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STYCZEŃ
8 stycznia | Koncert Noworoczny
Hotel Gołębiewski
Koncert „Brodway Show” z okazji powitania nowego roku. W pro-
gramie największe przeboje znanych musicali: „Chicago”, „Cabaret”, 
„Moulin Rouge”, „Skrzypek na dachu”, „Upiór w operze”. Początek 
o godz. 17.00, wstęp wolny!

12 stycznia | „Płyniesz Olzo”
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Spotkanie ze znanym badaczem folkloru i języka prof. Danielem 
Kadłubcem na temat kultury duchowej i materialnej Zaolzia. Wydarze-
nie połączone z promocją drugiego wydania książki „Płyniesz Olzo...”. 
Nową edycję wydał Kongres Polaków w Republice Czeskiej.

13-15 stycznia | Puchar Świata w skokach narciarskich, 
Strefa kibica

Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince,  
Amfiteatr im. S. Hadyny

Wielkie sportowe święto 
najwyższej rangi z udzia-
łem najlepszych skocz-
ków narciarskich świata. 
Rywalizacji na skoczni im. 
Adama Małysza towa-
rzyszyć będzie zorganizo-
wana w centrum miasta 
Strefa Kibica, w której 
odbędą się m.in. cere-
monia wręczenia nume-
rów startowych oraz kon-
certy gwiazd („Weekend”, 
„Baciary”).

16-27 stycznia | Czytanie na śniadanie, czyli Ferie 
w bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Zajęcia dla dzieci, podczas których atrakcji nie zabraknie. Poranki czy-
telniczo-filmowe, których bohaterem będzie „Reksio” dla wszystkich 
chętnych oraz warsztaty czytelniczo-plastyczne „U źródeł Wisły” (obo-
wiązują zapisy) w oparciu o legendy i podania wiślańskie.  

21 stycznia | Nocny Bieg Dwóch Szczytów
Pl. B. Hoffa
Impreza sportowo-rekreacyjna połączona z pokazami ratownictwa 
GOPR, podnoszącymi wśród uczestników wydarzenia świadomość 
na temat bezpiecznego zachowania w górach. Biegacze startujący 
w wyścigu mają do wyboru dwa dystanse: 2 499 m (Rysy) oraz 8 848 m 
(Mount Everest).



29 stycznia | 
Narciarski Bieg 
Retro
Pl. B. Hoffa
Impreza sportowo-rekre-
acyjna, w której uczest-
nicy startują w strojach 
retro i biegają na starych drewnianych nartach. Rywalizacja odbywa 
się w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy i indywidualny. Obowią-
zuje osobna klasyfikacja końcowa dla: starych „cumloków”, starych 
nart biegowych i pozostałych nart.

LUTY
2, 9, 16 lutego | „Wisła od źródeł do ujścia”
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. W związku z tym w trzy 
czwartki lutego odbędzie się projekcja trzech odcinków pełnometra-
żowego filmu przyrodniczego w reżyserii Paolo Volponiego – o rzece 
Wiśle i dawnym szlaku łososia. Kamera poprowadzi widzów od źródeł 
do ujścia, ukazując cenne przyrodniczo obszary dorzecza Wisły.

4-5 lutego | Snow Polo
Park Kopczyńskiego
Impreza dla miłośników gry w polo na śniegu. Efektowna dyscyplina po 
raz pierwszy w historii Wisły zostanie zaprezentowana na żywo i to od 
razu w wersji ekstremalnej, na śniegu. Wydarzenie z pewnością przy-
ciągnie kibiców spragnionych sportowych wrażeń.

11-12 lutego | Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich
Trasy Biegowe Kubalonka
Na fali sukcesów Justyny Kowalczyk biegi narciarskie zyskały w Polsce 
olbrzymią popularność. 
Najlepszych krajowych 
biegaczy będzie można 
d o p i n g ow a ć  p o d c za s 
Mistrzostw Polski, które 
odbędą się na trasach 
Kubalonki. O tytuł naj-
lepszych w kraju powal-
czą nie tylko seniorzy, ale 
również młodzi adepci tej 
dyscypliny sportu. Emocje 
gwarantowane!

