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1. DLA  AKTYWNYCH

Turystyka Piesza -  Góry w Wiśle są piękne o każdej porze roku, ale tylko jesienią zobaczyć 
można niezwykle barwne pejzaże. Piesze wycieczki to propozycja dla tych, którzy bez większego 
wysiłku chcą spędzać wolne chwile na łonie przyrody.

Szlaki turystyczne 

Wyjście Przez Cel Długość Czas Kolor

Czantoria Wielka
Przełecz Kubalonka, Barania 
Góra

Magurka Wiślańska 28 km 9 h Czerwony

Wisła Czarne 
Fojtula

Barania Góra - Przysłop Karolówka 12 km 3,45 Niebieski

Wisła Głębce PKP Mrózków Stożek Wielki 6,5 km 2,15 h Niebieski

Wisła Dziechcinka 
PKP

Kobyla Mały Stożek 5,5 km 1,30 h Niebieski

Wisła Uzdrowisko Wisła Jawornik Soszów 7 km 2,15 h Niebieski

Wisła Głębce PKP Łabajów, Stożek Kiczory 8 km 2,15 h Zielony

Przełęcz Kubalonka Kozińce, Wisła Nowa Osada Smerekowiec 9,5 km 2 h Zielony

Wisła Dziechcinka 
PKP

Stożek Kiczory 8,5 km 3 h Żółty

Wisła Uzdrowisko 
PKP

Trzy Kopce Wiślańskie Przełęcz Salmopolska 12 km 3 h Żółty

Wisła Głębce PKP Kozińce, Przełęcz Kubalonka Przełęcz Szarcóla 6 km 1,5 h Żółty

http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_turystyczne,112/Wisla_Glebce_PKP,13
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Szlaki spacerowe

Wyjście Przez Cel Długość Czas Kolor

Dworzec PKS

ul.1 Maja, ul. 
Olimpijska, 
ul.M.Konopnickiej, 
Oaza, ul. Dziechcinka

ul. Skolnity, 
os.Zdejszy, Dworzec 

PKS
11 km 3,45 h Czerwony

ul. 1 Maja 
(OSP)

ul. Kopydło, ul. 
Wspólna, Pasieki, 
Os.Kobyla, ul. 
Spokojna

Wisła Głębce PKP 5 km 2,5 h Czerwony

ul. Kopydło
ul. Spacerowa, ul. 
Kasztanowa, ul. 
Głębce

Wisła Głębce PKP 5 km 1,40 h Zielony

Dworzec PKS
Al.Ks.Bpa.J.Bursche, 
ul. Willowa, ul. 
Wyzwolenia

Groniczek 4 km 1,20 h Zielony

Wisła Czarne 
PTTK

ul. Czarne, ul. 
Zameczek

Przełęcz Kubalonka 6 km 2 h Zielony

Wisła Malinka 
PKS

Fiedorów, Wyrch 
Malinka, Wisła 
Malinka Zielone PKS, 
ul. Niedźwiedzia, 
Wisła Malinka

Malinka Zielone PKS 6 km 2 h Zielony

Dworzec PKS

ul. Bukowa, 
Szymków, ul. 
Kamienna, ul. 
Górnośląska

Pl.B.Hoffa 6 km 2 h Żółty

Wisła Jawornik 
PKS

ul. Wrzosowa Skolnity Wierch 4 km 1 h Żółty

Wisła Czarne 
Fojtula PKS

ul. Cieńków, Lazarka, 
ul. Kędziorowska, ul. 
Cieńkowska

Wisła Malinka PKS 3 km 0,5 h Niebieski

http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/Wisla_Czarne_Fojtula_PKS,28
http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/Wisla_Czarne_Fojtula_PKS,28
http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/Wisla_Jawornik_PKS,27
http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/Wisla_Jawornik_PKS,27
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http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/Wisla_Malinka_PKS,25
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http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/Dworzec_PKS,23
http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/ul_Kopydlo,22
http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/ul_1_Maja_OSP,21
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Trasy spacerowe

Wyjście Przez Cel Długość Czas Kolor

Zboczami 
Bukowej, 
Centrum 
dworzec PKS

ul. Bukowa, 
Szumków,

ul. Kamienna ok. 7 km 2 h    --- 

Do chatki AKT, 
Przełęcz 
Kubalonka

Stecówka, 
Pietroszonka, Dolina 
Czarnej Wisełki

Czarne 14 km 4 h     --- 

W górę doliny 
Wisły, Pl.B.Hoffa

ul. M.Konopnickiej, ul. 
Wyzwolenia, Os. 
Bajcary

Dom Turysty PTTK 5,5 km 1,5 h --- 

Panorama z 
Kozińcow 
Przełecz 
Kubalonka

Kozińce, Groniczek Oaza ok. 7 km 2 h --- 

Wspinaczka na 
Skolnity, 
Centrum 
dworzec  PKS

Os.Zdejszy, Skolnity, 
Dolina Dziechcinki

Oaza 8 km 2,5 h --- 

Przez Przelacz, 
Oaza

Dolina Dziechcinki, 
Jurzyków, Przelacz, 
Zawiść

Dolina Jawornika ok. 8 km 2,5 h ---

   

http://www.wisla.pl/Turystyka,4/Szlaki_spacerowe,128/Zboczami_Bukowej_Centrum_dworzec_PKS,35
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Szlak Habsburgów

Jest  to  turystyczny  szlak  kulturowy  poświęcony  miejscom,  w  których  na  terenie  miasta 
przejawiała  się  do  zakończenia  pierwszej  wojny  światowej  obecność  arcyksiążąt  habsburskich. 
Znajdujące się w tych miejscach zabytki architektury są ostatnimi pamiątkami, przypominającymi o 
historii  Wisły  z  czasów Komory  Cieszyńskiej,  kiedy  to  właściciele  ziem arcyksiążęta  Albrecht  i 
Fryderyk,  w  otoczeniu  arystokracji  austriackiej  odwiedzali  okolice  Baraniej  Góry,  polując  w 
wiślańskich lasach. Łowieckie zainteresowania Habsburgów przyczyniły się do wytyczenia leśnych 
ścieżek i budowy zameczków myśliwskich na tym terenie. Oficjalnie szlak został otwarty 14 sierpnia 
2010r. 

