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W numerze:
– Puchar Świata w Wiśle
– Laury Ziemi Cieszyńskiej 2018
– Obchody Narodowego Święta  

Niepodległości
– Wieści z wiślańskich szkół  

i przedszkoli
– Zapowiedzi wydarzeń
– i wiele innych…

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia 

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech czas ten będzie okazją do zadumy, 

ale i radości ze spotkań z rodziną oraz bliskimi. 

Niech przyniesie wytchnienie 

od codziennych zmagań, 

pośpiechu i trosk.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 

życzymy Państwu dużo zdrowia i szczęścia. 

Niech nie opuszcza Was pomyślność 

i spełnią się Wasze najskrytsze marzenia.

Tomasz Bujok  

Burmistrz Miasta Wisła

Janusz Podżorski  

Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Codziennie badanie 
ostrości wzroku
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Mieszkańcom Wisły
życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2019

SŁOWO OD BURMISTRZA
Swoje spotkanie z Państwem na łamach miesięcznika „Echo 

Wisły” chcę rozpocząć od wątku, który w ostatnim czasie wzbu-
dza szereg dyskusji. Chodzi o powstające w rejonie ul. Sportowej 
w Wiśle Czarnem osiedle budynków mieszkaniowych. Chcę wyjaś-
nić, że wbrew obiegowej opinii władze samorządowe naszego mia-
sta nie miały możliwości zablokowania tej inwestycji. Budynki są 
stawiane na podstawie Decyzji Starosty Cieszyńskiego z sierpnia 
2017 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwole-
nia na budowę. Decyzja ta wynikała z obowiązujących od maja 2014 
roku zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP) dla tego terenu. Sam mam mieszane uczucia, co do tych 
zapisów, powiem nawet, iż decyzje, które podjął samorząd w roku 
2014 i wcześniej, uważam za błędne. W poprzedniej kadencji plan 
dla wspomnianego rejonu miasta nie był zmieniany, niemniej warto 
w tym miejscu podkreślić, że zmiana przeznaczenia w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, powodująca obniżenie 
wartości nieruchomości (przeznaczenie terenów inwestycyjnych na 
inne tereny nie inwestycyjne), skutkuje roszczeniami właścicieli nie-

ruchomości względem gminy. Oznaczałoby to konieczność wypłaty 
nierealnie dużego odszkodowania, którego budżet Wisły mógłby nie 
udźwignąć.

Pozostając przy inwestycjach, chcę przekazać Państwu infor-
mację o pozytywnym zakończeniu projektów, realizowanych przez 
Gminę Wisła. Pierwszy to „Rewitalizacja oczka wodnego na tere-
nie rekreacyjnym Jonidło w Wiśle, rewitalizacja terenu przed ocz-
kiem wodnym”. W jego ramach uporządkowano teren, zakupiono 
małą architekturę, urządzono mały plac zabaw, wykonano nowe 
nawierzchnie i nasadzenia zieleni. Wykonawca oczyścił i wzmocnił 
skarpy otaczające oczko wodne oraz dwie wyspy znajdujące się w 
jego centralnej części tzw. kiszką faszynową o łącznej długości ok. 
405 m. Przebudowano także istniejący pomost i połączono go z jedną 
z wysp. Zlikwidowano chwasty i gatunki obce, które porastały brzegi 
oczka oraz nasadzono łącznie ponad 800 sztuk nowych roślin. Pomo-
sty i ścieżki zostały podświetlone dekoracyjnym oświetleniem. Na 
zadanie to gmina pozyskała środki z Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni 
miejskich celem poprawy jakości środowiska miejskiego w Gminie 
Wisła”. W przyszłym roku ruszy ostatni, trzeci etap projektu – „Re-
witalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką przy ul. Wyzwo-
lenia w Wiśle”.

Drugim zrealizowanym projektem jest „Budowa trasy turystycz-
nej w Dolinie Czarnego”. To zadanie zrealizowane w ramach mikro-
projektu „Wisła – Jabłonków: pieszo-rowerowa turystyka bez gra-
nic”, na które pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i odwiedzalności po-
granicza a w konsekwencji pobudzenie ruchu turystycznego w Eu-
roregionie Śląsk Cieszyński poprzez budowę infrastruktury udostęp-
niającej i wykorzystującej potencjał przyrodniczy oraz kulturowy. W 
ramach projektu w Wiśle powstała edukacyjna ścieżka pieszo-rowe-
rowa w dolinie Czarnego. Koszt wykonania ścieżki wraz z kładką nad 
potokiem Biała Wisełka wyniósł 365.630,00 złotych.

Cieszę się, że dwie wyżej wymienione inwestycje zdążyliśmy 
zrealizować jeszcze przed zimą. Dzięki temu, w krótkim czasie, ko-
lejne zakątki naszej miejscowości zostały zrewitalizowane i zyskały 
nowy wizerunek. Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

Straży Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko 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 Zdzisław Pilch, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.  
Zapraszamy!

Z prac Rady Miasta Wisła
22 listopada odbyła się inauguracyjna sesja Rady Miasta Wi-

sła w kadencji 2018–2023. W wyniku wyborów w skład Rady 
Miasta weszli: Roman Cieślar, Stanisław Cieślar, Barbara Kę-
dzior, Alicja Pilch, Tadeusz Pilch, Zdzisław Pilch, Piotr Pinkas, 
Janusz Podżorski, Piotr Polok, Rafał Skurzok, Jan Szalbot, An-
drzej Szalbót, Bronisław Szalbót, Sławomir Wantulok i Miro-
sław Wójcik.

Pierwsza część sesji mia-
ła uroczysty charakter, a pro-
wadził ją Radny–Senior Piotr 
Pinkas. Radni otrzymali z rąk 
Grażyny Szalbot – Przewod-
niczącej Miejskiej Komisji 
Wyborczej w Wiśle zaświad-
czenia o wyborze na radnego, 
a następnie złożyli ślubowa-
nie. Kolejnym punktem obrad 
był wybór Przewodniczącego 
Rady Miasta Wisła, którym 
po raz trzeci z rzędu został 
Janusz Podżorski. W dalszej 
części sesji ślubowanie złożył, 
a następnie wystąpił Burmistrz 
Miasta Wisła Tomasz Bujok. 
Wybrano także Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, którym 
został Zdzisław Pilch. Powołano również stałe Komisje. Po czę-
ści uroczystej, Radni rozpoczęli pracę nad projektami. Podjęto 
następujące uchwały:

– w sprawie zmiany budżetu Miasta Wisła na rok 2018,
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-

sta Wisła,
– w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta 

Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wy-
sokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru 
opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej,

– w sprawie zmiany uchwały nr XLV/620/2018 Rady Miasta 
Wisła z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadze-
nia zwolnień przedmiotowych w podatku,

– w sprawie zmiany uchwały nr XLV/621/2018 Rady Miasta 
Wisła z dnia 18 października 2018 r w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od środków transportowych,

– w sprawie zmiany uchwały nr XLV/622/2018 Rady Miasta 
Wisła z dnia 18 października 2018 roku w sprawie opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,

– w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/422/2017 Rady Mia-
sta Wisła z dnia 28 września 2017 r w sprawie określenia szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta Wisła,

– w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/470/2013 Rady Miasta 
Wisła z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wzo-
rów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych,

– w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/471/2013 Rady Miasta 
Wisła z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określania wa-
runków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i 
opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

– w sprawie zmiany uchwały XLIV/603/2018 Rady Miasta 
Wisła z dnia 27 września 2018 roku w sprawie budżetu obywa-
telskiego Gminy Wisła.

Ustalono także wynagrodzenie Burmistrza Miasta Wisła.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Uwaga Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie 

w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2019 będą świę-
tować jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpie-
nia z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie medali 
„ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywil-
nego (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod 
numerem telefonu: 33/855–35–95 do dnia 31 grudnia 2018 r.

Beata Stebel – Kierownik USC

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Przed nami okres zimowy, a wraz z nim opady śniegu. W związ-

ku z tym, przypominamy właścicielom posesji o obowiązku odśnie-
żania. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość 
w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami 
zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach 
położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczysz-
czenie ze śniegu i lodu oraz  usuwanie błota i innych zanieczysz-
czeń. Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi 
chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający 
ruch pieszym, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem 
środków chemicznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się 
ich do układu korzeniowego roślin. Na osoby nie wywiązujące się 
z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat 
karny w wysokości 100 zł. Jednocześnie prosimy, aby pojazdy par-
kujące wzdłuż ogrodzeń posesji nie utrudniały i nie blokowały dróg 
przy akcji odśnieżania.

Ponadto apeluję do mieszkańców ogrzewających swoje domy 
węglem. Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spala-
nia odpadów i śmieci! Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, 
zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo 
grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 
zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5000 zł. 
Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni. Przestrzegam, by przed włożeniem 
do pieca pomyśleć o zdrowiu swoim, bliskich, najbliższych sąsiadów 
oraz o naszej turystycznej miejscowości. Często goście przebywa-
jący w naszym mieści skarżą się na „zapachy” wydobywające się z 
kominów i dzwonią do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję, która 
niepotrzebnie kończy się ukaraniem. 

Uwaga! 15 listopada weszła w życie ustawa z dnia 4 paździer-
nika 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych 
innych ustaw. Wśród wielu zmian jest i ta, która powinna zaintere-
sować właścicieli czworonogów. Wyraźnie zaostrzono kary za nie-
dopilnowanie niebezpiecznych zwierząt, zwłaszcza psów ras agre-
sywnych. Do tej pory ustawa przewidywała, że właściciele psów za 
wyprowadzanie ich bez smyczy i kagańca mogli zapłacić maksymal-
nie 250 złotych. Według Kodeksu wykroczeń kara może wynieść 
1000 złotych. Wedle Art. 77 § 1 „Kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 
karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze 
nagany”. W skrajnych przypadkach, kiedy właściciel trzyma agre-
sywnego psa, który „stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdro-
wia człowieka”, grzywna może wynieść do 5 000 zł, a w przypadku 
incydentu dla właściciela czworonoga może skończyć się nawet wię-
zieniem. Nowelizacja ustawy jest spowodowana zwiększoną liczbą 
ataków groźnych psów na ludzi, zwłaszcza dzieci, w ostatnich mie-
siącach. Sytuacje takie wynikały przede wszystkim z braku wyobraź-
ni właścicieli, którzy puszczali swoje psy bez smyczy czy kagańca. 
Zaostrzenie przepisów ma zapobiegać takim incydentom.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam 
wszystkim mieszkańcom oraz czytelnikom życzenia zdrowych i spo-
kojnych świąt, a w nadchodzącym 2019 roku samych radosnych chwil.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej 

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszy-

nie, dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesien-
no–zimowym

W okresie jesienno–zimowym występuje zwiększone ryzy-
ko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem 
obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów bu-
dowlanych są obowiązani utrzymywać i użytkować obiekty bu-
dowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy 
Prawo budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić 
bezpieczne użytkowanie obiektu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiek-
tów budowlanych, oraz każdorazowo podjąć działania mające na 
celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości po-
krywy śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie 
nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mo-
gących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabil-
ności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty 
użyteczności publicznej, w których przebywa jednorazowo znacz-
na liczba osób, takie jak hale handlowe, sportowe, widowiskowe, 
wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach 
w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej kon-
strukcji wieloprzęsłowej. Prace związane z usuwaniem nadmiaru 
śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków 
BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę 
techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia 
konstrukcji obiektu.

Okres jesienno–zimowy to czas, w którym występuje wzmo-
żone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. 
Potwierdzają to szczególnie przypadki zatruć tlenkiem węgla, dla-
tego zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budow-
lanych na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co najmniej 
raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów bu-
dowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewo-
dów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. 
Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przepro-
wadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub za-
trucie gazem. 

Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowla-
nych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych, o kierowanie do użyt-
kowników odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia 
m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru. Obiekty 
budowlane w czasie ich użytkowania powinny być poddawane 
przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu tech-
nicznego (art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzialnym z 
mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych 
jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budow-
lane). Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpowie-
dzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy 
Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu 
budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania 
obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 
100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do roku.

Jan Smolarz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Cieszynie

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202)

2.  Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09  
z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009).
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WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 

1, czynne 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 Beskidu Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (bu-
dynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: „Artystyczna dro-
ga Jana Wałacha do niepodległej Polski” – prace Jana Wałacha.

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. Lipowa 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. Wystawy: wystawa świąteczna Stowarzyszenia 
„Grupa Twórców Wiślanie” oraz wystawa podsumowująca projek-
ty „Wiślański Brucliki i Wałaszczoki” oraz „ Dziecięcy strój paster-
ski” (od 14 grudnia). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama 
Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa: Zbigniew Bury – malarstwo, rzeźba, ceramika.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne 
w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Eks-
pozycja stała. Wystawa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa 
Moniki Ślósarczyk „Mój magiczny realizm”.

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przy-
lesie 1a (willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, 

tel.::33/855 13 53. Ekspozycja 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 
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśni-
ctwem Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.

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

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, 
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wysta-
wa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

Niedźwiadek na kuli  
– maskotka Wisły

Ulubieniec małych i dużych, mieszkaniec Parku im. Stanisła-
wa Kopczyńskiego – niedźwiadek na kuli, doczekał się pluszowej 
wersji. Przedstawiamy Państwu nową maskotkę miasta Wisła. 

Maskotka powstała na podstawie rzeźby wykonanej w latach 
1960–1961. Ówczesny kierownik Zieleni Miejskiej widział po-
dobną figurę w Niemczech i zlecił jej wykonanie lokalnemu rzeź-
biarzowi Jerzemu Szarcowi. Pierwotnie obok dużego niedźwie-
dzia na kuli, znajdowały się jeszcze dwa mniejsze, lecz później 
zostały one skradzione. Najprawdopodobniej rzeźba przedstawia-
ła samicę niedźwiedzia z dwoma młodymi. Obecnie w wiślańskim 
parku znajduje się jeden duży niedźwiedź (oryginał) i dwa mniej-
sze, które zostały odtworzone w roku 2018. Miejsce to jest bardzo 
chętnie odwiedzane i upamiętniane na wielu fotografiach. Rzeźba 
niedźwiedzia na kuli stoi również na końcu wiślańskiego deptaka. 
Wkrótce powstaną następne.

Wisła postanowiła wprowadzić w obieg nową maskotkę, gdyż 
do popularnego wśród mieszkańców i turystów „Wiślaczka” nie 
ma praw autorskich, co uniemożliwia jego modyfikację i prowa-
dzenie działań promocyjnych. Dodatkowo „Wiślaczek” nie posia-
da niezbędnych certyfikatów. Niedźwiadek na kuli to marka pro-

duktu, która jest własnością Gminy Wisła z wszelkimi prawami, a 
to pozwala na dalszy rozwój tej marki. Warto podkreślić, że nowy 
produkt jest wykonany z najwyższej jakości materiałów i posiada 
wszystkie atesty.

Maskotkę niedźwiadka na kuli można nabyć w Informacji Tu-
rystycznej przy Placu Hoffa 3 (rynek) w cenie 60 złotych. Jest 
wielofunkcyjna, gdyż może posłużyć jako mini poduszka lub ma-
skotka do przytulania, a odczepianą piłką można zagrać lub porzu-
cać. Zachęcamy do zakupu!      

 (luki) 

fot
. S

zy
mo

n B
ro

da
ck

i



6  echo WISŁY

REKLAMA • OGŁOSZENIA

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23

tel. 33 854 47 10,     ZAPRASZAMY

Wieści z biblioteki 

Biblioteka poleca
Urszula Dudziak, Wyśpiewam wam wię-

cej, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018.

 „Wyśpiewam wam więcej” to portret Urszuli Dudziak, kobiety 
silnej, fenomenalnej artystki, znającej smak sukcesu, ale i porażki. Z 
wielu nici–wątków powstaje wzór skomplikowany jak samo życie. 
Składa się nań kolejna porcja muzycznych wspomnień i zabawnych 
anegdot, refleksja nad codziennością i potężna dawka optymizmu. 
To właśnie optymizm (poza tenisem i jazzem) promuje autorka od 
pierwszej do ostatniej strony. Tym razem chce powiedzieć nieco 
mniej o muzyce, a znacznie więcej o sobie. Warto przeczytać!

Gabriela Gargaś, Magia grudniowej nocy, Wydawnictwo 
Czwarta Strona, Poznań 2018.

Małe bieszczadzkie miasteczku położone wśród wzgórz otulo-
ne śniegiem przygotowuje się do magicznych świąt. W domu Mi-

Wiślańska obrzędowość  
doroczna 

Ostatnie w tym roku spotkanie grupy dyskusyjnej działającej 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 27 listopada. Zebrani 
na wniosek prowadzącej temat dyrektor biblioteki podjęli zagadnie-
nie roku obrzędowego w Wiśle. Świetnie sprawdziła się w tym przy-
padku metoda „burzy mózgów”.

Pretekstem do podjęcia problematyki roku obrzędowego w Wiśle 
stały się publikacje albumowe Roberta Garstki, które dokumentują 
kultywowane po dziś dzień obrzędy na terenie województwa ślą-
skiego. Piękne wydawnictwa pozostawiają pewien niedosyt, dlatego 
zainspirowały temat dla grupy dyskusyjnej, która zastanawiała się 
m.in. nad odmiennością kulturową Wisły oraz nad jej przyczynami. 
Niektóre z prezentowanych w albumach obrzędów w świetle litera-
tury dotyczącej Wisły okazały się wymarłymi, inne zmieniły formę. 
Głos zabrało kilka osób opisując obrzędy praktykowane przez ich 
dziadków lub rodziców, a także te przyniesione przez osadników 
i zaadoptowane przez górali lub praktykowane tylko przez niektóre 
grupy mieszkańców.