18-19 lutego | Snow Volley
Pl. B. Hoffa
Siatkówka w hali, na plaży, a może na… śniegu? Tak, tak – to nie żart! 
W lutym na placu Hoffa (lub jeżeli zabraknie śniegu na skoczni nar-
ciarskiej w Malince) stanie boisko, na którym rywalizować będą pary 
siatkarskie w ramach cyklu turniejów Snow Volley. Efektowne akcje 
na białym puchu z pewnością rozgrzeją kibiców, nawet w chłodne, 
zimowe dni.
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MARZEC
4 marca | Zjazd na Byle Czym
Wyciąg Siglany
Międzynarodowa impreza odby-
wająca się na wyciągu narciarskim 
„Siglany”, gdzie uczestnicy zjeż-
dżają z góry na dowolnym sprzęcie. 
Inwencja twórcza startujących nie 
zna granic, a dozwolony jest każdy 
rodzaj „pojazdu”, na którym uczest-
nik pokonuje trasę. Liczy się dobry 
humor i kreatywność. Dla najlep-
szych czekają nagrody, z kolei dla 
kibiców mnóstwo atrakcji.

5 marca | Terenowy Dzień Kobiet
Tor off-roadowy „Pod Piramidą” na Kamiennym
Terenowy Dzień Kobiet jest cykliczną imprezą przeznaczoną dla pań 
lubiących jazdę samochodami terenowymi. Ma ona charakter spo-
tkania integracyjnego. To rajd turystyczny, podczas którego, oprócz 
zmagań sportowych, na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Jedną 
z nich jest tzw. „loża szyderców”, czyli zabawa, w której startują pano-
wie przebrani w damskie ubrania.

9 marca | Na Dzień Kobiet spotkanie z poezją  
Jana Strządały

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Spotkanie autorskie z Janem Strządałą, poetą urodzonym w Wiśle, wie-
loletnim prezesem katowickiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich, autorem kilkunastu tomików poetyckich. Bohaterkami wierszy 
Jana Strządały są kobiety, miłość i przyroda, także Śląska Cieszyńskiego 
i Wisły. Idealna propozycja dla pań z okazji ich święta.

18 marca | Rajd „Ku źródłom Wisły”
Dolina Białej Wisełki
Międzynarodowy turystyczny rajd narciarsko-pieszy, organizowany co 
roku przez wiślański oddział PTTK. Uczestnicy z Polski, Czech i Słowacji 
mają do wyboru kilka tras o różnej skali trudności. W rajdzie udział 
biorą mali i duzi, młodzi i starsi, a wszyscy spotykają się na mecie 
w góralskiej kolybie „Watra”, u wlotu doliny Białej Wisełki, by podsu-
mować imprezę.

KWIECIEŃ
1 kwietnia | Bieg po Nowe Życie
Pl. B. Hoffa
Impreza sportowo-rekreacyjna z udziałem gwiazd sportu, filmu, teatru, 
estrady i telewizji co roku przyciąga do Wisły tłumy kibiców. Uczest-
nicy rywalizują w sztafetach, maszerując z kijami do nordic walking, 
promując szczytną ideę transplantologii. Inicjatorem tego wydarzenia 
jest Przemysław Saleta, który znalazł swoje miejsce w wiślańskiej Alei 

Gwiazd Sportu.
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6 kwietnia 2017 | Elity II Rzeczypospolitej
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Spotkanie z autorem prac historycznych, popularyzujących wiedzę m.in. 
na temat środowisk twórczych okresu międzywojennego. Gościem 
biblioteki będzie Sławomir Koper, historyk i autor poczytnych książek, np. 
„Życie prywatne elit artystycznych Drugiej Rzeczypospolitej”.

9 kwietnia | I Wiślańska Impreza na Orientację
Start — pl. B. Hoffa
Po raz pierwszy w Wiśle marsz/bieg na orientację. Startować można 
w kategorii indywidualnej po bardziej ambitnej trasie wiodącej wiślań-
skimi górami oraz drużynowo czy rodzinnie, gdzie punkty, które należy 
zlokalizować znajdują się głównie w okolicach najbardziej atrakcyjnych 
punktów w centrum miasta. Świetna rozrywka na świeżym powietrzu 
dla młodszych i starszych.

22-23 kwietnia | Diverse Downhill Contest
Stożek
Kolejne zawody downhil-
lowe w międzynarodowej 
obsadzie. Na kultowej dla 
ekstremalnych rowerzy-
stów górze Stożek spo-
tkają się najlepsi polscy 
i zagraniczni zjazdowcy, 
którzy w asyście tłum-
nie zgromadzonych kibi-
ców, powalczą o laury 
i zaszczytne miejsca. Eks-
tremalna dawka pozytyw-
nej adrenaliny gwaranto-
wana!

