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Z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych 

składamy Czytelnikom  „Echa Wisły”
serdeczne życzenia

zdrowia, pomyślności
i cudownego czasu w gronie najbliższych.

Niech Święto Zmartwychwstania Pańskiego
napełni Was siłą i nadzieją,

a radość z wiosny i rodzinnych spotkań
jeszcze na długo zagości w Waszych sercach.

Tomasz Bujok 
– Burmistrz Miasta Wisła

Janusz Podżorski 
– Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Codziennie badanie 
ostrości wzroku

Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo–handlowy)

tel./fax: 33 855 30 84 www.optyk–fuchs.pl

Gabinet okulistyczny
  / lek. med. Krystian Czajkowski /
  / lek. med. Władysława Broda /
  

Mieszkańcom Wisły
życzymy zdrowych i radosnych

Świąt Wielkanocnych

SŁOWO OD BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy!
W tym miejscu zazwyczaj zapoznaję Państwa z informacjami do-

tyczącymi funkcjonowania miasta oraz przedstawiam zadania aktualnie 
realizowane przez nasz samorząd. Tym razem jednak, chciałem podzielić 
się refleksją, dotyczącą nieco innej dziedziny życia. Mianowicie chodzi 
o bliski memu sercu sport, który także odgrywa ogromną rolę w naszej 
lokalnej społeczności.

Przed kilkunastoma dniami miałem okazję uczestniczyć w finało-
wych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Planica wypeł-
niła się kibicami z całego świata, wśród których nie zabrakło również 
licznej reprezentacji z Wisły. Ściskając kciuki za Piotra Żyłę i biało–
czerwonych mogliśmy świętować znakomite wyniki Polaków, którzy 
wygrali Puchar Narodów. Było to wielkie święto sportu, ale również 
dobra zabawa w formie pikniku, zupełnie inna niż te zimowe, kiedy 
mamy mróz i opady śniegu. Zwróciłem także uwagę na kompleksowe 
rozwiązania samych obiektów w Planicy, gdzie szkoli się zawodników, 
począwszy od najmniejszych skoczni aż do „mamuta”. Wszystkie skocz-
nie są praktycznie w jednym miejscu i są przygotowane na najwyższym 
poziomie. Podobały się mi również rozwiązania komunikacyjne, choć i 
tam nie udało się uniknąć problemów związanych z dużym natężeniem 
ruchu, jaki zawsze towarzyszy imprezie masowej. Dodatkowym atutem 
Planicy jest ogrom miejsca dla kibiców przy skoczni, co daje wielki kom-
fort. Jednak po spędzonym tam czasie i obserwacjach muszę powiedzieć, 
że jako gospodarze zawodów Pucharu Świata nie musimy mieć żadnych 
kompleksów, jeżeli chodzi o organizację zawodów na najwyższym, 
światowym poziomie. Obsługa i poziom zawodów w Wiśle nie odbiega 
od innych kurortów górskich, organizujących tego typu wydarzenia! 

Sukcesy Piotra Żyły to jednak nie wszystkie osiągnięcia, którymi 
w minionym sezonie zimowym mogą pochwalić się zawodniczki i za-
wodnicy z Wisły. Udane starty w Pucharze Kontynentalnym ma za sobą 
Aleksander Zniszczoł, który w klasyfikacji generalnej całego cyklu zajął 
wysoką, drugą lokatę. Dobre występy na Mistrzostwach Świata w Se-
efeld i w zawodach Pucharu Świata zanotował Paweł Słowiok. Wielka 
szkoda, że nasz zawodnik ogłosił zakończenie kariery, ale Jego liczne 
medale mistrzostw kraju i udane starty w zawodach PŚ i MŚ z pewnoś-

cią będziemy pamiętać. Chcę w tym 
miejscu podziękować Pawłowi za 
wszystkie sukcesy i starty, które na-
pawały nas – wiślan dumą i radością.

Pozostając przy sportach zimo-
wych nie mogły umknąć mojej uwa-
dze dokonania młodych biegaczy 
narciarskich w mistrzostwach Polski 
i Pucharze Grupy Azoty. Szczególne 
pochwały należą się Laurze Wantu-
lok i Kamili Haratyk, które stawały 
na podium wielu zawodów (Laura wygrała klasyfikację generalną Pu-
charu Grupy Azoty w kategorii Juniorka D). Brawa należą się całej sekcji 
biegowej WSS Wisła i jej trenerom oraz opiekunom, gdyż zajęli oni bar-
dzo dobrą, 12. lokatę w klasyfikacji klubowej. Cieszy również wygranie 
Śląskiej Ligi Koszykówki dziewcząt przez zespół U–13 Integracyjnego 
Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka, który z kompletem zwycięstw wy-
walczył złote medale. Również drużyna U–14 ma za sobą udany sezon i 
wywalczyła awans do ćwierćfinału zmagań o krajowy czempionat. Nie-
źle spisywały się także seniorki, które udział w rozgrywkach II ligi kobiet 
okrasiły kilkoma efektownymi wygranymi.