Trasa Szlaku Habsburgów liczy ok. 20 km i prowadzi: od Zameczku Myśliwskiego Habsburgów 
przy  ul.  Lipowej(wybudowanego  w  latach1897-1898)  –  przez  Wisłę  Oaza  –  Wisłę  Czarne 
(wylęgarnia pstrąga z 1877 r., gospoda Rackelhahn, budynek dawnej leśniczówki habsburskiej – 
obecnie  Nadleśnictwo  Wisła)  –  poprzez  Zadni  Groń  (dawny  nieistniejący  Zameczek  Myśliwski 
arcyksięcia  Fryderyka Habsburga,  kapliczka z  1909 r.  oraz oficyna z  1907 r.)  – przez Przełęcz 
Szarcula – Karolówkę – Przysłop (pierwotna lokalizacja Zameczku Myśliwskiego Habsburgów do 
1985 r., leśniczówka z 1863 r. – obecnie izba leśna) – na szczyt Baraniej Góry.

Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna na Baranią Górę

Ścieżka przyrodniczo - leśna rozpoczyna się na parkingu przy strażnicy OSP w Czarnem, biegnie 
doliną Białej Wisełki wzdłuż niebieskiego szlaku, a kończy się na szczycie Baraniej Góry. W tym 
miejscu  łączy  się  ze  ścieżką  przyrodniczą  rozpoczynającą  się  na  parkingu  przy  leśniczówce 
Leśnictwa Czarne, której trasa wiedzie doliną Czarnej Wisełki. Obie stanowią integralną całość, w 
związku z czym zachowano na nich ciągłość numeracji przystanków, . przyjmując jako pierwszy 
przystanek początkowy ścieżki wzdłuż Czarnej Wisełki. 



Idąc  więc  na  szczyt  Baraniej  Góry  wzdłuż  Białej  Wisełki  napotykamy  malejącą  numerację 
przystanków.  Aby  rozpocząć  naszą  wędrówkę  musimy  dojechać  autobusem  do  ]  końcowego 
przystanku w Czarnem, stąd w ciągu 5 minut dojdziemy do strażnicy. Żeby dojść na Baranią Górę 
czeka nas 3-4 godzinny marsz na trasie 7- kilometrowej. Różnica wzniesień wynosi ok. 650 m.

Na szczycie rozciągają się przed nami szerokie możliwości wyboru dalszej drogi; powrót do Wisły 
doliną Czarnej  Wisełki,  dalsza wędrówka w stronę Szczyrku lub Węgierskiej  Górki.  Celem, jaki 
przyświecał  nam przy  tworzeniu  tej  ścieżki,  było  zapoznanie  Państwa z  pięknem Doliny  Białej 
Wisełki, osobliwościami przyrody oraz budową geologiczną tego terenu. Organizatorzy starali się 
również pokazać wpływ człowieka, w tym i pracę leśnika, na wygląd i funkcjonowanie biocenoz 
leśnych.

Parki linowe

Powietrzne trasy z lin porozwieszanych pomiędzy drzewami tworzące przeszkody o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Na terenie miasta można skorzystać z trzech parków:

Przygoda Park
Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 10.00 - do zmierzchu czyli ok. 20.00

W okresie zimowym czynny za wcześniejszą rezerwacją (min. 10 os.)

Cennik:
25,00 zł. - dzieci do 12 lat
30,00 zł. - osoby powyżej 12 lat

Cena obejmuje wypożyczenie sprzętu alpinistycznego, instruktaż, opiekę instruktorów.

tel. 660 538 716, 602 120 429
info@przygodapark.com http://www.przygodapark.com/park-linowy.html 

Park Linowy - Wisła Głębce "PASIEKI"
Z parku mogą korzystać zorganizowane grupy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
tel. 33/855 36 20, 516 168 045
biuro@bccross.eu http://www.bccross.pl/ 

http://www.bccross.pl/
mailto:biuro@bccross.eu
http://www.przygodapark.com/park-linowy.html
mailto:info@przygodapark.com


Quady

Przygoda Park
obok skoczni narciarskich w Wiśle Centrum
tel. 660 538 716, 602 120 429
info@przygodapark.com http://www.bccross.pl/ 

BC CROSS
ul. Fiedorowska 5
tel. 033/855 36 20, 0 516 168 045
biuro@bccross.eu http://www.bccross.pl/ 

Beskidzkie Biuro Organizacji Konferencji
tel. 0 604 162 927
quady@atv.com.pl 

DT Sport
ul. Wyzwolenia 106
tel. 0 602 796 743
biuro@dtsport.pl http://www.dtsport.pl/index.htm 

Abstractive
ul. Spacerowa 6
tel. 033/855 20 72, 0 511 654 260
biuro@abstractive.pl http://www.abstractive.pl/ 

Xtraining
ul. Sztwiertni 1
tel. 033/855 33 93
biuro@swiatprzygody.pl http://www.swiatprzygody.pl/ 

Willa nad Potokiem
ul. Cieślarów 18
tel. 0 501 361 429, 0 501 561 289
nadpotokiem@interia.pl

mailto:nadpotokiem@interia.pl
http://www.swiatprzygody.pl/
mailto:biuro@swiatprzygody.pl
http://www.abstractive.pl/
mailto:biuro@abstractive.pl
http://www.dtsport.pl/index.htm
mailto:biuro@dtsport.l
mailto:quady@atv.com.pl
http://www.bccross.pl/
mailto:biuro@bccross.eu
http://www.bccross.pl/
mailto:info@przygodapark.com


Zorbing

Atrakcja podnosząca poziom adrenaliny.

