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Centrum Rehabilitacji 
Krokus

Alina Marzec
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

lekarz specjalista reumatologii
internista

Piotr Szajtauer
mgr fizjoterapii 

 

Krokus ul. Górnośląska 9 
tel. 33 855 11 40/ kom .  731 731 110

Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

Od Majówki, przez Dzień Strażaka, Redyk Wiślański, 
aż po Mistrzostwa Polski Skarbowców i spotkanie Cieśla-

CÓŻ TO BYŁ ZA MAJ!
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rów – miniony miesiąc zapamiętamy na długo. Szczegóły 
wewnątrz numeru niniejszego wydania „Echa Wisły”.



Władysławy Magiery, 
Danuty Szczypki i Marii 
Szlaur–Bujok, oraz wy-
dawnictwa Pawła Stellera 
„Drzeworyty beskidzkie”, 
których oryginały znajdu-
ją się w zbiorach Muzeum 
Historii Katowic. Ogląda-
jąc wystawę, którą nie tyl-
ko jako burmistrz miasta, 
ale także jako mieszkaniec 
Wisły serdecznie Państwu 
polecam, dowiemy się 
między innymi o: począt-
kach Wisły, jej mieszkańcach, szkolnictwie i analfabetyzmie, stanie 
świadomości narodowej wiślan, sytuacji w naszym mieście w czasie 
I wojny światowej i zaraz po niej, Radzie Narodowej Księstwa Cie-
szyńskiego, wójcie Pawle Raszce, zgromadzeniu wiślańskiej społecz-
ności i złożeniu uroczystej przysięgi „chcemy należeć do Państwa 
polskiego”, wojnie polsko–czeskiej i Międzysojuszniczej Komisji 
Kontrolującej, rozwoju 
Wisły w dwudziestoleciu 
międzywojennym czy Re-
zydencji Prezydenta RP. To 
oczywiście nie wszystko, co 
znajdziemy na ekspozycji, 
ale więcej szczegółów nie 
będę Państwu zdradzał, za-
chęcając do jej zwiedzenia.

Wspomniana wyżej wy-
stawa to tylko jedno z wielu 
wydarzeń w naszym mieście, 
związanych z 100. rocznicą 
odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Przypomnę, że 
za nami już wystawa „Sejm 
Śląski i Biblioteka Sejmu 
Śląskiego w dokumentach i 
fotografii ze zbiorów Biblio-
teki Śląskiej w Katowicach”, 
projekcja filmu dokumental-
nego „Z dala od orkiestry” w 
reżyserii Rafaela Lewandow-
skiego, poświęconego życiu i działalności Zygmunta Lubicz Zaleskie-
go, koncert „Muzyczna droga do Niepodległości”, czy niedawny Rajd 
gwiaździsty „100 lat niepodległości” dla dzieci i młodzieży z wiślań-
skich szkół, który odbył się 7 czerwca. Przed nami kolejne patriotyczne 
wydarzenia – 8 września zapraszam wszystkich na Narodowe Czytanie 
do naszej biblioteki, 6 października na Piknik Spadochroniarski, 8 li-
stopada, również do biblioteki, na koncert „Już nie zapomnisz mnie”, a 
kulminacją jubileuszowych obchodów będą uroczystości zaplanowane 
na 11 listopada, czyli w dniu Narodowego Święta Niepodległości.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Rok 2018 jest dla naszego kraju rokiem szczególnym. Obcho-

dzimy jubileuszową, 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Wisła również włącza się w te obchody, organizując szereg 
wydarzeń o charakterze patriotycznym.

Obecnie przed budynkiem sali gimnastycznej im. Wiślańskich 
Olimpijczyków prezentowana jest wystawa zatytułowana „WISŁA 
W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI”. To bardzo ciekawa ekspo-
zycja opracowana przez Panią Danutę Szczypkę we współpracy z Pa-
nią Renatą Czyż, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na wysta-

wie prezentowane są materiały ze zbiorów Archiwum Państwowego 
w Katowicach oddział w Cieszynie, Muzeum Beskidzkiego im. A. 
Podżorskiego, Archiwum Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wi-
śle, Biblioteki i Archiwum Tschammera w Cieszynie, Narodowego 
Archiwum Cyfrowego, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śnie-
gonia, zbiorów prywatnych Stefana Gardawskiego, Jerzego Kufy, 
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Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 – wejście od strony par-
ku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 
spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!

Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

nusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Skurzok, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.  
Zapraszamy!

Z prac Rady Miasta Wisła
Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 30 maja. Podczas jej uro-

czystej części władze miasta wręczyły najlepszym sportowcom sty-
pendia i nagrody za wybitne wyniki osiągnięte w roku 2017.

Zanim jednak Radni spotkali się na sesji pracowali w Komi-
sjach Rady Miasta, zajmując się następującymi tematami: stan za-
awansowania przygotowań do wprowadzenia programu edukacji 
regionalnej w szkołach – sprawozdanie z działań powołanego ze-
społu, harmonogram Tygodnia Zdrowia, ocena zasobów pomocy 
społecznej w Gminie Wisła, rozpatrzenie wniosków o przyznanie 
Nagrody Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki, zakład ko-
munalny – możliwość powstania i zakres działania, podsumowa-
nie akcji zimowej, przygotowanie wniosku absolutoryjnego oraz 
rozpatrywanie skarg i wniosków. Radni spotkali się również z 
przewodniczącymi Zarządów Osiedli w sprawie funkcjonowania 
budżetu obywatelskiego (omówienie funkcjonowania i rozdziału 
środków), a także odwiedzili Gminę Niedźwiedź, zapoznając się z 
rozwiązaniami dotyczącymi geotermii.

Pierwsza część sesji Rady Miasta miała uroczysty charakter 
i odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Przewodniczący 
Rady Miasta Janusz Podżorski i burmistrz Wisły Tomasz Bujok 
wręczyli nagrody i stypendia dla najlepszych sportowców z Wi-
sły i wiślańskich klubów za osiągnięcia w roku 2017. Nagrody 
otrzymali: Paweł Słowiok (kombinacja norweska), Mirosław Ma-
dzia (lekkoatletyka), Laura Wantulok (biegi narciarskie), Tomasz 
Pilch i Wiktor Szozda (skoki narciarskie), Lena Pustówka i Tymo-
teusz Szalbot (kendo), natomiast stypendystami zostali: Natalia 
Bury (biegi narciarskie), Bartosz Czyż i Paweł Wąsek (skoki nar-
ciarskie), Joachim Krężelok i Radosław Sobczyk (lekkoatletyka), 
Tomasz Raszyk (kolarstwo górskie). Na zakończenie ceremonii 
zagrał i zaśpiewał dla wszystkich Patryk Demkowski wraz z Ka-
milą Kocoń.

W drugiej, roboczej części sesji Rady Miasta Wisła, podjęto 
następujące uchwały:

– podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 
Wisła z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pra-
cy Rady Miasta Wisła na 2018 rok (13 „za” – jednogłośnie),

– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 
(11 „za”, 2 „wstrzymujące się”),

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2018 (9 „za”, 1 
„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła 
własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2632/94 poło-
żonej w Wiśle (11 „za”, 2 „wstrzymujące się”),

– wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności 
nieruchomości oznaczonych jako działki o nr 2847/4 i 2862/28 po-
łożonej w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w 
trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat (jednogłośnie),

– w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeu-
tów psychologicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w 
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wisła (jed-
nogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 25 
czerwca 2015 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w at. 
42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Śniegonia w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia 
okręgu wyborczego do Rady Powiatu Cieszyńskiego (jednogłoś-
nie),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 28 mar-
ca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła (6 „za”, 4 
„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty tar-
gowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodze-
nia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 paździer-
nika 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek 
opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie).

 Rada Miasta udzieliła także odpowiedzi na wnioski 
przedsiębiorców, które wpłynęły do Rady. Kolejna sesja odbędzie 
się 28 czerwca.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZ MIASTA WISŁA

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do 
opracowania dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Miasta Wisła 
na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022–2025”
Na podstawie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), 
w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do wglądu projektu dokumentu: „Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta Wisła na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022–2025”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w pokoju 207 Urzędu 
Miejskiego w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, 43–460 Wisła, w godzinach 
urzędowania. Projekt dokumentu dostępny będzie również na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski w Wiśle –> 
Obwieszczenia –> pozostałe.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
uwagi i wnioski do przedmiotowego dokumentu mogą być wnoszone w 
formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres e–mail: rgs@um.wisla.pl (w temacie wiadomości 
wpisując „POŚ – uwagi”). Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 
dnia 20 czerwca 2018 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazane-
go terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Wisła.

Jednocześnie informuję, że po zasięgnięciu opinii Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach odstąpiono od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego dokumentu.

Budynek komunalny „po liftingu”
Zakończył się remont mieszkalnego budynku komunalnego poło-

żonego przy ul. Niemca 4 w Wiśle. Budynek został poddany termo-
modernizacji, ocieplono dach oraz ściany obiektu. Wykonana została 
również nowa elewacja wraz z zadaszeniem wejść do budynku. 

Wykonawcą robót była Firma Handlowo–Usługowa Polok Piotr 
z Wisły, a całą modernizację udało się przeprowadzić dzięki uzyska-
nemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

– To kolejna zakończona inwestycja, na którą czekali mieszkań-
cy tego budynku. Zmodernizowany obiekt prezentuje się świetnie i 
z pewnością wpłynie pozytywnie na wizerunek miasta – komentuje 
Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. 

Koszt robót wyniósł 154 924,98 złotych, a dofinansowanie w for-
mie pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach to 117 708 złotych. (luki)

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZ MIASTA WISŁA

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do 
opracowania dokumentu:

„Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię 
Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Wisła  

na lata 2018–2032”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 

energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.), zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu: „Pro-
jekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i 
Paliwa Gazowe dla Miasta Wisła na lata 2018–2032”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w pokoju 207 Urzędu 
Miejskiego w Wiśle, Plac Bogumiła Hoffa 3, 43–460 Wisła, w godzinach 
urzędowania. Projekt dokumentu dostępny będzie również na stronie 
Biuletyny Informacji Publicznej w zakładce Urząd Miejski w Wiśle –> 
Obwieszczenia –> pozostałe.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają pra-
wo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń w formie 
ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej na adres e–mail: rgs@um.wisla.pl (w temacie wiadomości 
wpisując „CIEPŁO – uwagi”) w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków, zastrzeżeń i uwag jest 
Rada Miasta Wisła.

Jednocześnie informuję, że po zasięgnięciu opinii Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach odstąpiono od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego dokumentu.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Mając na uwadze rozpoczynający się okres letni, a w związku z tym 

wzrost ruchu turystycznego, zwracam się z prośbą do naszych mieszkań-
ców o podnoszenie estetyki naszego miasta. Czyniąc zadość wymaga-
niom w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomo-
ści, przypominam właścicielom posesji o konieczności systematycznego 
wykaszania terenów zielonych oraz przycinania drzew i krzewów po-
łożonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodniki i drogi), aby nie 
utrudniać bezpiecznego korzystania z pasa drogowego. Każda zadbana 
posesja świadczy o wizerunku naszego miasta. 

Przypominam, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 28 września 
2017 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Wisła odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być komposto-
wane lub gromadzone w workach koloru brązowego i przekazywane ope-
ratorowi zgodnie z harmonogramem wywozu. Istnieje również możliwość 
dowozu we własnym zakresie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w 
Wiśle) otwarty w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6:00–17:00 oraz 
w soboty w godzinach 8:00–15:00. Przywożąc w/w odpady do PSZOK, 
należy okazać identyfikator z nadanym numerem ewidencyjnym. 

Informuję, że w czerwcu Straż Miejska nadal będzie prowadziła kon-
trole działalności gospodarczych, dotyczące przede wszystkim wywoże-
nia śmieci powstałych z prowadzonej działalności. W czerwcu strażnicy 
przeprowadzą także akcję, mającą na celu pogłębienie stanu świadomo-
ści wśród właścicieli psów na temat obowiązków, które na nich spo-
czywają. Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale i 
obowiązek sprzątania po nim, wyprowadzanie na regularne spacery oraz 
dbanie o odpowiedni rozwój zwierzęcia. Opierając się na częstotliwo-
ści zgłoszeń, skontrolujemy miejsca, w których najczęściej łamane jest 
prawo, gdzie psy prowadzone są bez smyczy, a właściciele zapominają 
sprzątać za swoimi pupilami. Zwiększenie uwagi na ten rodzaj wykro-
czeń oraz wzmożone patrole, mają na celu powiększenie wiedzy wśród 
mieszkańców na ten właśnie temat. Straż Miejska otrzymuje również 
wiele zgłoszeń o błąkających się, bezpańskich psach. W celu usprawnie-
nia naszych działań prosimy właścicieli czworonogów, aby informowali 
nas o wszelkich przypadkach zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki 
sposób powiązać bezpańskiego, zabłąkanego psa z jego właścicielem.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle 
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szew – Chomiczówka oraz projektem wstępnym centrum Pragi. Był 
autorem studium planu rozwoju miasta na przykładzie Ostrołęki w 
Instytucie Urbanistyki i Architektury w pracowni Jerzego Kozińskie-
go. Lata 1978–1986 (z przerwami) spędził w Libii i Syrii. W dzieciń-
stwie i młodości miał to szczęście, iż pod czujnym okiem ojca artysty 
– Pawła Stellera zgłębiał pierwsze tajniki rysunku i malarstwa, co za-
owocowało później w jego samodzielnych pracach artystycznych. W 
okresie wojny uczył się w Wiedniu u prof. Rudolfa Holzingera, póź-
niej pobierał naukę malarstwa u artysty plastyka Tadeusza Zamiara. 
Był też uczniem malarza Czesława Kuryatty. Pomimo odnoszonych 
sukcesów zawodowych, zawsze ciągnęło go do malarstwa i rysunku. 
Odziedziczona wrażliwość na piękno, zamiłowanie do chodzenia po 
górach oraz chęć utrwalania na kartkach papieru drewnianych góral-
skich chałup, szałasów pasterskich, barwnych regionalnych strojów 
oraz pięknej przyrody z okolic Wisły i Istebnej uwidacznia niewidzial-
ną, ale i nieprzemijającą więź ojca z synem, chwile spędzone wspólnie 
na wydeptywaniu górskich ścieżek. Malował akwarele łudząco po-
dobne do akwareli Pawła Stellera (te najstarsze malowane jeszcze pod 
okiem ojca), ale też zupełnie inne – w charakterze rysunku i nasycenia 
barw – rozpoznawalne tylko dla malarstwa Stefana Stellera.

Stefan Steller zmarł 9 maja 2018 roku. Msza święta żałobna od-
była się 18 maja w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach 
po czym nastąpiło odprowadzenie na cmentarz miejscowy do grobu 
rodzinnego.                   Źródło: http://stefansteller.kupamieci.pl/

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Zmarł Stefan Steller, syn  
Pawła Stellera 

Stefan Steller – architekt, urbanista, malarz, członek SARP o. 
Warszawa (od 1953). Absolwent Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej (1952). Student Wydziału Urbanistyki University Col-
lege London oraz Town Planning Summer School w St. Andrews 
w Szkocji. Status architekta twórcy (1987). Pracownik London Co-
unty Council Architects’ Department. Brał udział w konkursach, 
m.in.: na projekt kościoła na Bielanach w Warszawie – współautor 
Albin Cieszyński – II nagroda; na koncepcję planu szczegółowego 
zagospodarowania przestrzennego zespołu osiedli mieszkaniowych 
Wawrzyszew – Chomiczówka w Warszawie (1969) – współautorzy: 
Bogusław Chyliński, Jerzy Skrzypczak – I nagroda; na studium funk-
cjonalno–przestrzenne zachodniego Śródmieścia Warszawy (część 
północna) (1975) – współautorzy: Barbara Wyporek, Bohdan Wy-
porek – wyróżnienie. Rzeczoznawca SARP. Członek Koła Plener. 
Członek Rady Muzeum Historii Katowic w Katowicach (od 2007). 
Odznaczony m.in.: Złotą Odznaką SARP (2009). 

Urodził się 21 sierpnia 1926 roku w Katowicach, gdzie się wy-
chowywał i kształcił. Po II wojnie światowej studiował architekturę 
na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Studia ukończył 
w 1955 roku. W latach 1952–1953 pracował jako praktykant nad pro-
jektem Detale architektoniczne gmachu Collegium Maius w Pracow-
ni Odnowienia Gmachu Collegium Maius w Krakowie. W latach 60. 
XX wieku kontynuował studia na Wydziale Urbanistyki University 
College London oraz w Szkocji na Town Planning Summer School 
w St. Andrews. Jednocześnie pracował w London County Council 
Architects’ Department (w latach 1959–1961 wykonał m.in. wstęp-
ny projekt osiedla Bethnal Green w Londynie). Od 1961 do 1963 
roku był zatrudniony w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego i na-
czelnego architekta Warszawy prof. Adolfa Ciborowskiego. W 1963 
roku oddelegowano go do pracy w Syrii jako specjalistę architekta do 
spraw urbanistyki. Po powrocie w 1967 roku na stałe przeniósł się z 
Katowic do Warszawy. W latach 1974–1978 w pracowni architekta 
Bogusława Chylińskiego pracował nad projektem osiedla Wawrzy-

Straż Graniczna świętowała 
27. rocznica powołania Straży Granicznej, obchodzona 16 maja, 

stała się okazją do wspólnego świętowania. 11 maja Dekanat Ewan-
gelicki SG zorganizował w Wiśle ekumeniczne spotkanie dla pra-
cowników i funkcjonariuszy tej formacji.

Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem w kościele ewange-
licko–augsburskim Apostołów Piotra i Pawła, gdzie kazanie wy-
głosił ewangelicki biskup wojskowy ks. bp płk Mirosław Wola. W 
uroczystości wzięli udział: płk SG Wioleta Gorzkowska – zastępca 
Komendanta Głównego Straży Granicznej, płk SG Adam Jopek – ko-
mendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, jego zastępca płk SG 
Wojciech Stodolnik, płk SG Roman Łubiński – komendant Ośrodka 

Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, przedstawiciele władz sa-
morządowych z burmistrzem Tomaszem Bujokiem, oraz przedstawi-
ciele służb mundurowych, kierownictwo, funkcjonariusze i pracow-
nicy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z rodzinami.

Podczas uroczystości dziekan ewangelicki Straży Granicznej ks. 
płk SG Kornel Undas odebrał z rąk komendanta ŚlOSG płk. SG Ada-
ma Jopka Medal „Za Zasługi dla Śląskiego Oddziału Straży Granicz-
nej”, który przyznany został dziekanowi za ogromny wkład w ducho-
we i społeczne wsparcie funkcjonariuszy i pracowników Oddziału.

Po nabożeństwie odbył się koncert muzyki gospel w wykonaniu 
Chóru Ekumenicznego złożonego z funkcjonariuszy i pracowników 
Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ich rodzin.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży 
Granicznej z Nowego Sącza, który odbył się w Amfiteatrze im. Sta-
nisława Hadyny.   Źródło: www.slaski.strazgraniczna.pl
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Wieści z biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia  
w Wiśle zaprasza na wystawę

Bajki naszego dzieciństwa
Materiały Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku–Białej

Wystawa jest czynna w godzinach pracy biblioteki 
od 1 czerwca do 4 lipca 2018 r. 