Te wszystkie sukcesy i zwycięstwa cieszą i pokazują, że szkolenie 
sportowe w Wiśle ma się dobrze, a warunki tworzone przez samorząd 
do uprawiania sportu są na zadowalającym poziomie. W tym miejscu 
chciałbym pogratulować naszym sportowcom znakomitych wyników, a 
działaczom, trenerom i opiekunom naszych sekcji podziękować za wielki 
wkład w rozwój sportu w naszym mieście.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Drodzy czytelnicy, mieszkañcy Wis³y, 
korzystaj¹c z mo¿liwoœci jak¹ daje miesiêcznik 
„Echo Wis³y” chcia³abym siê z Pañstwem 
przywitaæ i równoczeœnie przedstawiæ.

18 marca br. rozpoczê³am pracê jako 
dyrektor Wiœlañskiego Centrum Kultury, 
a co za tym idzie jako redaktor naczelna 
„Echa Wis³y”. Jest to dla mnie olbrzymie 
wyró¿nienie, ale jednoczeœnie wyzwanie, po-
niewa¿ praca moja i ca³ego zespo³u instytucji 
kulturalnej, jakim jest WCK wp³ywa na wi-
zerunek Wis³y i odbiór miasta na zewn¹trz, 
ale tak¿e przez mieszkañców. Jest to olbrzymia odpowiedzialnoœæ, której 
mam œwiadomoœæ. 

Od urodzenia mieszkam w Wiœle i mam wieloletnie doœwiadczenie w 
pracy samorz¹dowej. Przez wiele lat pracowa³am w tutejszym urzêdzie w 
Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, sk¹d 3 lata temu przesz³am 
do ustroñskiego  magistratu na stanowisko naczelnika Wydzia³u Promo-
cji, Kultury, Sportu i Turystyki. Zdoby³am tam bezcenne doœwiadczenie i 
nawi¹za³am szerokie kontakty. Przyszed³ jednak czas powrotu. Chcia³abym 
zaprosiæ Pañstwa do wspó³pracy w odœwie¿eniu dzia³alnoœci WCK. Bez 
Waszego wsparcia i pomocy niewiele zdzia³am. Gwarantujê otwartoœæ i 
obiektywne spojrzenie. Proszê o dzielenie siê ze mn¹ Waszymi opiniami 
na temat organizowanych imprez i wydarzeñ, ale równie¿ mile widziane s¹ 
pomys³y na zmiany czy nowoœci. Proszê te¿ o wyrozumia³oœæ, szczególnie 
w pierwszych miesi¹cach dzia³alnoœci. Na zmiany jest potrzebny czas i zdro-
wy rozs¹dek. Pewne kwestie mog¹ nie byæ oczywiste na pierwszy rzut oka, 
dlatego te¿ chcia³abym siê skupiæ na przekazywaniu rzetelnych informacji 
na temat organizowanych imprez, wydarzeñ i zajêæ.

¯yczê Pañstwu i sobie owocnej wspó³pracy oraz zapraszam serdecz-
nie do udzia³u w organizowanych imprezach.         

Katarzyna Czy¿–KaŸmierczak
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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!

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!

Z prac Rady Miasta Wisła
W marcu Komisje Rady Miasta Wisła podjęły pracę nad następu-

jącymi zagadnieniami:
– sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 

informacja z działalności bibliotek szkolnych,
– informacja ze stanu zaawansowania wprowadzenia programu 

edukacji regionalnej w szkołach,
– informacja na temat funkcjonowania obiektów sportowych,
– spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wisła w sprawie inwe-

stycji turystycznych,
– raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej,
– program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt,
– analiza możliwości ułatwienia prowadzenia działalności gospo-

darczej oraz obniżenia stawek podatków i innych obciążeń lokalnych,
– rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji,
– kontrola systemu śmieciowego pod kątem finansowania, z zesta-

wieniem wpływów na podstawie deklaracji śmieciowych, wysokości 
kwot z przetargów, bilanse roczne.

Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 28 marca. Głównym tematem 
obrad było przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wisła w 
2019 roku”. Program przyjęto 11 głosami „za”, przy 2 głosach „prze-
ciw” i 1 „wstrzymującym się”.

Następnie podjęto następujące uchwały:
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (13 

„za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019 (13 „za”, 1 

„wstrzymujący się”),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 

2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejsco-

wej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (14 „za” – jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu 
(jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok  (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2018 rok (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie zmiany treści Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego za-
łącznik do uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 roku w 
sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2019 rok (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”),

– w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek Pana Sławomira 
Cieślara dotyczący przywrócenia zniżki dla rodzin wielodzietnych za 
odpady komunalne (jednogłośnie),

– w sprawie skargi Pani Iwony Boś na Radnego Miasta Wisła Pana 
Sławomira Wantuloka (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia na-
ruszeń prawa poprzez zmianę uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 22 
grudnia 2016 roku (jednogłośnie).