Atrakcję taką proponują:

Przygoda Park
Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 10.00 - do zmierzchu czyli ok. 20.00

W okresie zimowym czynny za wcześniejszą rezerwacją (min. 10 os.)
tel. 660 538 716, 602 120 429
info@przygodapark.com http://www.przygodapark.com/park-linowy.html 

Xtraining
ul. Sztwiertni 1
tel. 33/855 33 93
biuro@swiatprzygody.pl http://www.swiatprzygody.pl/ 

Abstractive
ul. Spacerowa 6
tel. 511 654 260, 502 076 671
biuro@abstractive.pl http://www.abstractive.pl/

http://www.abstractive.pl/
mailto:biuro@abstractive.pl
http://www.swiatprzygody.pl/
mailto:biuro@swiatprzygody.pl
http://www.przygodapark.com/park-linowy.html
mailto:info@przygodapark.com


Paintball

To atrakcja ekstremalna polegająca na strzelaniu do siebie z karabinków napełnionych farbą. Po 
"upolowaniu"  przeciwnika  na  jego  ubraniu  pozostawia  się  gustowną plamę.  Ten rodzaj  sportu 
zapoczątkowany  został  w USA przez  kilku  farmerów,  którzy  do  zabawy wykorzystywać zaczęli 
pistolety do znakowania farbą krów.

Na terenie miasta do świadczenia takiej usługi przygotowane są następujące firmy:

- Przygoda Park
tel. 660 538 716, 602 120 429
info@przygodapark.com http://www.przygodapark.com/park-linowy.html
Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 10.00 - do zmierzchu czyli ok. 20.00
W okresie zimowym czynny za wcześniejszą rezerwacją (min. 10 os.)
Teren wyposażony w 3 osady, wieże strzelnicze, bunkry i mosty. Możliwość gry jak w dzień tak i w 
nocy. Do dyspozycji umundurowanie, markowy sprzęt, amunicja i efekty pirotechniczne.

- Xtraining
ul. Sztwiertni 1
tel. 033/855 33 93
biuro@swiatprzygody.pl http://www.swiatprzygody.pl/

 BCCROSS
ul. Fiedorowska 5
tel. 033/855 36 20, 0 516 168 045
biuro@bccross.eu http://www.bccross.pl/ 

– Abstractive  
ul. Spacerowa 6
tel. 502 076 671, 511 654 260
biuro@abstractive.pl http://www.abstractive.pl/

http://www.abstractive.pl/
mailto:biuro@abstractive.pl
http://www.bccross.pl/
mailto:biuro@bccross.eu
http://www.swiatprzygody.pl/
mailto:biuro@swiatprzygody.pl
http://www.przygodapark.com/park-linowy.html
mailto:info@przygodapark.com


Łucznictwo

Wg definicji łucznictwo to umiejętność i praktyka posługiwania się łukiem w celu wystrzeliwania 
strzał. Dla chętnych, którzy chcieliby sprawdzić czy posiadają taką umiejętność, istnieje taka 
możliwość w następujących miejscach:

- Przygoda Park
obok skoczni narciarskich w centrum miasta
tel. 660 538 716, 602 120 429
info@przygodapark.com http://www.przygodapark.com/park-linowy.html
Godziny otwarcia:
poniedziałek - niedziela: 10.00 - do zmierzchu czyli ok. 20.00
W okresie zimowym czynny za wcześniejszą rezerwacją (min. 10 os.)

- BCCROSS
ul. Fiedorowska 5
tel. 33/855 36 20, 516 168 045
biuro@bccross.eu  http://www.bccross.pl/

- Abstractive
ul. Spacerowa 6
tel. 502 076 671, 511 654 260
biuro@abstractive.pl  http://www.abstractive.pl/

http://www.abstractive.pl/
mailto:biuro@abstractive.pl
http://www.bccross.pl/
mailto:biuro@bccross.eu
http://www.przygodapark.com/park-linowy.html
mailto:info@przygodapark.com


Tory off-roadowe

Jest to specjalnie przygotowany tor po którym można jeździć wszelkimi do tego dostosowanymi 
pojazdami typu jeepy, quady itp. Ekstremalne warunki do ekstremalnej jazdy. Z toru takiego można 
skorzystać za pośrednictwem nastepujących firm:

-  Abstractive s.c.

Z toru skorzystać mogą zarówno posiadacze prywatnych quadów lub jeepów, jak również pragnący 
wypożyczyć  tego  typu  pojazdy  od  firmy.  Do  dyspozycji  oddaje  się  sześć  profesjonalnie 
przygotowanych  samochodów  Jeep  Cherokee  XJ  i  kilkanaście  różnego  typu  quadów  (Honda, 
Yamaha, Kymco). Tor mieści się na zboczu góry „Bukowa” i ma powierzchnię ponad 8 ha i gęstą 
sieć zróżnicowanych stopniem trudności tras (również trialowych). Chętnych zapraszamy przez cały 
rok!

Tel. 502 076 671
biuro@abstractive.pl http://www.abstractive.pl/

- Ośrodek "Karina
Przejazdy godzinne, wynajem toru
ul. Bukowa 16
tel. 033/855 18 60, 0 607 983 743

http://www.abstractive.pl/
mailto:biuro@abstractive.pl


Strzelnica Nad Wisłą

STRZELNICA PNEUMATYCZNA NAD WISŁĄ to miejsce gdzie można się sprawdzić w strzelaniu do 
tarczy oddalonej na dystansie 10m jak i sprawdzić swoje skupienie  i celność do innych celi. 

Do dyspozycji na strzelnicy jest broń długa i krótka.

Cennik:

Broń długa:
- Snajperka 10strzałów - 10zł.
- Winchester 8strzałów – 10zł.
    
Broń krótka:
- Rewolwer 6 strzałów – 5zł.
- Beretta 20strzałów – 10zł.