Dom Zdrojowy, pl. B. Hoffa 3, I piętro

WSTĘP WOLNY! ZAPRASZAMY!

Parafia Ewangelicko–Augsburska w Wiśle oraz 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia 

serdecznie zapraszają na promocję

10 tomu „Rocznika Wiślańskiego”
Promocja odbędzie się 29 czerwca 2018 r. godz. 17.00 

w sali Domu Zborowego w Wiśle.

Biblioteka poleca
Broom Isabelle, Moja hiszpańska przygo-

da, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2017.

Hannah, główna bohaterka powieści, jest 
prostą, nieskomplikowaną dziewczyną, która zaangażowała się w 
sprawę uważaną za z góry przegraną. Historia autorstwa Isabelle Bro-
om to typowa, kobieca i niezwykle przyjemna książka. Malowniczy 
andaluzyjski klimat dodaje uroku rozgrywającym się wydarzeniom, a 
bohaterów po prostu nie sposób nie lubić. Walorem powieści są tak-
że fenomenalne opisy miejsc, które aż chce się odwiedzić podążając 
śladami tej historii. Polecamy!

Tymańska Maria Natalia, #Mama. Nieperfekcyjny nieporad-
nik, Pascal, Bielsko–Biała 2018.

Autorka wydała swoją debiutancką książkę jako zbiór obszer-
nych felietonów utrzymanych w konwencji rodzicielstwa bliskości, 
opowiadających o tym, jak przetrwać najczęstsze wyzwania macie-
rzyństwa. MAMA radzi, ale się nie mądrzy, a przynajmniej próbuje... 
Korzystając z własnych doświadczeń, tłumaczy, obala mity i podpo-
wiada, co i jak robić, żeby wychować szczęśliwe dziecko, a przy oka-
zji nie stracić pogody ducha. Autorka, Maria Natalia Tymańska jest 
„pełnoetatową” mamą pięcioletniego Teo i trzyletniej Luny, blogerką 
Marią Bros, założycielką szkoły języka angielskiego dla dzieci i żoną 
Tymona Tymańskiego. Wspólnie z mężem prowadzi wytwórnię mu-
zyczną, a po godzinach spełnia się także jako didżejka.

Barbara Supeł, Bajki na dobranoc. 5–minutowe bajki o zwie-
rzętach, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2018.

Nie ma lepszego sposobu na sen jak bajka na dobranoc! Krótkie 
historie, pełne ciepłych emocji na przykład o tym: Jak złoty dzwo-
neczek pomógł barankowi wrócić do mamy? Co ważnego miał do 
zrobienia niedźwiadek, że nie mógł położyć się spać? Co mały kotek 
znalazł na końcu czerwonej nitki? Te i inne historie wyciszą wieczor-
ne napięcia malucha i pomogą mu zasnąć. Warto spróbować!

Oprac. MBP Wisła

W Gruzji z Polish Caucasus Team
Goście Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle: Karolina Jendry-

sik i Adrian Podżorski, czyli Polish Caucasus Team, czwartkowym 
popołudniem 17 maja zabrali czytelników i sympatyków biblioteki 
w daleką podróż. Dzięki nim słuchacze prelekcji mieli okazję odwie-
dzić Gruzję i to w bardzo nietypowych warunkach. Mimo deszczu 
warto było wyjść z domu i ciekawie spędzić czas w górach, samemu 
nie marznąc i nie moknąc w przytulnej bibliotece.

Karolina Jendrysik ilustrując swoją wypowiedź pięknymi 
zdjęciami i filmikami, opowiedziała historię zdobywania jednego 
ze szczytów Kaukazu. Za czwartym podejściem do wymarzonej 
góry, udało jej się wejść na wierzchołek Tetnuldi 4853 m n.p.m. w zi-
mie. Warunki pogodowe bardzo zmienne, temperatura do –35 stop-
ni, a raz nawet z opadem 1,5 m śniegu. Słuchacze podziwiali zapał 
i konsekwencję w działaniu. Z kolei Adrian Podżorski odpowiadał 
na pytania z sali, a przede wszystkim przygotował wspaniałą wysta-
wę wykonanych przez siebie fotografii, którą można było oglądać w 
bibliotece do końca maja. Po prelekcji goście zostali zasypani pyta-
niami, którym jeszcze przy kawie i herbacie nie było końca. No prze-
cież podążają śladem polskich wypraw z lat 70. XX wieku!

Najnowszy projekt, który Karolina Jendrysik i Adrian Podżorski 
chcą zrealizować jeszcze w tym roku, to wyprawa do Afganistanu. 
Są już po rekonesansie góry o znajomo brzmiącej nazwie Noshaq 
(Noszak). Mierzy ona sobie 7492 m n.p.m. i leży w Hindukuszu. 
Naszym zdobywcom życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że re-
lację z kolejnej wyprawy usłyszymy znów w wiślańskiej bibliotece. 
Zapraszamy!           (drc)

Muzyczne popołudnie 
W ramach jubileuszu 25–lecia Filii Państwowej Szkoły Muzycznej 

w Wiśle odbył się doroczny koncert uczniów. Słuchacze, którzy zebrali 
się 26 kwietnia w sali biblioteki miejskiej mieli przyjemność zobaczyć 
wystąpienia muzyczne solistów, zespołów oraz orkiestry dętej.

Słowa wprowadzenia na temat osiągnięć uczniów i prezentowanych 
utworów przedstawiła Krystyna Pelucha. Zebranych przywitał kierownik 
filii Cezary Drzewiecki, a na widowni zasiedli burmistrz Wisły Tomasz 
Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz członkowie i przewod-
niczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski. Młodym wykonawcom 
gratujemy wspaniałych występów i życzymy powodzenia. 

Galeria z koncertu na stronie biblioteki: http://biblioteka.wisla.
pl/?p=9663          Monika Śliwka
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WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czyn-

ne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa), 
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22 
50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali BeskiduŚląskiego (główny 
budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czaso-
wa: wystawa pocztówki pt. „Pozdrowienia z Beskidów”.

Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od 
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855 
17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.

Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Li-
powa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 
33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu 
Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.: 
33/855 34 47. Wystawa: wystawę malarstwa Jerzego Macieja Klimczaka 
pt. „W stronę abstrakcji” (finisaż – 29 czerwca o 17.00). Dom Zdrojowy 
– czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Wystawa malarstwa Beaty Sikory–Małyjurek i Roberta Heczko.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w godz. 
11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wy-
stawa prac Salvadora Dali i wystawa „Inne Światy” Jakuba Rożalskiego.

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (wil-
la „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Eks-
pozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.

Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w 
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.

Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, 
czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660. 
Ekspozycja stała.

Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w 
godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja stała.

Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgod-
nieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, 
tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.

Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna co-
dziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czyn-
na w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświę-
cona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

Japonia daleka i bliska
W wiślańskiej bibliotece odbyło się ciekawe spotkanie na temat Japo-

nii. Gościem czytelników w ramach tegorocznej edycji Tygodnia bibliotek 
był Piotr Milewski, dziennikarz i podróżnik, który dziewięć lat mieszkał 
w Kraju Kwitnącej Wiśni. Współpracownik polskich i japońskich cza-
sopism oraz prasy polonijnej (publikował fotoreportaże, korespondencje 
i eseje w m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku 
Powszechnym”, „Odrze”, „Zwierciadle”) jest autorem lub współautorem 
książek o Japonii i relacji z podróży koleją transsyberyjską.

Spotkanie autorskie związane było z książką „Dzienniki japońskie. 
Zapiski z Roku Królika i Roku Konia” wydanej w 2015 roku. Refleksyj-
ne teksty powstające już w czasie podróży były pretekstem do rozmowy 
o Japonii i Japończykach, tradycji i współczesności tego kraju. Piotr Mi-
lewski dzielił się swoimi wrażeniami i obserwacjami, a obserwatorem 
i kronikarzem rzeczywistości jest niezwykle bacznym, a przy tym otwar-
tym na drugiego człowieka i kulturę odmienną od europejskiej. Słucha-
cze nie tylko zadawali pytania, ale mieli także okazję obejrzeć zdjęcia 
z Tokio, Kioto, Nary, Hiroszimy i innych miast, zapoznać się z zabytka-
mi i zwyczajami, a przede wszystkim zupełnie inną mentalnością miesz-
kańców wysp, położonych w Pacyficznym Pierścieniu Ognia. Trzęsienia 
ziemi i erupcje wulkanów są na porządku dziennym, co uczy społecznej 
solidarności, odpowiedzialności i wzajemnej pomocy.

Po zakończeniu prelekcji można było zakupić książkę i otrzymać 
autograf autora, był czas na rozmowy przy kawie i zwiedzenie wysta-
wy „KACHO–GA – kwiaty i ptaki. Drzeworyty japońskie Kono Bairei”, 
która towarzyszyła Tygodniowi bibliotek. Miejska Biblioteka Publiczna 
w Wiśle dziękuje Panu Piotrowi Milewskiemu za fascynującą podróż 
po Japonii, zaś Państwu Babskim z willi „Japonica” za pomoc w organi-
zacji spotkania.               (drc)

Cicha bohaterka
W całej Polsce trwa akcja popularyzowania postaci bohaterki, któ-

ra w czasie II wojny światowej uratowała od śmierci ponad 2,5 tysiąca 
istnień ludzkich. Mowa o Irenie Sendlerowej, Polce wynoszącej z getta 
żydowskie dzieci i umieszczającej je w nowych rodzinach zastępczych. 
Jedno dziecko to jedna karteczka w słoiku, na karteczce prawdziwe dane 
ocalonego, nowe nazwisko i adres zamieszkania. Słoik zakopany pod ja-
błonką, głęboko w ziemi, nie mógł dostać się w ręce hitlerowców. Dzięki 
karteczkom po wojnie rodzina mogła się odnaleźć i powrócić do siebie. 
Dzielna kobieta zmarła dziesięć lat temu, ale dopiero teraz jej czyny wy-
chodzą na światło dzienne. Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Ireny 
Sendlerowej.

„Za sprawą czterech 
amerykańskich uczennic, 
które w 1999 roku wystawi-
ły sztukę pt. „Życie w sło-
iku” o Irenie Sendlerowej 
zaczynało robić się coraz 
głośniej” – wyznała słucha-
czom Renata Piątkowska, 
która spotkała się z ucznia-
mi wiślańskich szkół pod-
stawowych 8 maja w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Wiśle. Pisarka w swej 
książce pt. „Wszystkie moje mamy” przedstawiła losy chłopca ocalo-
nego z żydowskiego getta. Szymon Bauman, bo tak nazywał się boha-
ter opowieści, wydostał się za mury „więzienia” w pudełku po proszku 
do prania. Inne dzieci po uśpieniu były chowane na pace samochodów 
wywożących śmieci lub ciała zmarłych. Autorka zaserwowała słucha-
czom wzruszającą lekcję historii i tolerancji, która zapewne na długo 
pozostanie w pamięci.

Za swoje dokonania Irena Sendlerowa została odznaczona medalem 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jest na nim wyryte „Kto ratuje 
jedno życie – ratuje cały świat”. To przesłanie do młodych ludzi, aby 
nie oceniać innych ze względu na kolor skóry czy wyznanie religijne, 
tylko czy jest dobrym, czy złym człowiekiem – powtórzyła za pisarką 
towarzysząca jej lektorka – Malwina Elżbieta Kożurno.

Serdecznie dziękujemy obu Paniom za pełne wzruszeń opowieści, 
które uświadomiły uczestnikom, ile mamy szczęścia posiadając kochają-
cą rodzinę, pożywienie, zdrowie, dach nad głową… Polecamy wycieczkę 
do Bielska, gdzie przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego można podzi-
wiać mural poświęcony pamięci Ireny Sendlerowej. Malowidło upa-
miętniające bohaterkę można zobaczyć także w Cieszynie na budynku 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej przy ulicy Bóżniczej 7. Ciekawostką 
jest, że takie właśnie murale są rozsiane po całej Polsce i powstały z ini-
cjatywy lektorki – Malwiny Kożurno.         Monika Śliwka

T Y D Z I E Ń  B I B L I O T E K

fot
. M

BP
 w

 W
iśl

e

fot
. M

BP
 w

 W
iśl

e



8  echo WISŁY

Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza!

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, spot-
kania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery z kij-
kami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktyw-
nych! Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

Stowarzyszenie Grupa Twórców 
Wiślanie zaprasza!

Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie zaprasza wszystkie chęt-
ne osoby twórczo zakręcone do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. 
Oferujemy możliwość własnej samorealizacji, udział w wystawach, wer-
nisażach i jarmarkach. Stała wystawa prac w Galerii u Niedźwiedzia.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Galerii u Niedźwiedzia 
(Dom Zdrojowy, wejście od strony Parku Kopczyńskiego), codzien-
nie od 10.00 do 14.00 latem od 10.00 do 16.00.

Zarząd Stowarzyszenia GTW

REKLAMA • OGŁOSZENIA

W krainie tulipanów
26 kwietnia, na zaproszenie pana Petro Maraais, zespół Wisła Plus 

udał się do miejscowości Purmerend położonej w północnej Holandii 
zaledwie 16 km od Amsterdamu. Mieliśmy zaszczyt wystąpić dwukrot-
nie w Middenbeemster. Członkowie zespołu wraz z kapelą przybliżyli 
holenderskiej publiczności muzykę i tańce regionalne z obszaru Śląska 
Cieszyńskiego. Licznie zgromadzona widownia była pod wrażeniem wy-
stępów, wyrażając swój podziw aplauzem oraz gromkimi brawami.

Kolejny koncert miał miejsce w miejscowości Wormer. Widzowie 
gratulowali udanego występu, a wszyscy członkowie zespołu zostali 
obdarowani przepięknymi różami. Poza występami członkowie zespo-
łu mieli okazję nieco pozwiedzać. Pierwszym akcentem turystycznej 
części wyjazdu była wizyta w Amsterdamie, a w nim słynnego portu, 
budynku dworca, pałacu królewskiego czy kwiatowego targu. Ponieważ 
pogoda dopisała widoki na kanały wodne malowniczo skąpane w słoń-
cu urzekły niemal wszystkich. Kolejną atrakcją była okazja zwiedzenia 
urokliwego miejsca Zaanse Schans, czyli dom dla wiatraków znad rzeki 
Zaan. Mieliśmy okazję wziąć udział w degustacji holenderskich serów 
oraz przyjrzeć się jak wyglądają wszystkie etapy produkcji sera żółtego. 
Uczestniczyliśmy w pokazie wyrobu drewnianych sabotów, zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcia w gigantycznych chodakach, zwiedziliśmy wiatrak 
produkujący olej, musztardę, barwniki, a także oryginalny wiatrak–tar-
tak po czym udaliśmy się do miejscowości Zaandam. Obejrzeliśmy tam 
m.in. unikalną architekturę tego miasta jak również pomnik cara Piotra 
Wielkiego, który mieszkał w Zaandam i uczył się tu stolarki okrętowej. 
Ostatniego dnia zwiedziliśmy Volendam – starą osadę rybacką nad by-
łym morzem z unikalną atmosferą, starymi rybackimi domkami, krama-
mi rybnymi. Podróżując po Holandii zobaczyliśmy też na własne oczy 
wspaniałe pola, pokryte cudownie kwitnącymi w tym okresie tulipanami.

Cała nasza grupa była ogromnie zadowolona z wyjazdu, a widok 
kolorowych tulipanów, wszechobecnych kanałów wodnych, rowerów i 
wiatraków na długo zostanie nam w pamięci.

Członkowie Zespołu Wisła Plus

Rajd druciarzy
12 maja 2018 roku 12 osób z Wisły w ramach rewizyty wyjechało 

na Słowację, aby wziąć udział w rajdzie „Krajom Drotárie” organi-
zowanym przez Klub Turystyczny Vysoká nad Kysucou. Grupa za-
przyjaźnionych, słowackich turystów co roku w marcu uczestniczy 
w naszym rajdzie narciarsko–pieszym „Ku źródłom Wisły” organi-
zowanym przez Oddział PTTK. Teraz grupa z Wisły o 6.00 rano wy-
ruszyła busami z pl. Hoffa i przez Zwardoń i Czadcę dotarła do celu, 
czyli na start, który znajdował się w miejscowości Veľké Rovné, Ivor.

Na start trafiła znaczna grupa turystów z Czech, Polski i Słowa-
cji. Wśród ok. 250 uczestników powitaliśmy znajomych z Żywca 
(40 osób), którzy wcześniej gościli w Wiśle. O godz. 9.00 między-
narodowe towarzystwo ruszyło w drogę. Do wyboru były trzy trasy: 
10, 14 i 18 kilometrów. Po zdobyciu pierwszego szczytu i ok. 2 go-
dzinach marszu przy gospodzie „U Cipára” zorganizowano poczę-
stunek. Każdy uczestnik otrzymał „pomazankę”, czyli pajdę chleba 
ze smalcem, a w napoje można było zaopatrzyć się w gospodzie. W 
tym miejscu trasy rozchodziły się i każdy wybierał odpowiednią dla 
niego drogę. Grupa wiślańska również się podzieliła: 4 osoby wy-
brały trasę 10 km, 2 osoby – 14 km, a 6 – 18 km. Na metę wszyscy 
dotarli cali i zdrowi, a na dodatek w dobrych humorach, gdyż po-
goda dopisywała, towarzyszyły nam piękne widoki, m.in. na Łysą 
Górę, a wokół otaczała nas soczysta, wiosenna zieleń przetykana 
kwitnącymi na łąkach storczykami. 

Na mecie przywitano nas poczęstunkiem (tradycyjna kapusta 
zapiekana w cieście na słodko) i muzyką (hudba złożona z dwóch 
akordeonów), przy której można było potańczyć (z czego oczywiście 
skorzystaliśmy). Na zakończenie rajdu prezes Klubu Turystycznego 
Vysoká nad Kysucou Anton Opial, każdej grupie wręczył pięknie 
wydana publikację na temat turystyki w Kraju Żylińskim, a wszyst-
kim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i „magnetki”. Odpoczynek 
umilały rozmowy w trzech językach jednocześnie, ale w końcu trzeba 
było wracać.

Dziękujemy burmistrzowi za udzielone wsparcie z Urzędu Mia-
sta i udostępnienie busa z kierowcą oraz Bolkowi Cieślarowi za pod-
stawienie drugiego busa, dzięki czemu cała grupa mogła wziąć udział 
w rajdzie. Do zobaczenia na trasach kolejnych rajdów!

Gustaw Czyż – Organizator wyprawy
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Czerwiec nie dla emeryta 
Jeśli powszechny wiek emerytalny kończysz w czerwcu, być 

może warto poczekać z wnioskiem i złożyć go nieco później. Dzięki 
temu możemy zyskać na wysokości świadczenia. Czerwiec to naj-
mniej korzystny miesiąc dla przyszłych emerytów. Wszystko z po-
wodu waloryzacji składek i kapitału początkowego.