29 kwietnia-3 maja | Majówka
Pl. B. Hoffa, Amfiteatr im. S. Hadyny
Impreza kulturalno-rozrywkowa niejako rozpoczynająca sezon letni 
w mieście. Koncerty, marsze rekreacyjne, zabawa w amfiteatrze oraz 
wiele innych atrakcji przyciągają do Wisły wielu turystów. Kalendarz 
sprawił, że w roku 2017 impreza potrwa aż pięć dni, podczas których 
nikt na nudę narzekał nie będzie. 

MAJ
3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja 
Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny przy 
ul. M. Konopnickiej
Tradycyjne obchody świąt narodowych odbywają się w Wiśle od wielu 
lat. Patriotyczne uroczystości pod pomnikiem ubogacają m.in. występy 
orkiestry dętej oraz wiślańskiej młodzieży, a także modlitwa ekume-
niczna i złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem. Jak co roku apelu-
jemy również o wywieszenie flag państwowych w tym szczególnym dniu.
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6 maja | Dzień 
z Piotrem Żyłą
Pl. Hoffa, Amfiteatr 
im. S. Hadyny
Impreza poświęcona 
najlepszemu aktu-
alnie skoczkowi nar-
ciarskiemu z naszego 
miasta -  P iotrowi 
Żyle. W podziękowa-
niu za dobry sezon 
miasto przygotowało 

konkursy, koncerty gwiazd, a przede wszystkim odsłonięcie tablicy 
poświęconej zawodnikowi w Alei Gwiazd Sportu. Jest to także świetna 
okazja dla kibiców na zdobycie autografu, pamiątkowego zdjęcia 
czy nawet zamienienia paru słów z tym sympatycznym mieszkańcem 
Wisły. 

11 maja | Jubileusz – 80 lat biblioteki i Domu Zdrojowego
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
W 1937 roku został oddany do użytku Dom Zdrojowy w Wiśle, a wraz 
z nim biblioteka Gminy Wisła. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana 
Śniegonia, która mieści się m.in. w dawnej sali reprezentacyjnej i która 
z krótkimi przerwami działa w swej pierwotnej siedzibie do dziś, będzie 
obchodzić okrągły jubileusz 80-lecia.

13 maja | Redyk Wiślański – Miyszani łowiec na Cieńkowie
Kolyba na Pętli Cieńkowskiej w Wiśle Malince
Impreza nawiązująca do 
tradycji pasterskich Wisły, 
związana z rozpoczęciem 
wypasu owiec na halach. 
Gospodarze przyprowa-
dzają swoje owce, które 
łączy się w jedno stado. 
Następuje poświęcenie 
i  okadzenie  zwierząt , 
a następnie pierwszy udój 
i wyrób sera. Tradycyj-
nemu obrzędowi towa-
rzyszy zabawa przy góral-
skiej muzyce.

19 maja | Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki
Wisła/Istebna
Piętnasta edycja rajdu upamiętniającego najwybitniejszego polskiego 
himalaistę. Rokrocznie gromadzi około 700 osób, głównie uczniów 
szkół, którym Jerzy Kukuczka patronuje. Uczestnicy wędrują beskidz-
kimi szlakami turystycznymi, zaś meta rajdu znajduje się w Amfiteatrze 
„Pod Skocznią” w Istebnej.
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20 maja | Bike Maraton
Pl. B. Hoffa
Jedna z  największych 
i najliczniej obsadzonych 
edycj i  maratonów ro-
werowych MTB w Pol-
s c e .  O k o ł o  t y s i ą c a 
zawodników będzie ścigać 
się na trasach o zróżnico-
wanej długości, wytyczo-

nych w Beskidach. To wielkie święto sportu, które przyciąga do naszego 
miasta rzesze miłośników jazdy na dwóch kółkach.

21 maja | Super Bieg
Pl. B. Hoffa
Wiś lańska  Dz ies iątka 
i  Półmaraton Wiś lań -
ski – takie dwa dystanse 
mają do wyboru zawod-
niczki i zawodnicy, którzy 
zdecydują się na udział 
w Super Biegu. Rywaliza-
cja w trudnym, górskim 
terenie sprawia, że samo 
ukończenie biegu jest już 
sporym wyzwaniem. Spor-
towe emocje są gwarantowane!