Godziny otwarcia (w sezonie letnim):
10:00 – 19:00



Staw kajakowy na Jonidle

Staw kajakowy na Jonidle został zmodernizowany w tym roku. To kolejne, atrakcyjne miejsce na 
spędzenie wolnego czasu w Wiśle. Po stawie można popływać rowerkiem wodnym, jest również 
możliwość wędkowania. Na środku stawu znajduje się okrągły podest, którym można spacerować a 
obok zlokalizowany jest lokal gastronomiczny. W pobliżu znajduje się również ścieżka zdrowia oraz 
trasa rowerowa, biegnąca wzdłuż Wisły.

Kuligi letnie i zimowe

- Kuligi Małgorzata i Piotr Wisełka http://www.kuligi-wisla.pl/ 

Letnie i zimowe kuligi Doliną Białej Wisełka

- Małgorzata i Piotr Wisełka
tel. 601-511-027, 695-197-096

- Kuligi Jerzy Pilch http://www.wislanskie-kuligi.pl/  

Letnie i zimowe kuligi Doliną Białej Wisełki
Pilch Jerzy
tel. 33-855-37-54, 692-111-085

http://www.wislanskie-kuligi.pl/
http://www.kuligi-wisla.pl/


- Kuligi Adam Chmiel 

Kuligi latem i zimą zakończone biesiadą przy ognisku w zamkniętej wiacie
Adam Chmiel
tel. 33-855-15-48, 513-043-465

- Kuligi Piotr i Aniela Cieślar http://www.biesiady-kuligi.pl/ 

Latem przejazd wozami, zimą saniami
Doliną Białej Wisełki
Piotr i Aniela Cieślar
tel. 33-855-37-24, 606-180-295

- Kuligi Andrzej Raszka 

Letnie i zimowe kuligi
Firma Usługowa "Skałka" - Andrzej Raszka
tel. 33-855-37-42; 605-384-818
e-mail: araszka  @  op  .  pl  

- Kuligi Józef Pilch http://www.kuligiwisla.pl/ 

Kuligi letnie i zimowe
Pilch Józef
tel.: 692-135-970, 660-583-114

- Kuligi letnie i zimowe zakończone biesiadą przy ognisku w zamkniętej wiacie
tel. 502-519-624

- Kuligi Jerzy Raszka http://wisla-agroturystyka.pl/kuligi-w-wisle/ 

Kuligi letnie i zimowe Doliną Gościejowa, zakończone biesiadą przy ognisku w zamkniętej wiacie
Firma Usługowa Jerzy Raszka
tel. 503-115-685, 508-251-442
e-mail: dawcio122@o2.pl

-Kuligi Karol Bujok
tel. 33-855-37-77, 509-124-254

-Kuligi Jan Szarzec
tel. 33-855-35-42, 602-156-059

mailto:araszka@op.pl
http://wisla-agroturystyka.pl/kuligi-w-wisle/
http://www.kuligiwisla.pl/
http://www.biesiady-kuligi.pl/


Koleje linowe

Stożek

ul. Zjazdowa 11
tel. 033/855 32 04 
stozek@narty.pl http://stozek.narty.pl/ 

 Kolej krzesełkowa na Wielki Stożek (998 m n.p.m.) czynna nie tylko w zimie ale również w okresie 
letnim.
Godziny:
w okresie letnim czynna w godz. 9.00 - 17.00
Cennik:
normalny - 6,00 zł
ulgowy (dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej) - 5,00 zł
zjazd w dół - 4,00 zł

Soszów

Kolej czynna od 9:00 do 17:00

Cennik na lato:
wyjazd: 11zł
zjazd: 6zł

Cieńków

Kolej krzesełkowa na Cieńków Niżni  /720m n.p.m./ czynna w okresie: maj – październik

maj, czerwiec, wrzesień, październik - kolej czynna w weekendy i dni wolne od pracy w godz. 
10:00 – 18:00 - dla grup zorganizowanych w pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu.

lipiec - sierpień: kolej czynna codziennie w godz.  10:00 – 18:00

Z grzbietu Cieńkowa roztacza się piękna panorama Beskidu Śląskiego. Wyjazd koleją umożliwia 
kontynuację wędrówki szlakami turystycznymi, rowerowymi i spacerowymi – 15 min. do górnej 
części skoczni im. A. Małysza.

http://stozek.narty.pl/
mailto:stozek@narty.pl


Cennik, kamera internetowa i pozostałe szczegółowe informacje na:  www.cienkownarty.pl 

Kolej linowa Cieńków
ul. Malinka 8
tel. 33/8553607

Nowa Osada

Nowa Osada - Nowe możliwości aktywnego wypoczynku.

 Nowa Osada to miejsce bardzo dobrze znane wszystkim narciarzom. Stok położony w malowniczej 
części Wisły, z niedawno zmodernizowaną koleją linową, zimą tętni życiem w rytmie pokonywanych 
na  nartach  zasp  śniegu  i  unoszących  się  w  górę  wygodnych  kanap  pełnych  wniebowziętych 
narciarzy.

 Mało kto wie, że kiedy topnieje ostatnia zaspa śniegu Kolej Linowa Nowa Osada rozpoczyna nowe 
życie.

W  leśnych  ostępach  wokół  górnej  stacji  kolei  krzesełkowej  wiją  się  szlaki  turystyczne  oraz 
specjalnie oznakowane trasy rowerowe.

Wybierając  się  na  pieszą  wycieczkę  w  sezonie  letnim  możemy liczyć  tu  na  takie  atrakcje  jak 
podziwianie pięknych panoram, czy zbieranie jagód, a wszystko to w akompaniamencie szumiących 
świerków i buków oraz plusku wody płynącej w niewielkich górskich strumykach.

 Kto jednak górską sielankę woli mierzyć kroplami potu spływającymi spod kasku może wybrać 
jedną z tras rowerowych wokół Nowej Osady lub spróbować czegoś bardziej ekstremalnego jak 
zjazd  trasą  dla  narciarzy  na  biboardzie.  Czym  dokładnie  jest  biboard  dowiecie  się  ze  strony 
internetowej http://www.biboard.pl/. Tutaj tylko napomkniemy, że jest to połączenie snowboardu z 
deskorolką. Na takim wynalazku można zjechać z samego szczytu wyciągu i dodatkowo nie zrobić 
sobie krzywdy już po jednej godzinie z instruktorem. Jeśli tajniki tego radosnego sportu nie będą 
wam już obce i znajdziecie w sobie wystarczająco dużo zimnej krwi, możecie spróbować również 
zjazdu ze specjalnie przygotowanej skoczni biboardowej.