Kolejna sesja Rady Miasta Wisła jest zaplanowana na 25 kwietnia.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Zajęcia sportowe dla uczniów  
z ministerialnym dofinansowaniem

4 marca 2019 r. rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Umiem 
pływać – wiślańscy pływacy”. Miasto Wisła po raz kolejny otrzymało 
dofinansowanie na realizację projektu ze środków Funduszu Zajęć Spor-
towych dla Uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie łącznie 60 go-
dzin lekcyjnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas III Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Wiśle i Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle 
oraz uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle – łącznie 
w projekcie bierze udział 37 uczniów. Uczniowie podzieleni będą na 
3 grupy, a dla każdej grupy przewidzianych jest 20 godzin lekcyjnych 
zajęć nauki pływania, które odbywać się będą na basenie DW Beskidy 
oraz na basenie Hotelu Stok. Zajęcia nauki pływania będzie prowadził 
wykwalifikowany instruktor. Na zakończenie zajęć zostanie dokona-

na ocena osiągniętych efektów i poziomu opanowania podstawowych 
umiejętności pływackich. Nauka pływania oraz dojazdy są bezpłatne dla 
uczestników. W realizacji projektu pomagać będą opiekunowie (rodzice 
i nauczyciele) wskazani przez poszczególne szkoły.

Natomiast po raz pierwszy w tym roku Gmina Wisła otrzymała 
dofinansowanie na realizację projektu zajęć sportowych z elementami 
gimnastyki korekcyjnej pn.: „Czas na sport – czas na zdrowie”, również 
dofinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt obejmuje uczniów klas I–VIII 
wszystkich szkół podstawowych w Wiśle – łącznie 115 uczniów. Trwa 
od 4 marca do 19 czerwca 2019 r. Zajęcia są bezpłatne. Każda z grup od-
będzie 20 godzin zajęć sportowych. Zajęcia będą się odbywać w salach 
gimnastycznych poszczególnych szkół. Celem projektu jest włączenie 
jak największej grupy uczniów z wiślańskich szkół podstawowych do 
regularnej aktywności fizycznej.

Barbara Szalbot – Dyrektora MZEAS w Wiśle
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Kolejne kilogramy zakrętek  
zebrane

Po raz kolejny wywieźliśmy plastikowe zakrętki zebrane na rzecz 
Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Przedszkola, szko-
ły, przedsiębiorcy czy osoby prywatne od początku tego roku dostar-
czyły do Urzędu Miasta aż 690 kg zakrętek. 

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

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Rozpoczął się czas wiosennych porządków w obrębie naszych 

posesji. Ponownie przypominamy właścicielom o właściwym zago-
spodarowywaniu zebranych odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi). 
Straż Miejska przypomina, że praktyka wiosennego wypalania jest 
procederem nielegalnym. Wypalanie traw i innych pozostałości ro-
ślinnych (gałęzi, liści) jest wykroczeniem i może skutkować grzyw-
nami w wysokości do 500 zł. Informuję, że nasza świadomość o 
skutkach szkodliwości spalania odpadów jest coraz większa, więc 
ilość telefonów i zgłoszeń do Straży Miejskiej w sprawie podjęcia 
interwencji rośnie.

Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu ut-
rzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła odpady zielo-
ne ulegające biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone 
w workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z 
harmonogramem wywozu. Istnieje również możliwość dowozu we 
własnym zakresie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w 
Wiśle), który jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 
6.00–17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00–15.00. Przywożąc od-
pady do PSZOK należy okazać identyfikator z nadanym numerem 
ewidencyjnym. 

Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o psach pozostawionych 
bez opieki. W celu usprawnienia naszych działań prosimy właścicieli 
czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przypadkach zagi-
nięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powiązać zabłąkanego 
psa z jego właścicielem.

Nadal przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku 
umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porząd-
kowym. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie z ar-
tykułu 64 Kodeksu Wykroczeń, za które ustawodawca przewidział 
karę grzywny do 250 zł albo karę nagany. Proszę o sprawdzenie czy 
tabliczka jest czytelna i umieszczona w miejscu widocznym od stro-
ny dojazdu do posesji. Umieszczanie tabliczki w innym miejscu, np. 
przy drzwiach wejściowych usytuowanych od strony wewnętrznej 
posesji, nie spełnia swojej funkcji i nadal stanowi wykroczenie.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocy składam wszystkim 
mieszkańcom najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie 
czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Rozbudowa z przebudową drogi 
powiatowej – ul. Czarne

Powiat Cieszyński rozpoczął realizację zadania pn.: „Roz-
budowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne 
w Wiśle na odcinku 2,9 km – etap I – od obrębu skrzyżowania 
z drogą wojewódzką DW 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach 
projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy po-
wiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 
w ramach sieci TEN–T”.