26-28 maja | Beskidzka Plaża
Pl. B. Hoffa
Finałowa edycja turnieju siatkówki na piasku „Beskidzka Plaża”. Rywa-
lizacja kobiet i mężczyzn będzie toczyć się na specjalnie usypanym 

na placu Hoffa boisku, do 
którego budowy potrzeba 
wielu ton piasku. Mocno 
obsadzonemu turniejowi 
głównemu, towarzyszy 
rywalizacja duetów do lat 
18, w ramach cyklu Młoda 
Plaża Open. Na kibiców 
czeka wielka dawka spor-
towych emocji i wiele kon-
kursów z nagrodami.

CZERWIEC
3 czerwca | Noc bibliotek
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Biblioteka wiślańska po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskiej 
akcji pt. „Noc bibliotek”. Wieczór wśród książek zawsze jest pełen 
atrakcji i cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. W ramach 
akcji odbędzie się m.in. wernisaż wystawy fotograficznej i slajdowisko 
podróżnicze.
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3-4 czerwca | 
Barbarian Race
Kolej Linowa Nowa Osada, 
Skocznia im. A. Małysza 
w Wiśle Malince
Dwudniowa impreza w kli-
macie biegów ekstremal-
nych. Prologiem będzie 
sobotni Barbarian Hill, 
czyli podbieg pod skocznię 

im. Adama Małysza, zaś w niedzielę bieg główny na dystansie 10 km, 
podczas którego na uczestników będzie czekało około 30 wymagają-
cych przeszkód. Siła, spryt, precyzja, a przede wszystkim współpraca 
między zawodnikami – to wszystko zobaczymy na trasie rywalizacji. Co 
ważne, będą to eliminacje do Mistrzostw Europy, więc spodziewamy 
się międzynarodowej obsady.

15-18 czerwca | Ewangelickie Dni Kościoła
Ustroń, Wisła, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Bielsko-Biała
Ewangelickie Dni Kościoła to ogólnopolskie spotkanie ewangelików i 
wszystkich tych, którzy chcą wspólnie świętować 500 lat Reformacji. 
Rozpoczną się w szczególnym dla historii i tożsamości luteran miejscu 
– leśnym kościele na zboczu Równicy w Ustroniu. Następnie uczestnicy 
odwiedzą Wisłę, Cieszyn, Czeski Cieszyn i Bielsko-Białą. W bogatym 
programie wydarzenia znajdą się: nabożeństwa, studia biblijne, 
wykłady, dyskusje, warsztaty, przedstawienia, wystawy, przegląd 
filmów i koncerty.

17-18 czerwca | Przegląd Dziecięcych Zespołów 
Folklorystycznych

Amfiteatr im. S. Hadyny
Przeg ląd  Dz iec ięcych 
Zespołów Folklorystycz-
nych odbywa się każdego 
roku w Amfiteatrze im. S. 
Hadyny. Podczas wystę-
pów dzieci prezentują 
regionalne stroje, tańce 
i śpiewy. To niezwykła 
propozycja dla prawdzi-
wych miłośników folkloru.

23 czerwca | 
Promocja 9 tomu „Rocznika Wiślańskiego”
Dom Zborowy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Promocja 9 tomu wiślańskiego periodyku, na łamach którego ukazują 
się artykuły, szkice biograficzne i materiały źródłowe na temat dziejów 
Wisły i Śląska Cieszyńskiego. Rok 2017 to rok wielu jubileuszy i rocz-
nic, dlatego publikowane teksty po części będą się z nimi wiązały. Jak 
zawsze nie zabraknie ciekawostek z dziejów Wisły.
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24 czerwca | 
Women’s Challenge 
4x4
Pl. B. Hoffa, tor off-
-roadowy „Pod 
Piramidą” na Kamien-
nym
Impreza, która, mamy nadzieję, na stałe wpisze się w kalendarz wiślań-
skich wydarzeń. Rajd samochodów terenowych tylko dla kobiet, wzoro-
wany na rozgrywanym w Malezji rajdzie SheMud. W zawodach udział 
wziąć mogą wyłącznie kobiety, która zasiadają zarówno na fotelu kie-
rowcy jak i pilota. Honorowy start rajdu i prezentacja ekip odbywa się 
na rynku, a następnie zobaczymy niezwykle widowiskowe przejazdy na 
torze offroadowym „Pod Piramidą” na Kamiennym.