 Aby  jednak  zachować  równowagę  między  słowami  “aktywny”  i  “wypoczynek”  na  koniec  czas 
zarekomendować jeszcze jedno wyjątkowe miejsce. Jest nim taras widokowy przy górnej stacji 
kolei linowej. Przy tarasie znajduje się bar serwujący chłodne napoje.

Warto w zaledwie kilka minut unieść się wygodną kanapą na wysokość 681 m n.p.m. i odwiedzić to 
miejsce ponieważ czas płynie tu znacznie wolniej, a dobre pomysły i inspiracje same przychodzą do 
głowy.

 Przed nami czas wakacji i urlopów. Sprawdź i sam zdecyduj za co Ty najbardziej polubisz Nową 
Osadę latem.

www.nowaosada.pl

http://www.nowaosada.pl/
http://www.cienkownarty.pl/


Pętla Cieńkowa 

Wyjeżdżamy koleją linową na Cieńków Niżni. Po wyjściu z peronu górnego skręcamy w prawo na 
wygodną ścieżkę prowadzącą grzbietem Cieńkowa. Po przejściu ok.  1300 m po prawej  stronie 
pojawi się widok na skocznię narciarską im. Adama Małysza. Skręcamy w prawo i na podstawie 
dodatkowego biletu zakupionego wcześniej w kasie kolei linowej „Cieńków” wchodzimy na teren 
skoczni. W wieży startowej znajduje się kawiarenka „K-120”w i zeskok skoczni. Zjeżdżamy kolejką 
linową i zwiedzamy dolną część skoczni im. A.Małysza. Z parkingu przy skoczni kierujemy się w 
prawo. Po obejściu zabudowań wchodzimy na ścieżkę prowadzącą brzegiem potoku Malinka. Jest 
to malownicza ścieżka pieszo-rowerowa w górę potoku. Po ok. 1000 m dochodzimy do parkingu 
przy dolnej stacji kolei linowej „Cieńków”, skąd rozpoczynaliśmy wędrówkę.

Pętlę można pokonać również w przeciwnym kierunku, czyli rozpocząć i zakończyć na Skoczni 
Narciarskiej im. A. Małysza.

KOLEJ LINOWA „CIEŃKÓW” ZAPRASZA PRZEZ CAŁY ROK W OKRESIE MAJ – PAŹDZIERNIK 
CZYNNE OD 10 :00 DO 18:00

Pasmo Cieńkowa oddziela dolinę Białej Wisełki od doliny Malinki.  Jego grzbietem przebiega żółty 
szlak turystyczny biegnący w kierunku Baraniej Góry lub Malinowskiej Skały oraz wygodne szlaki 
pieszo – rowerowe. Warto znaleźć się na Cieńkowie, aby podziwiać wspaniałe panoramy Beskidu 
Śląskiego  i  udać  się  na  spacer  lub  dłuższą  wędrówkę  wygodnymi  szlakami  o  skali  trudności 
dostosowanej do Waszych oczekiwań..

 BILET NORMALNY BILET ULGOWY

w jedną 
stronę

6 zł 5 zł

obydwie 
strony

10 zł 8 zł

PĘTLA 
CIEŃKOWSKA

10 zł 10 zł

KOLEJ LINOWA CZYNNA – 

Weekend majowy – CZYNNE OD 10:00 – 18:00

w okresie maj-czerwiec w weekendy od 10:00 - 18:00

w sezonie wakacji - codziennie od 10:00- 18:00

Bilety ulgowe przysługują:



dzieciom do 7 lat

młodzieży szkolnej na podstawie legitymacji

studentom do 26 roku na podstawie legitymacji

seniorzy po 60 -tym roku życia

dzieci do lat 4 korzystają z kolei – BEZPŁATNIE

Baseny odkryte

Centrum miasta, za amfiteatrem przy Ośrodku Sportowym "Start"
tel. 033/855 24 14

2. ZWIEDZANIE MIASTA

Wiślańska Ciuchcia

Przystanek w centrum miasta
tel. 518 365 616; 785 437 101; rezerwacje: 511 366 897
Wiślańska Ciuchcia oferująca atrakcyjne przejażdżki na terenie miasta.
Odjazd z centrum miasta (deptak).



Proponowane trasy:
Malinka - Skocznia
Czarne - Zapora
Łabajów - Skocznia

Istnieje możliwość zamówienia dowolnej trasy. 

Godziny:
w okresie letnim codziennie w godz. 10.00 - 18.00
odjazdy ciuchci o pełnych godzinach

Cennik:
dzieci do lat 4 - gratis
dzieci 4 - 12 lat - 5 zł.
dorośli - 10 zł.

Ciuchcia Martusia

 Ciuchcia na kołach. Oferuje przejażdżki w ciekawe miejsca w Wiśle

Proponowane trasy standardowe odjazd z przystanku w centrum miasta ul. 1 Maja (na 
wysokości Szkoły Podstawowej).

1. Wisła Centrum - skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince - Wisła Centrum. Czas 
trwania ok. 1 godz. w tym przerwa na zwiedzanie 30 min. Cena biletu 10 zł.

2. Wisła Centrum - Wisła Czarne (mała i duża zapora) - skocznia im. Adama Małysza w Wiśle 
Malince - Wisła Centrum. Czas trwania ok. 1h 30min w tym przerwy na zwiedzanie: skocznia 
30min, zapory  po 15 min. Cena biletu 15 zł.

3. Wisła Centrum - Wisła Czarne (Zamek Prezydencki, mała i duża zapora) - Wisła Centrum. 
Czas trwania ok. 1h 45min w tym przerwy na zwiedzanie: Zamek 30min, zapory po 15 min. Cena 
biletu 15 zł.