Nie jest tajemnicą, że im dłużej pracujemy tym nasze świadcze-
nie jest wyższe, przyszli emeryci w większości już o tym wiedzą. 
Natomiast warto mieć również tę świadomość, że wpływ na wyso-
kość naszej emerytury może mieć miesiąc, w którym składamy wnio-
sek. Takim niekorzystnym terminem dla przyszłych emerytów jest 
czerwiec. Spowodowane jest to przepisami dotyczącymi waloryzacji 
składek i kapitału początkowego.

Są dwa rodzaje waloryzacji – roczna oraz kwartalna. Waloryzacja 
roczna przeprowadzana jest 1 czerwca każdego roku i dotyczy skła-
dek, które są zapisane na naszym koncie na dzień 31 stycznia bieżą-
cego roku. Ta metoda jednak nie uwzględnia waloryzacji składek ze-
widencjonowanych za miesiące po 31 stycznia. Waloryzacja roczna 
w następnych miesiącach począwszy od lipca uzupełniona jest przez 

waloryzację kwartalną. Czerwiec jest jedynym miesiącem, w którym 
składki podlegają jedynie waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej. W 
praktyce oznacza to, że osoby które złożą wniosek o emeryturę w 
czerwcu mogą mieć świadczenie niższe niż gdyby zrobili to w innym 
miesiącu.

Osoba, która nabywa prawo do wypłaty świadczenia w czerwcu, 
wtedy zgromadzony przez nią kapitał i składki waloryzowane są je-
dynie przez wskaźnik roczny. Świadczeniobiorca, którego emerytura 
zostanie przyznana w okresie od lipca do maja ma prawo do walory-
zacji rocznej i kwartalnych. Dzięki temu takie świadczenie może być 
korzystniejsze. Jednak w celu uzyskania wyjaśnień w swojej indy-
widualnej sprawie najlepiej zasięgnąć porady u doradców emerytal-
nych, którzy są do dyspozycji w każdej placówce ZUS w godzinach 
pracy urzędu.

Dla emerytur przyznawanych na dotychczasowych zasadach 
(czyli tzw. „stare emerytury”) znaczenie ma miesiąc marzec, w któ-
rym przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i reny i zmienia się 
kwota bazowa. Czerwiec nie ma wpływu na te świadczenia.

Beata Kopczyńska – regionalny rzecznik prasowy ZUS  
województwa śląskiego

SPOTKANIE CIEŚLARÓW
W dniach 26–27 maja już po raz siódmy w Wiśle odbyło się Mię-

dzynarodowe Spotkanie Cieślarów. Rodzinna, międzypokoleniowa, 
łączącą kraje, regiony, miejscowości, doliny i sąsiadów impreza po 
raz kolejny była bardzo udana.

26 maja ponad 30 osób spotkało się w Dolinie Czarnego, by po-
wędrować do źródeł rzeki Wisły. Część drogi uczestnicy przebyli 
wozami, potem spacerkiem dotarli do Kaskad Rodła – wodospadów 
nazwanych tak dla uczczenia 65. rocznicy powstania Związku Pola-
ków w Niemczech w roku 1987 z inicjatywy prezesa Towarzystwa 
Miłośników Wisły śp. Jana Kropa. Wycieczkę prowadził Bolesław 
Cieślar, a po trudach wędrówki wszyscy zasiedli do wspólnego bie-
siadowania w kolibie „Watra” Anieli i Piotra Cieślarów, gdzie mogli 
posilić się chlebem z „Jedynki” z domowym smalcem, pieczonymi na 
ognisku kiełbaskami z Jur–Gastu i herbatą z zielin. 
Wspólne śpiewanie cieszyńskich pieśniczek pro-
wadził przy akompaniamencie akordeonu ks. Jan 
Cieślar z Karwiny, a umiliła swoimi piosenkami 
przybyła wraz mężem z San Diego Shirley Bed-
sole.

27 maja Cieślarowie i wszyscy ci „kierzy majó 
ich radzi” tradycyjnie powędrowali na Górę Cieślar 
(918 m n.p.m.). Tam czekało na nich biuro prowa-
dzone przez wolontariuszki TMW Monikę Kwiat-
kowską i Ulę Konderlę. Należało się zarejestrować, 
odebrać dyplom za udział w Spotkaniu na Szczy-
cie, podbić okolicznościowymi pieczątkami wyda-
ne specjalnie na tą okazję widokówki z obeliskiem 
Cieślarów, zakupić koszulki i wydawnictwa TMW, 
a także zaopatrzyć się w upominki przygotowane 
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Urząd 
Miasta w Wiśle. Sygnałem do rozpoczęcia spotkania 
był sygnał na cztery strony świata wygrany z trombity przez Stanisława 
Cieślara z Jawornika. Uroczyście otwarli imprezę członkowie Komitetu 
Organizacyjnego – Karel Cieślar z małżonką Aleksandrą Trybuś–Cie-
ślar, Bolesław Cieślar i Grażyna Pruska. Część artystyczną zapewniła 
Kapela Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” w Wiśle, przy 
akompaniamencie której, wszyscy obecni zaśpiewali „Ojcowski dom”. 
W koncercie zaprezentowano wiązankę pieśni góralskich z regionu Ślą-
ska Cieszyńskiego po obu stronach granicy. Wielką atrakcją było sma-
żenie „wajeśnicy” na największej w Beskidzie Śląskim patelni z „Agro-
turystyki u Gazdy” z Brennej. Cieślarowie i ich goście pobili poprzedni 
rekord wspólnie smażąc „wajeśnicę” na „szmolcu”, „szpyrce” i boczku z 
550 jaj! Jaja wybijali Grażyna Pruska, Jakub Szalbót i Damian Jakubik, 
osobiście dowodził i doprawiał solą gazda Andrzej Cieślar z breńskiej 
Malinki, a mieszała, sypała „sznytlokiem” i rozdawała „specyjał” Basia 

Cieślar z Kempki z Dziechcinki. Na szczycie jak zwykle można było 
skosztować rarytasów z kuchni regionalnej Śląska Cieszyńskiego, wśród 
których znalazły się m.in.: placki z blachy ze szpyrkami, pieczona jag-
nięcina z kapustą po góralsku, gulasz z barana, żebroczka i wiele innych.

Na Cieślarze nie zabrakło zacnych gości w osobach wiceprzewod-
niczącej Sejmiku Śląskiego Sylwii Cieślar z małżonkiem, burmistrza 
Wisły Tomasza Bujoka i przewodniczącego Rady Miasta Janusza 
Podżorskiego z małżonkami, przewodniczących wiślańskich osiedli i 
wójtów miasteczek po czeskiej stronie Cieślara, a także organizatorów 
zjazdów rodzinnych Romana Pilcha i Edwarda Wisełki. Zabezpieczali 
nas przeciwpożarowo druhowie ochotnicy z OSP Wisła Jawornik, któ-
rzy udostępnili swój wóz bojowy do zwiedzania i organizowali zabawy 
z wodą dla dzieci. Nad bezpieczeństwem czuwał też GOPR i wiślań-
scy przewodnicy. Na zakończenie uczestnicy pozowali do rodzinnego 
zdjęcia, które z dachu wozu bojowego wykonał Marek Cieślar.
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Trudno z dokładnością do jednej osoby określić, ilu było uczestni-
ków Spotkania na Szczycie, ale biuro zarejestrowało 320 osób (najwię-
cej z Wisły Jawornika, Osiedli Borowina i Polana pod Baranią Górą). 
Goście przybyli ze wszystkich miejscowości Śląska Cieszyńskiego po 
obu stronach granicy, oraz z Chorzowa, Goczałkowic, Bielska–Białej, 
Gliwic i wielu innych. Z dalsza zawitali Cieślarowie z Irlandii, Nie-
miec i USA. Najmłodszymi uczestnikami spotkania byli Zosia Cieślar 
(4 miesiące) z Radostowic koło Pszczyny, Helenka Procner (4,5 mie-
siąca) i Eliszka Byrtus (5 miesięcy) z Trzyńca. Dzieci wzięły udział 
w konkursie rysunkowym na najpiękniejsze „cieślarowe serduszko”. 
Wygrali Lenka Konderla i Kamil Cieślar. Po raz kolejny nad Cieśla-
rem przez cały dzień świeciło słońce, a wszyscy uczestnicy szczęśliwie 
wrócili do domów, radując się na przyszłoroczne Międzynarodowe 
Spotkanie Cieślarów.           Grażyna Pruska
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WIEŚCI Z „JEDYNKI”
Maj w Szkole Podstawowej nr 1 to przede wszystkim czas wycie-

czek klasowych i podsumowań konkursów, w których uczniowie brali 
udział w ciągu całego roku szkolnego. 10 maja uczniowie klasy V wzięli 
udział w wycieczce do Jaworzynki, gdzie podziwiali bank genów i ho-
dowlę głuszca, z kolei klasy VI a i VI b wybrały się w dalszą podróż, aby 
odwiedzić Sandomierz i okolice. Safari Bizonów, ruiny zamku Krzyżto-
pór, zabytki Sandomierza i Kazimierza Dolnego oraz rynek w Tarno-
wie – to atrakcje, które mogli zobaczyć nasi uczniowie. Natomiast klasy 
VII w tym roku wybrały się do Warszawy, zapoznając się z licznymi 
atrakcjami turystycznymi stolicy, m.in.: Zamkiem Królewskim, Centrum 
Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Stadionem 
Narodowym. Bardzo ciekawym doświadczeniem dla uczniów była także 
wizyta w siedzibie Polskiego Radia, gdzie poznali jego historię i pracę w 
czasach współczesnych.

18 maja uczniowie SP1 wybrali się na rajd górski im. Jerzego Ku-
kuczki. Jak co roku  najważniejszym punktem programu było spotkanie 
z żoną himalaisty Cecylią Kukuczką, która w niezwykle piękny sposób 
opowiadała o dokonaniach swojego męża. Z Izby Pamięci udali się na 
poczęstunek, po którym wzięli udział w zabawach w przeciąganiu liny 
i strzelaniu z łuku.

W maju miało miejsce ogłoszenie wyników kilku konkursów. W 
Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik” uczniowie 
klasy VI a Piotr Szturc i Daniel Heczko zdobyli wyróżnienia. Natomiast 
17 maja w Bielskim Centrum Kultury miało miejsce podsumowanie Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz” połączone z wręczeniem dyplomów i 
nagród. Wśród kilkunastu tysięcy uczestników konkursu startujących na 
wszystkich jego etapach, pierwsze miejsce w swoich grupach wiekowych 
wywalczyło dwóch uczniów naszej szkoły. Statuetki „Jonasza” otrzymali: 
Piotr Szturc z klasy VI a oraz Jonasz Lazar z klasy III d gimnazjum. Ekipę 
konkursową stanowili: Barbara Konieczny z klasy VI b (laureatka), Daniel 
Heczko z klasy VI a (finalista), Daniel Stasiak z klasy V (finalista) i Karina 
Stasiak z klasy VII a (laureatka). Serdecznie gratulujemy!

Maja, a zebrani mogli też usłyszeć znaną i nieodłącznie związaną z tym 
wydarzeniem pieśń „Mazurek trzeciego maja”. Całość przygotowanego 
programu miała również inne zadanie. Rok 2018 to rok, w którym w 
listopadzie będziemy świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, dlatego już przy okazji majowego święta wybrzmiały 
słowa: wolność, ojczyzna, patriotyzm. Nie zabrakło również  wykonania  
powstałej w 1908 roku, a bardzo popularnej w czasach zaborów i kolej-
nych wojen „Roty” z tekstem Marii Konopnickiej. Uczniowie wykonali 
również pieśń polskiego barda Jacka Kaczmarskiego „Mury”, która stała 
się nieoficjalnym hymnem „Solidarności 80”.

Nasza szkoła także postanowiła uczcić setną rocznicę odzyskania nie-
podległości. Nauczyciele zespołu historyczno–kulturalnego wyszli z ini-
cjatywą, aby z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji zorganizować kon-
cert pieśni patriotycznych, w którym wezmą udział wszyscy uczniowie. 
Przygotowania trwały kilka tygodni, a każdy zespół pracował nad jednym 
utworem. 8 maja na szkolnej scenie zabrzmiały polskie pieśni żołnierskie 
i patriotyczne, które bezpośrednio odnoszą się do różnych wydarzeń zwią-
zanych z polską historią. Istotą koncertu były utwory nie tylko mówiące o 
dziejach naszego narodu, ale także będące historią – takie, które powsta-
wały w trakcie przełomowych dla naszego kraju wydarzeń. Pieśni zostały 
zaprezentowane chronologicznie. Ze względu na dużą ilość klas osobno 
wystąpiły zespoły gimnazjum oraz szkoły podstawowej. W koncercie 
młodszej grupy wiekowej wybrzmiały również utwory odnoszące się do 
symboli narodowych. Wydarzenie to stało się ciekawą lekcją historii i waż-
nym elementem wychowania patriotycznego.

16 maja gimnazjaliści wzięli udział w warsztatach profilaktycznych pt. 
„Cyberprzemoc”. Młodzież miała możliwość przypomnienia sobie istot-
nych zagadnień dotyczących przemocy, poznała mechanizm działania na 
czyjąś szkodę z wykorzystaniem Internetu oraz uświadomiła sobie konse-
kwencje społeczne i prawne, jakie wiążą się z takim postępowaniem.

Teraz parę słów o osiągnięciach naszych uczniów. Wanessa Wysocka 
z klasy III b otrzymała wyróżnienie w konkursie pod tytułem „Jak będzie 
wyglądał świat za 50 lat?”. W wiosennej sesji Ogólnopolskiej Olimpia-
dy „Olimpus Matematyczny” Zuzanna Cieślar z klasy III a zajęła trzecie 
miejsce, Michał Zawada z III c był czwarty, Jakub Czyż z III e uplasował 
się na szóstej pozycji, a Mariusz Podżorski z II d zajął dwunaste miejsce. 
Wszyscy otrzymali dyplomy laureata. Nasi uczniowie brali także udział w 
powiatowym konkursie „Eurodyta”, który odbył się w LO im. P. Stalma-
cha w Wiśle 9 maja. Z kolei w powiatowym konkursie „Zadbaj o swoje 
zdrowie” Jakub Czyż z klasy III e zajął drugie miejsce i tym samym zdobył 
nagrodę w postaci wycieczki do Warszawy, a Zuzanna Cieślar z III a zdo-
była wyróżnienie. Uczniów przygotowywała Ewa Lazar.

Nasi uczniowie mogli także zapoznać się z zasadami funkcjono-
wania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim. 15 maja 
zainteresowana młodzież z klas II b, c, d pojechała do Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Śląskiego. Po zaznajomieniu się ze specyfiką 
i organizacją naszego województwa młodzież została oprowadzona po 
zabytkowym gmachu. Wyjazd ten wpisał się w cykl zajęć rozszerzają-
cych treści zdobyte na wiedzy o społeczeństwie, dotyczących samorządu 
terytorialnego. W kwietniu uczniowie odwiedzili Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie, a na początku roku Urząd Miejski w Wiśle. Organizacją 
wszystkich spotkań zajmowała się Alicja Pylypenko–Czepczor.

18 maja klasa II a pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie 
udała się z wizytą do Urzędu Miasta w Wiśle. Uczniowie mieli przyjem-

W naszej szkole kształtowane są również postawy ekologiczne i pa-
triotyczne. 11 maja uczniowie klas I–III wzięli udział w przedstawieniu 
pt. „Skarby Lasu”.  Miało ono charakter proekologiczny i poruszało bar-
dzo ważne zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Przeprowadzono 
także konkurs plastyczny, mający związek z okrągłą rocznicą odzyskania 
niepodległości. W konkursie na najpiękniej wykonany kotylion pierwsze 
miejsce zdobył Samuel Heczko z klasy IV b, drugie Dominika Wrotniak 
z klasy V a, a trzecie Aleksander Kawulok i Jan Molin z klasy IV a. Naj-
lepszymi pracami plastycznymi, poruszającymi tematykę historyczną, 
były Alicji Węgrzyn–Welc, Aleksandry Gluzy, Oliwii Paluch, Joanny 
Wiencek, Tiny Galgione i Maliny Cordovy.

W gimnazjum koniec roku zbliża się wielkimi krokami. W szkole pa-
nuje atmosfera gorączkowego poprawiania ocen, pisania ostatnich decy-
dujących sprawdzianów, walki o jak najlepsze świadectwo. Ale nie tylko 
nauką żyje szkoła. 3 maja uczniowie klasy III c gimnazjum uczestniczyli 
w miejskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja pod Po-
mnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny. Spe-
cjalnie na tą uroczystość przygotowali pod okiem Ewy Śmiałkowskiej i 
Małgorzaty Borowskiej krótki program artystyczny. Wybrzmiały w nim 
słowa odnoszące się bezpośrednio do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
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ność spotkać się z sekretarzem miasta Sylwestrem Foltynem, który dokład-
nie wyjaśnił strukturę organizacyjną urzędu oraz zadania wykonywane 
przez poszczególne wydziały. Spotkanie zakończyły pytania uczniów.

W naszej szkole działa grupa teatralna „Tuleviku”, którą prowadzi Jo-
anna Leszczyńska. W jej  skład wchodzą: Izabela Czyż, Angelika Heller, 
Wiktoria Kozieł, Julia Krzyżok, Karolina Mach, Bogusława Sikora, Wan-
essa Wysocka oraz Jan Cieślar. W dniach 21–22 maja nasi młodzi aktorzy 
reprezentowali szkołę na prestiżowym przeglądzie teatralnym w Pałacu 
Młodzieży w Katowicach podczas XIII Biesiady Teatralnej. Przedstawili 
sztukę pt. „Tygrys” na motywach dramatu Sławomira Mrożka „Męczeń-
stwa Piotra Ohey’a.” Było to wielkie przeżycie i ogromny zaszczyt dla 
naszych uczniów, ponieważ jako najmłodsi uczestnicy występowali wśród 
licznych grup niezależnych oraz działających przy uniwersytetach i do-
mach kultury. Dzięki różnorodności repertuarowej nasza młodzież mogła 
zobaczyć pokaz teatru tańca, ruchu, piosenki, a nawet spektakl metafizycz-
ny w konwencji teatru symbolicznego. Przed pokazami uczniowie mogli 
zobaczyć ekspozycje malarstwa polskiego w Muzeum Śląskim. 

„Jedynka” może się także poszczycić sukcesami w sporcie. 7 maja 
w Powiatowych Mistrzostwach Lekkoatletycznych dziewczęta zajęły 3., 
a chłopcy 4. miejsce. W skład reprezentacji dziewcząt weszły: Magda 
Pilch (bieg na 100 m), Karolina Szalbot i Paulina Wisełka (bieg na 300 
m), Małgorzata Szalbot, Zuzanna Cieślar i Aleksandra Raszka (bieg na 
600 m), Kamila Pawelska, Natalia Kobyłecka i Aleksandra Długosz 
(skok w dal), Angelika Wisełka (skok wzwyż), Aleksandra Cieślar, Mag-
da Procner i Agata Troszok (pchnięcie kulą). Chłopców reprezentowa-
li: Samuel Wapienik, Emanuel Pilch i Ireneusz Kosek (bieg na 100 m), 

Maciej Szlachta i Gabriel Boś (bieg na 300 m), Robert Gomola i Adam 
Cieślar (bieg na 1000 m), Wiktor Paluch i Jakub Czyż (skok w dal), Se-
bastian Malecki i Dominik Niemczyk (skok wzwyż), Oliwier Bujok i 
Patryk Demkowski (pchnięcie kulą).