Temat, mimo burzliwej dyskusji, został zaledwie dotknięty, dla-
tego podczas kolejnych spotkań będzie kontynuowany. Następne 
spotkanie zostało zaplanowane na 29 stycznia 2019 roku (jak zawsze 
ostatni wtorek miesiąca) na godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych!         (drc)

Dzieje Nadleśnictwa Wisła
Spotkanie grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Biblio-

tece Publicznej w Wiśle odbyło się 30 października, a jego tematem 
stały się dzieje Nadleśnictwa Wisła. Gościem zebranych i biblioteki 
był zastępca nadleśniczego mgr inż. Andrzej Klimek, który wygłosił 
krótki wykład zilustrowany ciekawą prezentacją multimedialną. Wy-
stąpienie obejmowało historię gospodarki leśnej w czasach Komory 
Cieszyńskiej (pierwsze prace urządzeniowe lasu zostały przepro-
wadzone w latach 1890–1901), dzieje wzniesionych przez leśników 
budynków (leśniczówek i gajówek) oraz losy pracowników, zwłasz-
cza podczas drugiej wojny światowej. W dyskusji, która wywiązała 
się po wykładzie poruszano dzieje gospodarki leśnej, w tym zamie-
ranie świerczyn i plagę konika, efekty wolierowej hodowli głuszca 
oraz głośnych ostatnio zniszczeń dokonywanych na polach upraw-
nych przez dziki czy temat powrotu drapieżników takich jak wilki 
w beskidzkie lasy. Uczestnicy spotkania opuszczali bibliotekę bardzo 
zadowoleni i z głowami pełnymi ciekawych informacji. Zainteresowa-
nych zapraszamy do wypożyczalni po wydawnictwa Nadleśnictwa Wi-
sła oraz do czytelni prasy do lektury czasopisma „Echa Leśne”.    (drc)

chaliny oczekującej na narodziny dziecka pachnie świątecznymi 
wypiekami. Michalina już niedługo zostanie mamą. Jednak radość 
oczekiwania na maleństwo zakłóca jej obawa, że będzie musiała 
wychowywać je sama… Czy Przemek wybaczy jej dawne błędy i 
stworzą kochającą się rodzinę? Jednak w te święta każdy odkryje 
coś wyjątkowego. Bo przecież najpiękniejsze podarunki od losu 
dostajemy, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Polecamy!

Katherine Woodfine, Drogocenna ćma, Wydawnictwo 
:Dwukropek i Juka–91, Warszawa 2018.

Rzecz dzieje się XX–wiecznym Londynie, gdzie właśnie trwa 
„sezon debiutantek”, czyli czas wprowadzania do towarzystwa 
młodych bogatych dziewcząt. Ekskluzywny dom towarowy Sin-
clairs jest oblegany przez panny, którym tylko w głowie przymiar-
ki, plotki i romanse. W tym całym wirze zamożna klientka gubi 
swoją drogocenna broszkę. Piętnastoletnia ekspedientka Sophie 
zostaje poproszona o pomoc w odnalezieniu broszki, ale akcja 
zaczyna się dopiero, gdy klejnot zostaje odzyskany. Czy uda się 
ustalić tożsamość złodzieja i czy osadzony w świecidełku diament 
jest rzeczywiście przeklęty? O tym przekonacie się sami. Warto 
przeczytać i przeżyć przygodę!                     Oprac. MBP w Wiśle
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Tomasz Stockinger w Wiśle
Na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle 8 listopada wy-

stąpił znany i powszechnie lubiany aktor Tomasz Stockinger. Koncert 
pt. „Już nie zapomnisz mnie” rozpoczął cykl wiślańskich uroczystości 
listopadowych związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Wśród gości znaleźli się burmistrz miasta 
Wisła Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz dyrektor 
Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu Alicja Cieślar.

Koncert pt. „Już nie zapomnisz mnie” był wspomnieniem dwu-
dziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie, oddającym kli-
mat tamtej epoki. Zebrana w sali Domu Zdrojowego publiczność 
usłyszała najpierw nagranie głosu marszałka Józefa Piłsudskiego, a 
następnie najpiękniejsze piosenki polskiego kina przedwojennego. 
Romantyczne i zadziorne, melancholijne i komiczne – teksty autor-
stwa legend polskiej literatury muzycznej: Hemara, Tuwima, Warsa 
czy Petersburskiego. Tytuł koncertu zaczerpnięty został z piosenki 
„Już nie zapomnisz mnie”, która stanowiła główny motyw muzyczny 
polskiej komedii „Zapomniana melodia” z 1938 roku, a wykonawca 
recitalu jako aktor oddał hołd gwiazdom kina przedwojennego i przy-
pomniał takie osobowości jak Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyń-
ski czy Antoni Fertner. Koncert ożywił elegancję i szyk minionych 
lat, wciąż tak żywo wspominanych, także jako najpiękniejsze lata 
młodego państwa, jakim była wtedy Polska i świetnie wpisał się w 
dzieje sali biblioteki, która powstała w okresie międzywojennym i w 
której niegdyś funkcjonowało kino.

Tomasz Stockinger, znany i lubiany aktor teatralny i filmowy 
stale obecny w polskim teatrze, kinie, telewizji i na estradzie szybko 
nawiązał żywy kontakt z wiślańską publicznością. Towarzyszył mu 
na fortepianie Stefan Gąsieniec – kompozytor, aranżer muzyczny i 
pianista, występujący w kraju i za granicą z gwiazdami światowego 
jazzu i z większością gwiazd polskiej sceny muzycznej. Nie obyło się 
bez bisów i owacji na stojąco. Dziękujemy artystom i widowni za tak 
liczne przybycie i żywy udział w koncercie!        (drc)

 

Historia na scenie
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 15 listopada 

zakończyły się wiślańskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Biblioteka finalizowała projekt realizowany przez 
ostatnie miesiące, a miasto pracę dwóch roboczych Zespołów tematycz-
nych powołanych przez burmistrza miasta Tomasza Bujoka. Efektem ich 
pracy są: całoroczny cykl wydarzeń związanych z odzyskaniem niepod-
ległości oraz program edukacji regionalnej dla wiślańskich szkół.

Po powitaniu gości na scenie pojawili się młodzi aktorzy. Insce-
nizację pt. „Jaka potężna siła nami toczy…” niepodległość z wiślań-
skiej perspektywy przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Gastro-
nomiczno–Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle pod 
kierunkiem dr Xymeny Borowiak. Spektakl stanowił rekonstrukcję 
wydarzeń, które miały miejsce w Wiśle w 1918 i 1919 roku. Autorski 
scenariusz powstał na podstawie źródeł historycznych, które upo-
wszechniła Danuta Szczypka publikując w ramach źródeł do Mono-
grafii Wisły protokoły Wydziału Gminnego, czyli zapisy posiedzeń 
dawnej Rady Gminy ówczesnej wsi „na Wisłach”. Młodzi aktorzy 
wcielili się w postacie historyczne: członków Rady Narodowej Księ-
stwa Cieszyńskiego, mieszkańców Wisły (m.in. wójta Pawła Raszkę, 
pastora Jerzego Mrowca, nauczyciela Józefa Goszyka) oraz członków 
alianckiej Międzysojuszniczej Komisji Kontrolującej, która zawitała 
do wsi w marcu 1919 roku i przed którą wystąpiły wiślańskie dzieci 
w regionalnym repertuarze. W tej roli świetnie spisali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle Czarnem 
przygotowani przez dyrektor Elżbietę Szajtauer. Za zaangażowanie 
wszyscy aktorzy otrzymali nagrody książkowe.

Biblioteka miejska w Wiśle tym samym zakończyła realizację pro-
jektu zatytułowanego „W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzi-
ctwo kulturowe”, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Cen-
trum Kultury z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”. 
W ramach projektu odbyła się wycieczka edukacyjna do Zamku Prezy-
denta RP na Zadnim Groniu prezentująca dziedzictwo architektoniczne 
regionu, pokaz filmu dokumentalnego pt. „Jego kochana, dumna pro-
wincja” na temat Kornela Filipowicza, prezentujący tradycje literackie 
i opisany wyżej spektakl, który obrazował dziedzictwo historyczne 
Wisły oraz Śląska Cieszyńskiego. Wśród działań projektowych znala-
zło się także miejsce na druk programu edukacji regionalnej, który w 
przyszłości ma być realizowany w szkołach podstawowych. 

Dostrzegając problem zachowania wiślańskiego dziedzictwa kultu-
rowego dla przyszłych pokoleń Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2017 
roku burmistrz Wisły Tomasz Bujok powołał do życia Zespół do spraw 
edukacji regionalnej. Zespół w ciągu dziesięciu miesięcy pracy opraco-

wał program, podlegający jeszcze konsultacjom merytorycznym, któ-
rych dokonały panie z Zespołu Monografii Wisły: Danuta Szczypka i 
Beata Mendrek. W skład Zespołu wchodziło 10 osób, nauczycieli wi-
ślańskich szkół podstawowych. Opublikowany w ramach projektu pro-
gram został wręczony burmistrzowi miasta, autorkom, recenzentkom i 
osobom zaangażowanym w ochronę dziedzictwa kulturowego Wisły. 
Trafi on także do wszystkich szkół podstawowych na terenie miasta.

Na zakończenie spotkania głos zabrał burmistrz Tomasz Bujok, 
który podsumował obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości, 
wymieniając wydarzenia, które miały miejsce w Wiśle w okresie od 
kwietnia do listopada 2018 roku. Szczególne słowa podziękowania 
skierował do członków powołanego przez siebie Zespołu ds. orga-
nizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Wiśle, 
w skład którego wchodzili historyk Danuta Szczypka, radny Powiatu 
Cieszyńskiego, a obecnie Sejmiku Śląskiego Andrzej Molin, sekretarz 
miasta Sylwester Foltyn oraz jako przewodnicząca dyrektor biblioteki 
Renata Czyż. Zespół stanowił merytoryczny głos doradczy wszystkich 
działań podjętych przez poszczególne referaty Urzędu Miejskiego, je-
dnostki organizacyjne i instytucje kultury, które złożyły się na wiślań-
skie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Burmistrz podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie 
tych wydarzeń, a mieszkańcom za udział w nich, co pozwoliło godnie 
zaakcentować tę wielką rocznicę w Wiśle.            Renata Czyż
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Koncert Jubileuszowy
Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle obchodziła 25–

lecie działalności. Jubileuszowy koncert odbył się 22 listopada w 
sali głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia. 
Były przemówienia i gratulacje, popisy solistów i zespołów – jed-
nym słowem muzyczna uczta duchowa.

W części oficjalnej głos zabrał kierownik Filii PSM w Wiśle 
Cezary Drzewiecki, w imieniu dyrektora PSM w Cieszynie Sła-
womira Machały – zastępca dyrektora Katarzyna Kamińska oraz 
burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Burmistrz wraz z przewodniczą-
cym Rady Miasta Januszem Podżorskim wręczyli kierownikowi 
Filii wspaniały prezent: nowy akordeon, na którym będą się uczyli 
kolejni adepci szkoły. Życzenia i gratulacje składali również za-
proszeni goście, a kierownik Filii dziękował władzom szkolnym 
i samorządowym, mecenasom i sponsorom oraz kadrze pedago-
gicznej, rodzicom, absolwentom i uczniom.

W części artystycznej wystąpili absolwenci i uczniowie. 
Publiczność wysłuchała utworów wykonanych przez Orkiestrę 
Misyjną pod dyrekcją Lidii Barczuk, Zespołu „Cześć” pod dy-
rekcją Filipa Króla oraz solistów: Patryka Demkowskiego, duetu 
fortepianowego Gabrieli Cichy i Zuzanny Kani, klarnecistki Kin-
gi Patyk i flecistki Oliwii Wantulok. Koncert, prowadzony przez 
Krystynę Peluchę, zwieńczył występ szkolnej Orkiestry jubileu-
szowej pod dyrekcją Mariusza Oślizło, złożonej z uczniów i na-
uczycieli grających na instrumentach dętych.

Słodki poczęstunek dla artystów i publiczności ufundowali 
mecenasi Filii: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w 
Wiśle oraz Urząd Miasta Wisła, który od 25 lat dotuje szkołę udo-
stępniając jej nieodpłatnie szereg pomieszczeń w budynku dawnej 
willi „Beskid”. Szkole muzycznej w Wiśle życzymy kolejnych 
jubileuszy i dalszych sukcesów uczniów i absolwentów, które na-
pawają dumą całą lokalną społeczność. 100 lat!                     (drc)
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25–lecie Filii Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Wiśle

Jubileusz 25–lecia istnienia Filii Państwowej Szkoły Mu-
zycznej to ponad wszelką wątpliwość doskonała okazja do 
wspomnień, refleksji i podsumowań wspaniałych dokonań na-
szej szkoły. Bardzo ważną datą dla całej społeczności, myślę że 
nie tylko muzyków, ale i miasta Wisła jest 1 września 1993 roku, 
bowiem w tym dniu otworzyła swe podwoje Państwowa Szkoła 
Muzyczna w Wiśle jako filia cieszyńskiej Szkoły Muzycznej. 
Podczas oficjalnych uroczystości otwarcia, w dniu 11 września, 
z udziałem wiceministra Kultury i Sztuki oraz władz samorzą-
dowych oprawę muzyczną zapewnili: absolwentka Społecznego 
Ogniska Muzycznego Paulina Wielgos oraz chór parafii ewan-
gelicko–augsburskiej w Wiśle pod dyrekcją Barbary Drozd. 
Wszyscy byliśmy podbudowani tym, że cztery lata wytężonej 
pracy nad realizacją idei powstania szkoły muzycznej w Wiśle 
zostały zwieńczone sukcesem.

Od 25 lat kształcimy dzieci w umiłowaniu do muzyki i sze-
roko pojętej sztuki muzycznej, choć zasadniczym celem naszej 
szkoły jest praktyczne przygotowanie ucznia do kontynuowania 
nauki w szkole II stopnia, której ukończenie umożliwia dalsze 
studia w wybranej uczelni po pomyślnym zdaniu egzaminów 
wstępnych. Miło mi obserwować dalsze losy najlepszych na-
szych absolwentów odnoszących wiele sukcesów nie tylko w 
szkole średniej, ale również na uniwersytetach i w akademiach. 
Przykładów jest wiele, ale przytoczę najbardziej aktualne. Obec-
ny rok szkolny rozpoczęliśmy prestiżowymi koncertami naszych 
absolwentów w Warszawie. Wojciech Wantulok, tegoroczny 
absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach, wystąpił jako drugi dyrygent Orkiestry Muzyki 
Novej w najnowszej i jednej z najnowocześniejszych sal studyj-
nych w Polsce – ATM Studio, w ramach LXI Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. W 
tym samym dniu flecistka Oliwia Wantulok, uczennica Państwo-
wej Szkoły Muzycznej II stopnia w Cieszynie, jako stypendyst-
ka fundacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wystąpiła w Pałacu na Wodzie w koncercie „Młodzi wirtuozi 
w Łazienkach”. Stypendystką Ministra Kultury Oliwia jest od 
roku 2015.

W Wiśle od wielu lat inwestuje się w rozwój i edukację naj-
młodszych dzieci. Wynika to z wzorowo ustawionych priorytetów 
i my, jako szkoła muzyczna, jedynie w tym wspaniałym trendzie 
uczestniczymy. W naszej pracy priorytetem było i jest dobro ucz-
nia. Staramy się dbać o wszechstronny rozwój każdego dziecka i 
sprawić, aby uwierzyło w swoje siły i możliwości.

Z perspektywy minionych lat działalność Filii PSM w Wiśle 
została uwieńczona wieloma sukcesami w konkursach między-
szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. O 
dobrej pracy szkoły świadczą też bardzo dobre wyniki zewnętrz-
nych przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej, na których wie-
lokrotnie nasi uczniowie występowali w koncertach laureatów. 
Ponadto bardzo sobie cenimy uznanie władz miasta i przyznanie 
nam w 2008 roku Nagrody Miasta Wisły w dziedzinie kultury i 
sztuki. Wszystko to dzięki ofiarnej pracy wysoko wykwalifiko-
wanej kadry pedagogicznej, którą z powodzeniem zapewnia nam 
dyrekcja macierzystej szkoły w Cieszynie.

Od momentu powołania Filii w Wiśle do chwili obecnej Pań-
stwową Szkołą Muzyczną w Cieszynie zarządzało trzech dyrekto-
rów: Adam Mendera –  przez 7 lat, Krzysztof Durlow – przez 15 
lat i obecny dyrektor szkoły Sławomir Machała – od roku 2016. 
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Wszystkim serdecznie dziękuję za merytoryczną pomoc i wspar-
cie. Szczególnie gorąco pragnę podziękować Panu Krzysztofowi 
Durlowowi, pod którego kuratelą nasza Filia prawdziwie roz-
kwitła zyskując markę w całym niemalże kraju. To zasługa wielu 
czynników i nowoczesnego zarządzania niepozbawionego trudów 
wynikłych z reformy edukacji i stałej troski o rozwój zawodowy 
kadry pedagogicznej. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo dziękuję kon-
tynuatorowi Panu Dyrektorowi Sławomirowi Machale za zaanga-
żowanie w działalność naszej Szkoły.

Nasi nauczyciele, poza wybitnymi osiągnięciami pedagogicz-
nymi są aktywnie koncertującymi muzykami. Ich bogata wiedza i 
umiejętności oraz nieustanna chęć doskonalenia się, są doceniane 
rokrocznie przez dyrekcję szkoły. Ponadto ich dorobek jest uzna-
wany przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w War-
szawie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto 
odnotować, że do naszej szkoły przyjeżdżają nauczyciele z wielu 
odległych miast: Bielska–Białej, Jastrzębia Zdroju, Wodzisławia 
Śląskiego, Katowic i Cieszyna. Pragnę wszystkim serdecznie po-
dziękować za wytrwałość, wrażliwość, pasję i kreatywność w co-
dziennym procesie wychowania młodych artystów. Jednak życie 
każdego z nas przynosi nieoczekiwane i niezaplanowane zdarze-
nia. Dotknęło mnie to osobiście i dlatego dziękuje bardzo Pani 
Beacie Drzewieckiej, która w trudnym dla mnie roku szkolnym 
2015/2016 z powodzeniem pełniła obowiązki kierownika Filii. 
Również dziękuję Panu Witoldowi Pieńkowskiemu z cieszyńskiej 
szkoły muzycznej, który w tym okresie przejął prawie całą moją 
klasę fortepianu.

Wszystkie nagrody i wyróżnienia, które osiągamy w pracy, są 
zarówno dla nauczycieli jak i uczniów bardzo ważne. Dla mnie 
osobiście wielką radością i spełnieniem moich marzeń są widocz-
ne wzruszenia rodziców dostrzegających rozwój swoich dzieci, 
co również po latach jest wspominane w przypadkowych spotka-
niach i rozmowach. Muzyka – jedna ze sztuk pięknych – wpływa 
bowiem na osobowość dziecka. Uchwycenie indywidualnej wraż-
liwości ucznia i nie zagłuszanie jej tandetną rozrywką – to funda-
ment naszej działalności w szkole muzycznej. Jesteśmy dumni z 
prawie 350 absolwentów naszej szkoły, wśród których jest wielu 
aktywnych uczestników życia kulturalnego całego regionu.

Kończąc pragnę serdecznie podziękować Drogim Jubilatom – 
całej społeczności szkolnej – nauczycielom, uczniom, rodzicom, 
absolwentom oraz administracji Szkoły za tworzenie wspaniałej 
przestrzeni dla wykonywania i upowszechniania sztuki muzycz-
nej. Dziękuję władzom samorządowym Wisły za wspieranie na-
szej działalności i wyjątkową przychylność. Panu Burmistrzowi 
Tomaszowi Bujokowi dziękuję za wielką pomoc w zorganizowa-
niu naszego święta.

