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Wisła przygotowała na nadchodzące dni wiele ciekawych imprez. Co będzie się działo w tej
beskidzkiej miejscowości?
Rozpoczęły się wakacje, Wisła ma więc bogatą ofertę skierowaną dla wszystkich, którzy wybiorą się do niej na
wakacyjny urlop. Zarówno ci, którzy przyjadą tutaj na dłuższy wypoczynek, jak i nawet na jeden dzień, skorzystać
będą mogli z wielu ciekawych propozycji.

Od 2 lipca w Wiśle trwa Letni Festiwal Tańca prowadzony przez Piotra Galińskiego. Organizatorzy zapraszają na
codzienne pokazy uczestników Festiwalu. To o godz. 14.00 w Amﬁteatrze im. St. Hadyny. W sobotę 5 lipca odbędzie
się Gala Festiwalu, która rozpocznie się tanecznym korowodem o godz. 16.00 na Pl. B. Hoﬀa, natomiast w
Amfiteatrze o godz. 18.00 Koncert Galowy.
W sobotę 5 lipca 2014 r. Wisła ponownie gościć będzie kolorowy peleton kolarzy. Po raz kolejny wystartuje wyścig
szosowy „Pętla Beskidzka” z udziałem prawie pół tysiąca kolarzy w ramach ogólnopolskiego cyklu Dobre Sklepy
Rowerowe ROAD Maraton. „Pętla Beskidzka”, to dla amatorów, najważniejsza obecnie impreza kolarstwa
szosowego w polskich górach, skierowana dla kolarzy amatorów, której trudne i malownicze trasy zlokalizowano w
przyjaznej kolarzom Wiśle.

Trasa jest bardzo malownicza, kolarze do wyboru mają dwa dystanse. Pierwszy - dystans PRO liczący 96 km
i 2400 m przewyższenia oraz dystans MARATON 160 km i 2700 m przewyższenia. Cały czas zachęcamy do
zapisywania się do tego wyścigu – mówi Krzysztof Kaczorowski z referatu promocji Wisły. Szybkie zjazdy, ostre
podjazdy – to wszystko czeka na zawodników. Organizatorzy zachęcają też, aby na trasę przybyli kibice, którzy
dopingować będą kolarzy.

Posłuchaj.

Krótszy dystans maratonu o dystansie 96 km przebiegał będzie w większości na pętli: Kubalonka, Szarcula,
Zameczek, Czarna Wisełka, Stecówka, Istebna Leszczyna, Połom, Andziołówka i ponownie Kubalonka (do pokonania
5 pętli).
Dystans 160 km to kolejna odsłona słynnej Pętli Beskidzkiej z modyﬁkacjami: Malinka – Zameczek - Szarcula –
Stecówka – Istebna Zaolzie – Koniaków – Jaworzynka Zapasieki – Tarliczne Milówka – Węgierska Górka – Cięcina Trzebinia – Rychwałd – Łękawica – Kocierz – Targanice – Porąbka – Tresna – Zarzecze –Buczkowice – Szczyrk –
Salmopol – Malinka – Czarna Wisełka – Stecówka.
Ważna informacja dla kierowców, z powodu organizowanych zawodów będą ograniczenia w poruszaniu się
pojazdami na powyższych odcinkach. Od 9:00 do około godz. 15.00 głównie w rejonie Wisły Czarnego, ul. Zameczek,
Kubalonki, Istebnej Zaolzia, zamknięte będą odcinki dróg. Baza zawodów oraz start zlokalizowane są na Skoczni im.
Adama Małysza. Meta wyścigu (pomiar czasu) znajdować się będzie na Stecówce.
Gry, rozgrywki, zabawa – to kryje się pod hasłem akcji Sportowe Wakacje w Wiśle. To cykl zajęć które odbywać się

będą w kolejne wtorki, soboty i niedziele. Zajęcia podzielone będą na bloki tematyczne: koszykówka, piłka nożna,
siatkówka, rolki oraz gry i zabawy dla najmłodszych. Najbliższe zajęcia już 5 i 6 lipca lipca. Pierwszego dnia
między 14 a 16 animacje odbywać się będą w okolicach Parku Miniatur koło amﬁteatru. W niedzielę zabawa
odbywać się będzie w okolicach siłowni między 11 a 13.00. Wstęp na te wydarzenia jest darmowy. Informacje i
zapisy UM Wisła tel. 33/855 34 56.
Jak informuje Ewa Zarychta szefowa referatu promocji i turystyki Urzędu Miejskiego w Wiśle - podczas całego tego
cyklu odbędzie się wiele konkurencji dla całych rodzin. m.in. w jeździe w skateparku, będą zajęcia na
ściance wspinaczkowej, będzie tez turniej tenisa stołowego, czy gra w bingo i badmintona.
Skoro Wisła to warto wybrać się również w góry. Kolejny już rok organizowana jest akcja 'Przewodnik czeka', to
bezpłatne wycieczki dla turystów indywidualnych. To akcja organizowana wspólnie z wiślańskim oddziałem PTTK.

POSŁUCHAJ

To wyjścia na górskie trasy, ich początek zawsze jest na placu Hoﬀa. Niektóre wyprawy to wycieczki na dłuższe
odcinki, inne prowadzą po Wiśle i jej obrzeżach.
Najbliższe terminy i trasy to:
5 lipca: spotkanie na Pl. B.Hoffa - godz. 9.00 7h
Przejazd z dworca PKS do przystanku Ustroń Polana ( godz.9.15. ) Przejście: Ustroń Polana - Równica - Orłowa - Trzy
Kopce Wiślańskie – Wisła
6 lipca: spotkanie na Pl. B.Hoffa - godz. 9.30 4h
Przejście: Pl. B.Hoﬀa - ul. Olimpijska - Partecznik - Osiedle Jarzębata - Osiedle Kamienny - Mamrzynka - Szymków - ul.
Bukowa - Centrum Wisły.
A już teraz zapraszamy na następny weekend. 12 i 13 lipca w Wiśle w ramach Folk Festiwalu 'Etnopole' odbędą się
fantastyczne koncerty. Będzie m.in. magiczny wieczór z Renatą Przemyk pod 'drzewem na Cieńkowie', w
amﬁteatrze będą występy marokańskiego zespołu Chigaga Group a także Magda Navarrete & BalkaLatin
Connection oraz Dikanda.
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