9 maja uczniowie klas trzecich gimnazjum wzięli udział w wiosennej 
akcji sprzątania świata. Młodzież udała się na Kubalonkę (czerwonym i 
zielonym szlakiem), Stożek Wielki i Mały, Soszów Wielki oraz Jurzy-
ków, Dziechcinkę i Gościejów. Zebrano 30 worków śmieci.

Od 14 do 18 maja trwała wizyta szkoleniowa nauczycieli ze szkół 
partnerskich z Ekero (Szwecja) i Edolo (Włochy) w ramach realizowa-
nego przez nas projektu Erazmus+. Jej celem było zapoznanie naszych 
partnerów z edukacją artystyczną, która jest w naszej szkole bardzo bo-
gata i ciekawie prowadzona. Nauczyciele mieli możliwość obserwacji 
lekcji otwartej Edyty Soluch–Cieślar oraz lekcji Ewy Śmiałkowskiej, a 
także obserwowali lekcje wybrane zgodnie ze swoimi zainteresowaniami 
– chemia, matematyka, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia w klasie 
nauczania wczesnoszkolnego. Wspólna praca nauczycieli zaowocowa-
ła scenariuszami lekcji o tematyce europejskiej, poruszono także temat 
bycia liderem. Dodatkowo nasi goście mieli sposobność zobaczenia na-
szych atrakcji turystycznych, a także obserwować zmagania grup teatral-
nych podczas X Wiślańskich Teatraliów Międzygimnazjalnych. Było to 
podsumowanie tematu szkolenia „Edukacja poprzez sztukę”. Nauczycie-
le ze szkół partnerskich byli pod dużym wrażeniem poczynań uczniów i 
organizacji wydarzenia artystycznego. Pobyt w naszym mieście zachwy-
cił gości, a praca nauczycieli SP1 została wysoko oceniona.

Monika Cieślar, Dorota Polok

17 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyły się X Wi-
ślańskie Teatralia Międzygimnazjalne. Była to jubileuszowa, ale również 
ostatnia edycja tego wydarzenia, które od jakiegoś czasu wpisywało się 
nie tylko w koloryt i historię szkoły, ale także naszego miasta. 

W tym roku przybyły do nas grupy z Ustronia, Istebnej, Goleszowa i 
Wodzisławia Śląskiego, by zmierzyć się w dwóch kategoriach scenicznych 
– przedstawienia teatralnego i kabaretu. W  tej pierwszej zwyciężyła wo-
dzisławska grupa „KiM”, prezentując teatr ruchu pod tytułem „Kim jeste-
śmy?” (opiekun: Beata Świerczek–Tront). Drugie miejsce zajęła wiślańska 
grupa „Tuleviku” z „Tygrysem” (opiekun: Joanna Leszczyńska), a trzecie 
goleszowska grupa z przedstawieniem „Bez maski” (opiekun: Weronika 
Glajc). Z kolei w kategorii kabaret triumfowały wiślańskie „Śmiałe rodo-
dendrony” z „Kopciuszkiem” (opiekun: Ewa Śmiałkowska) przed grupami 
z Istebnej – drugie i trzecie miejsca za skecze „Kabaretu niemoralnych 
nastolatków”: „Gorączka walentynkowej nocy” i „Egzamin” (opiekun: 
Cecylia Suszka) oraz Ustronia – trzecie miejsce) za skecz grupy „Maski” 
pod tytułem „W krainie cudowności” (opiekun: Monika Rzeszótko).

Było śmiesznie, ale i nostalgicznie, refleksyjnie. Przez te lata gości-
liśmy grupy młodych entuzjastów sztuki scenicznej nie tylko z naszego 
powiatu, ale i spoza niego. Dla nas, a mamy nadzieję, że dla naszych 
gości też, najważniejsze w tej imprezie miało być wspólne świętowanie 
radości ze spotkań, możliwość wypowiedzi artystycznej nawet tych, któ-
rzy dopiero próbowali swoich sił na scenie, a 
także rozwój własny, odmienny znacząco od 
tego zaczynającego powszechnie panować 
nie tylko wśród młodzieży. To miała być oka-
zja do spotkania się, podpatrzenia rozwiązań 
scenicznych, sposobu gry i wyrażenia emocji. 
To w końcu próba zmierzenia się ze strachem, 
pokonywanie małymi kroczkami własnych 
słabości i ograniczeń. Czy nam się to udało? 
– myślę, że osądzą to artyści z lat poprzed-
nich, opiekunowie grup, jurorzy, a także wi-
dzowie. Dziękujemy bardzo tym wszystkim, 
którzy służyli pomocą przez te lata, wspierali 
dobrym słowem i nam kibicowali.

Ogromnie dziękujemy opiekunkom grup, 
które z nami przyjacielsko rywalizowały przez 
te lata – Monice Rzeszótko z Ustronia, Cecy-
lii Suszce i Ewie Czulak z Istebnej, Weronice 
Glajc z Goleszowa, a w tym roku również Be-

acie Świerczek–Tront z Wodzisławia za przygotowanie i wystawienie 
na wiślańskiej scenie zjawiskowej odsłony teatru ruchu „Kim jestem?”. 
Dziękujemy władzom miasta – burmistrzowi Tomaszowi Bujokowi za 
objęcie patronatu nad naszą imprezą, sekretarzowi miasta Sylwestrowi 
Foltynowi za ogromne wsparcie i pomoc przez te całe 10 lat, dyrektor 
MZEAS–u Barbarze Szalbot, dyrektor MBP Renacie Czyż i wszystkim 
pracownikom za życzliwość i goszczenie nas przez ostatnie trzy lata, 
dyrektor WCK Marii Bujok za pomoc w organizacji strony technicznej 
naszego przedsięwzięcia, Nadleśnictwu Wisła, które zawsze życzliwie 
odnosiło się do wszystkich edycji naszej imprezy, Radzie Rodziców gim-
nazjum, która nigdy nie odmówiła nam wsparcia, a słyszeliśmy tylko sło-
wa zachęty do działania, oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
nas wspierali. Dziękujemy naszej wieloletniej jurorce Krystynie Cieślar 
za wkład pracy i nieustający optymizm, połączony z dużą dawką wyrozu-
miałości i humoru. Na koniec wreszcie, w imieniu organizatorek, kieruję 
serdeczne podziękowania do dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Gabrieli 
Polok–Otawy, która zawsze nas wspierała w organizacji.

Dziękujemy wszystkim życzliwym osobom w naszym gronie, no i 
Wam, szanowni nasi uczniowie, którzy tak licznie zawsze garnęliście 
się w szeregi aktorskie, występowaliście w antraktach, organizowaliście 
stronę techniczną, itp. Jeszcze raz – dziękujemy i do zobaczenia na kolej-
nych, ale innych już imprezach.    Ewa Śmiałkowska

Wiślańskie Teatralia Międzygimnazjalne uważamy za zakończone!
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XVII Mistrzostwa Polski 
Skarbowców

W dniach 25–26 maja w Wiśle rozegrano XVII Mistrzostwa 
Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów. Ponad 
3500 uczestników z całego kraju rywalizowało w następujących kon-
kurencjach: biegu na dystansie 5 km, nordic walking na dystansie 5 
km, strzelectwie, skoku w dal, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, 
badmintonie, pływaniu stylem dowolnym na dystansie 50 m, piłce 
nożnej „piątek” (tylko mężczyźni), siatkówce (drużyny mieszane) i 
przeciąganiu liny (kobiety).

W poszczególnych konkurencjach zwyciężali: Rafał Czarnecki 
(Izba Administracji Skarbowej w Kielcach) i Anna Kukuć–Kwapi-
szewska (Urząd Skarbowy w Elblągu) – bieg na dystansie 5 km; Iza-
bela Rudnik, Magdalena Koziar, Jolanta Grzelak, Ewa Ostrowska, 
Adam Broda, Marcin Siemiński, Tomasz Hoffman i Maciej Kozieł 
– badminton; Bartłomiej Dębski (Pierwszy Urząd Skarbowy w Czę-
stochowie) i Beata Zapadka (Urząd Skarbowy w Olsztynie) – nordic 
walking; Izba Administracji Skarbowej w Katowicach – piłka noż-
na; Urząd Skarbowy Warszawa–Praga – przeciąganie liny; Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Kaliszu – siatkówka; Monika Witoń (Małopolski 
Urząd Celno–Skarbowy w Krakowie), Agnieszka Ulaszewska (Urząd 

Skarbowy w Tomaszowie Mazowieckim), Anna Jeżak (Pierwszy 
Urząd Skarbowy w Radomiu), Jolanta Wełnicka (Urząd Skarbowy 
w Olsztynie), Mateusz Bulanda (Urząd Skarbowy w Limanowej), 
Marcin Żelazko (Urząd Skarbowy w Otwocku) i Dariusz Olechno 
(Urząd Skarbowy w Słubicach) – skok w dal; Michał Choiński, Mi-
chał Kisielewski, Piotr Zdarzył, Maciej Kozieł, Agnieszka Sobczak, 
Kamila Pawlicka, Jolanta Grzelak i Ewa Ostrowska – tenis; Michał 
Tokarski (Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa–Śródmieście), Marcin 
Kroszczyński (Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej), Jacek Sieńczy-
ło (Podlaski Urząd Celno–Skarbowy w Białymstoku), Jerzy Panfil 
(Urząd Skarbowy w Inowrocławiu), Anna Kotynia (Urząd Skarbowy 
w Kłobucku), Urszula Pawłowska (Urząd Skarbowy w Legionowie), 
Bernadeta Bielawna (Mazowiecki Urząd Celno–Skarbowy w War-
szawie) i Maria Myśliwiec (Urząd Skarbowy w Tomaszowie Mazo-
wieckim) – tenis stołowy; Wojciech Kurczych (Urząd Skarbowy w 
Wadowicach) i Ewa Król (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie) 
– strzelectwo. W klasyfikacji generalnej triumfował Urząd Skarbowy 
w Elblągu.

Poza zmaganiami sportowymi odbyła się ceremonia otwarcia Mi-
strzostw Polski Skarbowców, podczas której na stadionie Ośrodka 
Przygotowań Paraolimpijskich wszystkie reprezentacje zaprezento-
wały się w kolorowych strojach. Z kolei w Amfiteatrze im. Stanisła-
wa Hadyny wręczano nagrody, a uczestnicy mistrzostw mogli bawić 
się podczas imprez integracyjnych z muzyką.        (luki)
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Na halach Cieńkowa znów pasą się owce. Tegoroczny sezon 
wypasu rozpoczął się tradycyjnym obrzędem mieszania, czyli po-
łączenia zwierząt w jedno stado. 

Redyk Wiślański to już tradycja. Właśnie w ten dzień go-
spodarze, przy asyście licznie zgromadzonej widowni, przypro-
wadzają swoje owce i oddają we władanie bacy, który zajmuje 
się stadem aż do jesieni. Tradycyjnie mieszanie owiec odbyło 
się w tym roku 20 maja. Po przybyciu gazdów ze zwierzęta-
mi na miejsce ceremonii na Cieńkowie, modlitwę odmówił ks. 
Marek Michalik, proboszcz parafii ewangelicko–augsburskiej 
w Wiśle Czarne. Następnie poświęcenia owiec dokonał główny 
baca Henryk Figura, a ich okadzenia Jan Kędzior. Symbolikę 
obrzędu przybliżył publiczności baca Michał Milerski z cze-
skiego Nydku. 

Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyła 
góralska muzyka, tańce i śpiewy. O program 
artystyczny zadbały: Zespół Regionalny „Wi-

sła” wraz z kapelą, kapele góralskie „Wista” i „Beskidzcy Zbóje”, 
męska grupa śpiewacza „Grónie” oraz żeńska grupa wokalna z 
Istebnej. Nie mogło zabraknąć również pokazów, degustacji i pre-
lekcji na temat owczych serów, które prowadził Józef Michałek. 
Ponadto najmłodsi uczestnicy wydarzenia mogli spróbować swo-
ich sił w grze na tradycyjnym instrumencie pasterskim – trom-
bicie. Oczywiście podczas imprezy serwowano dania popularne 
w regionie, m.in.: gulasz z baraniny, kiełbasę z baraniny, buchtę, 
kołocze i herbatę z zielin.    (tp, luki)

Owce już na Cieńkowie

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki
fot

. T
ad

eu
sz

 P
ap

ier
zy

ńs
ki

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki
fot

. T
ad

eu
sz

 P
ap

ier
zy

ńs
ki

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki



14  echo WISŁY

19 maja w Wiśle odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 
Kilkuset strażaków zawodowych i druhów ochotników z jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 12 gmin powiatu cieszyńskiego 
spotkało się na uroczystym nabożeństwie ekumenicznym w kościele 
ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła oraz na apelu straża-
ckim na placu Hoffa.

Obchody rozpoczęły się od zbiórki strażaków na wiślańskim ryn-
ku. W towarzystwie kompanii honorowej OSP ze Skoczowa, pluto-
nu honorowego OSP Koniaków Centrum, pocztów sztandarowych 
wszystkich gmin powiatu cieszyńskiego i orkiestry dętej nastąpił 
przemarsz do kościoła Ap. Piotra i Pawła, w którym nabożeństwo 
ekumeniczne odprawili: ks. dr Adrian Korczago – biskup diecezji cie-
szyńskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego RP, ks. st. kpt. Adam 
Glajcar – ogólnopolski duszpasterz strażaków Kościoła Ewangeli-
cko–Augsburskiego RP, ks. Waldemar Szajthauer – proboszcz Parafii 
Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle i ks. Brunon Grajcke – proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w 
Cieszynie. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Adrian Korczago.

ŚWIĘTOWALI STRAŻACY

ny w Cieszynie Piotr Przewdzing, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła 
Andrzej Kudełka i nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń Leon Mijal, bur-
mistrz Strumienia Anna Grygierek, wójt Gminy Istebna Henryk Ga-
zurek, burmistrz Wisły Tomasz Bujok i przewodniczący Rady Miasta 
Wisła Janusz Podżorski.

– Witam wszystkich strażaków z naszego powiatu. Dziękuję Wam 
za profesjonalizm i zaangażowanie podczas prowadzonych działań 
ratowniczo–gaśniczych. Dziękuję także funkcjonariuszom Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej za koordynację i pomoc w 
realizacji zadań służbowych, a władzom samorządowym za współpra-
cę. Kieruję również słowa podziękowania dla wszystkich sympatyków 
pożarnictwa, za ich działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 
naszym powiecie – powiedział, witając zebranych bryg. Damian Le-
gierski, komendant Powiatowej Komendy PSP w Cieszynie.

Głos zabrał również druh Rafał Glajcar, członek Zarządu Głów-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wiceprezes Za-
rządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskiego 
i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie. – 
Dzień Strażaka to święto nas wszystkich, ponieważ służba strażacka 
polega na pięknej idei niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. 

Po uroczystym nabożeństwie strażacy przema-
szerowali na plac Hoffa, gdzie odbył się apel. W 
wydarzeniu udział wzięli znakomici goście, wśród 
których znaleźli się m.in.: wiceprzewodnicząca Sej-
miku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, radny 
Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem dyrek-
tor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego Jan Ka-
wulok, Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Kleszczewski, starosta 
cieszyński Janusz Król, przewodniczący Rady Po-
wiatu Cieszyńskiego Ludwik Kuboszek, komendant 
miejski PSP w Jastrzębiu–Zdroju bryg. Wojciech 
Piechaczek, komendant powiatowy PSP w Cieszynie 
bryg. Damian Legierski, komendant Komendy Powiatowej Policji w 
Cieszynie insp. Jacek Bąk, komendant Oddziału Straży Granicznej w 
Bielsku–Białej ppłk Zenon Woźniak, dyrektor Zakładu Karnego w 
Cieszynie mjr Krzysztof Sojka, dyrektor Szpitala Śląskiego w Cie-
szynie Czesław Płygawko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-

To służba ludzi dla ludzi. Od prawie 150 lat ruch pożarniczy rozwija 
się na Śląsku Cieszyńskim. Dziś to prawie 4000 ludzi zaangażowa-
nych w działanie prawie 70 jednostek OSP oraz funkcjonariusze Pań-
stwowej Straży Pożarnej. To dobra okazja, by Wam drodzy strażacy, 
podziękować za czas poświęcony na rzecz ratowania życia, zdrowia 
i mienia ludzi, którzy tego potrzebują, a także za inicjatywy społecz-
ne, które podejmujecie. Dziękuję również władzom samorządowym 
i wojewódzkim, które wspierają naszą działalność, przekazując 
ogromne środki na funkcjonowanie ruchu pożarniczego w powiecie 
cieszyńskim – powiedział.

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok podkreślił, że strażacy cieszą się 
dużym zaufaniem społecznym. – Straż pożarna jest służbą o najwięk-
szym społecznym poparciu. Wynika to z faktu, że stanowi pierwszy 
bastion obrony ludności przed zagrożeniami, jak również ze sposo-
bu, w jaki wykonuje swoje obowiązki. Władze samorządowe są nie 
tylko wdzięczne strażakom za ich działalność, ale mają świadomość 
konieczności stwarzania im jak najlepszych warunków do funkcjo-
nowania. Odpowiednio wyposażone jednostki i dobrze wyszkoleni 
ratownicy zwiększają poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Życzę 

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. S

zy
mo

n B
ro

da
ck

i

fot
. S

zy
mo

n B
ro

da
ck

i



echo WISŁY  15

wszystkim strażakom zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności – 
powiedział gospodarz naszego miasta.

Do wielu życzeń dla pożarników dołączył się starosta cieszyński Ja-
nusz Król i Śląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Jacek Kleszczew-
ski, którzy również zabrali głos podczas tej wspaniałej uroczystości.