Jeszcze raz pragnę podziękować dyrekcji, kierownikom sekcji 
i całemu Gronu Pedagogicznemu Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia w Cieszynie za bogatą współpracę. Dziękuję Gmin-
nej Spółdzielni w Wiśle za szczególne wspieranie wydarzeń arty-
stycznych naszej szkoły, za wieloletni mecenat wszystkich waż-
niejszych naszych poczynań. Dziękuję dyrektorom wiślańskich 
szkół za zrozumienie specyfiki naszej szkoły i otoczenie opieką 
naszych najzdolniejszych uczniów. Dziękuję Wiślańskiemu Cen-
trum Kultury za wspieranie naszych inicjatyw artystycznych.

Na zakończenie pragnę najserdeczniej podziękować Pani Re-
nacie Czyż – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, 
gospodarzowi tego miejsca, za udostępnienie pięknej sali czytelni 
i wielką pomoc w zorganizowaniu uroczystości. A naszym arty-
stom, którzy wystąpili w dzisiejszym koncercie, pragnę podzięko-
wać za piękny koncert.

Cezary Drzewiecki – Kierownik Filii PSM w Wiśle

Warsztaty w SOM
Piosenki oparte na tekstach Agnieszki Osieckiej były tematem 

warsztatów aktorsko–piosenkarskich, przeprowadzonych w Spo-
łecznym Ognisku Muzycznym im. Jerzego Drozda. Odbyły się one 
27 października, a prowadziła je Dominika Handzlik. 

Z kolei w dniach 25 i 27 października do Wisły zawitał Jacek Ob-
starczyk, który opracował aranżacje świątecznych utworów dla uczniów 
SOM i przeprowadził warsztaty instrumentalno–wokalne z młodzieżą. 

Istotą warsztatów była ich różnorodność. Miały one duże zna-
czenie przed planowanymi w grudniu koncertami. Dyrekcja SOM 
serdecznie dziękuje prowadzącym zajęcia za czas poświęcony ucz-
niom.              SOM w Wiśle
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Artystyczna droga Jana Wałacha 
do niepodległej Polski

21 listopada w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wi-
śle otwarto wystawę „Artystyczna droga Jana Wałacha do niepod-
ległej Polski”. Ekspozycja prezentuje bogaty zbiór prac Jana Wała-
cha z lat 1914 - 1918, kiedy był malarzem pułkowym w 100. Pułku 
Cieszyńskim pod dowództwem płk. Franciszka Latinika (w obrębie 
Armii Austro - Węgierskiej). Artysta oprócz realizacji wojskowych 
zamówień w postaci okolicznościowych plakiet upamiętniających 
zdobycie Brześcia Litewskiego czy wzgórza Pustki w Łużnej (pod-
czas bitwy pod Gorlicami) 
rysował żołnierzy, zgru-
powania wojskowe, przy-
rodę i architekturę miejsc, 
gdzie stacjonował jego 
pułk: m.in. Zabrzeg (Mora-
wy), Pyszkowce (Ukraina), 
Dorna-Watra (Bukowina) 
czy Monfalcone (Włochy). 
Prezentacja tych prac jest 
doskonałą okazją do poznania szlaku bojowego 100. Pułku Cieszyń-
skiego. Należy dodać, że pod koniec I wojny światowej Jan Wałach 
zaczął malować duży obraz upamiętniający bitwę pod Gorlicami, 
którego jednak nie dokończył w skutek zakończenia wojny. Na wy-
stawie można zapoznać się z wstępnymi koncepcjami tego dzieła.

Po 1918 roku artysta nawiązał do aktualnych wydarzeń na Ślą-
sku Cieszyńskim, tworząc takie obrazy jak: „Wiec w Jabłonkowie 
za przyłączeniem do Polski” czy „Wkroczenie wojsk polskich do 
Cieszyna po inwazji czeskiej”, które następnie zostały zakupione 
do zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Oczywiście również te 
prace można zobaczyć na nowej wystawie, których temat doskonale 
wkomponowuje się w 100. rocznicę odzyskania niepodległości i w 
symboliczny sposób wieńczy wojenną drogę Jana Wałacha. Wystawa 
potrwa do 16 grudnia. Serdecznie zapraszamy.

Michał Kawulok
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Brakuje rąk do pracy!
A pracy jest sporo! Tak jak i bezdomnych zwierząt! Sto-

warzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS” poszukuje wolontariu-
szy chętnych do pomocy. Jeśli jesteś osobą, której los zwierząt 
nie jest obojętny to pomóż im! Razem możemy więcej. Można 
pomagać na różne sposoby. Prowadzenie strony internetowej, 
Facebook, ogłoszenia, przewóz zwierząt, przetrzymywanie ko-
tek po sterylizacji, łapanie, opieka nad chorymi i porzuconymi 
zwierzętami, domy tymczasowe i wiele innych form pomocy. 
Zadzwoń 883 299 582.

Rozmowa z Moniką Miring ze Stowarzyszenia Przyjaciół 
Zwierząt „AS”

– Co roku jest to samo! Dlaczego ludzie kupują zwierzęta 
pod choinkę?

– Bo to pójście na łatwiznę. Takie prezenty mogą wynikać 
z egoizmu, często robione są dla szpanu. Bo kupię mopsa, bo 
sąsiadka ma mopsa, a ja będę miał lepszego. Albo rodzice chcą, 
żeby dziecko nauczyło się odpowiedzialności, jakiegoś podejścia 
do zwierząt. Ale zapominają, że piesek czy kotek to jest żywe 
stworzenie, na dodatek w swoim „jestestwie” bardzo skompliko-
wane i dziecko nie będzie w stanie nad nim zapanować. Zwierzę 
będzie wymagało także interwencji osoby dorosłej.

– Zwierzęta cierpią szczególnie w okresie przedświątecznym, 
bo Wigilii nie da się przesunąć, a pod choinką coś być musi. 

– Dlatego często zwierzaki odstawiane są od matki w jakichś 
absurdalnych terminach. Pseudohodowcy, bo oni są głównie odpo-
wiedzialni za dostarczanie zwierząt pod choinkę, są w stanie wydać 
psiaka w wieku czterech, pięciu tygodni, podczas gdy to zwierzę 
powinno spędzić jeszcze drugie tyle czasu z matką. Te wszystkie 
yorki z OLX, które koło yorka nie stały. Mopsy i inne zwierzęta 
pseudorasowe, które są brane pod wpływem impulsu w Wigilię za 
pięć dwunasta. Zwierzęta pod choinką to jest niestety plaga.

– Jeśli kupi się takiego psa, kotka, czy chomika, a po tygo-
dniu okaże się, że tym szczeniaczkiem mała Zosia jednak nie 
umie się zajmować? Co wówczas?

– Osoba, która bierze zwierzę, ma prawny obowiązek zapew-
nić mu godny byt. A jeśli to niemożliwe, to najlepiej poprzez 
jakieś stowarzyszenie spróbować znaleźć mu nowy dom. A nie 
przywiązać w lesie do drzewa czy wyrzucić na ulicy! Jednak ge-
neralną zasadą powinno być to, żeby po prostu takiego pieska czy 
kotka NIE KUPOWAĆ jako prezentu świątecznego!

– Polacy traktują zwierzęta jak przedmioty? 
– Tak. Choć widać poprawę, to jeden problem wypierany 

jest przez inny. Coraz bardziej odczarowywany jest mit Azora na 
półtorametrowym łańcuchu. Teraz ludzie częściej wolą zainwe-
stować w alarm niż w owczarka niemieckiego. Można zauważyć, 
że typowo obronnych psów, rottweilerów czy dobermanów, jest 
coraz mniej. Ale niestety pojawia się drugi niebezpieczny trend 
psa jako towaru luksusowego. Wybieranie ras modnych, szpaner-
skich, jak wspomniane yorki czy mopsy. Są już na koszulkach, w 
reklamach, jako logo i tak dalej. To te wszystkie małe pieski, które 
pojawiają się w domach z racji pewnego statusu społecznego lub 
chęci pochwalenia się przed sąsiadem.

– Opisywane sytuacje są szokujące, ale niestety nie takie 
rzadkie.

– Dla mnie to jest coś całkowicie odrealnionego, postawa 
wynikająca z jakiegokolwiek braku empatii. Można z takimi 
osobami rozmawiać, ale myślę, że jeśli człowiek nie nabędzie 

NIECHCIANE PREZENTY!
czegoś takiego jak empatia w wieku dziecięcym, to nie nauczy 
się jej już nigdy. Obecnie wiedza dotycząca zwierząt jest czę-
sto na naprawdę żenującym poziomie. Na przykład mówi się 
opiekunowi, że psu trzeba zbadać krew, żeby sprawdzić, czy ma 
funkcjonującą wątrobę. A właściciel się dziwi, że pies ma w ogó-
le wątrobę! Takim osobom ciężko jest cokolwiek wytłumaczyć. 
Podejrzewam, że to kwestia wychowania. Bo skoro w domu był 
zawsze Burek przywiązany do łańcucha i już wtedy był trak-
towany przedmiotowo, w wypadku jakiegokolwiek schorzenia 
albo sam się wylizał, albo po prostu umierał i był wymieniany na 
nowego Burka. Choć myślę, że część ludzi, którzy przychodzą 
przed świętami, żeby poddać psa eutanazji, zdaje sobie sprawę 
z cierpienia zwierzęcia, ale niewiele sobie z tego robi. Dzisiaj 
uśpią psa, jutro walną młotkiem karpia.

– Empatia nie jest uzależniona od pieniędzy czy od wy-
kształcenia – ją się po prostu ma albo nie. 

– Czasami spotykam ludzi, którzy mają olbrzymie proble-
my ze sobą – czy to alkoholowe, czy związane z długami – ale 
swoje zwierzę traktują jak przyjaciół, są w stanie zrobić dla 
nich wszystko, wydać ostatnią złotówkę na ratowanie pupili. 
Czasami przychodzą jednak ludzie, dla których leczenie zwie-
rzaka nie wpłynęłoby jakoś znacząco na domowy budżet, ale 
im się to po prostu „nie kalkuluje”. Bo skoro pełny koszt le-
czenia i diagnostyki wynosi 500 czy 600 złotych, to w tej cenie 
mogą dostać drugiego psa. Nie jest brany pod uwagę jakikol-
wiek, nawet minimalny aspekt uczuciowy, tylko i wyłącznie 
aspekt ekonomiczny.

– Co można zrobić, by dla zwierząt święta były równie do-
brym czasem, jak dla ludzi?

– Przede wszystkim – nie robić prezentów ze zwierząt! Nie-
stety zdaję sobie sprawę, że to możemy powtarzać pięć tysięcy 
razy, a i tak się znajdą osoby, do których to nie trafi. Poza tym 
można przeznaczyć darowiznę czy jeden procent z podatku na 
stowarzyszenia przeciwdziałające problemowi zwierzęcej bez-
domności. Warto pomyśleć o zwierzakach, które siedzą w schro-
niskach. Pokaż swojemu dziecku co stało się z niechcianymi pre-
zentami, które trafiły do schroniska. Lepiej przemyśl i adoptuj. 
W ten sposób uratujesz jedno schroniskowe życie. Można wspo-
móc takie zwierzaki dobrą karmą czy kocami, które zalegają w 
domu. I pamiętać, że zwierzę to żywy organizm i trzeba o nie 
dbać przez cały rok, nie tylko w czasie świąt.

Rozmawiał: Łukasz Bielski

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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LO Wisła świętuje 100–lecie 
odzyskania niepodległości
25 października odbył się w LO im. P. Stalmacha Dzień Niepod-

ległości. Uczniowie wszystkich klas mogli rywalizować w kilku kon-
kurencjach, m. in.: z wiedzy o patronie szkoły, znajomości tradycji i 
zabytków powiatu cieszyńskiego, a także wiedzy o okolicznościach 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dużo emocji wywołało  przygotowanie „kanapek niepodległo-
ści”, które okazały się wielkim wyzwaniem. Jedni skupili się na bar-
wach narodowych, inni na wykorzystaniu tylko polskich produktów. 
Przygotowano także kanapki nawiązujące do gustów kulinarnych Jó-
zefa Piłsudskiego. Na zakończenie wszyscy uczniowie przeszli pod 
Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny w 
celu złożenia kwiatów i podsumowania Dnia Niepodległości.

Beata Mendrek

Humaniści wiślańskiego  
liceum w Warszawie

Od 9 do 10 listopada grupa humanistyczna uczniów klas III Lice-
um Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle uczestniczyła 
w wycieczce do Warszawy. Głównym celem było zwiedzenie wysta-
wy w Muzeum Narodowym „Krzycząc: Polska!”.

Wystawa przedstawia twórczość polskich artystów z okresu koń-
ca XIX oraz początku XX wieku. Odwiedziliśmy Park Łazienkowski, 
zwiedziliśmy Stare Miasto i zobaczyliśmy stolicę przygotowaną do 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Korzystając z akcji 
„darmowy listopad”, zwiedziliśmy Zamek Królewski i kolejną rocz-
nicową wystawę ukazującą polską sztukę w ważnych momentach 
polskiej historii całego XX wieku. Duże wrażenie zrobił na nas film 
przedstawiający etapy zniszczenia i odbudowy zamku. Zobaczyliśmy 
także kościół garnizonowy i znajdujące się w nim tabliczki z nazwi-
skami polskich żołnierzy zamordowanych w ZSRR w czasie II wojny 
światowej. Patriotyczna atmosfera stolicy udzieliła się nam wszyst-
kim i pozostanie na długo w naszej pamięci.      Beata Mendrek

Stypendystki ze „Stalmacha” 
27 października odbyła się doroczna gala, na której wręczono 

stypendia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Dzięki działaniom tej orga-
nizacji również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalma-
cha, osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, mogą co roku liczyć na 
wsparcie finansowe. W tym roku szkolnym stypendia uzyskały uczen-
nice klas trzecich: Agnieszka Juroszek i Gabriela Kosek oraz tegorocz-
na absolwentka, a równocześnie studentka Magdalena Knopek.

Serdecznie gratulujemy! E. Śliwka

Projekt europejski w ZSGH
Pod koniec października po raz drugi spotkali się uczestnicy projektu 

„Uczymy się prowadzić firmę w Europie”, finansowanego ze środków 
programu Erasmus+. Tym razem gospodarzem spotkania był Zespół 
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich. Do Wisły przyjechała młodzież z 
Włoch, Czech i Słowacji. Celem spotkania była wymiana doświadczeń 
w zakresie prowadzenia miniprzedsiębiorstw, poznanie regionu i dosko-
nalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach gastronomicz-
nych, podczas których pod okiem kucharzy uczyli się przyrządzać 
potrawy regionalne. Uczestniczyli także w spotkaniach z przedsię-
biorcami – Adamem Kajfoszem (wędzarnia „Szymi–Dymi” Ustroń), 
Jarosławem Lubeckim (Restauracja Angel’s Steak & Pub Ustroń), 
Nataszą Bebek (Pokoje Gościnne Maria i Natasza Wisła) oraz Marią 
Kohut (Centrum Pasterskie Istebna). Lokalni przedsiębiorcy podzie-
lili się z nimi doświadczeniami dotyczącymi rozpoczynania i prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Ponadto w Centrum Pasterskim 
wzięli udział w pokazie robienia bundzu oraz degustacji serów.

Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach ekonomicznych, 
w ramach których tworzyli biznesplany metodą Lean Canvas oraz 
doskonalili swoją wiedzę ekonomiczną. Zaprezentowali także kroki, 
jakie należy podjąć w każdym kraju, aby rozpocząć działalność go-
spodarczą. Jednym z celów projektu jest doskonalenie umiejętności 
informatycznych i tym razem młodzi ludzie uczyli się obróbki zdjęć 
przy pomocy różnych programów komputerowych.

W czasie wolnym uczniowie mieli okazję obejrzeć program za-
prezentowany przez Zespół Regionalny „Wisła”, posłuchać o historii 
zespołu, tradycjach muzycznych naszego regionu, a nawet nauczyć 
się tańca regionalnego. Okazją do poznania historii oraz atrakcji tu-
rystycznych było zwiedzanie Wisły, Trójwsi oraz wycieczka do Kra-
kowa. Po 6 intensywnych dniach wszyscy rozjechali się do domów 
pełni wrażeń i nowej wiedzy. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie 
się wiosną 2019 r. we włoskiej miejscowości Pordenone.

Joanna Warmuzińska
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Radosne przeżywanie Narodowego Święta Niepodległości stano-
wiło dominantę nastrojową obchodów 100–lecia odrodzenia Polski, 
które miały miejsce w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich 
w Wiśle. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Michał Rajwa – 
zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w 
Cieszynie, Sylwester Foltyn – sekretarz miasta Wisła, Joanna Sob-
czyk – dyrektorka Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w 
Wiśle, Renata Czyż – dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Jana Śniegonia w Wiśle; Danuta Szczypka – historyczka, nauczyciel-
ka i wicedyrektorka ZSGH w Wiśle, odznaczona m.in. Złotą Odzna-
ką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz Srebrną 

i lokalne aspekty dróg do niepodległości. Najpierw 
Henryk Podżorski zaprezentował czasy I wojny świa-
towej, kiedy to kształtowały się różne opcje odbudowy 

państwowości polskiej w referacie „Polskie drogi do niepodległości”. Z 
perspektywy międzynarodowej historii wielkiej zostaliśmy przeniesie-
ni do historii lokalnej za sprawą wystąpienia „U progu niepodległości” 
Haliny Szotek, która zilustrowała mechanizmy budowania państwowo-
ści polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Następnie przenieśliśmy się do naj-
bardziej rdzennej, małej ojczyzny, o losach której opowiedziała Danuta 
Szczypka w odczycie „Wisła w drodze do niepodległości”. Prelegentka 
ukazała sytuację wiślańskiej ludności w obliczu upadku Austro–Węgier, 
powstania Czechosłowacji i Polski. Z perspektywy historycznej przenie-
śliśmy się w kontekst literacki za sprawą wystąpienia Marzeny Brózdy 
pt. „Jestem tylko łowcą słów/ Czujny i zasłuchany/ Wyszedłem w świt 
na łów – Między życiem a literaturą: portret Juliana Tuwima”. Prelegent-
ka z pełną finezją zaprezentowała życie i twórczość autora „Kwiatów 
polskich”. Pierwsza część obchodów zakończyła się krótkim koncertem 
pieśni patriotycznych wykonanych na skrzypcach.