Wykonawcą robót jest firma FBSerwis S.A. z Warszawy, 
a nadzór inwestorski sprawować będzie R. H. KONtrakt mgr 
inż. Rafał Heller ze Skoczowa.  27 marca nastąpiło przekaza-
nie placu budowy ww. zadania. Planowany termin zakończenia 
robót to maj 2020 roku. Jednostką prowadzącą zadanie jest Po-
wiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: rozbudowę z przebu-
dową odcinka drogi powiatowej w niezbędnym zakresie, z do-
stosowaniem do wymogów nośności dla ruchu KR3; ujednoli-
cenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni 
jezdni; niezbędną poprawę (korektę) geometrii łuków pozio-
mych i pionowych; korektę geometrii skrzyżowania z drogą 
gminną ul. Osiedle Bajcary; budowę zatok autobusowych; 
przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodni-
ków, przebudowę miejsc postojowych; przebudowę zjazdów 
do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego; poprawę 
odwodnienia poprzez budowę kanalizacji deszczowej, zabu-
dowę korytek odwadniających, budowę drenaży; modernizację 
przepustów drogowych, odprowadzających wody deszczowe 
oraz wykonanie przepustu przeznaczonego do migracji drobnej 
zwierzyny; budowę ścian oporowych (umocnienie i zabezpie-
czenie skarp); przebudowę z rozbudową oświetlenia ulicznego; 
przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziem-
nego, regulację wysokościową zwieńczeń urządzeń uzbrojenia 
terenu oraz zabezpieczenie pozostałego uzbrojenia podziemne-
go; wycinkę kolidującej zieleni z przedsięwzięciem; wykona-
nie nowego oznakowania pionowego i poziomego wraz z urzą-
dzeniami bezpieczeństwa ruchu; modernizację mostu na rzece 
Wiśle w km 1+321,78 drogi powiatowej.

Wartość zadania wynosi ok. 17,76 mln zł, z czego ok. 9,17 
mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy 
Transgranicznej Interreg V–A Polska – Słowacja 2014–2020, 
a pozostałe nakłady sfinansowane zostaną z budżetu Powiatu, 
przy deklarowanym udziale Miasta Wisła w wysokości 2,1 
mln zł. Partnerami projektu są Žilinský samosprávny kraj oraz 
Gmina Istebna. O planowanych utrudnieniach w ruchu związa-
nych z realizacją inwestycji będziemy informować na bieżąco 
na stronach internetowych powiat.cieszyn.pl i wisla.pl.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Remont drogi wojewódzkiej 941
Informujemy, iż wszystkie bieżące informacje na temat pla-

nowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 znaleźć można 
na stronie internetowej https://przebudowadrogiwojewodz-
kiej941–wisla.pl/utrudnienia/.

Informacje przetargowe oraz zakres zaplanowanych prac 
na stronie http://www.bip–slaskie.pl/zdwkatowice/zamowie-
nie/1536223480.

Zachęcamy do systematycznego śledzenia stron i zapozna-
nia się z postępami prac.
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Nowe władze Zarządu Osiedla nr 1 
19 marca w sali sesyjnej UM Wisła odbyło się pierwsze zebranie 

sprawozdawczo–wyborcze Zarządu Osiedla nr 1.
Grażyna Pruska – przewodnicząca Zarządu Osiedla w Centrum 

przywitała gości zebrania: burmistrza Wisły Tomasz Bujoka, radnego 
Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Molina, sekretarza mia-
sta Wisła Sylwestra Foltyna, radnych Rady Miasta Andrzeja Szalbota 
i Mirosława Wójcika oraz mieszkańców, którzy przybyli na zebra-
nie. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z mijającej kadencji, 
które zostało przyjęte jednogłośnie. 

Kolejnym punktem zebrania był wybór komisji skrutacyjnej po-
wołanej do przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla. Podczas 
konstytuowanie się komisji skrutacyjnej głos zabrał Andrzej Molin, 
który przedstawił mieszkańcom bieżące sprawy, jakimi zajmuje się 
Sejmik Województwa Śląskiego. Następnie przystąpiono do wybo-
rów przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków 
Zarządu. W głosowaniu tajnym przewodniczącym Zarządu Osiedla 
nr 1 Wisła Centrum została Grażyna Pruska zaś zastępcą przewodni-
czącego Kamil Witala. W skład 5–osobowego Zarządu weszli: Ma-
rzena Manik, Alicja Sekuła, Grażyna Zembol, Mirosław Szarzec i 
Piotr Pilch. Gratulujemy!

Po dokonanym wyborze burmistrz Tomasz Bujok podziękował za 
pracę ustępującemu Zarządowi a nowemu życzył sukcesów w nowej 
kadencji. Następnie gospodarz miasta odpowiadał na zapytania miesz-
kańców oraz szczegółowo poinformował o przebiegu prac remonto-
wych drogi wojewódzkiej DW 941 na odcinku od Obłaźca do Oazy.