Dzień Strażaka to także znakomita okazja do wręczenia odzna-
czeń, dyplomów i awansów zawodowych. Złotym Znakiem Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczeni zostali: druh Jan 
Pilch, druh Adam Pytel i druh Józef Witoszek. Medal Honorowy im. 
Bolesława Chomicza otrzymali druh Remigiusz Hanusek i druh Bro-
nisław Zieliński. Wręczono także medale za zasługi dla pożarnictwa. 
Złote otrzymali: st. sekc. Łukasz Burian, druh Marcin Cieślar, druh 
Adam Plinta, srebrne: bryg. Ryszard Kukuczka, asp. Joanna Pyclik, 

kpt. Marcin Ślęzak, natomiast brązowe: radni Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego Sylwia Cieślar i Jan Kawulok oraz st. sek. Sławomir 
Biernat, mł. kpt. Krzysztof Cichy, ogn. Krzysztof Milewicz, mł. ogn. 
Bartłomiej Strach, ogn. Michał Szymala, druh Kamil Giza, druh Se-
bastian Kulig, druh Krystian Piszczek, druh Zbigniew Szebesta i druh 
Przemysław Worek. Te wszystkie odznaczenia wręczyli druh Rafał 
Glajcar, członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Województwa śląskiego i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Cieszynie oraz druh Marek Omozik, członek Prezydium 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Śląskie-
go. Następnie Joanna Macura otrzymała z rąk wiceprzewodniczącej 
Sylwii Cieślar i radnego Jana Kawuloka Srebrną Odznakę Honoro-
wą za zasługi dla województwa śląskiego. Z kolei Odznakę „Strażak 
Wzorowy” otrzymali: druh Arkadiusz Babicki, druh Krzysztof Czajka, 

Gruszczyk, ogn. Rafał Raszka (na stopień starszego ogniomistrza), 
mł. ogn. Tomasz Bielenin, mł. ogn. Grzegorz Franek, mł. ogn. Da-
riusz Hernik, mł. ogn. Sylwester Kałuża, mł. ogn. Tomasz Nowa-
kowski, mł. ogn. Michał Szymala (na stopień ogniomistrza), st. sekc. 
Michał Fielek, st. sekc. Michał Swoboda (na stopień ogniomistrza), 
sekc. Sławomir Biernat, sekc. Grzegorz Bujok, sekc. Łukasz Burian, 
sekc. Robert Bury, sekc. Sławomir Gabzdyl, sekc. Artur Lorek, sekc. 
Arkadiusz Marcinkowski, sekc. Maciej Walusiak ia sekc. Michał Wa-
szut (na stopień starszego sekcyjnego). Z kolei asp. szt. Józef Wojtyła 
otrzymał dyplom za szczególne zaangażowanie w działaniach ratow-
niczo–gaśniczych, a kpt. Tomasz Szymala nagrodę pieniężną za wzo-
rowe wykonywanie zadań służbowych. 

Następnie odbyła się ceremonia pobłogosławienia i przekazania 
nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki 
OSP Wisła Centrum. Poświęcenia dokonali ks. dr Adrian Korczago, 
ks. st. kpt. Adam Glajcar i ks. Brunon Grajcke. Wóz symbolicznie 
przekazali: Śląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Jacek Klesz-
czewski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Syl-
wia Cieślar, burmistrz Wisły Tomasz Bujok i przewodniczący Rady 
Miasta Janusz Podżorski, który odczytał akt przekazania pojazdu.

Po zakończeniu części oficjalnej strażacy w defiladzie opuścili 
plac Hoffa i udali się w okolice Amfiteatru im. Stanisława Hadyny, 
wokół którego odbywał się piknik strażacki. Było wiele atrakcji, a 
zainteresowani mogli podziwiać pokazy i sprzęt pożarniczy. Na za-
kończenie obchodów na deskach amfiteatru wystąpił Zespół Pieśni i 
Tańca „Śląsk”.           (luki)

druh Michał Hanzel, druh Marek Iskrzycki, druh Jakub Kubala, druh 
Henryk Nizio, druh Jakub Procner i druhna Paulina Turek. Te odzna-
ki wręczył druh Rafał Glajcar i druh Krzysztof Czakon, czyli prezes i 
wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie.

Awanse zawodowe z rąk st. bryg. Jacka Kleszczewskiego i bryg. 
Damiana Legierskiego otrzymali: asp. Marcin Herok (na stopień 
młodszego kapitana), st. asp. Józef Wojtyła (na stopień aspiranta 
sztabowego), asp. Mariusz Gaura, asp. Rafał Haratyk, asp. Dawid 
Macura (na stopień starszego aspiranta), mł. asp. Teofil Macura, mł. 
asp. Maciej Mijal, mł. asp. Józef Ligocki, mł. asp. Adam Pilch, mł. 
asp. Piotr Pilch (na stopień aspiranta), ogn. Maciej Dereń, ogn. Rafał 
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5 maja w Wiśle odbył się Majowy Marsz Nordic Walking. W 
imprezie uczestniczyło 75 zawodników z różnych zakątków Polski, 
m.in.: Zabrza, Czechowic–Dziedzic, Tychów, Sosnowca, Bielska–
Białej, Strzelec Opolskich, Jaworzna, Skoczowa, Chrzanowa, Ka-
towic, Górek Małych, Cieszyna, Rybnika, Radziechów, Ustronia, 
Wrocławia, Istebnej, Czeladzi, Będzina, Lubomii, Jeleniej Góry i 
Wisły. Marsz obejmował trzy trasy: 10 km, 15 km i 20 km. Każda 
z tras miała swój początek na Placu Hoffa w Wiśle, a wspólna meta 
znajdowała się w Parku Kopczyńskiego.

Zabawa rozpoczęła się rozgrzewką, a po zakończonym marszu 
wszyscy jego uczestnicy mogli odpocząć przy muzyce oraz wspól-
nym pieczeniu kiełbas. Kolejnym punktem wydarzenia było uro-
czyste wręczenie nagród m.in. dla: najliczniejszej grupy – Akademii 
Pięknego Czasu, najstarszego zawodnika – Pani Krystynie Kurpas, 
najmłodszych zawodników – Macieja Macherzyńskiego i Jana Ja-
nickiego, oraz uczestników z najdalszego zakątka – Doroty i Jacka 
Skowronów z Jeleniej Góry. Ponadto odbyło się losowanie nagród 
niespodzianek dla każdego uczestnika marszu. Wspaniałym zakoń-
czeniem tego wydarzenia była zabawa na „Wiślańskiej Binie” przy 
muzyce granej przez DJ Adama.

Za ufundowanie nagród bardzo serdecznie dziękujemy sponso-
rom: Elbrus, Ice Cafe, DW Beskidy, Poly Sport, Arka Spa, Hotel 
Stok, Hotel Gołębiewski, Villa Almira Wellness & Spa, Piekarnia u 
Troszoka, Dorocie i Andrzejowi Cieślar, Firmie Marko.

Maria Bujok

Majowy Marsz Nordic Walking
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Finisaż wystawy  
„Miejska Dżungla” 

25 maja w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się 
finisaż wystawy fotografii Aliny Giza pt. „Miejska Dżungla”. Na 
wystawie artystka zaprezentowała 40 prac o różnej tematyce m.in. 
portrety i zdjęcia przyrody (kolorowe i czarno–białe).

Alina Giza urodziła się w Rydułtowach, ale wychowała się w 
Wiśle. Uczęszcza do Liceum Plastycznego w Bielsku–Białej. Do jej 
najważniejszych osiągnięć należą: 1. miejsce w 12. Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu w 2017 roku (reprezento-
wanie Polski na arenie międzynarodowej w Knoxville w 2017 roku), 
2. miejsce w konkursie fotograficznym „Autoportret” w Cieszynie w 
2016 roku (w kategorii grafika komputerowa), oraz wyróżnienie w 
ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Portret/4 edycja” w War-
szawie w 2016 roku.

– Parę lat temu odkryłam moje zainteresowanie fotografią. Wy-
konuję zdjęcia w nieoczywisty sposób. Jestem osobą kreatywną, 

lubiącą różne wyzwania związane ze sztuką. Osobiście na co dzień 
kształcę się w kierunku artystycznym. Na swoim koncie mam róż-
ne nagrody, wyróżnienia związane ze sztuką i samym tworzeniem 
– mówi o sobie Alina Giza.

Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowanie 
dla Cukierni „Wiślanka” – sponsora poczęstunku w czasie finisażu.

Iwona Klimaszewska
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Projekt „Znaleźć wspólny język”
Od września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle realizo-

wany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, 
Rozwój zatytułowany „Znaleźć wspólny język”. Celem projektu jest do-
skonalenia znajomości języka angielskiego wśród kadry pedagogicznej 
oraz poznanie nowej metody CLIL.  

Content and Language In-
tegrated Learning dotyczy zin-
tegrowanego kształcenia przed-
miotowo–językowego opartego 
na jednoczesnym przekazywaniu 
treści z dziedziny nauczanych 
przedmiotów i elementów języka 
obcego. Metoda CLIL jest reko-
mendowana przez Komisję Euro-
pejską na rzecz promowania nauki 

języków obcych i różnorodności językowej.
Dzięki wprowadzeniu do naszej szkoły zintegrowanego kształcenia 

przedmiotowo–językowego chcielibyśmy realizować następujące cele:
– rozwijać i udoskonalać kompetencje uczniów w posługiwaniu się 

językiem angielskim,
– zwiększyć wśród nich świadomość języka, zarówno polskiego jak 

i angielskiego,
– zapewnić uczniom dostęp do specjalistycznego (w zależności od 

przedmiotu) słownictwa angielskiego,
– rozwijać świadomość i wrażliwość międzykulturową, poszerzać 

wiedzę o innych krajach, przygotowywać naszych uczniów do życia w 
wielojęzycznym i wielokulturowym świecie,

– przyczynić się do zwiększania efektywności nauki angielskiego, co 
daje w przyszłości szanse swobodnej edukacji za granicą oraz uatrakcyj-
nia perspektywy pracy zawodowej.

Do wprowadzenia tej metody konieczna jest dobra znajomość języ-
ka angielskiego. Przez cały semestr sześciu nauczycieli z naszej szkoły 
podnosiło swoje kompetencje językowe, aby początkiem maja 2018 roku 
wyjechać na Maltę, gdzie pod okiem wykwalifikowanych trenerów dalej 
szkoliło język angielski i zgłębiało nową metodę nauki języków obcych 
CLIL. Obecnie już kilka lekcji zostało przeprowadzonych tą metodą. Dzie-
ci odbierają ją bardzo pozytywnie, chociaż bywają zaskoczone, że np. na 
lekcjach wychowania fizycznego uczą się pływania, a komendy poznają w 
języku angielskim, czy na języku polskim uczą się stopniowania przymiot-
ników zgodnie z gramatyką języka polskiego i jednocześnie powtarzają 
stopniowanie przymiotników angielskich. W przyszłym roku szkolnym 
planujemy kontynuować wdrażanie tej metody, aby zrealizować nasze cele 
i zwiększyć kompetencje językowe naszych uczniów.       Monika Cieślar  

Dumni z osiągnięć uczniów ZSP2
Z wielką dumą przyjęliśmy informacje o osiągnięciach uczniów 

Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka w ostatnich 
miesiącach, gdyż są one potwierdzeniem ich zaangażowania i włożo-
nej pracy oraz wysiłku przygotowujących ich nauczycieli. 

W XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskie-
go „FOX” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie laureatką został Inika Madzia 
(klasa III), wynik bardzo dobry uzyskały uczennice: Oliwia Pilch 
(klasa VI), Abigail Cieślar (klasa V), Wiktoria Magdicz (klasa VI) i 
Martyna Szalbot (klasa VII),. a wynik dobry: Klara Michałek (klasa 
III) i Estera Zagórska (klasa III). Wszystkich uczniów do konkursu 
przygotowywała Magdalena Stebel. W równie prestiżowym Mię-
dzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” wyróżnienie 
uzyskało dwóch uczniów: Tomasz Kłoda z klasy II (przygotowanie 
Lidia Czyż) oraz Magdalena Branny z klasy VII (przygotowanie El-
żbieta König). Ponadto w XXI Międzynarodowym Ekumenicznym 
Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” laureatkami zostały uczennice: 
Inez Bujok (klasa V) oraz Martyna Szalbot (klasa VII), zaś finalista-
mi Szymon Bujok (klasa V) i Zuzanna Pilch (klasa VII). Uczniów 
przygotowywał ks. Leszek Czyż.

Po raz pierwszy wysokie lokaty udało się także uzyskać naszym 
uczniom w Turnieju Gier i Zabaw organizowanym przez Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Wiśle. Klasa II zdobyła pierwsze, a klasa III trzecie 
miejsce, z czego dzieci ogromnie się cieszyły, a konkurs pomimo ele-
mentu rywalizacji, był dla nich dobrą zabawą.              Lidia Czyż

Kolejne kilogramy zakrętek 
Po raz kolejny wywieźliśmy plastikowe zakrętki zebrane na rzecz 

Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Przedszkola, szko-
ły, przedsiębiorcy i osoby prywatne od początku tego roku dostarczy-
ły do urzędu naszego miasta aż 760 kg zakrętek. 

Dziękujemy za każdy kilogram i zachęcamy do włączenia się do 
akcji „Zakręć się na pomaganie”. Zebrane zakrętki można dostarczać 
do Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskie-
go, który mieści się w budynku Domu Zdrojowego.           (tp)

WEEKEND Z TVS
W dniach 18–20 maja Wisła gościła na antenie popularnego 

programu „Weekend z TVS”. Reporterzy stacji podczas realizacji 
programu zajrzeli na Jonidło, gdzie odbywał się turniej siatkówki 
plażowej „Beskidzka Plaża”, a także nagrywali wejścia na Cieńko-
wie, podczas Redyku Wiślańskiego. Oprócz tego podczas łączeń mó-
wiono o atrakcjach turystycznych naszej miejscowości i promowano 
miasto. Realizację programu zlecił Urząd Miejski.      (luki) 
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Międzynarodowo w „Stalmachu”
Wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha gości-

ło międzynarodową grupę młodzieży, biorącą udział w projekcie „Phi-
losophy Enhancing Critical Thinking”. Wizyta była częścią wymiany 
finansowanej w ramach programu Erasmus+. Wymiana ta zorganizo-
wana została przez fundację Chrześcijańska Służba Charytatywna Od-
dział Podkarpacki, we współpracy z Estonian Association of Persons 
with Disabilities z Estonii oraz Shkoder University z Albanii.

Podczas odwiedzin w wiślańskim liceum międzynarodowa mło-
dzież przeprowadziła interaktywne warsztaty z uczniami z trzech 
klas. Tematyka warsztatów dotyczyła kwestii społecznych, kulturo-
wych i filozoficznych, w tym stereotypów, kultury Estonii i Albanii, 
problematyki social media i wpływu tych mediów na społeczeństwo. 
Zarówno polscy uczniowie, jak i młodzież z Albanii i Estonii docenili 
spotkanie w liceum jako wartościowe przeżycie.

Uczniom „Stalmacha” nie są obce międzynarodowe dyskusje, 
gdyż uczestniczyli już w wielu wymianach organizowanych w pla-
cówce. Obecnie liceum realizuje projekt „Health, environment and 
life” w ramach programu Erasmus+.

Elżbieta Śliwka

Wiślańskie liceum zaprasza! 
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle gościło 

w swych murach wielu gimnazjalistów. W ramach Dnia Otwartego 
Liceum odbyły się różnorodne zajęcia, zapoznające z ofertą szkoły.

Można było poczuć smaki Hiszpanii, wziąć udział w „Milione-
rach” i „English Parade”, grach logicznych, spróbować swoich sił w 
kolorowej chemii oraz w ratownictwie medycznym. Dyrektor Joanna 
Sobczyk zapoznała gimnazjalistów z kierunkami oferty edukacyjnej: 
sportowym, ratowniczo–medycznym oraz dziennikarsko–menadżer-
skim. Przedstawiła także inne atuty szkoły, takie jak: wysoka zda-
walność egzaminu maturalnego, współpraca z AWF w Katowicach 
i ATH w Bielsku–Białej, program Erasmus+, konkursy powiatowe i 
szkolne, obozy sportowe, wycieczki i akcje charytatywne, chór szkol-
ny, kółko teatralne, liczne prelekcje i rajdy integracyjne.

Uczniowie i nauczyciele liceum udali się także na liczne spotka-
nia w gimnazjach, by przeprowadzić ciekawe zajęcia. Zapraszamy 
zatem do naszej szkoły! Elżbieta Śliwka

9 maja wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalma-
cha gościło uczestników IX Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 
„Eurodyta”. W Konkursie udział wzięli uczniowie klas gimnazjal-
nych szkół powiatu cieszyńskiego. Jak co roku uczestnicy rozwią-
zywali test wiedzy, w którym mieli za zadanie rozpoznać polityków 
europejskich, sławne miejsca w Europie, a także mogli pochwalić się 
wiedzą o działaniu Unii Europejskiej.

Pierwsze miejsce w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zdo-
był Mateusz Machała ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie. Dru-
gie miejsce zajęła Justyna Jastrzębska ze Szkoły Podstawowej nr 5 z 

Cieszyna, a trzecie Jakub Jasiński z Gimnazjum Towarzystwa Ewan-
gelickiego w Cieszynie.

Konkurs swoim patronatem objął starosta cieszyński Janusz Król. 
Nagrody rzeczowe ufundowało działające przy LO w Wiśle Stowa-
rzyszenie „Omnibus”. Wycieczkę do Brukseli, czyli nagrodę główną, 
dla zwycięzcy i jego opiekuna, ufundował Poseł do Parlamentu Euro-
pejskiego dr Jan Olbrycht. Nagrodę przekazała wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Wojewódzkiego Sylwia Cieślar.

Zapraszamy za rok na jubileuszowy X Konkurs „Eurodyta” 2019.
Elżbieta Śliwka

Ze „Stalmacha” do Brukseli
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W dniach 23–28 kwietnia 7–osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół 
Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle uczestniczyła w międzynarodo-
wym spotkaniu w ramach projektu Erasmus + „Uczymy się prowadzić 
firmę w Europie”. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakre-
sie prowadzenia miniprzedsiębiorstw, poznanie regionu i doskonalenie 
umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Włoch, Czech, Słowacji i Pol-
ski. Każda z grup zaprezentowała swój pomysł na własny biznes, któ-
rym w przypadku wiślańskiej młodzieży było bistro o unikatowej nazwie 
„BisWitch”. Ich biznesplan został zaprezentowany w języku angielskim. 
Prezentacja została okraszona muzyką na żywo na saksofonie i drobnym 
poczęstunkiem zaserwowanym przez uczennice.

W trakcie pobytu uczniowie mieli możliwość doskonalenia różnych 
umiejętności. Uczestniczyli w zajęciach, podczas których zdobyli wiedzę 
na temat druku 3D i samodzielnie przygotowali projekt breloczków do 
kluczy w technologii 3D.

Z uwagi na fakt, że miniprzedsiębiorstwo grupy słowackiej związane 
było z prowadzeniem biura podróży, uczestnicy projektu mieli nieby-
wałą okazję do zwiedzenia  pięknych zakątków tego kraju. W trakcie 
wizyty uczniowie zobaczyli m.in.: Muzeum Kawy w Krusetnicy, Oraw-
ski Zamek, Spiski Zamek, Czerwony Klasztor, Jaskinię Ochtyńską i De-
manowską oraz przepiękne jezioro Strbske Pleso w Tatrach Wysokich. 
Uczestniczyli również w spływie tratwami po Dunajcu oraz w warszta-

Uczymy się prowadzić firmę w Europie
tach rękodzieła w Muzeum Wsi Orawskiej w Zuberecu. Na zakończe-
nie projektu pojechali do Koszyc, gdzie zwiedzili Słowackie Muzeum 
Techniki i podziemia miasta. Wieczorami młodzież mogła uczestniczyć 
w dyskotece, korzystać z siłowni i sztucznego lodowiska, którym dys-
ponował hotel. W ramach ciekawostki warto dodać, że hotel, w którym 
przebywała młodzież, jest najczęściej odwiedzanym obiektem przez ho-
kejową kadrę Słowacji.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu uważają pobyt za bardzo udany i cieka-
wy. Już niebawem szkoła będzie się przygotowywać do przyjęcia uczest-
ników projektu w Wiśle.                     Wiesława Koziarek, Iwona Burian

Młodzież na Węgrzech
Od 14 do 18 maja uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła 

Stalmacha w Wiśle wraz z nauczycielami przebywali na Węgrzech. Wy-
jazd został zorganizowany w ramach projektu „Health, environment and 
life” Programu Erasmus +, który jest realizowany wspólnie z czterema 
krajami europejskimi – Węgrami, Niemcami, Słowacją i Włochami. 