Następny punkt programu „A polskość to słodycz sama?… Bia-
ło–czerwony bankiet w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” był 
niezwykłym doznaniem. Centralnym punktem bankietu był tort nie-
podległościowy, który powstał m.in. z 420 sztuk jaj, 8 kg mąki pszen-
nej, a dokonane dzieło zwieńczała 10 metrowa wstążka w barwach 
flagi narodowej. Ów słodki antrakt stanowił przedsmak dalszego ciągu 
radosnego świętowania, ponieważ w sali gimnastycznej ZSGH czekali 
już aktorzy, by przedstawić montaż literacko–muzyczny „Kabaretiadę 
Juliana Tuwima”  Na zakończenie uczestnicy uroczystości zostali za-
proszeni do kręgu X Muzy. Aby lepiej poczuć klimat kultury dwudzie-
stolecia międzywojennego, mogli zobaczyć pokaz filmów międzywoj-
nia: „Bestia”, „Ponad śnieg” oraz komedię pomyłek – film muzyczny 
„Ada! To nie wypada!”. Całość pokazu zwieńczył archiwalny film 
ukazujący najważniejsze wydarzenia i życie codzienne dwudziestole-
cia międzywojennego. Jednym z najbardziej efektownych elementów 
Dnia Radosna Niepodległa była wystawa „Historia wielka i mała – II 
Rzeczpospolita w artefaktach kulturowych”. Główny trzon wystawy 
stanowiły pamiątki rodzinne należące do rodzin uczniów i nauczycieli. 

X. Borowiak

100 lat niepodległości  
w Czarnem

21 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbyło 
się spotkanie z historią i pieśnią patriotyczną, w którym udział wzię-
li: sekretarz miasta Sylwester Foltyn, radna Barbara Kędzior, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum Gabriela Polok–Otawa, 
członkinie Wiślańskiego Zespołu Kameralnego oraz mieszkańcy doli-
ny. Podczas spotkania zebrani angażowali się we wspólny śpiew oraz 
wysłuchali ciekawej prelekcji przygotowanej przez Beatę Mendrek o 
dziejach Śląska Cieszyńskiego w kontekście odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Gościem specjalnym spotkania był Wiślański Zespół 
Kameralny pod dyrekcją Agnieszki Szarzec, który wystąpił w dwóch 
blokach, prezentując pieśni patriotyczne w wykonaniu a’capella. 

Całe spotkanie przebiegło w miłej i swobodnej atmosferze, przy ka-
wie i drożdżówkach. Zostało ono zorganizowane w ramach kolejnego 
projektu realizowanego w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S. (Czer-
niańskie Zaplecze Aktywności Społecznej) przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Wiśle Czarnem. Projekt w Programie Polsko–Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w 
Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej prowadzony 
jest w Czarnem od sierpnia 2018 roku przez Stowarzyszenie Wspierają-
ce Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 „Nad Białką”. W ramach projektu 
„Ukulele JAM SESSION w Czarnem”, oprócz działań związanych z 
uczczeniem rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prowa-
dzone były również warsztaty plastyczne i nauka gry na ukulele. Dzięki 
projektowi zaopatrzyliśmy szkołę w instrumenty, materiały plastyczne, 
śpiewniki i inne materiały o łącznej wartości 6 000 zł.

Powyższe spotkanie było jednym z wielu działań, jakie podjęto 
w Szkole Podstawowej nr 2, aby uczcić rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości. Nauczyciele podczas lekcji wychowawczych 
zrealizowali tematy w oparciu o materiały przygotowane przez Re-
natę Czyż i Danutę Szczypkę. Na korytarzach wywieszone zostały 
okolicznościowe gazetki, a 9 listopada odbyła się w szkole uroczysta 
akademia, podczas której nasza szkoła włączyła się w bicie rekordu 
śpiewania hymnu narodowego o godzinie 11:11. Oprócz tego ucznio-
wie brali udział w Rajdzie Niepodległości na Baranią Górę wspólnie 
z uczniami zaprzyjaźnionej szkoły w Przezchlebiu, wysłuchali audy-
cji muzycznej pt. „Pieśni patriotyczne”, a także czynnie włączyli się 
w program artystyczny podczas miejskich obchodów w Wiśle Cen-
trum, biorąc udział w poczcie sztandarowym oraz wykonując wią-
zankę pieśni patriotycznych na dzwonkach. Swój talent artystyczny 
uczniowie wykorzystali także w scence historycznej „Jaka potężna 
siła nami toczy” prezentowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Wiśle Centrum 15 listopada. Uczniowie naszej szkoły wcielili się w 
role wiślańskich dzieci, które wystąpiły w regionalnym repertuarze 
przed członkami alianckiej Międzysojuszniczej Komisji Kontrolują-
cej, która zawitała do wsi w marcu 1919 roku. Zarówno zespół grają-
cy na dzwonkach, jak i dzieci występujące w bibliotece do występu 
przygotowała dyrektor Elżbieta Szajtauer.                    Alicja Pieszka 

100–lecie niepodległości w ZSGH

Cieszynianką, Halina Szotek – historyczka, nauczycielka, dyrektorka 
Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, honorowa obywatel-
ka miasta Skoczowa, odznaczona m.in. odznaką „Zasłużony w roz-
woju województwa bielskiego” oraz Laurem Srebrnej Cieszynianki. 
Uroczystości rozpoczęły się od akademii z okazji 100–lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

Niezmiernie ważnym punktem obchodów Dnia Radosna Niepod-
legła była sesja popularnonaukowa: „Świt niepodległości: historia – li-
teratura – kultura”, podczas której wybitni historycy wskazali centralne 

fot
. S

zk
oła

 P
od

sta
wo

wa
 nr

 2

fot
. Z

SG
H 

im
. W

. R
ey

mo
nta



echo WISŁY  13

11 listopada w Wiśle obchodzono Narodowe Święto Niepodle-
głości. Główne uroczystości miejskie odbyły się pod Pomnikiem Po-
ległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny. Odprawiono 
także nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej 
na Zadnim Groniu. Na jubileuszowe uroczystości z okazji 100–lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości przybyło bardzo wielu miesz-
kańców i turystów.

Wydarzenie rozpoczął koncertu orkiestry dętej pod kierunkiem Hen-
ryka Itnera. Punktualnie o godzinie 11:30 zabrzmiał hymn państwowy, a 
następnie burmistrz Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek od wiślań-
skich harcerzy z 12. Wielopoziomowej Drużyny „Tafadu” i wygłosił 
okolicznościowe przemówienie. Gospodarz naszego miasta rozpoczął 
swoją mowę od przeczytania wiersza Wandy Chotomskiej „Twój dom”.

Wisła świętowała 100–lecie niepodległości
Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystycznego. 

Wystąpili: Wiślański Zespół Kameralny, młodzież z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Wiśle Czarnem, połączone chóry parafii ewangelicko–
augsburskich z Wisły Centrum, Głębiec i Jawornika oraz uczniowie 
Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda. Po występie, 
przy werblach orkiestry, nastąpiło tradycyjne złożenie wiązanek kwia-
tów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność 
Ojczyzny. Jako pierwsi okazały wieniec złożyli burmistrzowie Wisły: 
Tomasz Bujok, Andrzej Molin, Karol Nogowczyk i Jan Poloczek. – 
Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia przez moich poprzedników. 
Cieszę się, że razem mogliśmy uczcić tą niezwykłą rocznicę – mówi 
Tomasz Bujok.

Następnie kwiaty składały delegacje: Rady Miasta Wisła, Rezy-
dencji Prezydenta RP, Zarządów Osiedli w Wiśle, Związku Polskich 
Spadochroniarzy, Urzędu Miejskiego w Wiśle, Nadleśnictwa Wisła, 
Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w 
Wiśle, Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle, Wiślańskiego Cen-
trum Kultury, Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”, Towarzy-
stwa Miłośników Wisły, Wiślańskiej Akademii Aktywnych, Zespołu 
Regionalnego „Wisła”, Zespołu „Wisła Plus”, PTTK oddział Wisła i 

– Jak co roku spotykamy się w tym miejscu, tego dnia, by wspól-
nie radować się z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Jednak 
tym razem nasze spotkanie ma wyjątkowy charakter. 11 listopada 2018 
roku obchodzimy bowiem okrągłą, setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę wolności – mówił burmistrz Wisły. – Losy naszej wolnej Oj-
czyzny w tym mijającym stuleciu były różne. Spotkał ją: czas rozkwitu 
w dwudziestoleciu międzywojennym, piekło wojennej zawieruchy, 
jarzmo komunizmu, transformacja ustrojowa w 1989 roku, wejście w 
struktury NATO i Unii Europejskiej. Obecnie żyjemy w suwerennym, 
nowoczesnym i stale rozwijającym się kraju, będącym ważną częścią 
europejskiej społeczności, ale czy to oznacza, że nasza praca dla Ojczy-
zny się skończyła? Że teraz posiadamy już tylko prawa, bez obowiąz-
ków? Że już nic nie musimy? Marszałek Józef Piłsudski powiedział: 
„Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na 
laurach – to klęska” – podkreślał Tomasz Bujok.

Koła Przewodników Beskidzkich, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska”, Polskiego Związku Narciarskiego, Szkoły Podstawowej nr 
1 Wisła Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła Czarne, Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce, Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 2 Wisła Malinka, Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawor-
nik, Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wiśle oraz Ze-
społu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle.

Po zakończeniu obchodów w centrum miasta, w kaplicy pw. Św. 
Jadwigi Śląskiej wiślańscy duchowni odprawili nabożeństwo ekume-
niczne. Uczestniczyły w nim władze miasta, kierownictwo Rezyden-
cji Prezydenta RP, oraz mieszkańcy i zaproszeni goście. Po nabożeń-
stwie na gości czekał poczęstunek.

Organizatorzy składają podziękowania: Kierownictwu Rezy-
dencji Prezydenta RP w Wiśle – za zorganizowanie okolicznościowego 
spotkania w Zamku, Księżom wiślańskich parafii – za odprawienie eku-
menicznego nabożeństwa i wspólną modlitwę, Straży Miejskiej i Straży 
Granicznej – za pełnienie warty honorowej pod pomnikiem, Wiślańskie-
mu Zespołowi Kameralnemu, Liceum Ogólnokształcącemu im. P. Stal-
macha, Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza, chórom parafial-
nym, Społecznemu Ognisku Muzycznemu im. J. Drozda oraz orkiestrze 
dętej pod kierunkiem Henryka Itnera – za oprawę artystyczną obchodów, 
oraz wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie.       (luki)
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11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odby-
ła się Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, podczas 
której wybitnym osobowościom Śląska Cieszyńskiego wręczono Lau-
ry Ziemi Cieszyńskiej. W roku 2018 Rada Miasta Wisła zadecydowała 
o przyznaniu Srebrnej Cieszynianki Pani Danucie Kozyrze.

„Cieszynianki” wręczone!
– Goleszów, Sylwia Grzebień – Hażlach, Jan Bojko – Istebna, Leo-
pold Kłoda – Jaworze, Franciszek Pomper – Skoczów, Maria Sladek 
– Strumień, Zbigniew Niemiec – Ustroń, Danuta Kozyra – Wisła, 
Halina i Robert Rybka – Zebrzydowice i Janusz Rokicki – Powiat 
Cieszyński. Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymała w tym roku 
Halina Szotek.

Zanim wręczono laury zaprezentowano piękny program arty-
styczny, który wykonali: Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”, 
Studio Tańca „Releve”, Miejska Orkiestra „Cieszynianka”, Zespół 
Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer” i Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Organizatorem Uroczy-
stej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej jest Stowarzyszenie 
Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Danuta Kozyra, której sylwetkę prezentujemy poniżej, znalazła 
się wśród 14 tegorocznych laureatów. Statuetkę na scenie cieszyń-
skiego teatru byłej dyrektor LO im. P. Stalmacha wręczyli wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Wisła Rafał Skurzok i burmistrz Wisły 
Tomasz Bujok.

Tegorocznymi laureatami Srebrnej Cieszynianki zostali: ks. 
Krzysztof Pacyga – Brenna, Franciszek Stokłosa – Chybie, Jolan-
ta Dygoś – Cieszyn, Elżbieta Chlebiej – Dębowiec, Anna Czudek 

DANUTA KOZYRA

Urodziła się 16 kwietnia 1955 roku w Bażanowicach. Mieszka w 
Wiśle. Absolwentka Wydziału Matematyczno–Fizyczno–Chemicz-
nego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Całą karierę zawo-
dową związała z pracą pedagogiczną. Od 1978 roku nauczała fizyki 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha, a w 1989 roku 
została dyrektorem tej placówki. Funkcję tą pełniła przez 28 lat, aż do 
31 sierpnia 2017 roku, kiedy to przeszła na emeryturę.

Jako dyrektor wiślańskiego liceum, stojąc na czele Społecznego 
Komitetu Rozbudowy Szkoły, doprowadziła w latach 1992–1995 do 
rozbudowy obiektu, co znacznie poprawiło warunki lokalowe dla 
uczniów. Na ten cel pozyskano środki z Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i od sponsorów. Za ogromny wkład pracy w to przedsięwzięcie 
dyrektor Kozyra otrzymała w 1995 roku odznaczenie Ministra Edu-
kacji Narodowej – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Dysponując nowoczesnym obiektem, szkoła pod kierownictwem 
Danuty Kozyry zaczęła jeszcze intensywniej skupiać się nad stroną 
dydaktyczną i wychowawczą. Wprowadzono innowacje i programy 
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autorskie, a jednym z nich jest zainicjowany przez dyrektor Kozyrę, 
przy współpracy z grupą nauczycieli, program „Edukacja Regionalna 
– dziedzictwo Kulturowe Śląska Cieszyńskiego”. Tym programem 
szkoła wyprzedziła kroczącą reformę oświaty i zyskała wysokie oce-
ny MEN i WOM. Zaowocowało to lawiną spotkań, konferencji dy-
daktycznych, a nawet prasowych poświęconych temu programowi. 
Dyrektor Kozyra została zaproszona przez MEN do prac nad podsta-
wą programową kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych 
w zakresie edukacji regionalnej.

Edukacja regionalna to nie jedyna innowacja wprowadzona w 
wiślańskim LO w okresie pracy Danuty Kozyry. Kolejnymi były 
nowatorski program w zakresie nauczania biologii – „ Zoologia krę-
gowców” w języku angielskim, oraz wprowadzenie klasy sportowej 
z rozszerzonym programem wychowania fizycznego o narciarstwo 
klasyczne. Otwierając klasę 
sportową znalazła sponsora w 
Austrii, który przekazał 26 par 
kompletów nart do biegów dla 
uczniów. Z kolei Nadleśni-
ctwo Wisła przekazało szkole 
za bardzo dobrą współpracę 
w ramach sprzątania lasów 
i prac w szkółkach leśnych 
– wyremontowaną i komplet-
nie wyposażoną leśniczówkę 
do darmowego korzystania 
(obozy narciarskie, spotkania 
klasowe, wycieczki, itd.) pod 
Baranią Górą. Wyżej wspo-
mniane programy oceniono 
bardzo pozytywnie.

W ramach kierowania 
wiślańską placówką rozwi-
nęła współpracę z różnego rodzaju organizacjami działającymi 
w regionie: Muzeum Beskidzkim w Wiśle, Wiślańskim Centrum 
Kultury, Nadleśnictwem Wisła, Urzędem Miejskim w Wiśle, 
Urzędem Gminy w Istebnej, Towarzystwem Miłośników Wisły, 
Stowarzyszeniem „Grupa Twórców Wiślanie” czy Śląsko–Be-
skidzkim Związkiem Narciarskim. Aktywnie współpracowała tak-
że z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Cieszynie, Komi-
sariatem Policji w Wiśle, Kopalnią Surowców Skalnych w Wiśle i 
Ośrodkiem Sportowym „Start”. W czasie pracy na stanowisku dy-
rektora Danuta Kozyra podejmowała liczne działania promujące 
wiślańską szkołę w lokalnym środowisku, np. poprzez organizację 
Pikniku Rodzinnego.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, dzięki zaangażowaniu 
dyrektor Kozyry, Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha 
rozpoczęło współpracę ze szkołami z różnych stron Europy. Od tego 
czasu placówka utrzymuje kontakty ze szkołami z Węgier, Holandii, 
Rumunii, Niemiec, jest też partnerem w programie Socrates Come-
nius oraz członkiem Federacji Stowarzyszeń Młodych Europejczy-
ków FACE. Szkoła gościła grupy uczniów z wielu krajów: Portugalii, 
Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Luksemburga, Niemiec, Au-
strii, Węgier, Słowacji i Szwecji. Kontakty międzynarodowe umoż-
liwiają wymianę uczniów, nauczycieli, poznawanie nowych miejsc 
oraz pomagają w zdobywaniu nowych doświadczeń. W ramach tej 
współpracy zrealizowano mnóstwo projektów partnerskich. Szkoła 
została także zgłoszona i zarejestrowana w School Gates.

Dyrektor Kozyra współpracowała także ze szkołami wyższymi: 
Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, Akademią Tech-
niczno–Humanistyczną i Kolegium Nauczycielskim w Bielsku–Bia-
łej, Uniwersytetem Opolskim w Opolu, Kolegium Języków Obcych 
w Cieszynie czy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Dzięki tej 
współpracy studenci wyżej wymienionych uczelni odbywali w wi-
ślańskiej szkole praktyki pedagogiczne.

Danuta Kozyra w swoich działaniach dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych kierowała się dobrem uczniów, zachę-
cając młodzież do poznawania innych kultur i narodowości oraz 
kształtowania postawy proeuropejskiej. Organizowała również 
zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
podopiecznych. Podejmowała aktywne działania prozdrowotne i 
zachęcała uczniów do udziału w nich (m.in. programy „Mam haka 
na raka”, „Od izolacji do integracji”, „Nowy styl życia – bez al-
koholu”). Dla uczniów i rodziców organizowane były prelekcje i 
spotkania na temat zdrowego stylu życia. Dyrektor Kozyra dbała o 
wysoki poziom nauczania i wspierała swoich uczniów, biorących 
udział w wielu konkursach i olimpiadach, podczas których osiągali 
znaczące sukcesy. Z ważniejszych osiągnięć na szczeblu ogólno-
polskim i wojewódzkim należy wymienić: laureata w Olimpiadzie o 

Złoty Indeks AGH w Krakowie, 
zwycięstwo ucznia w Ogólno-
polskim Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej, pierwsze miejsce ucznia 
w Wojewódzkim Konkursie 
Recytatorskim, czy zdobycie 
pierwszego i drugiego miejsca 
przez uczniów startujących w 
wojewódzkim etapie Ogólnopol-
skiego Konkursu Wiedzy „90 lat 
na olimpijskim szlaku”. Także 
dzięki współpracy z Integracyj-
nym Stowarzyszeniem Sportu 
i Rehabilitacji „Start” (obecnie 
Integracyjne Stowarzyszenie 
Wiślańska Jedynka) szkoła uzy-
skała sukcesy w Licealiadzie w 
koszykówce dziewcząt.

Danuta Kozyra podczas 
swojej długoletniej pracy była wielokrotnie wyróżniana. Oprócz 
wspomnianego wyżej Medalu Komisji Edukacji Narodowej, otrzy-
mała: Medal 100–lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego (2005 
r.), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2008 r.), Srebrną Odznakę 
Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego (2015 r.). Była 
też wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej II stopnia – 
dwukrotnie (1998 i 2007 r.), Nagrodą Kuratora Oświaty (1996 r.) 
oraz wielokrotnie Nagrodą Starosty Powiatu Cieszyńskiego (2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 r.).