24-25 czerwca | Święto Sąsiada
Amfiteatr im. S. Hadyny
Impreza prezentująca lokalnych artystów, zespoły, kapele i grupy śpie-
wacze z Wisły i z czeskiego Jabłonkowa. Wydarzenie, które integruje 
mieszkańców obu miejscowości, a zarazem jest świetną formą pre-
zentacji obu miast i ich dokonań. W programie pikniku turnieje rekre-
acyjno-sportowe oraz koncerty polskich i czeskich zespołów.

LIPIEC
1 lipca | Festiwal Piotra Galińskiego
Amfiteatr im. S. Hadyny
Na kilka dni Wisła staje 
się taneczną stolicą Polski. 
Zespoły z całego kraju 
przez kilka dni ćwiczą pod 
okiem Piotra Galińskiego 
i profesjonalnych chore-
ografów układy taneczne, 
które następnie prezen-
tują na uroczystej Gali 
Finałowej w wiślańskim 
Amfiteatrze im. S. Hadyny.

1-2 lipca | Road 
Maraton – Pętla Beskidzka
Wisła/Istebna
Jedenasta edycja niezwykle popularnego, szosowego wyścigu kolar-
skiego po drogach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Cykliści mają do 
wyboru trzy dystanse, z czego najdłuższy liczy grubo ponad 200 km. 
Start i dekoracja zwycięzców, podobnie jak w poprzednich latach, 
odbędzie się na rynku miasta. Drugi dzień imprezy to jazda indywidu-
alna na czas.

1-2 lipca | 43. i 44. Beskidzka Wystawa Psów Rasowych
OS Jonidło
Ogromne wydarzenie, skupiające miłośników psów z całej Polski. 
Organizatorem jest Związek Kynologiczny w Polsce. Podczas wystawy 
miłośnicy czworonogów będą mieli okazję zobaczyć na żywo przeróżne 
rasy psów. 
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3-7 lipca | Akademia Dobrej Zabawy
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Oferta zajęć w bibliotece dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji let-
nich. Podczas spotkań pracownicy biblioteki popularyzują czytelnictwo 
wśród młodych ludzi.

6, 13, 20, 27 lipca | Wakacyjna Akademia Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Jak co roku latem wiślańska biblioteka zaprasza na wykłady profesjo-
nalistów, pracowników naukowych i wykładowców uczelni wyższych. 
Tegoroczny cykl lipcowych spotkań w związku z Rokiem Reformacji 
obchodzonym m.in. w województwie śląskim, poświęcony będzie histo-
rii i kulturze protestantyzmu.

7 lipca | FIVA World Rally — Beskidzki Zjazd Pojazdów 
Zabytkowych
Pl. B. Hoffa
Zabytkowe samochody 
i ich właściciele – pasjo-
naci motoryzacji, po raz 
kolejny zjadą do Wisły, 
aby na rynku zaprezento-
wać szerokiej publiczności 
pojazdy sprzed lat. Uni-
katowe perełki motory-
zacji przyciągają miłośni-
ków czterech kółek z całej 
Polski i zagranicy. 

7-8 lipca | „U źródeł Wisły” – Dni Otwarte Zbiornika 
Wisła Czarne
Zapora na Jeziorze Czerniańskim
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza, po raz 
pierwszy w historii, do zwiedzania wnętrza zapory i zbiornika w Wiśle 
Czarne. Podczas wydarzenia można wejść pod poziom lustra wody, 
zobaczyć całą aparaturę i pomieszczenia techniczne. Wydarzeniu 
towarzyszą pokazy ratownictwa w wykonaniu GOPR, ścianka wspi-
naczkowa i teatrzyk dla najmłodszych.

8 lipca | Bieg o „Wiślańską Kryke”
Start — pl. B. Hoffa
Impreza biegowa, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez spor-
towo-rekreacyjnych w Wiśle. Rywalizacja biegaczy w górskim terenie 
dostarcza wielu emocji, a najlepsi otrzymują cenne nagrody i… drew-
nianą kryke. 