Było to kolejne spotkanie, podczas którego młodzież oraz nauczyciele 
analizowali zagadnienia związane z zagrożeniami płynącymi z zanieczysz-
czenia środowiska i jego wpływu na życie oraz zdrowie ludzi, zwierząt i 
roślin. Podczas spotkania uczniowie partnerskich szkół prezentowali wy-
niki przeprowadzonych badań i analiz związanych z wpływem zanieczysz-
czonej wody, powietrza, gleby oraz hałasu na organizmy żywe. Językiem 
projektu jest angielski, więc spotkanie miało dodatkowy aspekt, pozwala-
jący na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w tym języku.

Podczas pobytu młodzież uczestniczyła w zajęciach na uniwersyte-
cie w Nyiregyhaza, gdzie zapoznała się z wpływem związków chemicz-
nych znajdujących się w glebie na wzrost roślin. Uczniowie wysłuchali 
także wykładu dotyczącego zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska przez związki chemiczne, znajdujące się w lekach prze-
ciwbólowych i przeciwzapalnych. Ponadto uczestnicy wzięli udział w 
spotkaniu z mistrzynią olimpijską w piłce ręcznej kobiet Agnes Boczko–
Hornyak oraz wicemistrzem olimpijskim w szpadzie Gaborem Boczko. 
Rozmawiali oni z młodzieżą o zdrowym odżywianiu i wpływie aktywno-
ści fizycznej na zdrowie człowieka.

Oprócz zajęć, młodzież zwiedziła miejscowości: Tokaj, Nyiregha-
za oraz Mateszalka. Przy tej okazji poznała również smaki węgierskiej 
kuchni oraz lokalny folklor. Czekamy już na kolejne międzynarodowe 
spotkanie!              Edyta Cieślar

Maj w Przedszkolu nr 1
Maj to miesiąc, w którym wychowankowie z Przedszkola nr 1 w 

Wiśle nie narzekały na nudę. Grupa maluszków razem z kolegami i ko-
leżankami z zerówek wzięli udział w Ogólnopolskim Maratonie Przed-
szkolaków „Sprintem do maratonu”, którego celem było promowanie ak-
tywności fizycznej wśród przedszkolaków w całej Polsce. Uczestników 
czekało przebiegnięcie dwóch, trzech lub czterech obwodów szkolnego 
boiska w zależności od wieku i możliwości rozwojowych, a na dzielnych 
biegaczy czekały pamiątkowe medale. Wzięliśmy także udział w kolej-
nym ogólnopolskim programie „Porcja Pozytywnej Energii”, w związku 
z czym odbyły się zajęcia zachęcające dzieci do prawidłowego odżywia-
nia i ruchu na świeżym powietrzu. Każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wą książeczkę ze zdrowymi przepisami. 

Najważniejszym majowym wydarzeniem w naszym kalendarzu 
przedszkolnym była uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Przed-
szkolaki przedstawiły przygotowywany przez nauczycielki program, w 
którym nie zabrakło piosenek, wierszy, życzeń i układów tanecznych. 
Dzieci spisały się rewelacyjnie, o czym świadczyły uśmiechy i łzy wzru-
szenia na twarzach rodziców.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej facebookowej strony, 
gdzie na bieżąco umieszczamy wiele nowinek z naszego przedszkola.

Elżbieta Ziołafot
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Uczniowie SP5 na Dniu Godności
10 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku 

uczestniczyli w obchodach Dnia Godności, zorganizowanego przez Uni-
wersytet Śląski w Cieszynie. 

Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od zabaw przygotowanych 
przez studentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, którzy zaprosili 
nas do świata komedii romantycznych. Następnie udaliśmy się przed bu-
dynek, gdzie czekali na nas przedstawiciele Policji i Jednostki Ratowni-
czo–Gaśniczej w Cieszynie. Wspólnie ze strażakami i policjantami mo-
gliśmy wczuć się w ich role, poznać sprzęt i umundurowanie, a odważni 
uczniowie mogli wyjechać drabiną strażacką do góry. 

Następnie wzięliśmy udział w warsztatach tworzenia animacji filmo-
wej pt. „Lisek Borysek”. Efekty wspólnej pracy wszystkich uczestników 
warsztatów mogliśmy podziwiać podczas podsumowania Dnia Godno-
ści w auli UŚ. Ostatnim warsztatem było spotkanie z bohaterami „Star 
Wars”, podczas którego nasi uczniowie wykonywali zadania przygoto-
wane przez studentów. 

Dzień Godności zakończył się koncertem Orkiestry Dętej z Cieszyna 
i podziękowaniami dla wszystkich organizatorów i uczestników.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, wspaniałą zabawę i poczę-
stunek.                Opiekunowie 

Koncert dla przyjaciół szkoły
25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył 

się coroczny koncert dla przyjaciół szkoły. Uroczystość zgromadziła 
licznych gości, dopisali członkowie rodzin uczniów oraz przedstawicie-
le instytucji współpracujących z naszą szkołą. Urząd Miejski w Wiśle 
reprezentowali sekretarz miasta Sylwester Foltyn i dyrektor Miejskie-
go Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół Barbara Szalbot, 
Nadleśnictwo Wisła Marcin Gunia, a Koło Gospodyń Wiejskich Marta 
Raszka i Maria Pilch. Gościliśmy także dyrektorów wiślańskich szkół 
– Gabrielę Polok–Otawę ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum oraz 
Barbarę Stefańską z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Głębcach. 

W tym roku w programie przeważały układy taneczne, ale nie za-
brakło także recytowania wierszy, scenek, piosenek oraz utworów in-
strumentalnych. Zgromadzeni mogli obejrzeć występy dziewczynek 
uczęszczających na zajęcia kółka tanecznego XDance, swój program 
przedstawiły też dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy III i VII. Ucz-
niowie klasy I i II zagrali na dzwonkach chromatycznych, a piątoklasiści 
na dzwonkach ręcznych. Nie zabrakło także występów solowych – Mag-
dalena Stefańska wykonała utwór na gitarze, a siostry Miriam i Zuzia 
Pilch na fletach. Swój solowy występ zaprezentowała także nowa uczen-
nica klasy V Maryna Babak, która zaśpiewała solo piosenkę ukraińską. 
Następnie Anna Pilch opowiedziała o wyjeździe uczniów naszej szkoły 
na Olimpiadę Kreatywności, a grupa piątoklasistów zaprezentowała swo-
ją scenkę przygotowaną na tę okazję. Na koniec zebrani obejrzeli skła-
niające do refleksji przedstawienie o tematyce ekologicznej. Po części ar-
tystycznej wszyscy uczestnicy koncertu mogli skorzystać z poczęstunku. 

Dziękujemy naszym gościom za tak liczne przybycie. To wspaniałe, 
że szkoła w Czarnem ma tak wielu przyjaciół.                   Alicja Pieszka

Dzień Europy w „Piątce”
9 maja w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się tradycyjny Dzień 

Europy. Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy V, którzy pod kie-
runkiem Edyty Marekwicy przygotowali „wędrówkę po Europie”, w 
trakcie której w zabawny sposób pokazali atrakcje i ciekawostki z 
wielu krajów. Hymn UE zaprezentował chórek przygotowany przez 
Szymona Staniszewskiego. 

W dalszej części rozdano nagrody w konkursach europejskich. 
W konkursie wiedzy o Europie, przeprowadzonym przez Joannę 
Cieślar, zwyciężyli: w klasach I–III Aleksandra Świerczek, Maja 
Pliszczyńska i Mateusz Gąsior, a w klasach IV–VII Krzysztof Cie-

ślar i Bartosz Niemczyk. Wręczono także nagrody za drugie i trzecie 
miejsca. Z kolei w całorocznym konkursie o krajach europejskich, 
prowadzonym przez Marię Drobisz–Masny na łamach gazetki ucz-
niowskiej  „Heca”, zwyciężyli: Samanta Cieślar, Emilia Karkoszka, 
Dawid Pietruszka i Magdalena Podżorska. Tu również wręczono na-
grody za dalsze miejsca. 

Po zsumowaniu punktów za oba konkursy przyznano tytuł Su-
per Europejczyka. W tym roku Super Europejką została Aleksandra 
Świerczek z klasy III, której dyrektor szkoły Katarzyna Czyż wręczy-
ła  dyplom, błękitną szarfę i nagrodę rzeczową. Nadmienić należy, że 
uczniowie naszej szkoły brali także udział w konkursie „Eurodyta”, 
organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej w Bielsku–Bia-
łej. Uroczystość była podsumowaniem tegorocznej edukacji europej-
skiej, która stanowi ważną część „oglądania świata” w naszej szkole. 

Maria Drobisz–Masny
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Sport

Młoda Plaża i Beskidzka  
Plaża 2018

W dniach 18–20 maja na boiskach przy Ośrodku Sportowym 
„Jonidło” w Wiśle odbyły się pierwsze tegoroczne turnieje siatkówki 
plażowej z cyklu Młoda Plaża i Beskidzka Plaża. Poziom spotkań był 
bardzo wysoki, a emocji nie brakowało.

W turnieju Młoda Plaża uczestniczyło 22 pary męskie i 12 due-
tów damskich z całej Polski. W rywalizacji panów triumfowali Mak-
symilian Skowronek i Wojciech Szwed, którzy w finale pokonali duet 
Dominik Poznański / Mikołaj Miszczuk 2:1 (13:15, 15:12, 15:13). 
Trzecie miejsce wywalczył zespół Piotr Piwowarczyk / Filip Zabiel-
ny, który pokonał parę Hubert Baranowski/Szymon Baranowski 
2:0 (15:10, 15:13). Wśród pań najlepsza okazała się para Magdalena 
Lewińska / Weronika Krzysztofiak, która wygrała finał 2:1 (11:15, 
15:9, 16:14) z duetem Natalia Ciesielska / Martyna Cholewa. Brą-
zowe medale otrzymały Natalia Miłosz i Magdalena Walczak, które 
w meczu o 3. miejsce pokonały parę Weronika Bogusz / Paulina 
Zawada 2:0 (15:6, 15:7). Tytuł MVP zawodów otrzymali Weronika 
Krzysztofiak i Wojciech Szwed.

Z kolei w turnieju Beskidzka Plaża, w którym rywalizowało 23 
pary męskie i 13 par damskich, bezkonkurencyjni okazali się Kamil 
Kwasowski i Bartosz Janeczek. Zawodnicy BBTS–Bielsko–Biała 
i Cerrad Czarnych Radom w finale pokonali parę Grzegorz Łata / 
Przemysław Gepfert 2:1 (15:6, 15:17, 15:8). Trzecia lokata przypadła 
ekipie Jan Mach / Mateusz Szewczyk, która w starciu o brąz pokonała 
2:1 (8:15, 18:16, 16:14) Artura Bacę i Adriana Sdebela. Wśród 
kobiet najlepszy okazał się duet Paulina Sdebel / Paulina Szymań-
ska, która wygrała 2:0 (15:13, 15:12) finał z ekipą Magdalena Kaszu-
ba / Weronika Grząślewicz. Na najniższym stopniu podium stanęły 
Marta Wójcik i Angelika Strządała, które w „małym finale” ograły 
2:1 (15:11, 7:15, 15:12) duet Kamila Colik / Aleksandra Lipska.

Na zakończenie turnieju puchary i nagrody najlepszym duetom 
wręczył burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który zaprosił do naszego 
miasta zawodników na kolejną edycję Młodej Plaży i Beskidzkiej 
Plaży w przyszłym roku.          (luki)
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Dzięki nawiązanej współpracy wiślańscy kolarze w tym sezo-
nie będą reprezentować Hotel *** Podium Wisła & Diagnostix. 
Skład nowego teamu to: Ewa Gorzelany, Wojciech Rensz, Janusz 
Gomola, Adam Pilch i Patryk Nogowczyk.

Pierwszy start grupy w tym sezonie miał miejsce 8 kwietnia w 
Orzeszu. Podczas Force Maraton MTB na dystansie Mini o długoś-
ci 35 km Janusz Gomola zajął 11. miejsce w kategorii M–40 (54. 
miejsce w klasyfikacji Open). Adam Pilch był 24. w kategorii M–40 
(89.), a Ewa Gorzelany z powodu defektu roweru nie ukończyła 
zawodów. – Był to nasz pierwszy start kontrolny przed głównym 
cyklem tego sezonu czyli Bike Atelier MTB Maraton 2018 – rela-
cjonuje Janusz Gomola.

Wspomniany przez zawodnika grupy Hotel *** Podium Wisła 
& Diagnostix cykl rozpoczął się 22 kwietnia w Rybniku. Na podium 
w kategorii kobiet K–40 stanęła Ewa Gorzelany (165. miejsce w kla-
syfikacji Open). Wojciech Rensz zajął bardzo wysokie 7. miejsce 
w kategorii M–30 (15.), a Patryk Nogowczyk 8. miejsce w katego-
rii M–16 (59.). 27. miejsce w kategorii M–40 zajął Janusz Gomola 
(101.), a Adam Pilch z powodu defektu sprzętu nie ukończył rywali-
zacji. – Zawody w Rybniku były bardzo udane. Trasa wyścigu liczyła 
36 kilometrów, prowadziła leśnymi drogami i ścieżkami. Pogoda też 
dopisała. Na płaskim terenie było bardzo sucho, co sprzyjało bardzo 
szybkiej jeździe – relacjonuje Janusz Gomola, zawodnik teamu.

Na starcie zawodów stanęło ponad 1000 zawodników i za-
wodniczek, więc zawody były bardzo mocno obsadzone. Dlatego 
wyniki osiągnięte przez wiślańskich kolarzy są zadowalające i po-
zwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Wiślańscy kolarze walczą na trasach

W kolejnych zawodach Bike Atelier MTB Maraton w Żywcu, 
rozegranych 13 maja, wiślańscy kolarze reprezentujący Hotel*** 
Podium Wisła & Diagnostix w trzyosobowym składzie: Ewa Go-
rzelany, Adam Pilch i Janusz Gomola. Na górskiej trasie liczącej 
24 km i 685 m przewyższenia kolejny świetny wynik uzyskała 
Ewa Gorzelany, która w kategorii K–40 zajęła 3. miejsce. Pa-
nowie startujący na tym samym dystansie w kategorii M–40 w 
gronie 127 zawodników zajęli wysokie miejsca – Adam Pilch był 
10., a Janusz Gomola 12. – Tym razem organizator przygotował 
nam typowe górskie ściganie w Żywcu i okolicach. Trasa miała 
dużo stromych podjazdów i niebezpiecznych zjazdów. Mimo iż w 
dniu zawodów była piękna pogoda, to deszcze padające kilka dni 
wcześniej dodatkowo utrudniły ściganie. Było ślisko i błotniście. 
Na szczęście wszystkim nam udało się bezpiecznie ukończyć za-
wody, bez kontuzji i stratach w sprzęcie – podsumowali zawody 
wiślańscy kolarze.

Z kolei 27 maja cykl Bike Atelier MTB Maraton zawitał do 
Brennej. Na starcie zawodów nie mogło oczywiście zabraknąć 
reprezentantów Hotel*** Podium Wisła & Diagnostix, ktorzy 
zanotowali kolejne udane zawody. Ewa Gorzelany w kategorii 
K–40 zajęła 4. miejsce, Wojtek Rensz w kategorii M–30 był 10., a 
Adam Pilch i Janusz Gomola w kategorii M–40 zajęli odpowied-
nio 6. i 16. lokatę. – Dystans 27 kilometrów z 1000 metrów prze-
wyższenia świadczy, iż były to najtrudniejsze zawody, w jakich 
przyszło nam się ścigać w tym sezonie. Trasa wiodła z centrum 
Brennej przez Przełęcz Karkoszczonka, Kotarz, Brenną Hołcynę 
i Stary Groń. Start rozpoczynaliśmy przy słonecznej pogodzie ale 
w połowie dystansu burza i padający deszcz dodatkowo urozma-
icił nam górskie ściganie. Wszyscy jednak ukończyliśmy zawody 
w dobrych humorach i zadowoleni z osiągniętych wyników – po-
wiedział o zawodach Janusz Gomola.        (luki)
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Olsa Active Race w Wiśle 
W dniach 12–13 maja do Wisły zawitał wieloetapowy wyścig ko-

larski i bieg Olsa Active Race. W naszym mieście usytuowana była 
meta III etapu z Ustronia oraz start IV etapu do Istebnej.

W pierwszym dniu rywalizacji w ramach tej imprezy sportowo–
rekreacyjnej, uczestnicy pokonywali trasę z sąsiedniego Ustronia na 
wiślański plac Hoffa. W biegu na dystansie 11,3 km najlepszy okazał 
się Paweł Szafranek z Ustronia, 2. miejsce zajął Arkadiusz Firla z 
Cieszyna, a jako 3. linię mety przebiegł Szymon Mararski, również 
z Cieszyna. Wśród kobiet triumfowała Grażyna Zębik z Cieszyna. Z 
kolei w wyścigu rowerowym palma pierwszeństwa przypadła Łuka-
szowi Firli z Ustronia, a pozostałe miejsca na podium zajęli Tomasz 
Bochenek z Dębowca i Adam Heczko z Pogwizdowa. Najszybszą 
kobietą na trasie liczącej ponad 21,8 km była Michalina Kuźma z 

Cieszyna. Mimo deszczowej aury 
wszyscy zawodnicy podkreślali dobrą 
organizację wydarzenia i fajną atmo-
sferę rywalizacji.

Drugiego dnia śmiałkowie wystar-
towali z wiślańskiego rynku na górską 
trasę do Istebnej. W biegu na dystansie 
12,8 km najlepszy okazał się Arkadiusz 
Firla z Cieszyna, 2. miejsce zajął Paweł 
Szafranek z Ustronia, a na 3. pozycji ex 
aequo zostali sklasyfikowani zawodni-
cy z Cieszyna Maciej Liszka i Szymon 
Mararski. Wśród kobiet, podobnie jak 
we wszystkich poprzednich rundach, 

triumfowała Grażyna Zębik z Cieszyna. Natomiast w wyścigu rowe-
rowym palma pierwszeństwa przypadła Łukaszowi Firli z Ustronia, 
a skład podium uzupełnili kolejno Tomasz Bochenek z Dębowca i 
Adam Heczko z Pogwizdowa. Najszybszą kobietą na trasie liczącej 
21,6 km była Joanna Kępys z Bielska–Białej.

