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Świetne warunki narciarskie na większości stoków naszego powiatu. Miłośników białego
szaleństwa jest sporo, jednak, mimo ferii, na wyciągach nie jest specjalnie tłoczno.
Zachęcamy do aktywnego wypoczynku na nartach i snowboardzie!

Wisła
– W Wiśle, jak w Alpach. Słonecznie, mroźno i biało. Warunki narciarskie na stokach wyśmienite.
Zapraszamy! – mówi Łukasz Bielski z Urzędu Miejskiego w Wiśle. – Zapraszamy także na lodowisko koło
ośrodka "Start" oraz na profesjonalnie przygotowane trasy biegowe na Kubalonce i Jonidle!
Soszów 8:00-22:00 – www.soszow.pl
Czynna jest trasy nr 1, 2 i 5, na których leży 40-50 cm śniegu, oraz trasa nr 3, na której pokrywa śniegu waha się
między 25 a 50 cm. Warunki są bardzo dobre.
Nowa Osada 8:00-22:00 – www.nowaosada.pl
Czynne są trasay nr 1 i nr 2, na których mamy 60 cm śniegu. Jeżdżą także wyciągi talerzykowe Krasnal, Maluch i
Beskid - tam na trasach jest również 60 cm śniegu. Warunki są bardzo dobre.
Cieńków 8:00-22:00 – www.cienkownarty.pl
Czynna kolej linowa, wyciąg talerzykowy, przenośnik taśmowy dla dzieci i karuzela rotondo. Można jeździć na
wszystkich trasach. Bardzo dobre warunki są na trasach nr 1 (30-80 cm śniegu), nr 2 (30-80 cm), nr 3 (50-80 cm
śniegu) i nr 4 (30-60 cm). Z kolei na trasie nr 5 (10-30 cm) warunki są dobre.
Klepki 8:00-21:00 – www.klepki.wisla.pl
Na trasie przy kolei linowej i orczyku leży 60 cm śniegu. Warunki są bardzo dobre.
Kiczera 8:00-21:00 – www.hotelstok.pl/wyciag-narciarski
Na stoku panują bardzo dobre warunki, a pokrywa śniegu to 55-65 cm.
Beskid 8:00-21:00 – www.wyciag-beskid.pl
Na trasie leży ok. 60 cm śniegu. Warunki są dobre.
Siglany 8:00-21:00 – www.siglany.wisla.pl
Warunki na stoku są bardzo dobre, a pokrywa śniegu wynosi ok. 40-50 cm śniegu. Czynne są dwa wyciągi - duży i
mały.
Pasieki 9:00-21:00 – www.pasieki.wisla.pl
Czynne są oba wyciągi, warunki bardzo dobre. Na trasie leży od 40 do 60 cm śniegu. Czynny jest także tor do
snowtubingu.
Stożek 9:00-17:00 – www.stozek.narty.pl
Czynne są trasy niebieska, czerwona i czarna, na których leży ok. 40-60 cm śniegu. Warunki na trasach są bardzo
dobre. Działa też wyciąg talerzykowy na dolnej polanie. Jest możliwość przejechania slalomu z pomiarem czasu.
Partecznik 9:00-18:00 – partecznik.bo.pl
Warunki na stoku są bardzo dobre, a na trasie leży 30-70 cm śniegu.
Skolnity 8:00-21:00 – www.skolnity.pl

Czynna kolej i trasa niebieska, na której leży od 40 do 70 cm śniegu.
Zajazd Głębce 9:00-20:00
Warunki na stoku są bardzo dobre. Na trasie leży ok. 50 cm śniegu.
Bukowa (przy ośrodku Karina) – www.karina.wisla.pl
Wyciąg dla dzieci i narciarza początkującego oraz śnieżne przedszkole.