Tadeusz Chmiel – Kierownik Referatu Organizacyjnego

Nowe władze Zarządu Osiedla nr 7
26 marca w sali restauracji „Dworek Nad Wisłą” odbyło się ze-

branie sprawozdawczo–wyborcze Zarządu Osiedla nr 7. Iwona Boś 
– przewodnicząca Zarządu Osiedla przywitała gości zebrania: burmi-
strza Tomasz Bujoka, sekretarza miasta Sylwestra Foltyna, wiceprze-
wodniczącego Rady Miasta Wisła Zdzisława Pilcha oraz mieszkań-
ców, którzy przybyli na zebranie.

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie za mijającą kaden-
cję. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Kolejnym punktem 
zebrania był wybór komisji skrutacyjnej powołanej do przeprowa-
dzenia wyborów nowego Zarządu. Następnie przystąpiono do wybo-

rów przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków 
Zarządu. W głosowaniu tajnym przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 
7 Nowa Osada na kolejną kadencję została wybrana Iwona Boś zaś 
zastępcą przewodniczącego została Irena Bujok. W skład 5–osobo-
wego Zarządu wybrano: Alicję Procner, Helenę Szalbót, Mirosławę 
Sanecką, Marka Cieślara i Edytę Szarzec.

Po dokonanym wyborze burmistrz Tomasz Bujok podziękował 
za pracę ustępującemu Zarządowi a nowemu życzył sukcesów. Na-
stępnie gospodarz Wisły odpowiadał na zapytania mieszkańców oraz 
szczegółowo poinformował o przebiegu prac remontowych drogi wo-
jewódzkiej DW 941 na odcinku od Obłaźca do Oazy.

Tadeusz Chmiel

Nowe władze Zarządu Osiedla nr 4
25 marca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głęb-

cach odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze Zarządu Osied-
la nr 4. Na początku zebrania Gabriela Szklarek–Nawrocka – prze-
wodnicząca Zarządu przywitała wszystkich przybyłych, a następnie 
przedstawiła sprawozdanie za mijającą kadencję, które zostało przy-
jęte jednogłośnie.

W następnej kolejności przystąpiono do wyboru komisji skruta-
cyjnej – odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów do Zarządu 
Osiedla, a więc przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 
członków Zarządu. W trakcie przeprowadzania wyborów burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok odpowiadał na pytania mieszkańców. 

W głosowaniu tajnym przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 4 
Wisła Głębce została ponownie Gabriela Szklarek–Nawrocka zaś 
zastępcą przewodniczącego został Andrzej Święty. W skład 5–oso-
bowego Zarządu weszli: Justyna Gruszka, Ewa Żółcińska, Paweł 
Krzok, Marek Pilch i Franciszek Pinkas.

Po dokonanym wyborze burmistrz Tomasz Bujok podziękował 
za pracę ustępującemu Zarządowi a nowemu życzył sukcesów w na-
stępnej kadencji. Następnie burmistrz odpowiadał na pytania miesz-
kańców oraz szczegółowo poinformował o przebiegu prac remonto-
wych drogi wojewódzkiej DW 941 na odcinku od Obłaźca do Oazy.

Justyna Pilch
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Wieści z biblioteki Wspomnienie  
Andrzeja Trepki

Biblioteczna grupa dyskusyjna w 10. rocznicę śmierci wspomi-
nała Andrzeja Trepkę (1923–2009) – pisarza science fiction, dzien-
nikarza i popularyzatora nauki związanego z Wisłą od końca lat 60. 
XX wieku. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astronautycz-
nego i Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii był wraz ze 
Stanisławem Lemem i Krzysztofem Boruniem pionierem powojennej 
fantastyki naukowej w Polsce. Napisał kilkadziesiąt książek, oprócz 
fantastycznonaukowych także dwie biografie wybitnych naukowców 
i szereg pozycji popularnonaukowych poświęconych zwierzętom.

Andrzej Trepka osiadł w dolinie Malinki w 1969 roku i kilka-
krotnie zmieniał adres. Początkowo mieszkał w przysiółku Do Raju, 
później Na Młace, a w końcu Na Pustkach. Na początku lat 90. XX 
wieku przeniósł się do własnego domu na Nowej Osadzie, ale kiedy 
tylko możliwe było odzyskanie rodowego majątku w Rychłocicach 
koło Wielunia, wyruszył w stronę rodzinnego domu. Twierdził, że w 
Wiśle pisze mu się „lepiej niż gdziekolwiek na świecie”, co utrwalił 
na karcie tytułowej jednej ze swoich książek. Dedykacja zachowała 
się do dziś w zbiorach wiślańskiej biblioteki. Z wiślańskiej rzeczywi-
stości czerpał też czasem inspirację dla swej prozy fantastycznonau-
kowej. Tym sposobem Malinka trafiła w kosmos.

