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na. Cena do uzgodnienia - zależnie 
od liczby osób (minimum pięć), 
oraz ilości zamówionych atrakcji. 
Informacje i rezerwacje pod nume-
rem 41 344 50 06 lub po godz. 18 
pod numerem: 509 36 85 38.

Młodzawy Duże 
Gospodarstwo agroturystyczne 
Moniki i Rafała Stolarskich w Mło-
dzawach Dużych (gm. Pińczów). 
Kulig razem z ogniskiem. Trzygo-
dzinna trasa wiedzie po obrzeżach 
lasu. Z doświadczenia wiemy, że 
jak mocniej trzyma mróz, to ludzie 
chcą wracać do domów – mó-
wią właściciele gospodarstwa. 
Jedzenie we własnym zakresie. 
Grupy od 6 do 35 osób. Cena od 
osoby 8 zł. Telefon kontaktowy:  
41 357 92 63.

Grabowiec 
Gospodarstwo agroturystyczne 
“Cichy Zakątek” Michała Błasz-
czyka w Grabowcu (gm. Chmiel-
nik). Trzykilometrowa trasa bie-
gnie przez las, wzdłuż rzeki, aż 

do podnóża Gór Piotrkowskich.  
Na miejscu ognisko z kiełbaskami, 
grochówka i bigos. 
W ofercie mamy również regional-
ną potrawę, tzw. parowankę: ziem-
niaki, cebulka, wędzony boczek  
i skrzydełka zapiekane w ognisku. 
Zaprzęgi konne z grupami od 12 
do 18 osób. Powrót z pochodniami, 
gorąca herbata i ciasto. Cena od 
osoby 30-40 zł. Telefon kontaktowy: 
691 14 87 18 

Kaczyn 
Państwo Agnieszka i Paweł Wy-
soccy z Kaczyna (gm. Daleszyce) 
kuligi organizują od sześciu lat. 
Gospodarz jest przewodnikiem 
niedawno otwartego świętokrzy-
skiego szlaku konnego. Ich zdaniem 
tegoroczną nowością są kuligi uro-
dzinowe. Państwo Wysoccy mają 
stadninę liczącą 27 koni. Jednogo-
dzinne kuligi kosztują  20 zł od osoby.  
W tym ognisko z kiełbaskami, bi-
gos, barszcz oraz grzane wino na 
miodzie i przyprawach. Trasa wie-
dzie przez wieś, las i okolicę Ka-

czyna po Papiernię. Grupy od 20 
do 120 osób. Telefon kontaktowy:  
41 317 19 58 lub 602 815 845.

W lesie pod Kielcami 
Hotel Stangret przy ul. Kusocińskie-
go 51 w Kielcach zaprasza na półgo-
dzinny kulig po lesie. Ceny: dorośli 
15 zł, dzieci 10 zł. Ognisko na terenie 
hotelu w cenie 100 zł od grupy. Kieł-
basa i grzane wino - 5 zł od osoby. 
Możliwość zorganizowania tańców 
oraz dodatkowego menu. Cena do 
negocjacji. Telefon kontaktowy: 
41 249 25 49.

Po Biesaku 
Ośrodek Jazdy Konnej i Hipo- 
terapii “Maag” przy ul. Ściegiennego 
107 w Kielcach proponuje trasę po 
rezerwacie Biesak. Cena od osoby 
dla dzieci i młodzieży - 20 zł, dorośli  
- 30 zł. Organizatorzy zapew-
niają pieczywo, kiełbasę i gorą-
cą herbatę, a dla starszych coś  
“na rozgrzanie”. Kulig trwa  
około godziny. Warto zajrzeć  
do minizoo. W ośrodku są strusie, 
lamy, kozy, kucyki oraz alpaki. Tele-
fon kontaktowy: 41 361 40 81. 

Sobków 
Na zamku w Sobkowie kulig trwa 
nawet do dwóch godzin. Wszyst-
ko zależy od gości i od pogody. 
W saniach serwowane jest grzane 
wino (6 zł). Właściciele posiada-
ją cztery zaprzęgi. Jeden mieści 
5-7 osób, a wynajęcie go na go-
dzinę kosztuje 75 zł. Trasa rozcią-

ga się przez lasy, górki i nad rzeką  
w Sobkowie. Wieczorem po-
wrót z pochodniami i ognisko. 
Menu: kiełbaska z dodatkami  
i gorącą herbatą (6 zł), karczek 
pieczony (10 zł), prosiak pieczony  
(400-500 zł). Po kuligu możliwość 
zorganizowania poczęstunku w sali 
kominkowej na zamku. Telefon kon-
taktowy: 41 387 11 36 lub 509 30 
11 01.