Prywatnie Danuta Kozyra interesuje się turystyką górską. Uwiel-
bia czytać książki i jeździć na rowerze. W ramach wolontariatu 
udziela pomocy ludziom potrzebującym. Na co dzień dba o korzenie, 
zakładając strój regionalny, posługując się gwarą. Zawsze przekazy-
wała najcenniejsze wartości Ziemi Cieszyńskiej dzieciom, wnukom, 
uczniom i młodzieży.        
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Szymon Szarzec wśród  
nagrodzonych gawędziarzy 

9–letni Szymon Szarzec z Wisły zdobył 3. miejsce w kategorii 
dzieci do lat 12 podczas XXVII Posiadów Gawędziarskich, które 
odbyły się 17 i 18 listopada w Jeleśni i Milówce. Szymon przed-
stawił opowieść autorstwa swojej babci Zuzanny Bujok pt. „Co to 
je kura”. Gratulujemy!!!            (tp)

VIII Festiwal Piosenki 
Europejskiej 

23 listopada w sali koncertowej Społecznego Ogniska Mu-
zycznego w Wiśle odbył się VIII Festiwal Piosenki Europejskiej 
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wisła Tomasza 
Bujoka. 

Festiwal stał na bardzo wysokim poziomie. Jury w składzie: 
Elżbieta Szajtauer (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle 
Czarnem), Iga Baranowska–
Jagiełło (dyrektor Społeczne-
go Ogniska Muzycznego im. 
J. Drozda Wiśle) oraz Małgo-
rzata Borowska (nauczyciel 
wychowania muzycznego w 
Szkole Podstawowej nr 1 w 
Wiśle) po bardzo długich ob-
radach przyznały następujące 
miejsca:

– w kategorii grupy wokal-
ne oraz chóry: 1. miejsce – nie 
przyznano, 2. miejsce – Perełki 

z G–3, 3. miejsce – bracia Cieślarowie;
– w kategorii klas I–III: 1. miejsce – Antonina Kraszewska, 

2. miejsce – Michalina Najda, 3. miejsce – Tomasz Cieślar;
– w kategorii gimnazjum i klas VII–VIII: 1. miejsce – Emilia 

Serafinowicz i Zuzanna Lemantowicz, 2.miejsce – Hanna Sto-
szek, 3. miejsce – Magda Pilch i Julia Biłko;

– w kategorii młodzież szkół średnich: 1. miejsce – Ksenia 
Śliwa i Magdalena Mynarska, 2. miejsce – Maksymilian Deja i 
Patrycja Habdas, 3. miejsce – Nina Kumorek.

Wiślańskie Centrum Kultury pragnie serdecznie podzięko-
wać dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej Panu Cezare-
mu Drzewieckiemu oraz dyrektor Społecznego Ogniska Mu-
zycznego Pani Idze Baranowskiej–Jagiełło za udostępnienie sali 
koncertowej. 

Dziękujemy naszym sponsorom: Cukierni „Wiślanka”, Fir-
mie „Dana”, Restauracji „Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki”. 
Do zobaczenia za rok! Anna Łupieżowiec
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„ZIELONA PRACOWNIA”
6 listopada był dla Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle 

Malince dniem szczególnym, gdyż mogliśmy dokonać uroczystego 
otwarcia „Zielonej Pracowni”. Pod tą nazwą kryje się modernizacja 
dawnej pracowni przyrodniczej, która została przeprowadzona dzięki 
stworzeniu projektu z programu „Ekośrodowisko – dotknąć natury”, 
zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Spośród stu pięćdziesięciu trzech szkół, w tym czterdziestu trzech 
w województwie śląskim, a tylko dwóch w powiecie cieszyńskim, to 
właśnie pomysł opracowany przez dyrektor Grażynę Staniek oraz na-
uczycieli:  Elżbietę König, Magdalenę Pilch i Sebastiana Poloka został 
wyróżniony i nagrodzony. Na realizację projektu szkoła otrzymała 37 
482,83 złotych, dzięki czemu udało się gruntownie wyremontować i 
wyposażyć pomieszczenie, które stało się piękną, zieloną pracownią. 
Sala ta zachwyca ciekawymi fototapetami, przedstawiającymi krajo-
brazy Malinki oraz stolikami i krzesłami o ergonomicznym kształcie 
(oczywiście w kolorze zielonym). Wyposażona jest w nowoczesny 
sprzęt: tablicę multimedialną, mikroskopy, wizualizer, gry edukacyj-
ne i wiele innych pomocy dydaktycznych. Umożliwią one prowadze-
nie ciekawych zajęć lekcyjnych, organizowanie zajęć dodatkowych 
oraz przygotowanie spotkań pozalekcyjnych z zastosowaniem nowa-
torskich metod pracy z zakresu nauk przyrodniczych i ochrony śro-
dowiska. Okazję, by to wszystko zobaczyć i wziąć udział w krótkich 
zajęciach mieli dostojni goście, którzy wzięli udział w otwarciu pra-
cowni: burmistrz Wisły Tomasz Bujok, zastępca dyrektora RZGW w 
Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Maria 
Wisińska–Kurz, wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Dele-
gatura w Bielsku–Białej Ewa Ochwat, zastępca nadleśniczego Nad-
leśnictwa Wisła Andrzej Klimek, kierownik Laboratorium Badania 
Wody Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Marzena Ekiert, sekretarz 
miasta Wisła Sylwester Foltyn, dyrektor MZEAS w Wiśle Barbara 

STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI 
W ZSP2

100–lecie niepodległości naszego kraju uczciliśmy w Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Wiśle Malince uroczystą akademią, 
która odbyła się 9 listopada. Akademię rozpoczęła dyrektor Grażyna 
Staniek. Następnie w scence połączonej z prezentacją multimedialną 
dotyczącą niepodległości naszego kraju, którą przygotowała polo-
nistka Klaudia Szewczyk, wystąpili uczniowie klasy V.

O godzinie 11:11. wszyscy uroczyście odśpiewaliśmy hymn pań-
stwowy. Następnie, tradycyjnie już, śpiewaliśmy pieśni patriotycznie 
przy akompaniamencie Elżbiety König. Na zakończenie nadszedł 
czas na wspólne zdjęcie, do którego założyliśmy białe lub czerwone 
ubrania, aby podkreślić nasze narodowe barwy.

Uroczystość ta była podsumowaniem tego, co działo się w naszej 
placówce od początku roku szkolnego. Uczniowie przygotowywali 
się do Dnia Niepodległości na lekcjach historii wraz z Romanem 
Czechem. Ciekawą formą zwrócenia uwagi na obchody rocznicy 
niepodległości naszego kraju był też happening przygotowany przez 
Klaudię Szewczyk i Romana Czecha, podczas którego uczniowie kla-
sy V i VI przy użyciu kartek z barwami narodowymi formowali się w 
napisy i znaki symbolizujące niepodległość Polski.

Podczas wycieczki do Cieszyna uczniowie klas I–VIII mieli też 
okazję posłuchać o niepodległości podczas zwiedzania miasta. W 
symbolicznym miejscu, jakim jest Wzgórze Zamkowe, zrobili sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Natomiast uczniowie klasy III pod kierunkiem 
Lidii Czyż opracowali książkę pt. „Opowieść o wolności”, którą 
wyślą na konkurs zorganizowany przez Fundację „Chronić dobro”. 
Prace na ten konkurs przygotowują również uczniowie klasy VII. 
Ponadto korytarze i klasy ozdabiają gazetki związane z obchodami 
100 lat niepodległości, a Samorząd Uczniowski czeka na ogłoszenie 
wyników konkursu na plakat o tematyce patriotycznej w biało–czer-
wonych barwach.               Lidia Czyż i Klaudia Szewczyk

Szalbot, przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjal-
nych Rady Miasta Wisła Alicja Pilch oraz członkowie tej Komisji: 
Barbara Kędzior i Stanisław Cieślar, dyrektorki wiślańskich placó-
wek oświatowych: Gabriela Polok–Otawa, Joanna Sobczyk, Elżbieta 
Szajtauer i Barbara Stefańska oraz przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Cieślar.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości przez dyrektor 
Grażynę Staniek, która opowiadała o realizacji projektu i możli-
wościach, jakie stwarza szkole „Zielona Pracownia”. Następnie głos 
zabrali zaproszeni goście, po czym uczniowie szkoły przedstawi-
li humorystyczne scenki związane z przyrodą oraz zaprezentowali 
przygotowane specjalnie na tę okazję piosenki i wiersze. Po wystę-
pach goście i uczniowie zostali zaproszeni do udziału w krótkich za-
jęciach w nowej pracowni, które były prowadzone na różnych stano-
wiskach tematycznych przez Magdalenę Pilch (zajęcia przyrodnicze 
nt. wody), Ewę Lazar (zajęcia mikrobiologiczne), Piotra Kudzię (za-
jęcia geograficzne nt. geologii) i Sebastiana Poloka (zajęcia z fizyki 
dotyczące czystości powietrza i odnawialnych źródeł energii). Uro-
czystość zakończył poczęstunek przygotowany przez pracowników 
naszej placówki.               Lidia Czyż i Klaudia Szewczyk
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Jesienne nowinki z Nowej Osady
Za nami trzy miesiące roku szkolnego. Nowi przedszkolacy 

już zdążyli się zaadoptować do nowej sytuacji i wszyscy aktywnie 
uczestniczą w życiu przedszkola, a działo się dużo! Oto przegląd naj-
ciekawszych wydarzeń.

We wrześniu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka oraz gościliśmy przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, aby 
poznać zasady bezpiecznych zachowań. W październiku odbyła się 
wycieczka do stadniny koni w Ochabach oraz odwiedziliśmy pobli-
ską piekarnię, by zapoznać się z procesem wypieku chleba. Zorgani-
zowano również Dzień Pieczonego Ziemniaka, a dzieci uczestniczyły 
w I Spartakiadzie Sportowej Przedszkolaków, zorganizowanej przez 
UKS Wisła – Wiślańskie Orły. Z kolei w listopadzie, na początku 
miesiąca, w ramach zapoznawania się z kulturą naszego regionu 
odwiedziliśmy Muzeum Beskidzkie, w którym dzieci poznały naj-
ważniejsze pomniki Wisły oraz złożyły kwiaty na grobie nieznanego 
żołnierza w Nowej Osadzie. 9 listopada braliśmy udział w ogólnopol-
skiej akcji śpiewania hymnu. Zakończyliśmy również zbiórkę zbiera-
nia kasztanów i żołędzi dla zwierząt, organizowaną z inicjatywy Koła 
Łowieckiego „Głuszec” z Wisły. W ramach tego projektu odwiedził 
nas myśliwy Marek Cieślar, który przekazał przedszkolakom wiado-
mości na temat zwierząt żyjących w naszych lasach. Na koniec dzie-
ci otrzymały dyplomy, książki oraz słodkości. Pod koniec miesiąca 
świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia.          A. Michałek

Listopad w Przedszkolu nr 2
Miesiąc rozpoczął się poznaniem przez przedszkolaków tradycji 

i kultury naszego regionu. Zwiedzaliśmy ciekawe zakątki i miejsca 
Pamięci Narodowej. 

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości złożyli-
śmy kwiaty pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wol-
ność Ojczyzny. Braliśmy także udział w ogólnopolskiej akcji śpiewania 
hymnu narodowego, co było dla wszystkich ogromnym przeżyciem.

Największą, listopadową atrakcją dla dzieci był ,,Dzień pluszo-
wego misia”. Każdy prezentował swojego ulubionego pluszaka, nie 
zabrakło także zabaw i różnych konkursów m.in. wyboru najmniej-
szego i największego misia. Wszyscy byli zadowoleni i świetnie się 
bawili.           Halina Pinkas

Akcje charytatywne  
w głębczańskiej szkole 

Wszyscy doskonale wiedzą, że dzieciaki z Głębiec lubią poma-
gać, włączając się w akcje charytatywne i angażując się w szkolny 
wolontariat. Pomagamy dzieciom z Afryki (Tanzania), włączając 
się w akcję „Adopcja na odległość”, na którą przekazujemy pieniąż-
ki za zebraną makulaturę. 

W październiku zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury, która 
w tym roku ważyła 4480 kg. Robimy również paczki dla dzieci z 
Ukrainy, Rumunii i Białorusi. W tym roku dzięki hojności rodziców 
i dzieci udało się przygotować 40 paczek. W pomoc włączyły się 
także głębczańskie parafie, którym dziękujemy za pomoc w pokry-
ciu kosztów wysyłki. 

W miarę możliwości staramy się też pomagać zwierzętom. Po-
stanowiliśmy nawiązać współpracę z Kołem Łowieckim „Głuszec” 
z Wisły, by pomóc w zimowym dokarmianiu zwierzyny leśnej. W 
październiku zbieraliśmy kasztany, żołędzie a nawet orzechy wło-
skie. Wspólnymi siłami udało się uzbierać 400 kg darów jesieni! 
Dzięki naszej zbiórce zwierzęta będą zimą cieszyły się pysznymi 
smakołykami. Weronika Karch

Szkolne wieści z Głębiec 
Jesienne miesiące w głębczańskiej szkole uczniowie spędzili nie 

tylko na wytężonej nauce i pracy, ale także włączali się w różnego 
rodzaju szkolne przedsięwzięcia, wyjazdy i imprezy. W październiku 
przyjęliśmy w poczet uczniów naszej szkoły pierwszaki, które przy-
gotowały dla rodziców występ artystyczny. W tym dniu, jak zawsze, 
towarzyszyli im koledzy z klasy II i III. Najstarsi uczniowie wzięli 
udział w zawodach szachowych, pojechali do kina na film „Dywizjon 
303” oraz przygotowali, pod opieką wychowawcy Jerzego Wójci-
ckiego, wzruszającą akademię z okazji 100–lecia odzyskania niepod-
ległości. W obchody włączyła się cała szkoła przygotowując m.in. 
„Przegląd Piosenki Patriotycznej”, podczas którego wybrzmiały czte-
ry zwrotki hymnu oraz piękne pieśni. Odbył się także, przygotowany 
przez nauczycieli matematyki Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Naszą szkołę odwiedził także leśnik, opowiadając o swojej pracy i 
zwierzętach, a także policjant i strażnik miejski. Dzięki nim przypo-
mnieliśmy sobie zasady zachowania na drodze, w szkole oraz zasady 
zachowania się w trudnych sytuacjach. Sukces w zawodach w tenisie 
stołowym odniosły nasze zawodniczki, które reprezentowały Wisłę 
w zawodach powiatowych. 

W tych kolorowych, jesiennych miesiącach Samorząd Uczniow-
ski przygotował także uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, podczas której cała szkoła po raz pierwszy zaśpiewała piosenkę 
naszej szkoły, na którą to wybraliśmy utwór Filipa Lato „100”. Nie 
zabrakło także zabawy z naszymi pluszowymi misiami, które każde-
go roku w listopadzie goszczą w naszej szkole.

Jesień powili dobiega końca, ale my nie zapadamy w sen zimowy. 
Działamy dalej, przygotowując i realizując kolejne przedsięwzięcia. 

Weronika Karch
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Wieści z „Jedynki”
Powoli zbliża się zima, ale pogarszająca się z dnia na dzień aura nie 

stanowi żadnego problemu dla kreatywności uczniów Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Wiśle. Tak jak dwa poprzednie miesiące również listopad, 
upływający w tym roku pod znakiem 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości, obfituje w wiele ciekawych i ambitnych wydarzeń przygotowa-
nych przez społeczność szkolną.  

Niewątpliwie najistotniejszym wydarzeniem kończącego się mie-
siąca były właśnie  uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania 
niepodległości, które w naszej placówce rozpoczęły się już 9 listopada 
uroczystą akademią. Dzieci klas I–III uczestniczyły w specjalnie przy-
gotowanej lekcji historii przybliżającej im utratę, a następnie odzyskanie 
niepodległości. Natomiast starsza młodzież, przez pryzmat patrona szko-
ły Pawła Stalmacha, poznała losy trudnej, ale też pięknej drogi odzyska-
nia niepodległości Śląska Cieszyńskiego. W trakcie imprezy uczniowie 
wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum zaprezentowali pieśni 
patriotyczne i regionalne, a na zakończenie apelu uczestnicy uroczyście 
odśpiewali, o godzinie 11:11, wszystkie cztery zwrotki Mazurka Dą-
browskiego. Ta konkretna godzina wyznaczona została jako termin bicia 

rekordu w odśpiewaniu 
hymnu państwowego.

Kolejnym cieka-
wym wydarzeniem była 
wymiana partnerska 
ze szkołami ze Szwe-
cji i Włoch. „Jedynka” 
uczestniczy w programie 
Erasmus+ „I see, hear 
and speak”, w ramach 
którego w dniach 15–26 
października gościli-
śmy uczniów ze szkół 

partnerskich z włoskiego Edolo i szwedzkiego Ekero. Uczniowie brali 
udział w zajęciach integracyjnych, poznawali polski system szkolnictwa 
obserwując lekcje w naszym gimnazjum, realizowali zadania projektowe 
skupione wokół tematu „Co to znaczy być bohaterem?” oraz poznawali 
Wisłę i jej okolice. Ostatnie dwa dni cała grupa spędziła w Warszawie, 
gdzie między innymi odwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego, 
Centrum Nauki Kopernik oraz Polskie Radio.

Poza powyższymi imprezami i zwykłymi obowiązkami szkolnymi, 
uczniowie muszą znaleźć także czas i siły, aby przygotować się do eg-
zaminów i sprawdzianów. Przed sporym wyzwaniem staną już niedługo 
najstarsi uczniowie szkoły podstawowej, którzy w związku z reformą sy-
stemu oświaty, przystąpią do próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Dodatkowo w listopadzie rozpoczęły się eliminacje wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych. Uczniowie szkoły podstawowej przystąpi-
li do konkursów z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, 
historii i chemii. Obecnie trwają eliminacje dla gimnazjalistów, którzy 
mierzą się z arkuszami z języka polskiego, matematyki, języka angiel-
skiego, historii, biologii i języka niemieckiego. Wyniki poznamy nieba-
wem (po dwóch tygodniach od etapu szkolnego z danego przedmiotu), a 
etapy rejonowe konkursów rozpoczną się 14 stycznia. Ponadto nasi ucz-
niowie 6 listopada mogli sprawdzić swoją wiedzę w ramach konkursu 
przedmiotowego „Olimpus” z matematyki, a dwa dni później sprawdzali 
swoje wiadomości w trakcie „Olimpusa” z języka angielskiego. Niedłu-
go odbędzie się również kolejna edycja konkursu biblijnego „Sola scrip-
tura”, w którego ostatniej edycji nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca.