8-9 lipca | Piknik Ekologiczno-Leśny
Amfiteatr im. S. Hadyny
Wydarzenie organizowane wspólnie przez Nadleśnictwo Wisła, koła 
łowieckie i Miasto Wisła. Oprócz koncertów i występów będzie moż-
liwość skosztowania przepysznych potraw z dziczyzny, czy wzięcia 
udziału w ekologicznych konkursach.
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14-15 lipca | FIS Grand Prix w skokach narciarskich
Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince
Letnia edycja zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Co roku 
gromadzi na widowni skoczni im. Adama Małysza rzesze kibiców z Polski 
i zagranicy. Znakomita propozycja dla miłośników sportu na najwyższym, 
światowym poziomie z udziałem najlepszych skoczków globu.

14-16 lipca | Prywatka PRL-u 
Pl. B. Hoffa, Amfiteatr im. S. Hadyny
Tr z y d n i o w a  i m p r e z a 
u t r z y m a n a  w  k l i m a -
c i e  P R L - u .  K o n c e r t y 
z  muzyką poprzedniej 
epoki, wystawa starych 
p o j a zd ó w,  w a r sz ta t y 
tematyczne, jazda „ogór-
kiem”, bar mleczny, woda 
z saturatora, rowerowy 
rajd retro i wiele innych 
atrakcji przyciągają co 
roku do Wisły liczną grupę 
turystów.

29 lipca – 6 sierpnia 
| 54. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Pl. B. Hoffa, Amfiteatr im. S. Hadyny
Tydzień Kultury Beskidzkiej to najdłuższy tydzień w roku, bo trwa aż 9 
dni. Jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie, przy-

ciąga nie tylko mieszkańców, 
ale również turystów z całej 
Polski oraz zagranicy. Jest 
to niewątpliwie najbardziej 
barwne wydarzenie w roku. 
Atrakcyjne koncerty, bogactwo 
tradycji, regionalna kuchnia 
i Międzynarodowe Spotkania 
Folklorystyczne – to wszystko 
czeka na wielbicieli folkloru 
w roku 2017.

31 lipca | 74. Tour de Pologne – lotna premia 3. etapu
ul. 1 Maja, główny deptak
Największy w Polsce wyścig kolarski po raz kolejny przejedzie przez 
„Perłę Beskidów”. Zawodnicy będą mieli do pokonania dwie pętle obok 

Rezydencji Prezydenta RP 
i zaliczą dwie premie gór-
skie na Kubalonce. Z kolei 
w samym centrum miasta, 
na głównym deptaku, usy-
tuowana będzie premia 
lotna z konkursami i ani-
macjami dla kibiców. Szy-
kują się wielkie, sportowe 
emocje!
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SIERPIEŃ
3 sierpnia | 80. rocznica Święta Gór w Wiśle
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
W 1937 roku odbyło się w Wiśle Święto Gór, zwane też Tygodniem 
Gór. Była to pierwsza duża impreza folklorystyczna, będąca poprzed-
niczką Tygodnia Kultury Beskidzkiej. W Domu Zdrojowym z tej okazji 
odbyły się m.in. Zjazd Ziem Górskich, spotkania autorskie i występy 
artystyczne. Rocznicowe spotkanie będzie nawiązywało do tamtych 
wydarzeń. W programie znalazły się prelekcja i wernisaż wystawy.

15 sierpnia | Lato z Filharmonią
Amfiteatr im. S. Hadyny
Rokroczne wydarzenie dla miłośników muzyki klasycznej. Gwiazdą 
tegorocznej edycji będzie Naira Ayvazyan oraz jej goście. Podczas kon-
certu w wiślańskim amfiteatrze artystka zaprezentuje się w towarzy-
stwie orkiestry dętej Plania oraz tenora Tomasza Białka. W programie 
największe przeboje operetki, musicalu oraz utwory ze światowego 
repertuaru.

19 sierpnia | Beskydy Tour – Puchar Kontynentalny 
w skokach narciarskich
Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince
Międzynarodowe zawody, po raz pierwszy rozgrywane w cyklu 
Beskydy Tour, gościć będą w trzech miastach - Szczyrku, Wiśle i czeskim 
Frensztacie. Skoczkowie w ramach przygotowań do sezonu zimowego, 
prezentować się będą na skoczni w Malince podczas konkursu indywi-
dualnego od godz. 19:00

20 sierpnia | Dni Muzyki Organowej
Kościół Ap. Piotra i Pawła
Miłośnicy muzyki klasycznej nie mogą przegapić tego wydarzenia. Pod-
czas koncertów będzie można usłyszeć najpiękniejsze dzieła wielkich 
kompozytorów. Jak co roku koncerty odbędą się w kościele ewange-
licko-augsburskim Apostołów Piotra i Pawła.