Uczestnikom gratulujemy sportowej postawy, a zwycięzcom 
osiągniętych wyników.          (luki)

GRALI ZAWODOWCY
W dniach 28 kwietnia – 6 maja po raz pierwszy w historii Wisły 

rozegrano Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego ITF Poland F1 
Futures – Dachy Gold Cup Wisła 2018. Rozgrywane mecze z udzia-
łem zawodowców stały na bardzo wysokim poziomie. W finale sin-
gla Zizou Bergs (Belgia) pokonał Michaela Vrbensky’ego (Czechy) 
3:6, 6:1, 6:2. Z kolei w deblu para Paweł Ciaś / Gabor Borsos (Polska 
/ Węgry) pokonała dwójkę Daniel Kossek / Maciej Smoła (Polska / 
Polska) 6:1, 7:5.

Drugi turniej rozegrano w dniach 7–14 maja. Międzynarodowy 
Turniej Tenisa Ziemnego ITF Poland F2 Futures – Wisła Cup wy-
grał Niemiec Pascal Meis, który w finale pokonał Łotysza Martinša 
Podžusa 6:2, 3:6, 6:3. Reprezentant Łotwy nie był jednak zawiedzio-
ny, bowiem w parze z Amerykaninem Patrickiem Daciekiem trium-
fował w deblu, pokonując w finale parę Timur Kiyamov / Maksim 
Ratniuk (Rosja) 6:4, 4:6, 10:7

Wszystkie wyniki na stronie: https://www.facebook.com/Tennis-
FuturesPoland/           (luki)
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Wiślanie w BBALTS
Drużyna tenisistów stołowych Wiślanie po raz kolejny wystartowała 

w rozgrywkach BBALTS (Bielsko–Bialskiej Amatorskiej Lidze Tenisa 
Stołowego). Ekipa w składzie: Daniel Czyż, Roman Podżorski, Rado-
sław Seklecki, Andrzej Minge, Andrzej Bujok i Zbigniew Byrtek zajęła 
w II lidze BBALTS 5. miejsce. Nasza drużyna zdobyła 13 pkt., notując 
6 zwycięstw, 1 remis i 4 porażki (bilans setów 66:44). W klasyfikacji 
indywidualnej II ligi zawodników, którzy rozegrali przynajmniej 75% 
pojedynków, najwyżej został sklasyfikowany Danie Czyż (7. miejsce). Z 
kolei w klasyfikacji indywidualnej II ligi zawodników, którzy rozegrali 
mniej niż 75% pojedynków wygrał Roman Podżorski, 2. był jego kolega 
z zespołu Andrzej Bujok.            (luki)

VIII Genryoku Cup 2018 
VIII Genryoku Cup – Puchar Źródeł Wisły w Szermierce Japońskiej 

przeszedł do historii. Była to rekordowa edycja wiślańskiego turnieju 
pod wieloma względami. W dniach 12–13 maja w sali gimnastycznej 
im. Wiślańskich Olimpijczyków w sześciu kategoriach indywidualnych 
oraz turnieju drużynowym trójek wystartowało łącznie 105 osób z 17 
polskich i 2 czeskich klubów. Rekordowe była również wartość nagród, 
jakie przekazano zwycięzcom zawodów.

W ramach sobotnich zmagań odbyły się turnieje indywidualne KYU 
Meżczyzn, OPEN kobiet, a po przerwie przeznaczonej na wyśmienite Sushi 
Do, kategoria DAN Mężczyzn. W kategorii KYU Mężczyzn najlepsi oka-
zali się: 1. Mateusz Niewiadomski (Ryushinkai Wrocław), 2. Dawid Słowik 
(Yokokan Kendo Dojo Katowice), 3. Petr Bures (Kendó Bílina) i Maciej 
Kopeć (Doshinkan – Krakowski Klub Kendo), Kantosho: Bartek Gorczy-
ca (Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo Iaido i Jodo). W kategorii Open 
Kobiet zwyciężyły: 1. Jana Ziegelheimova (Kendo Bilina), 2. Aleksandra 
Polok (Yokokan Kendo Dojo Katowice), 3. Natalia Maj (Furokan Kendo 
Gdansk) i Joanna Labak (Doshinkan – Krakowski Klub Kendo), Kantosho: 

Anna Wrona (Doshinkan – Krakowski Klub Kendo). Z kolei w kategorii 
DAN Mężczyzn medale wywalczyli: 1. Tetsuyuki Okuzono (Warszawski 
Klub Kendo), 2. Przemyslaw Szymiec (Yokokan Kendo Dojo Katowice), 
3. Ondřej Dudáš (Kacubó Kenrikai) i Bartosz Barylski (Kendo Gdynia – 
„Bushido”), Kantosho: Michał Rajczak (UKS Kendo Łódź). Po ceremonii 
zamykającej pierwszy dzień zmagań odbyło się godo–geiko oraz zasłużona 
chwila relaksu na basenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle. 
Na koniec wszyscy bawili się na tradycyjnym SAYONARA–PARTY.

Niedzielę rozpoczęliśmy od mocnego uderzenia w postaci turniejów 
dziecięcych i juniorskiego pod patronatem Akademii Fantastyki i Japoń-
skich Sztuk Walki Jedi–Takeda oraz Inwałd Park i Dream Park Ochaby. 
W kategorii do 9 lat (kirikaeshi i kihon) wyniki prezentują się następująco: 
1. Lena Pustówka (Sekcja Kendo Genryoku – Wisła), 2. Igor Bednarek 
(Bydgoszcz Kendo Bydgoszcz), 3. Piotr Kuźniar (Ryushinkai Wrocław) i 
Borys Rynkiewicz (Ryushinkai Wrocław), Kantosho: Sergiusz Cyran (Ry-
ushinkai Wrocław). W kategorii 10–12 lat (shiai): 1. Kacper Lorenc (UKS 
Kendo Łódź), 2. Kamil Domagała (Sekcja Kendo Genryoku – Wisła), 3. 
Jiří G. Ziegelheim (Kendó Bílina) i Jan Hadaszczak (Sekcja Kendo Gen-
ryoku – Wisła), Kantosho: Anezka Rampasova (Kendó Bílina). Z kolei w 
kategorii 13–15 lat (shiai): 1. Marcin Laskoś (Tengukai Ostrów Wlkp.), 
2. Tomek Boroń (Doshinkan – Krakowski Klub Kendo), 3. Dominik La-
zarek (Sekcja Kendo Genryoku – Wisła) i Miłosz Polisiakiewicz (Lubel-
skie Stowarzyszenie Kendo), Kantosho: Szymon Wiążewski (Doshinkan 
– Krakowski Klub Kendo). Imprezę zakończyliśmy oryginalnym w swej 
formule Turniejem Drużynowym Trójek pod patronatem JapanMotors 
Grupa PGD. Ze względu na liczbę zgłoszonych drużyn (26!) rywaliza-
cja w tej kategorii przeprowadzona została od razu w systemie KO. Nie 
było więc miejsca na potknięcie, gdyż każda porażka eliminowała druży-
nę z gry. 1. miejsce wygrała drużyna STRCH SIĘ BAĆ (Bartosz Strach, 
Anna Betley–Uchańska, Tetsuyuki Okuzono), 2. miejsce wywalczyła eki-
pa UKS ŁÓDŹ I (Michał Maliński, Ewa Błońska, Michał Rajczak), a 3. 
TENGUKAI OSTROWSKA SEKCJA KENDO (Marcin Laskoś, Michał 
Jaśtak) i GALOP KONIEM PO PLAŻY (Czesław Saulski, Natalia Maj, 
Kajetan Kociszewski). Nagrodę za ducha walki Kantosho otrzymał Wiktor 
Wiewiórski (Ryushinkai Wrocław). Po zakończeniu zawodów odbyły się 
egzaminy PZKendo na stopnie do 1 DAN. Podeszło do nich 28 osób z cze-
go 26 zakończyło egzamin z wynikiem pozytywnym, a polskiemu kendo 
przybyło trzech nowym yudansha. Gratulujemy!

Dziękujemy serdecznie naszym partnerom: Panu Burmistrzowi Toma-
szowi Bujokowi za objęcie patronatem naszego turnieju Urzędowi Miasta 
Wisła. Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom, kórymi byli: Madake 
BUDO SHOP, Pilch – Wyczarowane z drewna, Zanshin, Kendo Duel, 
Hotel Podium Wisła, Hotel Gołębiewski Wisła, ParkHotel Łysoń, Wow 
Design. Dziękujemy bardzo sędziom z PZKendo za ogrom pracy włożonej 
przez te dwa dni. Ogromne podziękowania chcielibyśmy złożyć wszyst-
kim wolontariuszom, członkom Sekcji Kendo Genryoku – Wisła, rodzi-
com i naszym partnerom, bez których nie dalibyśmy rady zorganizować 
największego kendo turnieju w Polsce.             Krzysztof Kaczorowskifot
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PIŁKARSKIE ZMAGANIA 
WIŚLAN

W maju piłkarze WSS Wisła kontynuowali rozgrywki w okrę-
gówce i III lidze wojewódzkiej trampkarzy i juniorów.

Kibicując pierwszej drużynie można się było czuć jak na praw-
dziwej kolejce górskiej. Raz wyjazd w górę, raz w dół. 3 maja ekipa 
WSS–u pokonała na wyjeździe Tempo Puńców 1:0 (Szymon Pło-
szaj), by dwa dni później ulec na własnym boisku Góralowi Żywiec 
1:2 (Bartłomiej Rucki). Z kolei 12 maja podopieczni Tomasza Wu-
wra odnieśli na wyjeździe efektowne zwycięstwo 4:0 (Szymon Pło-
szaj, Dariusz Rucki, Damian Stawicki, Sebastian Juroszek) z LKS 
Bestwina. Wynik ten, ale niestety w odwrotną stronę, powtórzył się 
16 maja, gdy nasza drużyna przegrała 0:4 na obiekcie Pasjonata Dan-
kowice. Z kolei trzy dni później nasz zespół znów zanotował wynik 
4:0, tym razem na swoją korzyść. W wygranym pojedynku z GLKS 
Wilkowice gole zdobywali: Szymon Płoszaj, Sebastian Juroszek, Da-
riusz Rucki i Damian Stawicki. 

Miesiąc nasza drużyna zakończyła dwoma meczami na wyjeź-
dzie. 26 maja w Chybiu wiślanie polegli 0:3, a 30 maja, w meczu 
zaległym w Czechowicach–Dziedzicach również przegrali 0:2.

Młodzieżowe zespoły WSS Wisła miniony miesiąc rozpoczęły 
wyjazdowym dwumeczem z Olzą Pogwizdów. Trampkarze przegrali 
2:7 (Bartosz Marekwica, Gabriel Boś), a juniorzy wygrali 3:0 (Hu-
bert Dudzik, Andrzej Cieślar 2). Kolejne mecze podopieczni trenera 
Kamila Kotrysa rozegrali na własnym obiekcie, a rywalem był LKS 
Sportkontakt Goleszów. Juniorzy zespołu gości w trakcie meczu 
zostali zdekompletowani, więc WSS wygrał walkowerem 3:0. Na-
tomiast w pojedynku trampkarzy doszło do prawdziwej kanonady, 
w której wiślanie polegli 5:9 (Gabriel Boś 4, Kacper Wrzecionko). 
Kolejnym rywalem naszej młodzieży był LKS Ochaby 96. Tramp-
karze przegrali 0:7, a juniorzy zwyciężyli 3:1 (Zbigniew Michalik 2, 
Tymoteusz Pilch). Z kolei z LKS–em Pogórze trampkarze przegrali 
2:11 (Kacper Kiraga, Gabriel Boś), a juniorzy wygrali 2:1 (Tymote-
usz Pilch, Zbigniew Michalik). Maj nasi młodzi adepci futbolu za-
kończyli dwumeczem ze Strażakiem Pielgrzymowice. Trampkarze 
przegrali 3:13 (Gabriel Boś 3), a juniorzy zwyciężyli 2:0 (Mateusz 
Cieślar, Zbigniew Michalik).          (luki)

LIGA 6
11 maja zainaugurowano piłkarską Ligę 6 o Puchar Burmistrza 

Miasta Wisła. Oto wyniki majowych kolejek:
1. kolejka: Lisy – Głębce 6:2 (Michał Raszka 5, Mateusz Czyż 

– Robert Kędzior, Mateusz Wantulok), Kumple – Malinka 10:2 
(Przemysław Polok 4, Tomasz Wuwer 2, Krzysztof Ogrodzki, Ka-
mil Cieślar, Mateusz Piekunko, Błażek Krzempek – Remigiusz Pilch 
2), Epompa.pl – FC Young Boys 4:0 (Kamil Miedziak 2, Ireneusz 
Miedziak, Aleksander Partyka), FC Łujce – Łabajów–Czarne Nad-
leśnictwo 2:7 (Rafał Kamiński 2 – Jakub Jurosz 4, Mirosław Marek, 
Grzegorz Bujok, Tymoteusz Pękała);

2. kolejka: Łabajów–Czarne Nadleśnictwo – Głębce 4:1 (Jakub 
Jurosz 3, Patrycjusz Gruca – Mirosław Wantulok), FC Young Boys – 
FC Łujce 10:2 (Michał Jopek 4, Mirosław Wałach 3, Mateusz Cieślar 
2, Mateusz Cieślar II – Krzysztof Kamiński, Rafał Kamiński), Malin-
ka – Epompa.pl 2:3 (Damian Bujok 2 – Robert Madzia 2, Aleksander 
Partyka), Lisy – Kumple 5:2 (Michał Raszka 4, Piotr Szarzec – To-
masz Wuwer, Krzysztof Molin);

3. kolejka: Epompa.pl – Lisy 6:2 (Artur Adamczyk 3, Aleksander 
Partyka 2, Ireneusz Miedziak – Waldemar Szarzec, Piotr Szarzec), 
Kumple – Głębce 2:3 (Jan Kawulok, Przemysław Polok – Krzysztof 
Wantulok, Mateusz Wantulok, Zbigniew Kuczera), FC Łujce – Ma-
linka 2:5 (Krzysztof Kamiński, samobójcza – Michał Procner, Adam 
Gała, Piotr Szalbot, Aleksander Pilch, samobójcza), Łabajów–Czarne 
Nadleśnictwo – FC Young Boys 1:4 (Jakub Jurosz – Michał Pilch, 
Mirosław Wałach, Michał Jopek, Mateusz Cieślar).      (luki)

Bílina Trophy 2018 
W znakomitych nastrojach wrócili zawodnicy sekcji kendo Gen-

ryoku Wisła z malowniczej Biliny w Czechach, gdzie odbyła się ko-
lejna edycja jednego z największych dziecięco–juniorskich turniejów 
w tej części Europy – Bílina trophy/Bílinská trofej.

Fantastyczna organizacja, gościnność i poziom startujących za-
wodników to coś, co wyróżnia to wydarzenie na tle innych. Dzieci 
rywalizowały (shiai) w kategoriach 6–8, 9–11, 12–13, 14–17 lat oraz 
kategorii kyu (+14 lat). Nasi zawodnicy: Paweł Piszczek, Tymote-
usz Szalbot, Kamil Domagała i Lena Pustówka (kat 9–11 lat) pokaza-
li bardzo ładne kendo. Paweł zaprezentował mocnego ducha walki z 
bardziej doświadczonymi zawodnikami, ale póki co musiał uznać ich 
wyższość. Tymkowi, Lenie i Kamilowi udało się wyjść ze swoich grup. 
Lena z pierwszego miejsca po trwającej blisko 7–minutowej dogrywce 
encho. Ostatecznie odpadła w 1/8 finału i została nagrodzona wyróż-
nieniem za „Best Fighting Spirit”. Kamil jak burza przeszedł przez fazę 
grupową przegrywając ostatecznie małym punktem wejście do fina-
łu. Niezmiernie cieszy fakt, że nasi młodzi kendocy w 100 procentach 
zrealizowali założenia, jakie mieliśmy przed turniejem oraz techniki, 
które szlifowaliśmy przez ostatnie tygodnie. Bardzo dziękujemy sensei 
Jindra Ziegelheim, Jana Ziegelheimova za ciepłe przyjęcie oraz Petr 
Kuda za gościnność i opiekę w Bilinie.              (luki)

Kolejne sukcesy wiślańskich 
kendoków

Bardzo dużo dzieje się w Wiślańskiej Sekcji Kendo Genryoku. 
Podczas zakończonych 19 maja w Bydgoszczy Mistrzostw Polski 
Dzieci, Juniorów i Młodzieży w Kendo, nasi zawodnicy zaprezento-
wali się rewelacyjnie, zdobywając trzy krążki.

Złoty medal i tytuł mistrzyni Polski w kategorii Dzieci wywalczy-
ła Lena Pustówka. To drugi tytuł mistrzowski utalentowanej zawodnicz-
ki. Z kolei brązowe krążki zdobyli Kamil Domagała w kategorii Młodzik 
i Dominik Lazarek w kategorii Junior Młodszy. Swój debiut w imprezie 
tej rangi zaliczyli bracia Jan i Adam Hadaszczak, pokazując najlepsze 
kendo na jakie było ich stać. Również Tymoteusz Szalbot walczył dziel-
nie, prezentując mocnego ducha walki i dużo determinacji.

Wiślańska Sekcja Kendo Genryoku dziękuje Bydgoskiemu Sto-
warzyszeniu Kendo, Iaido i Jodo za świetną organizację zawodów, a 
wszystkim rodzicom naszych zawodników za zaangażowanie. Sek-
cja dziękuje również partnerom za dofinansowanie udziału w zawo-
dach: UKS Wisła – Wiślańskie Orły i Firmie SKONTECH za ufun-
dowanie pięknych koszulek i polarów.

Więcej na: https://www.facebook.com/kendo.wisla/            (luki)
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• 22 kwietnia w Krakowie odbył się 17. PZU Cracovia Maraton. Jedy-

ny wiślanin w stawce – Radosław Troszok zajął 1550. lokatę. Nasz 
zawodnik pokonał dystans w czasie 3:50.30. W swojej kategorii wie-
kowej M–30 był 531.

• Damian Połeć z Rudy Śląskiej wygrał XV Wiosenny Bieg Przełajowy 
Służb Mundurowych, który odbył się 24 kwietnia w Katowicach. 37. 
miejsce zajął Janusz Malczyk z Wisły. Reprezentujący Komendę Powia-
tową Policji w Cieszynie zawodnik zajął 14. miejsce w grupie M 35+.

• 28 kwietnia odbyły się X Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w 
sprintach na nartorolkach techniką klasyczną. 14. miejsce zajął Ga-
briel Boś, 17. Aleksandra Raszka, 20. Piotr Pałka, 25. Kamila Ha-
ratyk, 27. Iwona Boś, 29. Stanisław Boś, a 31. Estera Bujok. W kla-
syfikacji dzieci do lat 15, Gabriel Boś stanął na najwyższym stopniu 
podium, 2. była Aleksandra Raszka, 4. Piotr Pałka, 8. Kamila Hara-
tyk, 10. Stanisław Boś, a 12. Estera Bujok.

• 29 kwietnia w miejscowości Kouty nad Desnou odbyła się trze-
cia runda Morawsko–Słowackiego Pucharu w kolarskim zjeździe 
rowerowym. Marek Goryczka zajął 10. miejsce w kategorii Junior, a 
Tomasz Goryczka (obaj z Wisły) był 47. w kategorii Hobby Full.