Brenna
– Mamy kolejny słoneczny dzień, idealny na zimowe szaleństwa. Temperatura wynosi ok. -4'C.
Zapraszamy do szusowania! – mówi Aneta Mędrek z Informacji Turystycznej. – Zapraszamy również na
lodowisko do Parku Turystyki, które czynne jest od godz. 10:00 do 19:00. Na miejscu dostępna jest wypożyczalnia
łyżew.
Stacja narciarska Świniorka 9:00-20:00 – www.dolinalesnicy.pl/sn
Warunki ocenione są na bardzo dobre, pokrywa śnieżna nie przekracza 50 cm. Można dziś szusować na wyciągach
nr I, II, III i IV. Czynny jest też Snowtubing.
Kompleks narciarski Brenna WęgierSKI pon-pt 9:00-18:00; sobota, niedziela, święta, ferie śląskie 8:00-18:00 –
www.wyciagi.brenna.pl
Warunki narciarskie są bardzo dobre, pokrywa śnieżna to ok. 50 cm. Czynne są wyciągi nr I, II, IV oraz V.
Stacja Narciarska “Pod Starym Groniem” 8:00-16:00 – www.starygron.pl
Warunki na stoku bardzo dobre, pokrywa śnieżna to ok. 40 cm. Czynne wyciągi Stary Groń i Stary Groń Mini.
Ustroń
Kolej Linowa "Czantoria" 8:00-15:30 – www.czantoria.net
Na trasach panują dobre warunki narciarskie, pokrywa śnieżna miejscami dochodzi do 80 cm, temperatura wynosi 6°C. Czynne są wszystkie wyciągi - Kolej Linowa, Faturka, Solisko oraz Stokłosica.
Palenica 8:00-20:00 – www.palenica.ustron.pl
Na wyciągu panują bardzo dobre warunki do jazdy, pokrywa śnieżna nie przekracza 80 cm.
Mała Palenica 9:00-20:00 – malapalenica.pl
Stok pokrywa do 60 cm śniegu.
Poniwiec Mała Czantoria 7:30-21:00 – poniwiec.pl
Warunki na trasie dobre, czynne oba wyciągi. Pokrywa śniegu 30-35 cm. – Goście hotelu otrzymują darmowe
skipassy! – informuje ośrodek.
Istebna
Tutaj temperatura wynosi ok. -3°C, jest pogodnie. Na stokach występuje w większości świeży śnieg. Nieczynny wciąż
wyciąg Szus. Poza wyciągami można również korzystać z Tras Biegowych Kubalonka (bez założonego śladu) i Tras
Biegowych Istebna Zaolzie (założone dwa tory).
OchodzitaSki 9:00-16:00– www.ochodzitaski.pl
20-40 cm śniegu, warunki: dobre, otwarte trasy nr: 2,3,4 i 6.
Kompleks Zagroń 8:00-21:00 – www.istebna.org/wyciag-narciarski.html
Na obu wyciągach (kanapowym i talerzykowym) panują bardzo dobre warunki narciarskie. Pokrywa śnieżna wynosi
do 60 cm.
W każdą sobotę w godzinach 10-17 na stoku gra DJ, natomiast w każdą niedzielę do obiadu przygrywa Kapela
Góralska w godzinach 14-18.
Ośrodek Narciarski Złoty Groń 8:00-21:00 – www.zlotygron.pl
Na trasach leży świeży śnieg (40-70 cm), warunki ocenione są jako bardzo dobre, czynne są 3 z 4 wyciągów. – Szkoła
Narciarska Nartus już 6 rok z rzędu zaprasza dzieci w wieku 5-11 lat na szkolenia grupowe z cyklu Nartusy Świrusy i

NartuSKI! – zachęca ośrodek. 15.02 ośrodek zaprasza na Puchar Złotego Misia Haribo 2015.
Szańce Koniaków – orczyk czynny w weekendy 10:00-16:00 – www.uzawadow.pl
Warunki dobre, pokrywa śnieżna to ok. 30 cm, do dyspozycji wyciąg orczykowy o długości 500 m i talerzyk (80 m).
Skoczów
Wyciąg orczykowy „Pod Dębem” na stokach Górki Wilamowickiej (Kaplicówka) pn-pt 13:00-20:00, sb-nd 10:00-20:00
– basendelfin.pl/events/ogloszenie-wyciag.pdf
Długość stoku to około 270 m i przy sprzyjających warunkach pogodowych stanowi doskonałą bazę do nauki jazdy
na nartach lub desce.
Cieszyn
Wyciąg na Cieślarówce czynny: pon.-pt.15:00-19:00 dni wolne 10:00-19:00 – www.cieszyn.pl
– Od 7 stycznia Wyciąg narciarski „Cieślarówka” (ul. Rajska) również w tym roku zaprasza wszystkich
amatorów i profesjonalistów na swój stok – informuje Miasto Cieszyn.
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