
dośnieżane i dobrze oświetlone trasy przedłużają sezon narciarski i stwarzają możliwości szu-
sowania do kilku godzin dziennie. Na wszystkich tych, którzy chcieliby zamienić szusowanie 
w dół stoku na inną formę turystyki narciarskiej, w województwie czekają rozległe pola, ła-
godne wzgórza oraz lasy z licznymi, dobrze utrzymanymi duktami, będącymi wymarzonymi 
terenami do organizowania wypraw na nartach śladowych. A kogo zmęczą narciarskie buty, 
może je zamienić na łyżwy. Zimą uruchamiane są lodowiska sezonowe pod gołym niebem, 
działają również obiekty kryte. Każdy, komu zima nie jest straszna, znajdzie coś dla siebie. 

Na górze Pierścienicy (367 m n.p.m.), na jej północnym stoku, znajduje się niewielki 
ośrodek narciarski. Niegdyś w tym miejscu istniała skocznia narciarska (do 2006 roku). 
Obecnie działają tu 2 wyciągi orczykowe podwójny oraz dodatkowy krótki taśmociąg dla 
dzieci. Długość przygotowanej trasy zjazdowej wynosi 500 m, szerokość 22-50 m, różni-
ca poziomów 58 m. Trasa jest sztucznie dośnieżana, ratrakowana i oświetlona. Doskona-
ła szczególnie dla początkujących narciarzy. Zimą funkcjonuje tu serwis, wypożyczalnia 
sprzętu narciarskiego oraz szkółka narciarska. Atrakcją centrum jest zadaszone lodowisko 
oraz trasa do biegów narciarskich. 

Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Stadion” w Kielcach 
al. Na Stadion 365, 25-127 Kielce
tel. 41 361 55 55
www.stadion.kielce.pl 
Stok czynny codziennie: wyciągi orczykowe 10.00-22.00, wyciąg taśmowy do 21.30.
Lodowisko czynne: pn.-pt. 14.00-21.30, sb., nd. i święta 10.00-21.30.

Na górze Telegraf (406 m n.p.m.), ze szczytu której rozpościera się wspaniały widok na 
Kielce, funkcjonuje ośrodek narciarski z dwoma wyciągami orczykowymi o długości 200 m, 
tzw. przedszkole narciarskie oraz o długości 400 m dla tych średniozaawansowanych 
i profesjonalnych riderów. Długość trasy głównej wynosi 500 m, szerokość 40 m a różnica 
poziomów 100 m. Trasa jest sztucznie dośnieżana, ratrakowana i oświetlona. W górnej 
części jest trudna i wymaga doświadczenia w jeździe na nartach. Ośrodek dysponuje par-
kingiem, barem, serwisem i wypożyczalnią sprzętu narciarskiego. Atrakcją jest również 
zlokalizowane tu lodowisko o powierzchni 600 m2 wraz ze strefą chillout, w której mieści 
automat z kawą, herbatą oraz zimnymi napojami, przebieralnia. Na miejscu znajduje się 
również wypożyczalnia łyżew, kasków oraz pingwinków dla dzieci. Atmosferę na lodowisku 
podgrzewa klimatyczna muzyka oraz gra świateł.

„Nowy Telegraf” s.c. Milcarz Piotr, Kozłowski Paweł
ul. Narciarska 6, 25-214 Kielce
tel. 570 556 600
www.telegrafkielce.pl 
Stok czynny codziennie: 10.00-22.00 z przerwą na ratrakowanie stoku. 

W Bodzentynie, na Górze Miejskiej (426 m n.p.m.) funkcjonuje mała stacja narciarska 
o urokliwej nazwie „Baba Jaga”. Do dyspozycji narciarzy, i nie tylko, są trzy wyciągi, w tym 
jeden krótki wyciąg dla dzieci z przedszkolem narciarskim. Stok w Bodzentynie jest szeroki 
i zawsze doskonale przygotowany. Długość trasy wynosi 650 m, różnica poziomów 90 m. 
Łagodny kąt nachylenia sprzyja osobom stawiającym na nartach pierwsze kroki. Z górnej 
stacji najdłuższego wyciągu rozciąga się piękny widok na miasteczko i jego okolicę, aż 
po lasy Puszczy Świętokrzyskiej. Na miejscu znajduje się karczma w stylu regionalnym 
oraz wypożyczalnia nart i snowboardów. Obok budynku usługowego zlokalizowany jest 
duży parking. 

Stacja narciarska „Baba Jaga” 
Miejska Góra, 26-010 Bodzentyn
tel. 606 259 272, 607 771 209
www.nartybodzentyn.pl 
Stacja czynna: 10.00-22.00.

ZIMOWE
SZALEŃSTWA

ZIMOWE SZALEŃSTWA

1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne „Stadion” w Kielcach

2. „Nowy Telegraf” s.c. Milcarz Piotr, Kozłowski Paweł

3. Stacja narciarska „Szwajcaria Bałtowska” w Bałtowie

4. Stacja narciarska „Baba Jaga” w Bodzentynie

5. Stacja Narciarska „Sabat” w Krajnie-Zagórzu

6. Ośrodek narciarski „Niestachów” w Niestachowie

7. Tumlin SPORT SKI w Tumlinie

8. Stacja Narciarska „Konary” w Konarach

Końskie

Oblęgorek

Ciekoty Bodzentyn

Ostrowiec 
Świętokrzyski

Sandomierz
Ujazd

Kurozwęki
Szydłów

Tokarnia

Solec-Zdrój

Chęciny

KIELCE

Nagłowice

1

7
3

4
5

6

8
2

Wydawca publikacji:
Urząd Marszałkowski  
Województwa Świętokrzyskiego 
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 41 342 15 30
www.swietokrzyskie.pro 

Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce
tel. 41 348 00 60 
www.swietokrzyskie.travel

Ośrodek narciarski „Szwajcaria Bałtowska” jest integralną częścią Bałtowskiego Kom-
pleksu Turystycznego w Bałtowie. Znajduje się tu 5 tras o łącznej długości 2 500 metrów. 
4-osobowa kolejka linowa krzesełkowa może przewieźć około 2400 osób w ciągu go-
dziny natomiast dwa nowoczesne wyciągi orczykowe 1500 osób na godzinę. Na potrze-
by szkółki narciarskiej i wszystkich osób stawiających pierwsze kroki na nartach działa 
również 100 metrowy wyciąg „wyrwirączka”. W 2014 roku na terenie Szwajcarii Bałtow-
skiej otwarto SNOWPARK. Nowoczesny system sztucznego naśnieżania i odwadniania 
oraz mocne oświetlenie pozwalają na zjazdy ze stoków do późnych godzin nocnych. Sys-
tematyczne ratrakowanie tras zapewnia komfort jazdy nawet najbardziej wymagającym 
narciarzom. Obok stoku znajduje się wypożyczalnia sprzętu, a doświadczeni instruktorzy 
ze szkoły narciarskiej prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe zarówno dla stawiających 
pierwsze kroki w narciarstwie jak również dla tych, którzy chcą doszlifować zdobyte umie-
jętności. Po szaleństwach na stoku można zajrzeć do Wioski Świętego Mikołaja. Tuż obok 
stoku można skorzystać z atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych – lodowisko 
z wypożyczalnią łyżew, snowtubing, zimowa karuzela oraz górka saneczkowa.

Stacja narciarska „Szwajcaria Bałtowska” w Bałtowie 
Bałtów 8a, 27-423 Bałtów 
tel. 41 264 14 20, 264 14 21
www.szwajcariabaltowska.pl 
Ośrodek czynny: 9.00-21.00.
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