Poza zwykłą pracą dydaktyczną, nauczyciele nieustannie poszuku-
ją ciekawych form kształcenia młodzieży, także poza murami szkoły. 
Przykładem może tutaj być listopadowe spotkanie uczniów klas VIII z 
burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem. W trakcie rozmowy uczestni-
cy poznali charakterystykę funkcjonowania samorządu gminnego oraz 
byli zachęcani do aktywnego tworzenia społeczności samorządowej. 
Młodzież gimnazjalna brała również udział w spektaklu wystawionym 
przez uczniów ZSGH „Jaka potężna siła nami toczy – niepodległość z 
wiślańskiej perspektywy”.

Nasi najmłodsi uczniowie także nie mogą narzekać na brak cieka-
wych propozycji. Podopieczni z klasy III a mieli okazję końcem paź-
dziernika zwiedzić Rezydencję Prezydenta RP, poznając historię i le-

gendy związane z tym miejscem. Natomiast 8 listopada klasy I a i I b 
odwiedziły Chlebową Chatę w Górkach Małych. W tym niezwykłym 
miejscu dzieci mogły zobaczyć jak wyglądało życie na wsi 50–100 lat 
temu. Z kolei w drugiej połowie listopada pierwszoklasiści, podczas po-
bytu w Muzeum Beskidzkim, mieli okazję uczestniczyć w lekcji muzeal-
nej, gdzie dr Michał Kawulok przybliżył im dawne życie górali Beskidu 
Śląskiego. Dzieci poznały piosenkę  „Jak żech chodził do szkoły, uczyli 
mnie rechtory”, jednak największą atrakcją okazała się lekcja pisania 
gęsim piórem. Uczniowie obejrzeli też wernisaż wystawy „Artystyczna 
droga Jana Wałacha do niepodległej Polski”.

Nasza szkoła organizowała również spotkania profilaktyczne dla ucz-
niów i rodziców. W listopadzie uczniowie klas V i VI uczestniczyli w war-
sztatach profilaktycznych „W sieci”, natomiast uczniowie klas VII uczest-
niczyli w warsztatach profilaktycznych „Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo 
w sieci”. Z kolei 28 listopada gimnazjaliści wzięli udział w prelekcji doty-
czącej problematyki pod tytułem „Zagrożenia wynikające z korzystania z 
Internetu” pod kątem odpowiedzialności karnej nieletnich. Wśród oferty dla 
rodziców znalazła się prelekcja „Budowanie relacji z dzieckiem, budowanie 
poczucia własnej wartości u dziecka”, która odbyła się 15 listopada.

Profilaktyka to także zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży po 
lekcjach. W ramach takich działań w szkole realizowane są również lo-
kalne programy w ramach profilaktyki antyalkoholowej. Na zajęciach z 
gimnastyki korekcyjnej uczniowie pracują nad niwelowaniem wad po-
stawy. Z kolei na zajęciach z pływania, uczestnicy najmłodszej grupy 
wiekowej, 23 listopada odebrali swoje pierwsze dyplomy za pozytywne 
zaliczenie egzaminu kończącego I etap szkolenia. Najmłodszych pływa-
ków dzielnie dopingowali rodzice zaproszeni na lekcję otwartą.

Również na arenie sportowej nasi uczniowie zanotowali kilka świet-
nych występów podczas listopadowych startów. 30 października w Ru-
dzie Śląskiej uczennice SP 1 w Wiśle  reprezentowały nasze miasto w 
Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zawod-
niczkom z wiślańskiej „Jedynki” przyszło się zmierzyć z reprezentant-
kami wiodących szkół sportowych naszego województwa. Nasze dziew-
czyny pokonały 11 zespołów i zakończyły rywalizację na 5. miejscu. 
W składzie naszej drużyny pobiegły: Julia Gluza, Natalia Kobyłecka i 
Julia Zawada (III c), Aleksandra Procner i Karolina Szalbot (III a), Emi-
lia Raszka (VII b), Małgorzata Szalbot i Aleksandra Raszka (III d). 13 
listopada odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Wisły w tenisie stołowym 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. W kategorii  dziewcząt z 
rocznika 2006 i młodsze uczennice z klasy VI w składzie: Sandra Hra-
cka, Oliwia Bujok, Agata Martynek zdobyły 2. miejsce. Natomiast w 
kategorii chłopców z tego samego rocznika drużyna w składzie: Łukasz 
Cieślar, Tomasz Dołęgowski i Jacek Gajdzica wywalczyła 1. miejsce i 
tym samym awans do zawodów powiatowych. W kategorii dziewcząt 
z rocznika 2003 – 2005, uczennice gimnazjum w składzie: Natalia Ko-
byłecka, Anna Bujak oraz Anna Wisełka (wszystkie z klasy III c) zajęły 
2. lokatę. Z kolei 21 listopada w ramach Mistrzostw Wisły Szkół Podsta-
wowych w koszykówce nasze zawodniczki zajęły 1. miejsce, wygrywając 
pewnie wszystkie mecze. Dziewczęta w składzie: Karolina Kiraga, Sandra 
Hracka, Agata Martynek, Julia Kożuch, Elżbieta Podżorska, Martyna La-
skowska, Sara Hołomek, Oliwia Niemczyk, Anna Mikler, Oliwia Fuchs 
i Joanna Mołodyńska zapewniły sobie możliwość dalszej rywalizacji w 
fazie grupowej, gdzie będą walczyć o awans do finałów powiatowych. 
Natomiast drużyna chłopców w składzie: Jakub Cimała, Patryk Kotula, 
Jan Pawlak, Daniel Stasiak, Jakub Świercz, Bartosz Cieślar, Bartek Sikora, 
Oskar Florczak, Marcin Szarzec i Marek Juroszek, zwyciężyła w meczu 
z ZSP nr 2 Wisła Malinka, ale uległa SP nr 5 z Jawornika i ostatecznie 
musiała zadowolić się 2. miejscem w zawodach.      Marcin Kotowicz
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Uczniowie SP5 proszą o głosy!!! 
„Dzieciaki do Rakiet” – to konkurs organizowany przez Bank 

BGŻ BNP PARIBAS, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
5 postanowili wziąć udział. Nagrodą jest otrzymanie profesjonalnego 
sprzętu do nauki gry w tenisa ziemnego.

Potrzebujemy głosów mieszkańców Wisły na nasz film. Gło-
sowanie trwa do 18 grudnia 2018 r. Każdego dnia można oddać 5 
głosów z różnych urządzeń mających dostęp do Internetu. Głosować 
można pod adresem: https://www.dzieciakidorakiet.pl/zgloszenia/59/
szkola–podstawowa–nr–5

PROSIMY O GŁOSY – WYGRAJMY RAZEM!!!
Uczniowie SP5

Sukcesy uczniów z „Piątki”
Listopad był miesiącem sukcesów dla uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 5. Pierwszy, związany jest z realizacją projektu czytelniczego organi-
zowanego przez sieć sklepów Biedronka pt. „Szkolne Przygody Słodzia-
ków” dla klas I–III.

We wrześniu otrzymaliśmy zestaw książek „Co się stanie na leśnej 
polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków” oraz pakiety mate-
riałów informacyjnych, motywacyjnych, których celem było zachęcenie 
uczniów do codziennego czytania. Wkrótce zarejestrowaliśmy klasy i 
przystąpiliśmy do realizacji zadań konkursowych. 

Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza to różne zadania dla 
klas. Klasa I rysowała historie słodziaków, klasa II tworzyła komiksy, kla-
sa III pisała krótkie historie i je ilustrowała. Druga część to wspólnie zor-
ganizowany Dzień Głośnego Czytania, który odbył się 23 października. Na 
spotkanie został zaproszony myśliwy Marek Cieślar, dyrektor szkoły Kata-
rzyna Czyż, radny Wisły i strażak OSP Wisła Jawornik Stanisław Cieślar, 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz starsi i młodsi koledzy ze 
szkoły. W uroczystości łącznie wzięło udział 75 osób. Spotkanie odbyło 
się w dwóch pięknie przygotowanych salach, które przypominały las, a 
dzięki świeżym gałązkom świerków pachniało jak w prawdziwym lesie. 
Uczniowie wzięli udział w zabawach: „Czy uważnie słuchałeś?”, „Czyj to 
dom?”, „Co jedzą zwierzęta?”. W Teatrzyku cieni „Kto mieszka na leśnej 
polanie?” rysowali jesienny strój dla Słodziaka. Sprawdzali także swoją 
wiedzę o Słodziakach, rozwiązując test. Zaproszony gość – myśliwy Ma-
rek Cieślar opowiedział, jakie zwierzęta można spotkać w naszych lasach. 
Oglądaliśmy parostki kozłów (czyli samców sarny), szable i fajki dzików, 
ogromne poroża jeleni. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób myśliwi 
dbają o zwierzęta i na czym polega ich praca.

Zarówno praca w każdej klasie, jak i wspólny Dzień Głośnego Czy-
tania miały wpływ na ocenę Jury i przyznanie nagrody. Udało się! Klasa I 
wywalczyła dla szkolnej biblioteki nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł 
na wzbogacenie księgozbioru oraz nagrody rzeczowe dla uczniów klasy I.

Drugi sukces to już sukces indywidualny. W konkursie plastycznym, 
organizowanym przez Warszawski Instytut Bankowości, nasza uczenni-
ca Magda Podżorska zdobyła 1. miejsce oraz wygrała nagrodę główną, 
czyli tablet. Gratulujemy! Zadaniem uczestników było narysowanie w 
możliwie najciekawszy i najbardziej oryginalny sposób jak będą wyglą-
dać płatności bezgotówkowe.

Koordynator konkursów w szkole oraz wychowawca klasy III Joanna 
Bolechowicz–Świerczek składa podziękowania na ręce wychowawców kla-
sy I Elżbiecie Panek i Klaudii Byrt, klasy II Małgorzacie Pilch i Marzenie 
Smagacz, oraz nauczycielce–bibliotekarce Halinie Raszce za zaangażowanie 
w projekt „Szkolne Przygody Słodziaków” i realizację zadań. Szczególne 

gratulacje dla uczniów i 
wychowawców klasy I za 
zdobycie cennej dla szkoły 
nagrody oraz gratulacje dla 
Magdy i jej rodziców za 
zaangażowanie w konkurs 
plastyczny i przygotowanie 
atrakcyjnej i oryginalnej pra-
cy, która podbiła serca juro-
rów w Warszawie.

Joanna Bolechowicz–
Świerczek

PODATKI I OPŁATY LOKALNE  
W ROKU 2019 (część 1)

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że na XLV sesji Rady Miasta 
w dniu 18 października 2018 roku, po 4–letnim okresie zamrożenia 
stawek podatkowych, podjęte zostały nowe uchwały w tym zakresie. 
Mimo gwałtownie rosnących w gospodarce cen za towary i usługi, 
które nabywają i zlecają również gminne instytucje, nowe stawki 
tylko nieznacznie wzrosły w porównaniu do  obowiązujących do tej 
pory, tj. od roku 2014 (najczęściej niespełna 2%). Szczegółowa in-
formacja oraz treść uchwał zostały opublikowane w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce „URZĄD MIEJSKI / 
PODATKI I OPŁATY / 2019”. Najważniejsze ustalenia obejmują:
1) Nie wprowadzono opłaty od posiadania psów ani opłaty rekla-

mowej. 
2) Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków: rocznie 0,91 PLN od 1 m2 powierzchni, za 
wyjątkiem:

–   gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na pod-
stawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działal-
ności gospodarczej: rocznie 0,52 PLN od 1 m2 powierzchni; 

b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych: rocznie 4,71 PLN od 1 ha po-
wierzchni; 

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez organiza-
cje pożytku publicznego: rocznie 0,42 PLN od 1 m2 powierzchni, 
za wyjątkiem

–   gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków 
jako drogi, które nie stanowią dróg publicznych i nie są objęte 
zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z prze-
pisów powszechnie obowiązujących: rocznie 0,20 PLN od 1 m2 
powierzchni; 

d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 
(…), o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o 
rewitalizacji: rocznie 3,00 PLN od 1 m2 powierzchni;

e) od budynków lub ich części mieszkalnych: rocznie 0,76 PLN od 
1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:

–   mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie muzealnictwa, które nie są objęte  zwolnieniami  bądź  in-
nymi  preferencjami  wynikającymi  z przepisów  powszechnie obo-
wiązujących: rocznie 6,83 PLN od 1 m2  powierzchni użytkowej;

–   mieszkalnych zajętych na prowadzenie pozostałej działalności 
gospodarczej: rocznie 22,97 PLN od 1 m2  powierzchni użytkowej;

–   garaży w budynkach mieszkalnych: rocznie 0,76 PLN od 1 m2  
powierzchni użytkowej;

f) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej: rocznie 22,97 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

–   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakre-
sie muzealnictwa, które nie są objęte zwolnieniami bądź innymi 
preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowią-
zujących: rocznie 6,83 PLN od 1 m2  powierzchni użytkowej;

g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym: rocznie 10,98 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

h) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie 
4,78 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

fot
. S

zk
oła

 P
od

sta
wo

wa
 nr

 5



echo WISŁY  21

KRONIKA POLICYJNA

i) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego: rocznie 6,83 PLN od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej, za wyjątkiem:

–   garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie 
7,63 PLN od 1m2 powierzchni użytkowej,

–   garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w bu-
dynkach gospodarczych: rocznie 7,63 PLN od 1m2 powierzchni 
użytkowej;

j) od budowli rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
za wyjątkiem:

–   urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków ko-
munalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków: rocznie 1,5% ich wartości.

Obowiązują wszystkie zwolnienia podatkowe przewidziane na rok 
2019 we wcześniej podjętych uchwałach. 

3) Dzienne stawki opłaty miejscowej wynoszą:
a) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy 
dzień pobytu – 2,00 PLN,

b) od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów prze-
bywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczyn-
kowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu – 1,00 PLN.

4) Stawki opłaty targowej wynoszą:
przy ul. Kolejowej
a) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez in-

dywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej pro-
dukcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,00 PLN

b) przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:
–  w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypadający 

w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 20,00 PLN
–  w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozosta-

łych miesiącach: stanowisko typu A: 45,00 PLN, typu B: 40,00 PLN
–  w pozostałe dni: stanowisko typu A: 95,00 PLN, typu B: 85,00 

PLN,
–  drugiego i kolejnego stałego stanowiska targowego, zajętego w 

nie więcej niż 50% jego powierzchni: 10,00 PLN.
c) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez han-

dlującego, 
–  w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypada-

jący w miesiącach: marzec, kwiecień,
październik, listopad: 2,00 PLN
–  w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozosta-

łych miesiącach: 4,00 PLN
–  w pozostałe dni: 7,00 PLN
d) przy sprzedaży z samochodu za powierzchnię gruntu zajętą przez 

handlującego:
–  w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypada-

jący w miesiącach: marzec, kwiecień,
październik, listopad: 10,00 PLN
–  w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozosta-

łych miesiącach: 20,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 t), 25,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej równej i 
powyżej 3,5 t)

–  w pozostałe dni odpowiednio: 45,00 PLN i 55,00 PLN.
rejon rynku
e) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zaję-

tego przez handlującego:
–  wyrobów twórczości ludowej: 5,00 PLN (stoisko z energią elek-

tryczną: 6,00 PLN)

–  pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,00 PLN (stoisko z 
energią elektryczną: 25,00 PLN)

–  pozostałych artykułów i usług: 35,00 PLN
f) przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz 

wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie 
o szerokości 2m za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez 
handlującego 10,00 PLN

g) w pozostałych miejscach: 35,00 PLN (stoisko z energią elek-
tryczną: 45,00 PLN)

Park Kopczyńskiego
h) przy sprzedaży wyrobów spożywczych ze stoiska, za każdy m2 

powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,00 PLN (sto-
isko z energią elektryczną: 45,00 PLN)

i) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,00 PLN (sto-
isko z energią elektryczną: 58,00 PLN)

j) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każ-
dy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,00 
PLN (stoisko z energią elektryczną: 28,00 PLN)

5) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 
a) od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość: 15,00 PLN 

miesięcznie, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny 30,00 PLN miesięcznie,

b) od każdego domku letniskowego lub innych nieruchomości wy-
korzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe: 200,00 
PLN rocznie, a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny 400,00 PLN rocznie.

Burmistrz Miasta Wisła zachęca do składania dokumentów 
podatkowych w formie elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną 
skrzynkę podawczą. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wisła w zakładce „URZĄD MIEJSKI / PODATKI 
I OPŁATY / 2019”.

– 1 listopada na ul. Malinka wpadł mieszkaniec Będzina, który 
jechał Fiatem Stilo, mając w organizmie 3 promile alkoholu.

– 2 listopada na ul. Kolejowej zatrzymano mieszkańca Żor, który 
prowadził Mercedesa pomimo cofniętych uprawnień.

– 4 listopada na os. Jurzyków zaginęła 79–letnia mieszkanka Cie-
szyna. Podjęte czynności przez Policję i Górskie Ochotnicze Pogoto-
wie Ratunkowe doprowadziły do odnalezienia kobiety jeszcze tego 
samego dnia.

– 9 listopada na ul. Ustrońskiej mieszkaniec Ligoty i mieszkan-
ka Puńcowa, jadący razem samochodem, wykazali się obywatelską 
postawą i podążając za „dziwnie” poruszającym się VW Passatem 
nagrali go, zatrzymali jego kierowcę a następnie przekazali Policji. 
Nietrzeźwy mieszkaniec Cieszyna, siedzący za kierownicą pojazdu, 
miał ok. 2 promile w wydychanym powietrzu.

– 11 listopada z terenu posesji przy os. Zdejszy zniknął motocykl 
krosowy marki Kawasaki. Szkodę oszacowaną na 4300 złotych po-
niósł mieszkaniec Wisły.

– 18 listopada na Oazie zatrzymano mieszkankę Istebnej, która 
kierowała samochodem marki Hyundai Getz, mając w organizmie 
niecały promil alkoholu.

– 18 listopada nieznani sprawcy „buchnęli” z terenu stacji paliw 
przy ul. Ustrońskiej gotówkę w kwocie 11 700 złotych.

– 25 listopada z parkingu przy al. Burschego skradziono samo-
chód marki Audi RS6 o wartości 500 000 złotych. Szkodę poniósł 
mieszkaniec Radomia.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Tomaszem Domagałą
Opracował Łukasz Bielski
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Sport

PIŁKRZE ZAKOŃCZYLI RUNDĘ
W listopadzie zakończyła się runda jesienna okręgówki w sezonie 

2018/19. Piłkarze WSS Wisła końcówkę pierwszej części sezonu mogą 
zaliczyć do udanych.

