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Ruszyły ferie!
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Mroźno i śnieżno - tak rozpoczęły się tegoroczne ferie. Dzieciaki z pięciu województw mają
dwa tygodnie wolnego.

Tegoroczne ferie zostały podzielone według województw na cztery terminy. Dzisiaj zaczęli pierwsi, ostatni,
rozpoczną wypoczynek 15 lutego. Kujawsko – pomorskie, lubuskie, małopolskie, wielkopolskie i świętokrzyskie –
uczniowie z tych pięciu województw mają dwutygodniową przerwę od nauki.
W Wiśle praktycznie wszystkie wyciągi są czynne [Pisaliśmy: Gdzie szusować?]. Umożliwiły to ostatnie opady śniegu,
ale i mróz, dzięki któremu właściciele nartostrad mogli wyprodukować sztuczny śnieg. Jak przekonuje Łukasz Bielski
z UM w Wiśle, nawet gdyby przyszło ocieplenie i deszcze, na stokach jest go wystarczająca warstwa, po której bez
problemów da się jeździć. Ale najbliższe dni to prognozy sporych mrozów, więc i nie będzie problemu z topniejącym
śniegiem.
Jest śnieg, więc jest zabawa - w Beskidy przyjeżdża coraz więcej grup młodzieży. Goście, którzy wybiorą się do Wisły
mają do dyspozycji 12 tysięcy miejsc noclegowych. Ośrodki noclegowe są o różnych standardach, na każdą kieszeń.
Turyści powinni być również zadowoleni z z Wiślańskiego Skipassu, który oferuje jazdę nie tylko na wyciągach w
Wiśle, ale i na trzech w Ustroniu.
Jak zapowiada Bielski, w Wiśle samą atrakcją będzie nie tylko jazda na nartach, ale imprezy towarzysząca na stokach.
M.in. końcem stycznia narciarski Bieg Retro, ma być też nowość – turniej polo na śniegu i ciekawostka – siatkówka
na śniegu. Będzie to ciekawa propozycja. Oczywiście główną impreza będzie Puchar Świata w skokach narciarskich.
Na stokach szusują zarówno turyści indywidualni, jak i zorganizowane grupy, które przyjechały tutaj na całe dwa
tygodnie. Jak przyznaje Bielski, największy najazd gości szykuje się w lutym, kiedy ferie zaczynają województwa
śląskie, mazowieckie, łódzkie czy pomorskie. Mamy nadzieję, że wówczas pogoda będzie łaskawa i będą dobre
warunki narciarskie – mówi.
Turyści pojawili się już też w Brennej. Jak przyznaje Katarzyna Macura, szefowa Ośrodka Promocji, Kultury i Sportu w
Brennej, sporym zainteresowaniem cieszy się lodowisko, które znajduje się za amfiteatrem. Widać, że przychodzą
na niego całe grupy. Czynne są wyciągi w Leśnicy i w Centrum. Węgierski w tym roku nie będzie
przyjmował turystów. - mówi Macura.
Większe imprezy towarzyszące feriom organizowane będą jedynie w czasie, kiedy odpoczywać będą dzieciaki z
naszego województwa. Na pewno 20 stycznia będzie duża, całodzienna impreza w amfiteatrze i w parku.
Będą i biegi, i inne zabawy na śniegu, animacje na lodowisku. - dodaje Katarzyna Macura.
Podobnie sytuacja wygląda w Ustroniu. Ruch widać na wyciągach, na szczęście sypnęło trochę śniegiem z
nieba, ale i tak gestorzy wyciągów ciągle dośnieżają trasy z armatek. Wykorzystują ujemne temperatury.
- mówi Katarzyna Czyż – Kaźmierczak naczelnik wydziału Promocji, Kultury, Sportu, i Turystyki.
Ustroń również szykuje siły na ferie zimowe województwa śląskiego. Wówczas wiele będzie się działo i na
stokach, i w centrum miasta. Będą walentynkowe koncerty czy wielkie gotowanie kwaśnicy. To wszystko
na rynku. – zapowiada Kaźmierczak. Ale oprócz tego nie zabraknie różnych zawodów na stokach i zabaw na
lodowisku, które mieści się na terenie kortów tenisowych przy Alei Legionów.

W najbliższą sobotę Ustroń zaprasza na 11. Zimowy Wjazd na Równicę. Wydarzenie organizuje Muzeum
Zabytkowych Motocykli "Rdzawe Diamenty". Start w samo południe spod bramy muzeum, które mieści się przy ul.
Partyzantów 1. Zapowiada się ciekawe widowisko z wieloma zabytkowymi motocyklami.
Jak wygląda ruch na stokach możecie obserwować również na portalu ox.pl – kamery.ox.pl
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