Podczas spotkania w bibliotece zebrani wspominali nietypowy 
wygląd i styl bycia pisarza, który przez większość roku nosił krótkie 
spodenki i sandały, a kiedy robiło się chłodno na tak skompletowaną 
garderobę zwykł narzucać tylko prochowiec. W takim stroju poja-
wiał się w sklepie lub na przystanku wzbudzając powszechne zdu-
mienie mieszkańców Wisły. Wspominano jego spotkania z młodzie-
żą w szkole w Malince i niezwykle rozległą wiedzę astronomiczną 
i przyrodniczą. Wiele książek Andrzeja Trepki, w tym szczególne 
„Wspominki z Rychłocic”, jest dostępnych w wiślańskiej bibliotece. 
Zapraszamy!           (drc)

Na linii ognia 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle wraz ze 

strażakami OSP 7 marca zorganizowała spotkanie z Piotrem Zwaryczem 
– oficerem Państwowej Straży Pożarnej z jednostki w Radzionkowie, ra-
townikiem wysokościowym, taternikiem jaskiniowym, płetwonurkiem, 
skoczkiem spadochronowym, motorowodniakiem, instruktorem cfbt, 
jedynym w Polsce strażakiem mającym licencję na… fotografowanie i 
dokumentowanie akcji ratunkowych.

Fotografią reportażową Piotr Zwarycz zajmuje się od kilkunastu lat. 
W 2018 roku towarzyszył misji polskich strażaków w Szwecji, którzy bu-
dowali linię obrony przed frontem ognia i gasili pożary lasów w okolicy 
miejscowości Kårböle (obóz w Sveg). Po powrocie do kraju przygotował 
i wydał album „Misja Szwecja. Na linii ognia”. Uczestnicy spotkania w 
wiślańskiej bibliotece mieli okazję zapoznać się z przebiegiem skandy-
nawskiej akcji oraz ciężką pracą strażaków nie tylko na misjach, ale także 
w kraju. Opowiedział o niej przy pomocy swoich zdjęć prawdziwy profe-
sjonalista – strażak i fotograf w jednej osobie.

Po spotkaniu została udostępniona także wystawa fotograficzna. Zdję-
cia Piotra Zwarycza można oglądać w godzinach pracy biblioteki przez 
najbliższy miesiąc (do 10 kwietnia). Obecni mogli też nabyć album wydany 
końcem 2018 roku, zdobyć autograf i porozmawiać z prelegentem. Chęt-
nych nie brakowało. Dziękujemy Piotrowi Zwaryczowi za ciekawe spotka-
nie, czytelnikom i strażakom za przybycie, a druhowi Krystianowi Piszczko-
wi za pomoc w organizacji spotkania.                 (drc)
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Biblioteka poleca  
Beata Sabała–Zielińska, TOPR, Wydawni-

ctwo Prószyński i S–ka, Warszawa 2018.
Książka ta jest pierwszą tego typu pozycją w 

Polsce, przedstawia historię instytucji ze 110–letnią 
tradycją. Instytucji, którą tworzą zwyczajni, a zarazem szczególni ludzie. 
Autorce udało się skłonić ratowników do opowieści o trudach ich pracy, suk-
cesach i porażkach. Ta barwna, wciągająca opowieść łączy fakty, opisy akcji 
w górach, przemyślenia toprowców, komentarze uratowanych osób. Sięgając 
po tę lekturę poznasz odpowiedzi na wiele ciekawych pytań, np. jaka była 
najdłuższa wyprawa TOPR, czemu akcje ratownicze w jaskiniach uważane 
są za najtrudniejsze? Przyjrzyj się z bliska tym, którzy ratują ludzkie życie.

Ruta Sepetys, Sól morza, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warsza-
wa 2019.

Losy trojga nastolatków chcących dostać się na pokład statku Wilhelma 
Gustloffa i uciec przed Armią Czerwoną. Książka nawiązuje do mało znanej 
historii ewakuacji Prus Wschodnich zimą 1945 r. i największej katastrofy 
morskiej w dziejach. Autorka przedstawia tę opowieść oczami młodych bo-
haterów pochodzących z różnych krajów i mających odmienny punkt widze-
nia, dzięki czemu ciekawie się ją czyta. Daje też nadzieję, że wojna mimo 
swego okrucieństwa, wyzwala w ludziach dobro i chęć niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi. Polecamy!

M. A Bennett, STAGS, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2019.
Thrillerów psychologicznych z inteligentnie skrojoną fabułą jest jak na le-

karstwo. Młodzież od lat zaczytuje się raczej w fantastyce, ale tendencja wyraź-
nie się zmienia. Najlepszym tego przykładem jest powieść, której akcja rozgrywa 
się elitarnej szkole STAGS. Campus od razu przywodzi na myśl tradycyjne bry-
tyjskie uczelnie z internatem dla bogatych i wybranych. Kiedy nastoletnia Greer 
otrzymuje zaproszenie do posiadłości szkolnego lidera, nie zastanawia się nawet 
przez chwilę... Od samego początku chłopak wpadł jej w oko, szkoda tylko, że 
„nowa” nie wie , że są zaproszenia, których lepiej nie przyjmować. Jeśli lubi-
cie się zaszyć na długi wieczór i wejść na parę godzin w inny świat, to książka 
STAGS będzie najlepszą waszą towarzyszką. Polecamy!   Oprac. MBP W Wiśle
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle w dniach 15–16 
marca 2019 roku odbył się polsko–czeski festiwal podróżni-
czo–muzyczny „Czekając na wiosnę / „Jarní Ozveny” cestova-
telský a hudební festival. Drugą edycję imprezy należy uznać 
za bardzo udaną. Dopisali nie tylko podróżnicy oraz zespoły 
muzyczne, ale także publiczność, która wypełniała salę biblio-
teki. Szczególnym powodzeniem cieszyły się spotkania z au-
torami książek dostępnych w zbiorach placówki: Sebastianem 
Kawą i Ryszardem Pawłowskim.