3 listopada piłkarze WSS Wisła podejmowali na własnym obiekcie 
rezerwy Rekordu Bielsko Biała. Mecz na Jonidle zakończył się remisem 
2:2 (Mateusz Cieślar, Mateusz Tomala). 11 listopada podopieczni trenera 
Tomasza Wuwra zanotowali cenną wygraną na boisku wyżej notowanego 
Pasjonata Dankowice. Wiślanie wygrali 3:0 (Szymon Woźniczka, Jakub 
Marekwica i Sebastian Juroszek). Rundę nasz zespół zakończył domowym 
pojedynkiem z LKS–em Kończyce Małe. 17 listopada wiślanie ograli benia-
minka również 3:0 (Jakub Niemczyk, Sebastian Juroszek i Mateusz Cieślar).

Na półmetku rozgrywek WSS Wisła zajmuje w tabeli okręgówki 10. 
miejsce z dorobkiem 25 pkt. i bilansem goli 30:29.           (luki)

KOSZYKARKI WALCZYŁY  
O LIGOWE PUNKTY

3 listopada koszykarki ISWJ Wisła pokonały we własnej hali RKK 
AZS Racibórz 71:47 w meczu 5. kolejki rozgrywek grupy południowej II 
ligi koszykówki kobiet. Była to druga wygrana podopiecznych Przemy-
sława Kurzoka i Daniela Arsenicza w tym sezonie.

ISWJ Wisła – RKK AZS Racibórz 71:47 (13:10, 18:12, 
18:17, 22:8) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (18), Justyna Pilch 
(13), Gabriela Kosek (10), Kamila Waliczek (6), Nikola Pałasz (6), Ju-
styna Brańka (5), Katarzyna Raszka (4), Stefania Seniow (4), Katarzyna 
Cieślar (3), Agata Tomala (2), Karolina Matuszny.

Tydzień później nawet 38 punktów Marceliny Strządały nie wystar-
czyło koszykarkom ISWJ Wisła do zwycięstwa w rozegranym 11 listopa-
da meczu wyjazdowym z Pogonią Ruda Śląska. Po bardzo zaciętym boju 
minimalnie lepsze okazały się rywalki.

Pogoń Ruda Śląska – ISWJ Wisła 79:74 (24:19, 18:18, 
22:19, 15:18) Skład (punkty): Marcelina Strządała (38), Nikola Pałasz 
(9), Gabriela Kosek (8), Justyna Pilch (6), Kamila Waliczek (5), Justyna 
Brańka (4), Katarzyna Raszka (2), Stefania Seniow (2), Agata Tomala, 
Karolina Matuszny, Katarzyna Cieślar.

W rozegranym 18 listopada kolejnym meczu II ligi koszykówki ko-
biet drużyna ISWJ Wisła przegrała we własnej hali z RMKS Rybnik. 
Podopieczne Przemysława Kurzoka i Daniela Arsenicza z niepokonany-
mi jak dotąd rybniczankami toczyły wyrównany bój. Po trzech kwartach 
prowadziły nawet czterema punktami, jednak w ostatnich dziesięciu mi-
nutach rywalki zagrały koncertowo, odnosząc piątą wygraną w sezonie.

ISWJ Wisła – RMKS Rybnik 55:65 (13:15, 14:8, 14:14, 14:28) 
Skład ISWJ Wisła: Marcelina Strządała (14), Gabriela Kosek (13), Justy-
na Pilch (12), Nikola Pałasz (7), Stefania Seniow (6), Kamila Waliczek 
(3), Agata Tomala, Justyna Brańka, Katarzyna Cieślar, Karolina Matusz-
ny, Katarzyna Raszka.

Miniony miesiąc koszykarki ISWJ Wisła zakończyły rozegranym 25 
listopada meczem z „Akademiczkami” z Katowic, którym uległy 42:79.

KU AZS UŚ Katowice – ISWJ Wisła 79:42 (22:16, 21:3, 19:9, 
17:14) Zagrały (punkty): Nikola Pałasz (15), Justyna Pilch (12), Mar-
celina Strządała (10), Agata Tomala (4), Stefania Seniow (1), Katarzyna 
Cieślar, Karolina Matuszny i Katarzyna Raszka.
Grały także drużyny młodszych roczników. Oto przegląd ich wyników:

– U10: Gwarek Pawłowice 19:18;
– U11: (turniej II) Pogoń Ruda Śląska 16:13, Orzeł Jaworzno 35:10;
– U12: (ISWJ I) Pogoń Ruda Śląska 17:15, MKS Czechowice–Dzie-

dzice 15:41, ŻAK Żory 19:41; (ISWJ II) UKS SP 27 Katowice 38:25, 
Orzeł Jaworzno 12:26;

– U13: (dom) Olimpia Wodzisław Śląski 71:62, (dom) MKS MOS 
Katowice 86:73;

– U14: (dom) MKS MOS Katowice 59:69, (wyjazd) Pogoń Ruda 
Śląska 53:52;

– U16: (wyjazd) Pogoń Ruda Śląska 20:78, (wyjazd) MKS Czecho-
wice–Dziedzice 24:63.         (luki)

Pumptrack już otwarty 
23 listopada na pumptracku w Wiśle odbyły się Międzynarodowe 

Zawody Pumptackowe. Wydarzenie zorganizowano jako zwieńczenie 
projektu „Jabłonków – Wisła – pumptracki bez granic”, który uzyskał 
wsparcie w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG 
V–A: Czechy – Polska.

Sportowa rywalizacja odbyła się w obecności przedstawicieli cze-
skiego partnera projektu. Imprezę poprowadzili członkowie Fundacji 
OnBoard, rozpoczynając od krótkiego instruktażu. Każdy uczestnik mógł 
spróbować jazdy na torze, część wybrała longboardy, niektórzy próbo-
wali swoich sił na rowerach typu BMX. Dzieciaki radziły sobie świetnie, 
mimo że większość nigdy wcześniej nie próbowała jazdy na pumptra-
cku. Po seriach próbnych rozpoczęły się zawody w dwóch kategoriach: 
longboard i rower. Rywalizacja była bardzo zacięta, a różnice między 

poszczególnymi zawodnikami niewielkie. Sportowe emocje podkręcała 
zaangażowana publiczność. Gorąca kawa i herbata chroniły uczestników 
przed zimnem, a drożdżówki i banany uzupełniały spalone kalorie.

O doskonałą atmosferę zadbali także starosta Jabłonkowa Jiří Ha-
mrozi oraz burmistrz Wisły Tomasz Bujok, którzy wszystkim zaimpo-
nowali odwagą i również zmierzyli się z torem. Oba przejazdy zostały 
nagrodzone owacją na stojąco. Mimo listopadowej aury, atmosfera była 
gorąca, a nagrody rzeczowe i puchary motywowały do walki o najlepsze 
miejsca. 

Ostatecznie klasyfikacja zawodników wyglądała następująco:
– kategoria LONGBOARD: 1. Wojciech Lange (19:57), 2. Tomasz 

Krzempek (21:80), 3. Albert Cieślar (27:65), 4. Adam Kawecki (36:87);
– kategoria ROWER: 1. Nikodem Osadnik (20:62), 2. Albert Cie-

ślar (20:96), 3. Stanisław Prochowski (22:85), 4. Natan Lazar (22:89), 5. 
Eryk Nowak (24:68), 6. Tomasz Krzempek (24:80), 7. Jakub Szczęsny 
(27:28), 8. Jakub Wisełka (29:96).

Wszystkim serdecznie gratulujemy, także tym, którzy nie stanęli na 
podium. Gorąco zachęcamy do korzystania z torów w Wiśle i Jabłon-
kowie. W Wiśle w punkcie informacji turystycznej na rynku już wiosną 
będzie można wypożyczać za darmo rowery typu BMX oraz longboardy. 
U czeskiego partnera projektu taki sprzęt również można wypożyczyć w 
Jablunkovskim Centrum Kultury a Informací.                   (psz)
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Podsumowali Ligę 6 
9 listopada w Chacie Olimpijczyka Jasia i Helenki podsumowa-

no sezon 2018 piłkarskiej Ligi 6 o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. 
Gospodarz naszego miasta Tomasz Bujok wręczył nagrody i puchary 
najlepszym drużynom i graczom minionych rozgrywek.

Nagrody indywidualne odebrali Michał Raszka (Lisy) – król 
strzelców i najlepszy piłkarz Ligi 6, Jakub Kubala (Lisy) – najlep-
szy bramkarz Ligi 6, Marek Legierski (Głębce) – nagroda fair play. 
Pamiątkową statuetkę otrzymał także sędzia główny Ligi 6 Ryszard 
Olszar. Nagrody rzeczowe w postaci markowego sprzętu sportowego 
odebrali przedstawiciele drużyn Lisy, Epompa.pl i Łabajów–Czarne 
Nadleśnictwo – trzech najlepszych ekip minionego sezonu. Pozostałe 
drużyny otrzymały upominki – futbolówki i lód w sprayu.

Dziękujemy wszystkim zespołom za udział w rozgrywkach!
(luki)
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• 28 października odbył się III Ogólnopolski Wyścig w Kolarstwie 
Przełajowym o Puchar Burmistrza Mikołowa, zaliczany do klasyfi-
kacji Pucharu Polski. 27. miejsce zajął Patryk Nogowczyk z Wisły, 
który wśród juniorów był 12.

• W dniach 2–4 listopada w Żyrardowie odbył się turniej Dywizji 
B w ramach rozgrywek Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 
koszykówce dziewcząt (rocznik 2005 i młodsze).Awans do drugie-
go etapu wywalczyły reprezentacje województwa łódzkiego i ku-
jawsko–pomorskiego, natomiast kadra Śląska barw której broniły 
trzy zawodniczki ISWJ Wisla: Karolina Kiraga, Marta Grabska i 
Magda Barabasz zajęła siódmą lokatę.

• Siedem zwycięstw odnieśli zawodnicy WSS Wisła w Otwartych 
Mistrzostwach Brandenburgii w skokach narciarskich, któ-
re odbyły się 3 listopada w niemieckim Bad Freienwalde. Na 
skoczni K–60 najlepsi okazali się Nicole Konderla, Wiktoria 
Kiersnowska i Wiktor Szozda, na skoczni K–42 triumfowa-
li Mikołaj Wantulok i Tymoteusz Cienciała, na skoczni K–21 
ze zwycięstwa cieszył się Kacper Wantulok, z kolei na skoczni 
K–10 najlepszy był Adam Pilch.

SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Jakub Glajcar zajął 4. miejsce w XI Maratonie Beskidy, który od-

był się 3 listopada w Radziechowach. Wiślanin stanął na 2. stopniu 
podium w kategorii M–30. 61. lokatę zajął Ireneusz Miedziak (21. 
w kategorii M–30), a Irena Piotrowska była 118. (17. wśród kobiet 
i 9. w kategorii K–30). W ramach imprezy odbyły się również IV 
Mistrzostwa Polski w Maratonie Nordic Walking. Tu świetnie za-
prezentowała się Barbara Cieślar, która triumfowała w klasyfikacji 
generalnej kobiet, a w „generalce” całego marszu była 16.

• Anna Barczuk zajęła 165., a Anna Procner 229. miejsce w VI Je-
siennym Biegu Potrójnej, który odbył się 3 listopada na Przełęczy 
Kocierskiej niedaleko Andrychowa. Zawodniczki z Wisły w rywa-
lizacji pań zajmowały odpowiednio 26. i 53. miejsce, a w swoich 
kategoriach wiekowych zajmowały 11. (K–18) i 32. (K–35) lokatę.

• 4 listopada w niemieckim Bad Freienwalde odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Brandenburgii w kombinacji norweskiej. Zawodnicy 
WSS Wisła odnieśli trzy zwycięstwa. Nicole Konderla, Wiktoria 
Kiersnowska i Adam Pilch mogli cieszyć się ze zwycięstwa, nato-
miast na podium stawali jeszcze Wojciech Troszok, Paweł Pierz-
chała i Jan Małyjurek.

• 10 listopada w Wiśle odbyła się piąta edycja imprezy sportowo–re-
kreacyjnej „Górska Przygoda”. W rywalizacji biegaczy podobnie 
jak przed rokiem najlepszy okazał się Marcin Kubica z Bielska–
Białej, który wyprzedził Grzegorza Szulika z Jastrzębia–Zdroju 
oraz Mariusza Miśkiewicza z Cieszyna. Wśród kobiet dystans 17 
kilometrów najszybciej pokonała Alina Wyleżałek z Gliwic. W 
poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Ju-
dyta Rębisz z Raciborza, Alina Wyleżałek z Gliwic, Sabina Bar-
tecka z Żor, Marcin Kubica z Bielska–Białej, Grzegorz Szulik z 
Jastrzębia–Zdroju, Mariusz Ingacak z Jaworzna i Zbigniew Sza-
tanik z Ujsół. Z kolei w marszu nordic walking na dystansie 12,5 
kilometra zwyciężyli: Joanna Kołodziej z Rudy Śląskiej oraz Piotr 
Niechwiejczyk ze Świętochłowic. Oboje powtórzyli swój wyczyn 
sprzed roku. Organizatorzy, czyli Stowarzyszenie „Sport Pełen Pa-
sji” i Hotel Podium nie zapomnieli także o najmłodszych. W biegu 
młodzieżowym na dystansie około 400 metrów triumfowali: Patry-
cja Rębisz z Raciborza i Bartosz Skrobiś z Jastrzębia–Zdroju.

• 10 listopada w Katowicach odbyła się impreza biegowa „Wolność 
na 5” zorganizowana przez III Liceum Ogólnokształcące im. Ada-
ma Mickiewicza oraz Fundację „Cała Naprzód”. W biegu głów-
nym na dystansie 10 kilometrów udział wziął Ireneusz Kosek z 
Wisły, który zajął 110. miejsce.

• W dniach 10–11 listopada w Wiśle rozegrano 3. Grand Prix Polski 
Weteranów w tenisie stołowym. W poszczególnych grupach wie-
kowych najlepsi okazali się: Dorota Paluch z Jastrzębia–Zdroju, 
Halina Siewiert z Siemianowic Śląskich, Alicja Skrzypicka z Lubi-
na, Jacek Flaumenhaft z Szówska, Konstantyn Pushkarov z Biecza, 
Jan Molęda z Radomia, Henryk Prusiński z Olsztyna, Bronisław 
Kurzak z Bilczy, Henryk Glura z Bydgoszczy oraz Henryk Mryc z 
Rząski.

• 17 listopada koszykarska reprezentacja Polski kobiet przegrała w 
Bydgoszczy z Turcją 49:68 w meczu eliminacji do Mistrzostw Eu-
ropy 2019. Ta porażka oznacza, że podopieczne Arkadiusza Ru-
sina nie mają już nawet teoretycznych szans na awans do turnieju 
finałowego mistrzostw kontynentu. W meczu tym zagrała wycho-
wanka ISWJ Wisła Magdalena Szajtauer, która zdobyła 2 punkty, 
zanotowała 5 obronnych zbiórek, 1 asystę oraz 1 blok.

• 17 listopada na kompleksie skoczni w Wiśle Centrum odbył 
się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i 
Młodzieży „Silesia Cup” z cyklu „Beskidzkie Nadzieje”. W po-
szczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Pau-
lina Czepczor (WSS Wisła) – dziewczęta rocznik 2006–2008/
skocznia HS–24, Antonina Bobak (KS Eve–nement Zakopa-
ne) – dziewczęta rocznik 2009 i młodsze/skocznia HS–13, Da-
niel Škarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm) – chłopcy rocznik 
2006–2008/skocznia HS–44, Mikołaj Wantulok (WSS Wisła) 
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– chłopcy rocznik 2007–2008/skocznia HS–44, Kacper Wantu-
lok (WSS Wisła) – chłopcy rocznik 2007–2008/skocznia HS–24, 
oraz Adam Pilch (WSS Wisła) – chłopcy rocznik 2011 i młodsi/
skocznia HS–13. Na podium stawali jeszcze inni zawodnicy i za-
wodniczki WSS Wisła. Na jego drugim stopniu stanęli: Dorota 
Kawulok – dziewczęta rocznik 2009 i młodsze/skocznia HS–13, 
Wiktor Szozda – chłopcy rocznik 2006–2008/skocznia HS–44 
oraz Paweł Pierzchała – chłopcy rocznik 2011 i młodsi/skocz-
nia HS–13. Blisko miejsca na „pudle” byli jeszcze: Agnieszka 
Ochodek – dziewczęta rocznik 2006–2008/skocznia HS–24, Ty-
moteusz Cienciała – chłopcy rocznik 2006–2008/skocznia HS–
44 i Adam Łupieżowiec – chłopcy rocznik 2007–2008/skocznia 
HS–24, którzy zajęli 4. lokaty w swoich kategoriach.

• 21 listopada koszykarska reprezentacja Polski kobiet pokonała 
w Bydgoszczy Estonię 82:51 w meczu szóstej i zarazem ostat-
niej kolejki eliminacji do Mistrzostw Europy 2019. Pomimo tego 
zwycięstwa Polki nie wywalczyły awansu do turnieju finałowe-
go mistrzostw kontynentu. Wychowanka ISWJ Wisła Magdalena 
Szajtauer zdobyła 7 punktów, zanotowała 5 zbiórek, 1 asystę oraz 
1 blok.

• 24 listopada na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się Międzyna-
rodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Miko-
łaj z Goleszowa”. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali 
się: Wiktoria Przybyła (Sokół Szczyrk), Paulina Czepczor (WSS 
Wisła), Julia Fender (Klimczok Bystra), Wojciech Troszok (WSS 
Wisła), Wiktor Szozda (WSS Wisła), Tymoteusz Dyduch (Klim-
czok Bystra), Kacper Wantulok (WSS Wisła) i Adam Pilch (WSS 
Wisła). Na podium stwali jeszcze: Dorota Kawulok, Jakub Wiseł-
ka, Tymoteusz Cienciała, Mikołaj Wantulok, Adam Łupieżowiec i 
Jakub Nawrocki, również reprezentujący wiślański klub.

• 25 listopada w Mysłowicach odbyły się Mistrzostwa Miasta w 
Judo. Po raz kolejny bardzo dobrze zaprezentował się Bartosz 
Baczyński, który zajął 1. miejsce w swojej kategorii. Jego klubo-
wa koleżanka Zuzia Zalewska zajęła 5. miejsce. Natomiast dzień 
wcześniej, 24 listopada w Skoczowie odbył się Międzynarodowy 
Turniej Judo z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
Zawodnicy UKS Centrum Wisła na podium stawali ośmiokrotnie 
(trzy razy na jego drugim stopniu oraz pięć – na trzecim).