26-27 sierpnia | Wiślaczek Country
Pl. B. Hoffa, Amfiteatr im. S. Hadyny
Dwudniowa impreza muzyczna w stylu country. Koncerty w amfi-
teatrze, wspólne tańce przy country i bluegrass w międzynarodo-
wym towarzystwie, poprzedzone korowodem trucków, harleyów 
i innych pojazdów coun-
try, które przejadą ulicami 
miasta. Do tego bal coun-
try i zabawa do późnych 
godzin na „binie”.
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WRZESIEŃ
2 września | Narodowe Czytanie
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji odbywającej się pod patronatem 
Pary Prezydenckiej. Narodowe czytanie propaguje największe dzieła 
literatury polskiej oraz wspiera czytelnictwo, nie tylko dzieci i mło-
dzieży, ale również dorosłych.

2-3 września | Dożynki i Dni Wisły
Pl. B. Hoffa, Amfiteatr im. S. Hadyny
I m p r eza  d oż y n ko w a , 
połączona z obchodami 
dn i  miasta .  Korowód 
dożynkowy przejdzie uli-
cami miasta w sobotę, 
a następnie w amfiteatrze 
zobaczymy obrzęd dożyn-
kowy, biesiadę muzyczną 
oraz zabawy i konkursy 
dla mieszkańców wiślań-
skich osiedli. W niedzielę zapraszamy na atrakcyjne koncerty zespołów, 
które odbędą się również w amfiteatrze.

16 września | Puchar Polski w Dogtrekkingu
Start — pl. B. Hoffa
Impreza rangi Pucharu Polski, popularyzująca górskie wędrówki w towa-
rzystwie psa. Uczestnicy startujący ze swoimi czworonożnymi pupilami 
mają do wyboru trzy trasy o różnej długości i skali trudności. Start i meta 
tradycyjnie zlokalizowane są na wiślańskim rynku, a zawodnicy poru-
szają się po terenie całego miasta i oczywiście po górskich szlakach.

22-23 września | 63. Rajd Wisły
Pl. B. Hoffa
Samochodowy Rajd Wisły ponownie w kalendarzu Historycznych 
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Śląska. Tradycyjnie już start rajdu odbędzie się 
na rynku miasta, zaś kierowcy przez dwa dni ścigać się będą po wiślań-
skich i okolicznych drogach.

28 września | Dzień Głośnego Czytania
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Jak co roku wiślańska biblioteka zaprasza najlepszych czytelników na 
spotkanie. Nagrodzeni zostaną najbardziej aktywni czytelnicy bibliotek 
szkolnych, na których czekają miłe niespodzianki.

PAŹDZIERNIK
7 października | Piknik Spadochroniarski
Park Kopczyńskiego
Spotkanie sympatyków militariów i historii polskiego wojska. Impreza orga-
nizowana na terenie Parku Kopczyńskiego (za blokami), gdzie  odbywają  się 
dynamiczne i statyczne pokazy jednostek wojskowych, stowarzyszeń, grup 
rekonstrukcji historycznej oraz ASG. Największą atrakcją dla zgromadzonych 
widzów są skoki spadochroniarzy. Propozycją dla dzieci jest między innymi 
„tor małego komandosa” konkursy z nagrodami oraz strzelnica ASG.
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6-8 października | Akcja „Wisła za połowę”
Coroczna akcja, w której wiślańscy gestorzy i przedsiębiorcy dziękują 
turystom za miniony sezon. Wyrazem tego podziękowania jest obni-
żenie cen o 50% w obiektach noclegowych, restauracjach, atrakcjach 
turystycznych i innych popularnych wśród turystów miejscach.

7-8 października | Od Tyrolu po Beskidy
Pl. B. Hoffa
Występy zespołów bawarskich i biesiadnych, wspólna zabawa 
taneczna na parkiecie, konkursy i zabawy dla publiczności. To wszystko 
oferuje dwudniowa impreza w ogrzewanym namiocie na rynku, utrzy-
mana w klimacie znanych zza zachodniej granicy wydarzeń pod nazwą 
Oktoberfest. 