Pierzchnica 
Staropolski kulig z tradycyjnym za-
przęgiem w Domu Opieki Rodzinnej 
“Hotelik”. Trasa biegnie wśród pół 
i lasów w Pierzchnicy i trwa ok. 40 
minut. Cena 12,5 zł od osoby. Grupy 
maksymalnie do 40 osób. Po kuligu 
z pochodniami ognisko z tradycyj-
nym menu, m.in. żurek (3,5 zł), bigos  
(4,5 zł), kiełbasa (4 zł), termos kawy 
i herbaty (10 zł), wino grzane (4 zł). 
Telefon kontaktowy: 41 353 82 50 
lub 41 353 86 28.

Zagnańsk 
Zimowe kuligi to świetny sposób na 
spędzenie wolnego czasu. Zajazd 
Chatka w Zagnańsku w swojej zimo-
wej ofercie proponuje: przejażdżkę 
saniami po lesie, ognisko na pola-
nie z pieczeniem kiełbasek. Przy 
muzyce można spróbować grzańca 
galicyjskiego lub grzanego piwa 
oraz gorącego żurku i świętokrzy-
skich pyz. Cena od osoby wynosi  
80 złotych. Zagnańsk, ul. Tury-
styczna 91, telefon kontaktowy:  
603 51 63 96.

Lodowiska 

Stolica regionu świętokrzyskiego 
poza dwoma stokami narciarskimi  
w granicach administracyjnych 
miasta oraz inne większe miasta 
regionu oferują również coś dla 
miłośników łyżew.

Sezonowe lodowisko Kielce 
ul. Szczecińska 1
tel.:  41 344 07 12
Lodowisko o wymiarach 50 x 25 m,  
wypożyczalnia sprzętu, parking, 
sklepik spożywczy i punkt gastro-
nomiczny.
Czynne: codziennie 
 od 9.00 do 18.00

Lodowisko Kielce Stadion  
– „Na skoczni”
tel.: 41 368 74 26
Lodowisko o powierzchni 600 
m kw.  w całości zamknięte pod 
namiotem.  
Ceny:  6 PLN dni robocze, 
 10 PLN w weekendy  
 (za godzinę). 

 
 
Wypożyczalnia łyżew.  
Czynne:  codziennie 
 od 10.00 do 22.00.

Miejskie lodowisko syntetycz-
ne Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Mickiewicza 32
tel.:  41 265 00 00
Wypożyczalnia sprzętu, parking, 
instruktor.
Czynne: Pon-Pt 12.00-20.00
 Sb-Nd 10.00-20.00

Kuligi

Tokarnia
Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza 
na tradycyjne kuligi organizowa-
ne na terenie skansenu w Tokarni. 
Kulig można połączyć z ogniskiem  
i pieczeniem kiełbasek, a także  
z biesiadą ludową w spichlerzu.  
Na uczestników czekają tradycyj-
ne potrawy oraz oprawa muzycz-
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Góry Świętokrzyskie są obszarem 
wyjątkowym w skali europej-
skiej. Na niewielkiej powierzchni 
obecne są tutaj skały i skamie-
niałości wszystkich okresów  
dziejów Ziemi, począwszy  
od skał kambryjskich z początków 
ery paleozoicznej, a na trzecio-
rzędowych i czwartorzędowych 
skończywszy. Góry Świętokrzy-
skie należą do jednych z najstar-
szych pasm górskich zarówno  
w Polsce, jak i w Europie. Ich dzi-
siejszy kształt jest wynikiem dzia-
łania procesów geologicznych  
w okresie 540 milionów lat.

Dla krajobrazu Gór Świętokrzy-
skich charakterystyczne są stro-
me skoki, gołoborza, skałki ostań-
cowe i głęboko wcięte doliny. 
Góry Świętokrzyskie należą do 
jednych z niższych pasm górskich 
w Polsce i w Europie, a najwyż-
szy szczyt Łysica liczy zaledwie 
612 m.n.p.m. Są zatem dosko-
nałym miejscem dla początkują-
cych narciarzy. Jednakże również 
doświadczeni amatorzy białego 
szaleństwa mogą znaleźć coś dla 
siebie, czyli strome stoki wyma-
gające kunsztu narciarstwa. 
Mimo niewielkiego wyniesienia 

Województwo świętokrzyskie cha-
rakteryzuje się urozmaiconym 
krajobrazem z dominacją kra-
jobrazu wyżynnego. Na terenie 
województwa znajduje się jeden 
park narodowy i osiem parków 
krajobrazowych. Relatywnie sła-
be uprzemysłowienie i względnie 
wysoka lesistość (około 27% po-
wierzchni województwa zajmują 
lasy) sprawiają, że w świętokrzy-

skim znajduje się wiele miejsc,  
w których można wytyczać trasy dla 
biegów narciarskich i kuligów. O ile 
biegi narciarskie są wciąż w Polsce 
raczkującą dyscypliną sportu, choć  
za sprawą sukcesów Justyny Ko-
walczyk zyskują na popularności,  
o tyle kuligi stanowią popularną 
rozrywką już od wielu stuleci. Już  
w XVII wieku na kuligach bawiła się 
polska magnateria. 