Festiwal podróżniczy za nami

Pierwszy dzień festiwalu rozpoczął pokaz zdjęć Piotra 
Długosza (Wisła), który zabrał widzów na piesze wędrówki 
oraz w… kosmos. Następnie w głąb beskidzkich jaskiń fliszo-
wych poprowadził uczestników festiwalu Mateusz Cieślar ze 
Stowarzyszenia Ochrony Jaskiń Grupa Malinka. Niesamowi-
te wnętrza zamieszkałe przez m.in. nietoperze robiły ogromne 
wrażenie. Pierwszego dnia jednak najwięcej emocji dostarczy-
ły fotografie i filmiki zaprezentowane przez wielokrotnego 
mistrza świata w konkurencjach szybowcowych Sebastiana 
Kawę. Widoki z przelotów szybowcem nad Himalajami, An-
dami i Kaukazem zapierały dech w piersiach. Na zakończenie 
zagrał w piątek świetny zespół Blaf z Jabłonkowa, wykonujący 
piosenki w gwarze jabłonkowskiej, co pozwoliło na zrozumie-
nie także tekstów przez znaczną część widowni.

Drugi dzień początkowo należał do podróżników czeskich, 
którzy zaprezentowali zdjęcia ze swoich wędrówek po Euro-
pie, a następnie zrelacjonowali wyprawy kajakowe rzeką Ju-
kon w Kanadzie i przez dżunglę w Laosie. Zwłaszcza filmiki i 
komentarze autorów Petra Donatha i Miroslava Dudy (Ostra-
va) wywoływały salwy śmiechu. Jeden z prelegentów wystąpił 

też w roli muzyka ze swoim rodzinnym zespołem The Living 
Room Band. Następnie na ziejące ogniem szczyty wulkanów, 
pola geotermalne i lawowe oraz do tryskających gorącą wodą 
gejzerów zabrał uczestników festiwalu Grzegorz Gawlik. Re-
alizowany przez niego projekt 100 wulkanów rozpoczął się w 
2006 roku i przewidywany jest na 25 lat. To bardzo niebez-
pieczne wyprawy do często zakazanych miejsc, które wyma-
gają niezwykłej odporności psychicznej i wiedzy nie tylko o 
wulkanach. Gwiazdą festiwalu był wybitny polski himalaista 
Ryszard Pawłowski, który opowiedział o swoich poczynaniach 
w górach od początków w tatrzańskich jaskiniach po zdobywa-
nie najwyższych szczytów Himalajów i Andów. Jego zdjęcia i 
filmiki urzekały pięknem, ale i uświadamiały niebezpieczeń-
stwo wypraw na wysokość 7 czy 8 tysięcy metrów nad pozio-
mem morza, gdzie warunki przeżycia są bardzo trudne. Po pre-
lekcji posypały się pytania, na które Człowiek Gór odpowiadał 
z wielkim wyczuciem i szacunkiem do osiągnięć innych wspi-
naczy. Na zakończenie festiwalu zagrał świetny zespół Funny 
Fellows ze Słowacji. Publiczność nie tylko słuchała, ale żywo 
uczestniczyła w koncercie i śmiała się do łez.

Organizatorzy festiwalu Stowarzyszenie „Folk v Ostrave” 
i Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle serdecznie dziękują 
za wsparcie finansowe i organizacyjne burmistrzowi miasta 
Tomaszowi Bujokowi, Wiślańskiemu Centrum Kultury i pa-
tronom medialnym. Szczególne podziękowania należą się Pań-
stwu Krystynie i Jackowi Nawrockim, którzy od początku do 
końca angażują się w kolejną edycję imprezy w Wiśle. Mamy 
nadzieję, że… do zobaczenia za rok!        (drc)
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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 (budynek główny), Histo-
ria Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa budownictwa drewnianego. 
Wystawy czasowe: „W kadrze obiektywu i pędzla”.

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. Lipo-
wa 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 29 67. Wystawy: Pisanki wielkanocne z kolekcji Bożeny Miłoś oraz 
prace świąteczne Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. Dom Zdrojo-
wy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. Wy-
stawy: „Tu bywamy” – wystawa zbiorowa: Anna Lampe, Edyta Rutkowska, 
Krystyna Jasińska, Halina Niemiec, Jacek Laskowski, Henryk Bzdok, Ce-
cylia Szerszeń i Dorota Falkowska–Adamiec oraz „Jedwab i Szkło” Joanny 
Szołtysek–Kuczyńskiej.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w godz. 
11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wysta-
wa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa Leszka Żegalskiego.