4. Wisła Centrum - Zamek Prezydencki na Zadnim Groniu - Wisła Centrum. Czas trwania ok. 1h 
20min w tym przerwa na zwiedzanie terenu 30 min. Cena biletu 10 zł.



5. Wisła Centrum - Skocznia im. Adama Małysza w Wiśle Malince - Zamek Prezydenta na 
Zadnim Groniu - Wisła Czarne (mała i duża zapora) - Wisła Centrum. Czas trwania wraz z 
przerwami na zwiedzanie jw. 2h 30min. Cena biletu 20 zł.

6. Wisła Centrum - Dolina Głębiec - Dolina Łabajów (wiadukt, skocznia) - Wisła Centrum. Czast 
trwania ok. 1h 20min. Cena biletu 10 zł.

Dodatkowa oferta dla grup zorganizowanych, dla których istnieje możliwość wyjazdu na 
wycieczkę z miejsca zakwaterowania.

Tadeusz 601-464-841
    Irena 607-153-709

Przejażdżka Dyliżansem

Centrum Aktywnego Wypoczynku Zimowo-Letniego "Mustang" organizuje przejażdżki 
Dyliżansem z czterokonnym zaprzęgiem. Możliwość dojazdu Dyliżansem na steki amerykańskie 
serwowane przez Ranczo Rowienki - Wisła Jawornik, ul. Cieślarów 15

tel. kontaktowy: 33 855 30 26, 606 499 878

3. NA ZŁĄ POGODĘ

Kręgielnia 

KRĘGIELNIA - HOTEL STOK

Zapraszamy serdecznie do profesjonalnej bezsznurowej kręgielni 4 torowej wraz barem nocnymi 
i  dyskoteką  dla  180  osób  .  Będzie  to  świetne  miejsce  do  zabawy  i  rywalizacji  spróbowania 
własnych sił nie tylko w grze w kręgle ale także przy profesjonalnych stołach bilardowych. Turnieje, 
które organizujemy, to prawdziwa gratka dla miłośników tego sportu. 

Cena wynajmu torów w kręgielni Hotelu Stok **** SKI & SPA

Od poniedziałku do czwartku  - 45 zł/h za tor 



Od piątku do niedzieli - 55 zł/h za tor

Kręgielnia czynna od godz. 17:00 Rezerwacja pod numerem telefonu 33 8 56 41 97

Rekreacja i Integracja na kręgielni dla grup

Chcesz zintegrować zespół, miło spędzić czas, spróbować swoich sił w emocjonujących 
rozgrywkach bowlingu ……. !!

Gra w turniejach bowlingowych to:

· Duża dawka sportowych emocji;

· Integracja pracowników firmy;

· Sposób na aktywny wypoczynek po pracy.

W celu szczegółów prosimy o kontakt z działem marketingu Hotelu Stok tel. 33 856 41 00 lub e-
mail marketing@hotelstok.pl.

Groty solne

Ośrodek "Regle" - ul 11-go Listopada 12, tel. 033/855 22 83, 855 18 72

Hotel "Vestina" - ul. Malinka 35, tel. 033/855 55 40

Willa Jana - ul. Willowa 26, tel. 033/855 30 31 - tylko dla gości Willi

mailto:marketing@hotelstok.pl


Baseny kryte 

 Park Wodny "Tropikana" Hotel Gołębiewski

 Al.ks.bpa.J.Bursche
tel. 033/855 47 00, 855 40 68

BASENY:

-Sportowy o długości 25m oraz głębokości 2,20m
-Rekreacyjno-wypoczynkowy z falą
-Z hydromasażem i biczami szkockimi
-Brodzik dla dzieci z małą zjeżdżalnią

ZJEŻDŻALNIE:

-2-torowa
-3-torowa
-beczka
Łączna długość 550m

CENNIK:

30zł  /osoba  dorosła/1,5godz,  każde  następne  rozpoczynające  się  30min  to  5zł/osoba
15zł/dziecko do lat 12/1,5godz,każde następne rozpoczynające się 30min to 5zł/dziecko

Warunkiem przyjęcia grupy zorganizowanej jest wcześniejsza rezerwacja pod numerem 
tel. 033/85540 68

Ośrodek sportowy "Start"

ul. Olimpijska 1
tel. 033/855 24 14

Na terenie ośrodka znajduje się rekreacyjny basen kryty o wymiarach: 16m x 4 m z dwoma jacuzzi 
oraz wodospadem. 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja telefoniczna w określonych godzinach wolnych.



CENNIK:
9 zł. dorośli
6 zł. dzieci i młodzież

Dom wypoczynkowy "Beskidy"

ul. Wypoczynkowa 10
tel. 033 855 20 13

Całoroczny basen kąpielowy o wymiarach 12,5 x 7,5 metra. Dodatkowo jacuzzi, zajęcia 
aquaaerobicu oraz specjalne ćwiczenia dla mam i dzieci.
Basen czynny w godzinach 06.00 - 22.00.

Cennik:
10 zł/godzina

Karnety:
5 wejść - 45 zł
10 wejść - 80 zł
15 wejść - 105 zł
20 wejść - 120 zł

Oferta dla grup:
grupa powyżej 7 osób - 9 zł/osoba
grupa powyżej 20 osób - 8 zł/osoba
grupa powyżej 30 osób - 7 zł/osoba

Hotel "Stok"

ul. Jawornik 52 A
Tel:  33/856 41 00  oraz  33/856 41 47

Całoroczny basen rekreacyjny z systemem dysz oraz atrakcji wodnych o wymiarach 20 x 10 
metra oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią oraz jeżykiem wodnym. Do dyspozycji gości są również 
dwa  8-osobowe jacuzzi  z  podgrzewana  woda  i  systemem dysz  dennych  i  ściennych  wraz  z 
ławeczkami  z masażami  powietrznymi.  W okresie letnim udostępniana jest plaża przy basenie z 
widokiem na pasma górskie Beskidów. 