Góry Świętokrzyskie mają odrębny 
klimat niż rejony sąsiednie. Śred-
nie temperatura roczna jest niższa  
o około 1–2ºC. Najwyższe szczyty 
pokryte są śniegiem od listopada do 
kwietnia. Średni czas utrzymywania 
się pokrywy śnieżnej to 50 – 90 dni  
w ciągu roku. Podobnie jak w wyż-
szych górach można tu zaobserwo-
wać zjawisko inwersji temperatur 
– temperatura na nagrzanych sto-
kach górskich może być nawet o 5°C 
wyższa niż na dnie dolin, położonych 
kilkadziesiąt metrów niżej. Stąd też 
wiele zakątków Gór Świętokrzyskich 
może poszczycić się rekordami ni-
skiej temperatury niewiele gorszymi 
niż polski biegun zimna, czyli Su-
walszczyzna. A zatem Góry Święto-
krzyskie są doskonałym miejscem dla 
wszystkich miłośników zimy. 
W granicach samej stolicy woje-
wództwa świętokrzyskiego znajdu-
ją się dwa stoki narciarskie. Jeden  
z nich położony jest na Pierścieni-
cy (367 m.n.p.m.), którą potocznie 
nazywa się „Skocznią” ze względu 

na skocznię narciarską o punkcie 
konstrukcyjnym K-60, która znaj-
dowała się tu do 2006 r. Otwarcie 
pierwszej, drewnianej jeszcze skocz-
ni miało miejsce w 1954 r. W 1970 
w miejsce drewnianej wybudowa-
no skocznię o betonowej konstruk-
cji. Na inauguracyjnych zawodach  
w dniu 11 stycznia 1970 r. pojawi-
ło się kilkanaście tysięcy kibiców, 
konkursy odbywały się tu do 1977 r. 
Drugi stok znajduje się na Górze Te-
legraf (408 m.n.p.m.), czyli najwyż-
szym wzniesieniu leżącym w grani-
cach administracyjnych miasta Kielce  
i stanowi przykład stromego sto-
ku w sam raz dla doświadczonych 
narciarzy. Na szczycie góry Tele-
graf stoi należący do Polskich Sie-
ci Nadawczych maszt radiowy  
o wysokości 60 m. U podnóża góry 
znajduje się Cmentarz Żołnierzy 
Radzieckich – miejsce spoczynku  
12 tysięcy jeńców wymordowanych  
w Obozie Bukówka przez hitlerowców  
w latach 1942–1945.

Biegi narciarskie i kuligiSTOKI NARCIARSKIE Parametry stoków

Naśnieżanie Oświetlenie Godziny 
otwarcia

Parking
Restauracja

Wypożyczalnia 
sprzętu

Nazwa
Dane teleadresowe

Długość 
(m)

Szerokość 
(m)

Nachylenie (%)  
lub różnica  

poziomów (m)

Bałtów – „Szwajcaria bałtowska”
tel. 41 264 14 20, www.szwajcariabaltowska.pl

Stok nr 1

Stok nr 2

340

570

50-70

50-70

65m

65m

Pon-Nd 
9-21

Bodzentyn – Miejska Góra
tel. 608 32 41 14, 606 25 92 72

600 60 90m Pon-Nd 
10-22

Kielce
Góra Telegraf
tel. 41 368 74 26, www.rekreacja.kielce.pl
Góra Pierścienica
tel. 41 368 74 26, www.rekreacja.kielce.pl

500

500

40

22-50

100m

58m
Pon-Nd 
10-22

Krajno-Zagórze stok narciarski „Sabat”
tel. 41 312 77 11
http://sabatkrajno.fm.interia.pl

1000 60-100 95m Pon-Nd 
9-22

Mąchocice – Góra Radostowa
tel. 669 45 96 33, www.radostowa.ikielce.pl

800 50-200 105m

Pon-Nd 
od 9 do 

ostatniego 
klienta

_

Niestachów – Góra Otrocz 
tel. 41 302 10 48, 664 97 81 73 
www.niestachow.pl

Stok nr 1

Stok nr 2

Stok nr 3

Stok nr 4

450

430

150

80

90

90

90

90

15%

15%

12%

10%

Pon-Nd 
10-22

Tumlin – Góra Wykieńska
Tel. 41 303 49 82, www.tumlin-ski.prv.pl

500 42 79m Pon-Nd 
9-22

Widełki 
tel. 668 14 70 40, www.stacjawidelki.prv.pl

650 54 104m _
Pon-Pt 
10-19

Sob-Nd 
10-21

Trasy biegowe w województwie świętokrzyskim 

• Bieliny – trasa trudniejsza ( 10 km): Lechów – Wał Małacentowski – 
Góra Drogosiowa – Huta Nowa – Góra Chełmy – Skała – Bieliny

• Bieliny – trasa łatwiejsza (13 km): Huta Szklana – Bartoszowiny – 
Huta Szklana – Huta Podłysica – Podlesie – Bieliny - Porąbki