• 2 maja na skoczniach w Wiśle Centrum rozegrano zawody w sko-
kach narciarskich – Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich 
Dzieci i Młodzieży – Nadzieje Beskidzkie „Memoriał im. Leopolda 
i Władysława Tajnerów”. W imprezie zorganizowanej przez LKS 
Olimpia Goleszów triumfowali: Nicole Konderla (WSS Wisła), 
Wiktoria Przybyła (Sokół Szczyrk), Dorota Kawulok (WSS Wisła), 
Mateusz Chraścina (Olimpia Goleszów), Wiktor Szozda (WSS Wi-
sła), Mikołaj Wantulok (WSS Wisła), Kacper Wantulok (WSS Wisła) 
oraz Adam Pilch (WSS Wisła). Spośród zawodników i zawodniczek 
wiślańskiego klubu na podium znaleźli się: Paulina Czepczor (2. 
miejsce w kategorii Dziewczęta Open – skocznia K–20), Wiktoria 
Kiersnowska (3. miejsce w kategorii Dziewczęta z rocznika 2008 i 
młodsze – skocznia K–10), Tymoteusz Cienciała (3. miejsce w ka-
tegorii Chłopcy z rocznika 2007–2008 – skocznia K–20), Bartłomiej 
Krużołek (3. miejsce w kategorii Chłopcy z rocznika 2009–2010 – 
skocznia K–10), Paweł Pierzchała (2. miejsce w kategorii Chłopcy z 
rocznika 2011 i młodsi – skocznia K–10), Jan Małyjurek (3. miejsce 
w kategorii Chłopcy z rocznika 2011 i młodsi – skocznia K–10).

• Radosław Sobczyk z Wisły, reprezentujący MKS Ustroń, został do-
ceniony za wybitne osiągnięcia sportowe przez Ustroń otrzymując 
Nagrodę Burmistrza Ustronia podczas gali odbywającej się 5 maja 
w ustrońskim amfiteatrze. Pięciokrotny medalista Mistrzostw Polski 
w wielobojach w ubiegłym roku został Mistrzem Polski juniorów w 
siedmioboju i brązowym medalistą w dziesięcioboju oraz reprezen-
tował Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów w lekkoatletyce w 
Grosseto, zajmując 22. miejsce. Ponadto wiślanin ustanowił dwa ko-
lejne rekordy Śląska juniorów w siedmioboju i dziesięcioboju.

• Mateusz Pająk jako jedyny wiślanin wystartował w rozgrywanych 5 
maja w Myślenicach zawodach w biegach terenowych OCR z cyklu 
Runmageddon. W biegu o nazwie „Rekrut” (dystans: 6 km / powyżej 
30 przeszkód) nasz zawodnik zajął miejsce numer 608, a w rywaliza-
cji startowało prawie 2000 osób.

• 7 maja w Wiśle odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych. Tytuły mistrzow-
skie wywalczyły reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 5 w Cieszynie 
(dziewczęta) oraz Szkoły Podstawowej w Strumieniu (chłopcy). 3. 
miejsce w rywalizacji dziewcząt zajęły reprezentantki Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Wiśle i tym samym wywalczyły awans do zawodów 
rejonowych. Chłopcom z „Jedynki” już tak dobrze nie poszło i zajęli 
5. lokatę. 

• 9 maja w Wiśle odbył się finał powiatowy Igrzysk Dzieci w Czwór-
boju Lekkoatletycznym. W rywalizacji dziewcząt tytuł mistrzowski 
wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Cieszynie, z 
kolei w zmaganiach chłopców najlepsi okazali się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Skoczowie. Reprezentacje wiślańskiej Szko-
ły Podstawowej nr 1 zajęły 8. miejsce wśród dziewcząt i 5. wśród 
chłopców.

• 12 maja w Sanoku odbyły się Mistrzostwa Polski w Dogtrekkin-
gu. W gronie zwycięzców imprezy znalazł się Jakub Glajcar z Wi-
sły, który wespół z psem Vertim wygrał rywalizację mężczyzn na 
królewskim dystansie – Long (40 km), zostając mistrzem Polski. 
Gratulujemy!!!

• 12 maja w Czechowicach–Dziedzicach rozegrano turniej finałowy 
czwartej edycji Małej Ligi Koszykówki Dziewcząt (rocznik 2005 i 
młodsze) pod patronatem burmistrza Czechowic–Dziedzic. W zawo-
dach wzięły udział cztery najlepsze zespoły po rundzie zasadniczej, a 
wśród nich ekipa ISWJ Wisła. Niestety wiślanki przegrały w półfina-
le z MKS Czechowice–Dziedzice 24:32, ale w meczu o brąz pokonały 
UKS Goruszka Jaworze 38:9 i zajęły 3. miejsce. Tytuł mistrzowski 
wywalczyła Niwa Oświęcim. Skład ISWJ Wisła: Karolina Kiraga, 
Magda Barabasz, Sandra Hracka, Marta Grabska, Joanna Hanik, 
Emilia Raszka, Alicja Petyniak, Liliana Arsenicz, Elżbieta Podżor-
ska, Magdalena Bury, Sabina Szalbot–Bugajska i Marta Koenig. 

• 15 maja w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbył 
się Turniej Gier i Zabaw, w którym udział wzięli przedstawiciele klas II 
i III ze szkół podstawowych z Malinki, Jawornika, Głębiec i Centrum. 
8–osobowe drużyny składające się z chłopców i dziewczyn z danej 
klasy miały za zadanie jak najlepiej poradzić sobie w pięciu konkuren-
cjach. W zmaganiach klas II triumfował Zespół Szkolno–Przedszkolny 
nr 2 w Malince, 2. miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Centrum, a 3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku. W 
rywalizacji klas III wygrała drużyna z SP1, 2. miejsce wywalczyła SP5, 
3. ZSP2, a 4. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Głębcach. 

• Osiem drużyn wzięło udział w finale powiatowym Licealiady w siat-
kówce plażowej chłopców, który został rozegrany 17 maja w Skoczo-
wie. Reprezentanci LO im. P. Stalmacha w Wiśle zajęli 8. lokatę.

• Pochodzący z Wisły Karol Pinkas zajął 4. miejsce w czwartym turnie-
ju Grand Prix Jaworzna w szachach, który rozegrano 18 maja. Najlep-
szy okazał się Jacek Stachańczyk.

• 19 maja w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków w 
Wiśle rozegrano 1. Międzynarodowy Turniej Beskid Cup 2018. 
Był to turniej dziewcząt z rocznika 2005 i młodszych. Zespół 
ISWJ Wisła w składzie: Katarzyna Dziędziel, Emilia Raszka, 
Liliana Arsenicz, Karolina Kiraga, Elżbieta Podżorska, Marta 
Grabska, Magdalena Bury, Maja Mitręga, Joanna Hanik, Karo-
lina Herman, Sabina Szalbot, Magda Barabasz, Marta Koenig, 
Agata Martynek i Sandra Hracka wywalczył 1. miejsce! Wiślanki 
pokonały UKS Basket Dąbrówka 46:25, BK Pribor 44:22 i MKS 
Czechowice–Dziedzice 41:37. 

• 24 maja koszykarki ISWJ Wisła z rocznika 2003 i młodsze rozegrały 
sparing w Czechowicach–Dziedzicach z tamtejszym MKS–em. Ry-
walki wygrały 79:30.

• 25 maja w miejscowości Ostre niedaleko Żywca odbyły się II Mi-
strzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremalnym Półmaratonie 
Górskim. 25. miejsce zajął Rafał Michalik z Wisły (14. w grupie do 
35 lat), a 33. Janusz Malczyk z Wisły (14. w grupie powyżej 36 lat).

• Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 8. lokatę w wyścigu kolarskim Uj-
soły – Novot, zaliczanym do klasyfikacji cyklu Dobre Sklepy Ro-
werowe Road Maraton 2018, które rozegrano 26 maja. Wiślanin w 
kategorii M 30–39 był 4. Rywalizacja odbywała się na treningowych 
trasach trzykrotnego mistrza świata Petera Sagana.       (luki) 
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Pierwszy weekend maja, czołówka polskiego kolarstwa grawi-
tacyjnego, dwa dni ekstremalnego ścigania i zacięta rywalizacja o 
punkty w nowym sezonie rowerowego zjazdu podczas Diverse Dow-
nhill Contest – tak można podsumować majówkę w Wiśle! To właś-
nie tu topowi zawodnicy kraju stanęli na starcie inauguracyjnej rundy 
Pucharu Polski, a tłum wiernych kibiców zagrzewał ich do walki.

Zawody tradycyjnie rozpoczęły się od sobotnich treningów oraz 
atrakcji dodatkowych. Jako pierwsza ruszyła rowerowa wycieczka en-
duro, w czasie której amatorzy dwóch kółek zwiedzili okolice Wisły 
nieznanymi sobie trasami pod okiem przewodnika Szymona Sikory. 
Następnie rozegrany został Leatt Dual Slalom. Na 300 metrowej trasie 
blisko 40 zawodników zmierzyło się w trzech kategoriach wiekowych. 
Podczas wyścigów dwójek w kategorii OPEN najszybszy okazał się 
Adrian Bukiej, w kategorii KIDS teens zwyciężył Wojciech Ranosz, 
zaś w kategorii KIDS Junior jako pierwszy linię mety przekroczył 
Kacper Zdonek. Wyłoniono również najmłodszego zawodnika, którym 
okazała się siedmioletnia Maja Żuławińska. 

Wśród atrakcji tradycyjnie nie mogło zabraknąć konkursu na naj-
lepsze wyłamanie roweru – Monster Energy Best Whip Contest. W 
tej konkurencji zmierzyło się ze sobą trzynastu zawodników, spośród 
których kibice i jurorzy wyłonili najlepszych. Nowym królem whip’a 
okazał Adrian Bukiej, drugie miejsce zajął Artur Hryszko, a trzecie 
Kamil Świercz.

Nowy sezon Pucharu Polski otwarty w Wiśle! 

sters I niedoścignionym okazał się Artur Miśkiewicz. Zaraz za nim 
uplasowali się Aleksander Wieczorkiewicz oraz Michał Śliwa. W 
klasie Masters II na podium stanęli Piotr Gembalik, Hubert Michal-
ski i Grzegorz Góra. Z kolei w wyścigu klasy Junior pierwszy linię 
mety przekroczył Tomasz Raszyk z Wisły. Kolejne miejsca zgarnęli 
Krzysztof Kaczmarczyk oraz Filip Rawicki. Warto nadmienić iż wi-
ślanin uzyskał trzeci czas wśród wszystkich kategorii.

Majówka oficjalnie rozpoczęła sezon poważnych ściganek! Była 
to pierwsza okazja w tym roku do walki o punkty w klasyfikacji gene-
ralnej PP, pełna ekstremalnych emocji i świetnych wyścigów.

Wyniki:
ELITA – 1. Antonin Kral, 2. Sławomir Łukasik, 3. Damian Kon-

stanty; JUNIOR: 1. Tomasz Raszyk, 2. Krzysztof Kaczmarczyk,  3. 
Filip Rawicki;  MASTERS I: 1. Artur Miśkiewicz, 2. Aleksander 
Wieczorkiewicz, 3. Michał Śliwa; MASTERS II: 1. Piotr Gemba-
lik, 2. Hubert Michalski, 3. Grzegorz Góra; KOBIETY: 1. Domini-
ka Durčáková, 2. Natalia Staniewicz, 3. Vilma Gombalová; HOB-
BY FULL: 1. Krzysztof Olejnik, 2. Michał Tarkowski, 3. Mateusz 
Kasperek; HOBBY JUNIOR: 1. Tomasz Gaura, 2. Iwo Rawicki, 3. 
Kacper Brzeczek; HOBBY HARDTAIL: 1. Magda Pavol, 2. Michał 
Żołnierczyk, 3. Michał Gracjasz; MONSTER ENERGY BEST WHIP 
CONTEST: 1. Adrian Bukiej, 2. Artur Hryszko, 3. Kamil Świercz;

LEATT DUAL SLALOM OPEN: 1. Adrian Bukiej, 2. Karol Ja-
kubowski, 3. Tadek Jezier; LEATT DUAL SLALOM KIDS TEENS: 
1. Wojciech Ranosz, 2. Michał Zadęcki, 3. Damian Włodarczyk; LE-
ATT DUAL SLALOM KIDS TEENS JUNIOR: 1. Kacper Zdonek, 
2. Oliwier Tarkowski; Najmłodszy uczestnik: Maja Żuławińska.

Dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz kibicom za przybycie. 
Więcej informacji na stronie: http://www.downhillcup.eu/.

(materiały prasowe)

W niedzielę od rana zawodnicy zawzięcie trenowali na trasie 
przed zbliżającymi się przejazdami eliminacyjnymi Pucharu Polski 
Diverse Downhill Contest oraz Pucharu Burmistrza Wisły. Pogoda 
dopisywała, a wzdłuż trasy czekali na nich wierni kibice. Po trzech 
godzinach treningów nadszedł czas na poważne ściganie! Każdy za-
wodnik starał się obrać jak najlepszą linię i przejechać trasę w jak naj-
krótszym czasie, a o zwycięstwie decyduje często sekunda, moment 
jednego szybszego obrotu korby. 
W wyścigu najmocniejszej i naj-
szybszej kategorii – Elity – za-
wodnicy wpadli na metę niemal 
jednocześnie. Z przewagą nie-
całej sekundy wygrał nasz cze-
ski sąsiad Antonin Kral. Zaraz 
za nim linię mety przekroczył 
Sławomir Łukasik, aktualny wi-
cemistrz Europy, zajmując tym 
samym drugie miejsce. Trzeci 
był Damian Konstanty. W kate-
gorii kobiet królowała Czeszka 
Dominika Durčáková. Świetne 
rozpoczęcie sezonu zaliczyła na-
sza rodaczka Natalia Stanewicz 
zdobywając drugie miejsce. 
Trzecie miejsce zajęła Vilma 
Gombalová. W kategorii Ma-
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Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
8 czerwca (piątek) – VII Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Nasza 

Szansa” – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
13 czerwca (środa) – Letnie Etiudy Baletowe – Amfiteatr im. Stani-

sława Hadyny
14 czerwca (czwartek) – Zakończenie roku szkolnego Zespołu Przed-

szkoli Miejskich – Miejska Biblioteka Publiczna 
15–16 czerwca (piątek–sobota) – Sztafeta Rowerowa 100 – Wisła 

Czarne (trasa dookoła Jeziora Czerniańskiego)
16–17 czerwca (sobota–niedziela) – Morawsko–Słowacki Downhill 

Cup 2018 – Stożek
17 czerwca (niedziela) – Piknik Szkolny – Szkoła Podstawowa nr 2 

Wisła Czarne
18 czerwca (poniedziałek) – Występ grupy teatralnej „Emocja” – 

Miejska Biblioteka Publiczna
22–24 czerwca (piątek–niedziela) – 4x4 Women’s Challenge – Plac 

B. Hoffa, tor Pod Piramidą, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
23 czerwca (sobota) – Rozpoczęcie wakacji z Radiem Katowice – 

Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
23 czerwca (sobota) – Spektakl „Tango del amor… czyli noc w Bue-

nos Aires” – Villa Rubinstein
25–30 czerwca (poniedziałek–sobota) – Wisła Champions Cup – 

cykl turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży – Sala gimnastyczna im. 
Wiślańskich Olimpijczyków

27–30 czerwca (środa–sobota) – XI Letni Festiwal Tańca Piotra Ga-
lińskiego (30 czerwca – uroczysta gala festiwalu) – Amfiteatr im. Stani-
sława Hadyny

29 czerwca (piątek) – Promocja X tomu „Rocznika Wiślańskiego” – 
Dom Zborowy

30 czerwca (sobota) – Turniej o Puchar Proboszcza i Kuratora z oka-
zji 180. pamiątki wybudowania i poświęcenia kościoła Ap. Piotra i Pawła 
– Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

30 czerwca – 1 lipca (sobota–niedziela) – Road Maraton – Pętla Be-
skidzka – Plac B. Hoffa (start)

30 czerwca – 1 lipca (sobota–niedziela) – 45. i 46. Beskidzka Wysta-
wa Psów Rasowych – OS Jonidło

1 lipca (niedziela) – Poranek pieśni i muzyki religijnej i uroczyste 
nabożeństwo z okazji 180. pamiątki wybudowania i poświęcenia kościoła 
ap. Piotra i Pawła w Wiśle – Kościół ewangelicko–augsburski Ap. Piotra 
i Pawła

2–6 lipca (poniedziałek–piątek) – Letnia Akademia Zabawy – Miej-
ska Biblioteka Publiczna

5 lipca (czwartek) – Wakacyjna Akademia Kultury – Miejska Biblio-
teka Publiczna

7 lipca (sobota) – Spektakl „Noche latina… sen kubańskiej nocy” – 
Villa Rubinstein

7–8 lipca (sobota–niedziela) – Piknik Leśny – Amfiteatr im. Stani-
sława Hadyny

14 czerwca – 15 lipca – Strefa Kibica MŚ w piłce nożnej – Ski&Bike 
Skolnity (punkt gastronomiczny przy dolnej stacji)

Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca im-

prezy.

– Wysyp nietrzeźwych kierowców na przełomie kwietnia i maja. 
Pierwszy z delikwentów wpadł 24 kwietnia na ul. Czarne. Mieszkaniec 
Wisły jechał VW Golfem mając ok. 0,6 promila alkoholu w organizmie. 
Podobny wynik (ok. 0,7 promila) miał także mieszkaniec Wisły i kierow-
ca VW Golfa, którego policjanci zastopowali 1 maja na ul. Dziechcinka. 
„Rekordzistą” miesiąca okazał się jednak mieszkaniec Ustronia, który 
podróżował ul. Wyzwolenia za kółkiem Škody Felicia, mając prawie 3 
promile alkoholu we krwi.

– 1 maja na… ul. 1 Maja dokonano przywłaszczenia mienia w postaci 
pozostawionej bez opieki torby z aparatem i kamerą. Straty poniesione 
przez turystę oszacowano na 1500 złotych.

– 4 maja złodziej ukradł dwa koła samochodu Honda Civic, zaparko-
wanego przy jednym z ośrodków noclegowych w Nowej Osadzie. Szkodę 
poniósł mieszkaniec Sosnowca.

– 6 maja na pl. Hoffa dokonano przywłaszczenia mienia w postaci ro-
weru górskiego marki Kelly’s. Podobna sytuacja miała miejsce 27 maja na 
ul. Dworcowej, skąd zniknął rower marki Scott. Z kolei 28 maja włamano 
się do piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Bukowej, skąd skradziono 
rower marki Merida. Policja apeluje do właścicieli jednośladów, by trzy-
mali swoje rowery w zamkniętych pomieszczeniach i nie zapominali o 
przypinaniu swoich pojazdów, gdy zostawiają je bez opieki.

We współpracy z p.o. Komendanta KP Wisła Tomaszem Domagałą
Opracował Łukasz Bielski