Przy basenie funkcjonuje również Wellness:

· łaźnię aromatyczna

· łaźnię parową

· saunę sucha

· wannę Spa

· Caldarium - odpoczywalnia



· saunę infrared (promieniowanie podczerwone)

· biosaunę góralska

· Strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippaprysznic wrażeń

Cennik usług rekreacyjnych i wellness

 Poniedziałek – Piątek w godzinach 8 – 14

20 PLN/90 minut (osoba powyżej 12 roku życia)
10 PLN/90 minut (dzieci w wieku 4 – 12 lat)
5 PLN – przedłużenie o kolejne 1 godziny
Dzieci do 4 lat - gratis

w godzinach 14 – 21

25 PLN/90 minut (osoba powyżej 12 roku życia)
15 PLN/90 minut (dzieci w wieku 4 – 12 lat)
5 PLN – przedłużenie o kolejne 1 godziny
Dzieci do 4 lat - gratis

Sobota – Niedziela
25 PLN/90 minut (osoba powyżej 12 roku życia)
15 PLN/90 minut (dzieci w wieku 4 – 12 lat)
5 PLN – przedłużenie o kolejne 1 godziny
Dzieci do 4 lat – gratis

4. WARTO ZOBACZYĆ

Muzeum Beskidzkie 



Muzeum mieści się w zabytkowym budynku starej karczmy z 1794 roku. Wystawa stała dotyczy 
historii  regionu.  Możemy  tam zobaczyć  np.  wnętrze  tradycyjnej  izby  góralskiej  czy  zabytkowe 
sprzęty domowe. 

ul. Stellera 1 
tel. 033/855 22 50

 muzeumwisla@neostrada.pl,  http://www.muzeumwisla.muzeumcieszyn.pl/ 

Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek–piątek: 9.00-15.00, środa: 9.00 - 17.00
sobota-niedziela: 10.00-14.00  

Wstęp:
bilet ulgowy: 3,00 zł
bilet normalny: 5,00 zł.

http://www.muzeumwisla.muzeumcieszyn.pl/
mailto:muzeumwisla@neostrada.pl


Zamek Prezydenta RP

Powstał  w  latach  1929  –  1930  na  Czarnym Stoku  Zadniego  Gronia.  Zbudowany  został  dla 
Prezydenta  RP  Ignacego  Mościckiego.  Wcześniej  w  jego  miejscu  stał  pałacyk  myśliwski 
Habsburgów. Dziś  pełni  on nadal  funkcję  rezydencji  głowy państwa. Dolny Zamek funkcjonuje 
obecnie jako hotel i restauracja. Wejście do kaplicy możliwe jest tylko na msze i nabożeństwa w 
wyznaczonych  dniach  tj.  niedziele  i  dni  świąteczne.  Kaplica  stanowi  jeden  z  punktów  Szlaku 
Architektury Drewnianej.

Narodowy Zespół Zabytkowy
ul. Zameczek 1
tel. 033/854 65 00

  zamekwisla@zamekwisla.pl http://www.zamek.wisla.pl/ 

Godziny zwiedzania:
od środy do soboty w godzinach 11.00, 12.30, 14.00 w co najmniej 15, 20-to osobowych grupach 
z przewodnikiem.
Zapisy z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Zwiedzanie połączone z wycieczką po Wiśle organizuje również PTTK o/Wisła, ul. Lipowa 4a, 
tel. 033/855 35 60,  PTTK@wisla.pl

Wstęp:
bezpłatnie
z wycieczką po Wiśle – 20,00 zł.

mailto:PTTK@wisla.pl
http://www.zamek.wisla.pl/
mailto:zamekwisla@zamekwisla.pl


Galeria U Niedźwiedzia 

Można w niej zobaczyć twórczość wiślańskich artystów. Większą część prezentowanych prac i 
pamiątek można zakupić.

ul. Stellera 2
tel. 033/855 17 99

Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela: 10.00 – 14.00
w czasie ferii zimowych i w sezonie letnim do godz. 16.00

Wstęp:
1,00 zł.



Muzeum Narciarstwa 

W muzeum zobaczysz bogatą kolekcję  nart,  z  których najstarsze sięgają XIX wieku!  Wśród 
zgromadzonych  eksponatów  znajdują  się  także  narty  Adama  Małysza,  na  których  zdobył 
Mistrzostwo Polski.

ul. Wodna 3
tel. 033/855 27 98

Godziny otwarcia:
poniedziałek – niedziela: 10.00 – 16.00

Wstęp:
bezpłatnie

Muzeum Spadochroniarstwa 

Znajduje  sie  w  obiekcie  Agawa.  Jest  to  największa  ekspozycja  zbiorów  w  zakresie 
spadochroniarstwa. W izbie znajdują się wszelkie pamiątki związane z polskim, tak cywilnym, jak i 
wojskowym spadochroniarstwem począwszy od czasów II RP po współczesne.

http://www.muzeum-spadochroniarstwa.strefa.pl/

ul. Przylesie 1a
tel. 033/855 13 53

Godziny otwarcia:
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Wstęp: bezpłatnie

http://www.muzeum-spadochroniarstwa.strefa.pl/


  Muzeum Aptekarstwa 

Muzeum Aptekarstwa znajduje się  w Chacie  Góralskiej  "Kleszczonka".  Powstało  z  inicjatywy 
Jerzego Cienciały. Paweł Cienciała (stryj dziadka pana Jerzego) prowadził pierwszą aptekę w Wiśle 
i w okolicy. Pozostawił po sobie wiele aptekarskich skarbów z XIX wieku, które można podziwiać w 
Muzeum Aptekarstwa.

ul. Głębce 22
tel.: 33/855 16 57, 607 894 129

info@kleszczonka.pl, www.kleszczonka.pl

Godziny otwarcia:
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

Chata Koyana 

Do niewątpliwych osobliwości etnograficznych Beskidu Śląskiego należy otwarta w 1987 roku 
Izba Pracy Twórczej Jana Kocyana. Mieści się ona w drewnianej chałupie z 1930 roku przeniesionej 
z Wisły Czarnego z Osiedla Borowina na Nową Osadę, gdzie została zrekonstruowana. Jan Kocyan 
był  rzeźbiarzem,  w  chacie  możemy  podziwiać  jego  prace.  Prócz  prac  Kocyana  możemy  tam 
zobaczyć dawne narzędzia bednarskie czy stolarskie, a także przedmioty użytku codziennego.