• Austriak Mario Seidl wygrał pierwsze w tym sezonie zawody Pu-
charu Świata w kombinacji norweskiej (1 skok – skocznia HS–142 
(K–120) / beg na 10 km), które rozegrano 24 listopada w fińskiej 
miejscowości Ruka. Na 25. pozycji uplasował się Paweł Słowiok 
z Wisły (strata 3.48,8), natomiast Adam Cieślar z Istebnej, drugi z 
wychowanków WSS Wisła, został sklasyfikowany na 39. pozycji 
(strata 6.45,5). Dzień później, 25 listopada, nasi dwuboiści wraz 
ze Szczepanem Kupczakiem i Wojciechem Marusarzem, zajęli 6. 
miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata w kombinacji 
norweskiej (4 x 1 skok – skocznia HS142 (K–120) / bieg 4 x 5 km), 
co jest najlepszym wynikiem Polaków w historii tej dyscypliny. Do 
zwycięskiego zespołu Niemiec, biało–czerwoni stracili 3.21,0.

(luki)
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Kolarze podsumowują  
sezon

Wiślańscy kolarze z grupy Hotel*** Podium Wisła & Diagnostix 
podsumowali sezon. Oto kilka zaległych wyników. 2 września cykl 
Bike Atelier MTB Maraton zawitał do Gliwic. Na starcie stawił się 
3–osobowy skład z Wisły. Ewa Gorzelany zajęła wysokie 3. miejsce 
w kategorii K–40, natomiast Adam Pilch i Janusz Gomola w kate-
gorii M–40 zajęli odpowiednio 27. i 40. miejsce. – Płaski i niezbyt 
trudny profil trasy sprzyjał szybkiemu ściganiu. Dystans liczył 29 ki-
lometrów i 205 metrów przewyższenia. Już na początku wyścigu Ja-
nusz zaliczył groźny upadek, ale skończyło się tylko na konkretnych 
„zdrapkach”, co nie przeszkodziło w ukończeniu wyścigu. Reszta 
drużyny bezpiecznie i bez większych problemów dojechała do mety 
– relacjonują wiślańscy cykliści.

Kolejna, dziewiąta runda Bike Atelier MTB Maraton odbyła się 
30 września w Ustroniu. – Tutaj organizator zapewnił nam prawdziwe 
górskie ściganie. Głównym jego punktem było zdobycie szczytu Małej 
Czantorii, a potem zjazd leśnymi, kamienistymi drogami w kierunku 
góry Tuł. Reszta wyścigu prowadziła przez Cisownicę i Ustroń z metą 
w okolicach tamtejszego amfiteatru. 32 km i 906 m przewyższenia 
było nie lada wyzwaniem dla zawodników – opowiada Janusz Gomola. 
Tym razem najlepiej poradził sobie Wojtek Rensz, zajmując 7. miejsce 
w najmocniejszej klasie M–30. W klasie M–40 Adam Pilch był 15., a 
Janusz Gomola 26. Kolejny dobry start zanotowała również Ewa Go-
rzelany, zajmując 5. miejsce w swojej kategorii.

Finałowe zawody cyklu odbyły się 14 października w Dąbrowie 
Górniczej. Start i meta zlokalizowane były w okolicy zbiornika Po-
goria II. Piękna pogoda, płaski profil trasy, 31 km do przejechania i 
szybkie ściganie. – tak w skrócie można opisać te zawody. Wiślań-
ską drużynę reprezentowało dwóch zawodników. W kategorii M–40 
Adam Pilch był 14., a Janusz Gomola 20.
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Podsumowując sezon 2018, którego głównym celem były star-
ty w cyklu Bike Atelier MTB Maraton, wiślańscy zawodnicy za-
prezentowali się z bardzo dobrej strony. W klasyfikacji generalnej 
Ewa Gorzelany zajęła wysokie 4. miejsce w klasie K–40, ale również 
panowie zakończyli zmagania na dobrych miejscach w „generalce”. 
Adam Pilch był 12., a Janusz Gomola 16. w klasie M–40. – Wszyscy 
zgodnie uważamy sezon za bardzo udany. Najważniejsze, że udało 
się uniknąć poważnych kontuzji. Oczywiście nie brakowało wy-
wrotek czy defektów sprzętu ale to jest wkalkulowane w ten sport. 
Mimo to mieliśmy dużo frajdy i przyjemności z każdych zawodów. 
Odkryliśmy ciekawe miejsca naszego regionu i poznaliśmy mnóstwo 
ludzi „pozytywnie zakręconych rowerowo”, a nauka i doświadcze-
nie, które zdobyliśmy, powinny zaprocentować w kolejnym sezonie. 
Chcemy bardzo serdecznie podziękować właścicielom i dyrekcji Ho-
tel*** Podium Wisła & Diagnostix za wszelką pomoc i możliwość 
korzystania ze sprzętu jakim dysponuje ośrodek – mówią wiślańscy 
kolarze i dodają. – Do zobaczenia w sezonie 2019!

Janusz Gomola
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Wiślanie grają w Amatorskiej 
Lidze Siatkówki Ustroń 

Grupa pasjonatów gry w siatkówkę z Wisły, skrzyknęła się 
i reprezentuje nasze miasto w rozgrywkach Amatorskiej Ligi 
Siatkówki w Ustroniu. Naszym siatkarzom idzie świetnie, we 
wszystkich dotychczasowych meczach zainkasowali komplet 
punktów i przewodzą tabeli! Życzymy powodzenia w dalszej 
części sezonu!
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Sukcesy dżudoków
17 listopada w Rybniku odbył się XII Międzynarodowy Turniej 

Judo „Silesia Cup”. W zawodach udział wzięli młodzicy klubu UKS 
Wisła Centrum.

Wspaniale zaprezentował się Bartosz Baczyński, który wygry-
wając wszystkie walki zajął 1. miejsce w kategorii 81 kg. Z dobrej 
strony pokazała się także Zuzanna Zalewska, zajmując 7. miejsce.

Turniej miał status eliminacji do kadry wojewódzkiej. Już nie-
długo podopieczni trenerów Jakuba Matusznego i Dariusza Dragona 
będą walczyć o kolejne miejsca w rankingu.       (luki)
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Wiślańscy szermierze z medalami 
Mistrzostw Polski!

W dniach 24–25 listopada w Warszawie rozegrane zostały dru-
żynowe oraz indywidualne Mistrzostwa Polski w Kendo (szermierka 
japońska). Wzięła w nich udział dwójka wiślańskich instruktorów 
– Krzysztof Kaczorowski i Aleksandra Polok, trenująca na co dzień 
dzieci i młodzież w Sekcji Kendo Genryoku UKS Wisła. 

Oboje reprezentowali barwy klubu Yokokan Kendo Katowice, 
który stanął w szranki z piętnastoma innymi klubami z całej Polski. 
Po wygraniu trzech walk w fazie grupowej (3:1, 5:0, 5:0) i wyjściu z 
pierwszego miejsca, drużyna ze stolicy Górnego Śląska starła się z re-
prezentacją Sopockiego Klubu Kendo. Po bardzo zaciętych walkach, 
zakończonych wynikiem 2:2 decydowały małe punkty (ippon). Tutaj 
o jeden więcej (5:6) uzbierali kendocy z Trójmiasta, tym samym wi-
ślańscy zawodnicy w barwach katowickiego klubu mogli cieszyć się 
z brązowych medali Drużynowych Mistrzostw Polski.

W drugim dniu rywalizacji odbyły się zmagania indywidualne. 
Krzysztof Kaczorowski z powodu kontuzji naderwania mięśnia nie był 
w stanie wziąć udziału w zawodach, natomiast rewelacyjnie spisała się 
Aleksandra Polok, która dotarła aż do finału. W walce o złoty medal 
wiślanka spotkała się z bardzo utytułowaną reprezentantką Warszaw-
skiego Klubu Kendo Aliną Gdeczyk i musiała uznać wyższość swojej 
rywalki. Tytuł wicemistrzyni kraju jest jednak wielkim sukcesem na-
szej zawodniczki. Gratulujemy!                     Krzysztof Kaczorowski
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W dniach 16–18 listopada w Wiśle odbyła się inauguracja Pucha-
ru Świata w skokach narciarskich w sezonie 2018/19. Organizatorzy 
tego wielkiego święta sportu po raz kolejny udowodnili, że świetnie 
się znają na swojej robocie i potrafią przygotować wydarzenie na na-
prawdę wysokim poziomie.

Na początku były treningi i kwalifikacje na skoczni im. Adama 
Małysza, potem ceremonia wręczenia numerów startowych i zabawa w 
Strefie Kibica. Tak Wisła przywitała 16 listopada kibiców i uczestników 
premierowych zawodów Pucharu Świata w tym sezonie. W kwalifika-
cjach najlepszy był Jewgienij Klimow z Rosji a najlepsza „10” skocz-
ków zjechała potem do centrum Wisły, by tradycyjnie w Strefie Kibica 
spotkać się z fanami i odebrać plastrony. Wręczali je burmistrz Wisły 
Tomasz Bujok, prezes PZN Apoloniusz Tajner i legenda polskich sko-
ków narciarskich Adam Małysz. Była okazja do pamiątkowych zdjęć i 
zdobycia autografu. Wśród zawodników znalazł się Junshiro Kobayashi, 
zwycięzca konkursu inauguracyjnego Pucharu Świata sprzed roku. Ja-
pończyk odebrał z rąk prezesa Tajnera replikę pucharu za wygraną z po-
przedniego sezonu, gdyż oryginalny puchar niestety... stłukł się podczas 
trzęsienia ziemi, jakie nawiedziło Kraj Kwitnącej Wiśni. Ten piękny gest 
zawodnik z Japonii zapewne zapamięta na długo.

SZUMNA INAUGURACJA powtórzyłby sukces brata sprzed roku. Tuż za po-
dium wylądował najlepszy z Polaków Kamil Stoch 
(126,5 i 127 m). Lider kadry Stefana Horngachera 
stracił do Japończyka zaledwie 0,3 pkt.! Jedyny 

wiślanin w konkursie Piotr Żyła zakończył rywalizację na bardzo do-
brym, 6. miejscu. Skoczek WSS Wisła za próby na odległość 124,5 i 
131 m uzyskał notę 251,3 pkt., czyli od miejsca na „pudle” dzieliło go 
zaledwie 4,3 pkt. Pozostali skoczkowie z wiślańskiego klubu Tomasz 
Pilch i Aleksander Zniszczoł niestety przepadli w kwalifikacjach.

Drugi dzień weekendu z Pucharem Świata w Wiśle – 17 listopada 
– to konkurs drużynowy, inaugurujący skakanie w sezonie 2018/19. 
Wspaniale dopingująca skoczków publiczność mogła fetować zwycię-
stwo reprezentacji Polski. Podopieczni trenera Stefana Horngachera na 
skoczni w Wiśle Malince zaprezentowali się w składzie: Piotr Żyła, 
Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wybór szkoleniowca ka-
dry okazał się trafny, bo biało–czerwoni wygrali konkurs, zdobywając 
1026,6 pkt. – Dobrze było – powiedział Kamil Stoch z uśmiechem. – 
Atmosfera była super i z tego można czerpać energię i inspirację dla 
tego co robimy – dodał lider polskich skoków. – Bywało różnie w tym 
konkursie, ale na koniec daliśmy radę. Pierwsza rywalizacja w sezo-
nie zakończyła się sukcesem. Organizatorom i ludziom pracującym na 
obiekcie należą się brawa za przygotowanie skoczni dla nas i kibiców 
– dodał Dawid Kubacki. – Skoki były w porządku, ale zawsze można 
coś poprawić. Ja miałem problem z telemarkiem, więc mam nad czym 
pracować – podsumował z kolei Piotr Żyła.

Drugie miejsce zajęli Niemcy w składzie: Karl Geiger, Markus Ei-
senbichler, Stephan Leyhe i Richard Freitag, którzy uzyskali notę 1015,5 
pkt. Podium uzupełnili Austriacy w składzie: Michael Hayboeck, Cle-
mens Aigner, Daniel Huber i Stefan Kraft, którzy uzyskali 972,0 pkt. 

Ostatnim akcentem wielkiego święta sportu w naszym mieście 
był pierwszy tej zimy konkurs indywidualny. 18 listopada na skoczni 
im. Adama Małysza wygrał Rosjanin Jewgienij Klimow, co zasko-
czeniem nie jest, gdyż zawodnik ten był najlepszy w letnim cyklu 
FIS Grand Prix i w kwalifikacjach. Triumfator skakał w Wiśle na 
odległość 127,5 i 131,5 m, uzyskując notę 263,4 pkt. Drugie miejsce 
wywalczył Niemiec Stephan Leyhe, który miał notę 256,7 pkt. (124,5 
i 130,5 m). Na trzecim miejscu zawody ukończył Japończyk Ryoyu 
Kobayashi z notą 255,6 pkt. (137,5 i 127 m). Gdyby zawodnik z Kra-
ju Kwitnącej Wiśni nie podparł swojej pierwszej próby, być może 

Obu konkursom jak zwykle w Wiśle towarzyszyła fantastycz-
na atmosfera. Cały weekend ze skokami w naszym mieście należy 
uznać za bardzo udany. Tego samego zdania jest szef Komitetu Or-
ganizacyjnego Pucharu Świata w Wiśle Andrzej Wąsowicz. – Przy-
gotowania były bardzo ciężkie ze względu na warunki atmosferyczne. 
Jak zwykle gonił nas czas, ale myślę, że kolejny raz udało nam się 
dobrze zorganizować dużą imprezę. Dla mnie najważniejsze były po-
dziękowania od Waltera Hofera, dyrektora FIS, który powiedział, że 
inauguracja Pucharu Świata w Wiśle znowu wypadła okazale – mówi 
prezes Śląsko–Beskidzkiego Związku Narciarskiego.

Również miasto zaoferowało kibicom sporo rozrywki w zorgani-
zowanej na placu Hoffa Strefie Kibica. Wspólne oglądanie zawodów 
na telebimie, konkursy dla publiczności, możliwość skorzystania z 
symulatorów skoków narciarskich, pokaz barmański Agnieszki Cie-
ślar – mistrzyni świata barmanów, oraz fajne koncerty – to wszyst-
ko czekało na kibiców w trakcie zawodów i po ich zakończeniu na 
wiślańskim rynku. – Cieszymy się, że kolejna inauguracja Pucharu 
Świata wyszła bardzo dobrze. To duża promocja dla Wisły, a dla ki-
biców i mieszkańców możliwość uczestnictwa w wielkim sportowym 
święcie. Za rok kolejna inauguracja sezonu, na którą już teraz ser-
decznie zapraszam – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

W listopadzie zawody Pucharu Świata rozegrano także w fińskiej 
miejscowości Ruka, niedaleko Kuusamo. W dniach 24–25 listopada 
odbyły się tam dwa konkursy indywidualne. W pierwszym, jedno-
seryjnym, Piotr Żyła zajął 3. miejsce (135,0 pkt. – 136 m). Wygrał 
Ryoyu Kobayashi z Japonii (142,0 pkt. – 138,5 m). W drugim wiśla-
nin zajął 5. lokatę (274,0 pkt. – 133,5 i 139,5 m), a ponownie najlep-
szy był Ryoyu Kobayashi (310,4 pkt. 140 i 147,5 m).

Łukasz Bielski
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Zebrały się Hana z Marenó
– Jakóż sie mosz po tych sportowych atrakcyjach?
– Tak prawisz, jakbych to jo skokoł, ale prowda je, że wysiłek 

to je nie jeny dlo chłapców, ale też dlo władz miasta.
– Nó myśle, że to sie im podarziło. Kibice chwolili se ten dar-

mowy transport pod skocznie, ty wielki ekrany postrzodku dziedzi-
ny i co już jeny ta było.

– Zaś sie nasze władze ukozały z dobrej stróny!
– Nó, coby tak ganc dobrze było, to bych sie nie zgodził!
– Cóż zaś ci sie nie spodobało?
– A widziołeś wiela było próznych miejsc na widowni? Dyciut-

ki były wszycki pozaimane, a temi razy ni!

– Wiysz, w telewizyji to tak dobrze nie ukozali, ale sie mi zdało 
ło wiela mieni tych transparentów, co dycki były z całej Polski. 
Zdało się, jakby ci filmowcy mieli zakozane to ukozać.

– To mi ni ma dziwne, bo mało kierego je stać na kupieni biletu 
za 220zł, a jeszcze jak z rodzinó, to 660zł!! To wyglądo na robote 
przeciw sportowi!

– W radyju sie cudowali, że bilety drogi, bo po 140zł, a dy to 
były ty nejłacniejsze , co sie jeny mógło stoć!

– Ale tóż kiery ty ceny uchwoloł? Czy to idzie do  miasta?
– Zdo mi sie, że ni, może dlo tego Związku Narciarskigo?
– Kierysi był straszecznie chytry na pijądze, a kibice ciyrpió!
– Mie to wyglądo na robote na złość Wiśle! Zowiścili dobrej 

łorganizacyje, to mocie! Kibice byli radzi, wszycy ich chwolili, to 
nie bydziecie mieli!

– Nó, jakeś biydny, to siedź dóma, a nie pier sie kaj cie nie chcó!

KALENDARIUM IMPREZ
12 grudnia (środa) – Warsztaty ozdób świątecznych – Muze-

um Beskidzkie
14 grudnia (piątek) – Wernisaż wystawy świątecznej Stowa-

rzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” oraz wystawa podsumowu-
jąca projekty „Wiślański Brucliki i Wałaszczoki” oraz „ Dziecięcy 
strój pasterski” – Galeryjka Wiślańskiego Centrum Kultury

16 grudnia (niedziela) – Wernisaż wystawy Zbigniew Bury – 
malarstwo, rzeźba, ceramika – Galeria „U Dziadka”

21 grudnia (piątek) – Dzień patrona szkoły – Adama Mickie-
wicza – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Czarnem

25 grudnia (wtorek) – „White Christmas” – Bożonarodzenio-
wy koncert świąteczny – Villa Rubinstein

26–30 grudnia (środa–niedziela) – Strefa Białych Świąt – Plac 
Hoffa, kościół ewangelicko–augsburski Ap. Piotra i Pawła, kościół 
rzymsko–katolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

27 grudnia (czwartek) – Wspólne kolędowanie – Kościół 
ewangelicko–augsburski Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle

28 grudnia (piątek) – Koncert Kolęd – Kościół rzymsko–kato-
licki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

29 grudnia (sobota) – Koncert kolęd w wykonaniu chóru z pa-
rafii Św. Klemensa w Ustroniu – Kościół rzymsko–katolicki pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

31 grudnia (poniedziałek) – Sylwester na Rynku – Plac Hoffa
4 stycznia (piątek) – Koncert Kolęd Zespołu Pieśni i Tańca 

„Śląsk” – Inauguracja Roku Stanisława Hadyny – Kościół ewan-
gelicko–augsburski Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle

4 stycznia (piątek) – Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów 
w Narciarstwie Alpejskim – ON Stożek

6 grudnia (niedziela) – Muzyka polskich kompozytorów na 
zakończenie obchodów 100–lecia niepodległości Polski – Kościół 
ewangelicko–augsburski apostołów Piotra i Pawła

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