14-15 października | II Beskidzka Wystawa Królików, 
Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Szynszyli
Pl. B. Hoffa
Po raz  drugi  w Wiś le 
odbędzie się ekspozy-
cja drobnego inwenta-
rza. W ubiegłym roku 
wystawcy zaprezentowali 
ponad 400 ras królików 
i ponad 300 sztuk gołębi, 
a namiot z inwentarzem 
odwiedziło prawie dwa 
tysiące zwiedzających.

28 października | Rajd samochodowy „Błoto wciąga”
Pl. B. Hoffa, tor off-roadowy „Pod Piramidą” na Kamiennym
Impreza motoryzacyjna dla fanów ekstremalnych rajdów górskich. Na 
trasę wyruszają samochody terenowe, aby w kilka godzin zmierzyć się 
z wyjątkowo wymagającym terenem, błotem i stromymi podjazdami.

LISTOPAD
9 listopada | „Ocalić od zapomnienia…”  

– Ferdynand Dyrna
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle
Spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia...” w tym roku poświęcone 
będzie życiu i twórczości Ferdynanda Dyrny (1874-1957). W 60. 
rocznicę śmierci artysty i działacza społecznego odbędzie się sesja 
naukowa na temat jego biografii, twórczości literackiej i plastycznej. 
W programie wykłady i prezentacja multimedialna.

11 listopada | Narodowy Dzień Niepodległości
Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny 
ul. M. Konopnickiej
Miejskie uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości 
już tradycyjnie odbywają się w Wiśle pod Pomnikiem Poległym i Wal-
czącym o Polskość i Wolność Ojczyzny. W programie obchodów znajdą 
się okolicznościowe przemówienia, występy artystyczne młodzieży 
oraz złożenie kwiatów przez delegacje reprezentujące różne instytucje 
i środowiska.
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18-19 listopada | Puchar Świata w skokach narciarskich
Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince 
Po raz pierwszy w histo-
ri i  inauguracja całego 
cyklu zimowego Pucharu 
Ś w i a t a  o d b ę d z i e  s i ę 
w Polsce! Na początek 
sezonu  o l impi j sk iego 
do Wisły zawitają naj-
lepsi skoczkowie świata 
by ponownie rozpocząć 
rywalizację o Kryształową 
Kulę. Wierzymy, że wśród 
zawodników walczących 
o to trofeum będą rów-
nież nasi skoczkowie.

25 listopada | Wiślańskie Jendryski
Strażnica OSP Wisła Jawornik
Andrzejkowa zabawa przy muzyce dla mieszkańców i turystów. Od lat 
organizowana w remizie OSP Wisła Jawornik, co dodaje jej jeszcze bar-
dziej „swojskiego” charakteru. Bal co roku trwa do białego rana.

GRUDZIEŃ
9 grudnia | Mikołajkowy Marsz Nordic Walking
Pl. B. Hoffa
Impreza rekreacyjna dla tych co lubią aktywnie spędzać czas. Co roku 
ponad setka osób bierze kije w ręce, zakłada czapki „mikołajkowe” na 
głowę i pokonuje wyznaczone przez organizatorów trasy, by na końcu 
spotkać się na wspólnej biesiadzie.

26-30 grudnia | Magiczna Strefa Świąt i Wieczory Kolęd
Pl. B. Hoffa, kościół Ap. Piotra i Pawła, kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP
Niezwykły czas między 
Świętami Bożego Naro-
dzenia a Nowym Rokiem 
w y p e ł n i a j ą  ko n c e r t y 
kolęd i muzyki rozryw-
kowej, które odbywają 
się na wiślańskim rynku 
oraz w dwóch kościo-
łach w centrum miasta. 
Kolędowaniu towarzy-
szy magiczna atmosfera 
świąt.

31 grudnia | Sylwester w Wiśle
Szampańska zabawa, podczas której mieszkańcy miasta i turyści 
wspólnie świętują nadejście Nowego Roku. Zabawa przy muzyce, 
pokaz sztucznych ogni i życzenia noworoczne składane przez burmi-
strza miasta to nieodłączne elementy tego wydarzenia, które trwa do 
późnych godzin nocnych.
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Informacja Turystyczna
Plac Bogumiła Hoffa 3
informacja@wisla.pl
tel. 791 400 485
tel. 33 855 34 56

Urząd Miasta Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła

www.wisla.pl

Wydawca nie odpowiada za zmiany w imprezach. Aby potwierdzić 
daty i program zapraszamy na www.wisla.pl

Legenda:
Kultura, rozrywka, folklor                   Sport                Turystyka i rekreacja