Os.Bajcary 6
tel. 033/855 51 98

Godziny otwarcia:
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, Wstęp: bezpłatnie.

http://www.kleszczonka.pl/


Muzeum Turystyki PTTK 

Znajduje się w małym drewnianym budyneczku z 1951r. Otwarte zostało w 1994 roku dzięki 
staraniom osób z Sekcji Baraniogórskiej  KTG PTTK. Zbiory dokumentują historię rozwoju turystyki 
na tym obszarze. Uzupełniają je eksponaty etnograficzne.

ul. Czarna Wisełka 3 – wstęp BEZPŁATNY

Godziny otwarcia:
sobota: 10.00 – 16.00
niedziela: 9.00 – 13.00

Izba Leśna na Przysłopiu 

Jest to najstarszy drewniany budynek na terenie Wisły. Leśniczówka była pierwszym obiektem 
na tej polanie, wybudowano ją jako miejsce noclegowe dla myśliwych polujących na głuszce. W 
jednym z pomieszczeń prezentowane są przedmioty związane z turystyką oraz bezpieczeństwem w 
górach.

ul. Czarna Wisełka 3

Prelekcje dla grup PTTK Wisła tel. 033/855 35 60, 
Nadleśnictwo Wisła tel. 033/855 24 26

Wstęp: bezpłatnie



Wieża Widokowa na Baraniej Górze 

Wieża widokowa na najwyższym szczycie polskiej  części  Śląska Cieszyńskiego.  Można z niej 
podziwiać krajobraz Beskidu Śląskiego. Przy dobrej widoczności można z niej zobaczyć Tatry. 

Galeria Sportowe Trofea Adama Małysza 

Galeria znajduje się na Oazie, zaraz obok ronda. Można w niej podziwiać wszystkie trofea jakie 
zdobył Adam Małysz na zawodach różnej rangi, od krajowych po międzynarodowe. Wśród bardzo 
licznych eksponatów najcenniejsze to medale zdobyte podczas Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake 
City i Vancouver oraz podczas Mistrzostw Świata a także Kryształowe Kule za triumfy w klasyfikacji 
generalnej Pucharu Świata. 

http://www.malysz.org/

ul. 1 Maja 48a
tel. 0 517 567 660
galeria@malysz.org 

mailto:galeria@malysz.org.pl
http://www.malysz.org/


Godziny otwarcia:
poniedziałek: nieczynne
wtorek - sobota: 10.00 – 17.00
niedziela: 10:00 - 15:00

Wstęp:
dzieci do 15l. - 3,00 zł
dorośli - 5,00 zł

Skocznia narciarska im. Adama Małysza 

Skocznia Narciarska w Wiśle Malince powstała w 1933 roku na terenach Lasów Państwowych. 
27 września 2008 r.,  uroczyście otwarto skocznię narciarską w Wiśle Malince,  nadając jej  imię 
Adama Małysza.

Wisła Malinka
tel. 33/855 51 05

Godziny otwarcia:
głównie weekendy w zależności od ilośći chętnych

Wstęp:
parking - sam. osobowy - 2,00 zł., autokar - 10,00 zł.
wjazd wyciągiem - 6,00 zł



Aleja Gwiazd Sportu 

Aleja Gwiazd Sportu została utworzona dla upamiętnienia otwarcia skoczni im. Adama Małysza 
w Malince. Aleję tworzą pamiątkowe tablice wykonane z brązu, wmurowane na głównym deptaku 
przy wiślańskim rynku (Pl.  Hoffa).  Prócz tablicy Adama Małysza możemy zobaczyć tam tablice 
Apoloniusza Tajnera czy Janusza Rokickiego. 

Zapora na Jeziorze Czerniańskiem 

Prócz swoich walorów użytkowych pełni także funkcję deptaku.



Kaskady Rodła 

To najpiękniejszy zespół  naturalnych progów wodnych na terenie Beskidów. Nazwę Kaskady 
Rodła otrzymały z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Wisły p. Jana 
Kropa 19 września  1987r.  w 65 rocznicę powstania  Związku Polaków w Niemczech.  Można tu 
zobaczyć pięknie wyżłobione kotły erozyjne, czyli przegłębienia skalnego koryta rzeki u podnóża 
wodospadów. Zbocza jarów obok wodospadów porastają pomnikowe świerki i jodły w wieku ok. 
170 lat. Pod nimi są piękne odnowienia naturalne świerka, jodły i buka.

Kościół Ewangelicko – Augsburski 

Wzniesiony w latach 1833 – 1838 według projektu Edwarda Koerbera.

ul. 1 Maja 49
tel. 033/855 24 90

 wisla-centrum@luteranie.pl http://www.wisla.luteranie.pl/nowa/ 

Nabożeństwa:
w każdą niedzielę nabożeństwo poranne o godz.  8.45, nabożeństwo główne o 11.00
spowiedź i komunia święta o godz. 10.00

Uwaga!!! 

Załączone  telefony,  adresy,  cenniki  i  godziny  otwarcia  danej  atrakcji  mogą  ulec  zmianie,  nie  
ponosimy odpowiedzialności za oferty załączone w pliku. Materiał  w plikach prosimy traktować  
jako  poglądowa  informacja,  którą  należy  potwierdzić  telefonicznie  lub  osobiście  u  danego  
organizatora lub właściciela usługi.

http://www.wisla.luteranie.pl/nowa/
mailto:wisla-centrum@luteranie.pl