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa 
„Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Ekspozy-
cja 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 Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855 
24 26. Ekspozycja stała.

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

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

Walne zebranie sprawozdawcze 
w OSP Malinka

9 marca odbyło się ostatnie zebranie walne – sprawozdawcze w 
OSP Wisła Malinka. Zebranie prowadził Dariusz Urbański. Prezes 
OSP Wisła Malinka druh Andrzej Szturc przedstawił obszerne spra-
wozdanie z działalności jednostki w 2018 roku.

W wyniku głosowania Zarząd OSP Malinka otrzymał jednogłoś-
nie absolutorium za rok sprawozdawczy 2018. W zebraniu uczestni-
czył burmistrz Wisły a zarazem prezes ZM ZOSP RP w Wiśle To-
masz Bujok, przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła, radni Jan Szalbot i 
Tadeusz Pilch oraz komendant Straży Miejskiej Beata Miś. Podczas 
zebrania przyjęto w szeregi OSP Wisła Malinka nowego członka, 
który złożył strażackie ślubowanie.      Tadeusz Chmiel
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Warsztaty dziecięce piosenki 
chrześcijańskiej 

Zapraszamy wszystkie dzieci z różnych społeczności i kościołów 
na warsztaty dziecięce piosenki chrześcijańskiej. W czasie warszta-
tów oprócz śpiewu wiele ciekawych atrakcji np. zabawa na dmucha-
nym zamku, wspólne puszczanie baniek i inne. 

Zgłoszenia i informacje pod nr tel. 696 569 101 i na facebooku.
Program:
27.04.2019 (sobota) 
9:00–16:00 – warsztaty w Stowarzyszeniu RTS 
(Wisła Centrum, ul. 1 Maja 62a, nad sklepem Labotina);
28.04.2019 (niedziela)
15:00 – koncert finałowy na placu Hoffa w Wiśle.

Stowarzyszenie RTS

Eliminacje miejskie Młodzieżowego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

15 marca w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Jawornik 
odbyły się eliminacje miejskie Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej. Uczestnicy mieli do napisania test wiedzy o pożarnictwie, 
a najlepsi byli również przepytywani przez komisję konkursową na 
czele z druhem Janem Pilchem, komendantem miejskim OSP w Wi-
śle w części ustnej.

Wyniki miejskiego etapu Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

– szkoły podstawowe klasy I–VI: 1. Magdalena Babicka, 2. Pa-
weł Piszczek, 3. Natalia Kulig;

– szkoły podstawowe klasy VII–VIII i gimnazjum: 1. Łukasz 
Cieślar, 2. Natalia Troszok, 3. Justyna Pilch;

– szkoły ponadgimnazjalne: 1. Hanna Płóciniczak, 2. Karolina 
Kohut, 3. Wojciech Czepczor.

Zwycięzcy poszczególnych grup będą reprezentować miasto na 
etapie powiatowym Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
który odbędzie się 30 marca w Pogwizdowie.  

Na zakończenie turnieju burmistrz Wisły Tomasz Bujok serdecz-
nie podziękował organizatorom turnieju, jego uczestnikom i ich opie-
kunom za zaangażowanie i poświęcony czas. Następnie wręczył dy-
plomy i nagrody zwycięzcom poszczególnych grup. W czasie przerw 
i po turnieju dzieci i młodzież, a także opiekunowie i goście mogli 
skorzystać z poczęstunku.       Tadeusz Chmiel
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I Dni OrgaNOWE 
W dniach 8–11 marca odbyły się w Społecznym Ognisku Muzycz-

nym im. Jerzego Drozda w Wiśle I Dni OrgaNOWE. Trzydniową im-
prezę rozpoczął Koncert Inauguracyjny, podczas którego Ewelina Ba-
chul zaprezentowała publiczności zakupiony w listopadzie ubiegłego 
roku wysokiej klasy instrument. Wykonała następujące utwory: G. D. 
Leyding – Praeludium B, J. S. Bach – Preludium chorałowe „Ich ruf zu 
dir, Herr Jesu Christ” BWV 639, F. Mendelssohn–Bartholdy – Sonata 
II c–moll, cz. III, C. Franck – Preludium h–moll, op. 18, J. Weaver – 
Toccata G. Podczas koncertu wystąpili także uczniowie klasy organów 
Eweliny Bachul z SOM, którzy na co dzień na tym właśnie instrumencie 
szlifują swoje muzyczne zdolności: Wiktor Adamiec, Krzysztof Cieślar, 
Miriam Cieślar, Karolina Gomola, Jan Molin i Hanna Płóciniczak. Pod-
czas inauguracji obecni byli także darczyńcy, którzy przyczynili się do 
zakupu tego instrumentu, a którym serdecznie za tę pomoc dziękujemy. 
Są to (wg kolejności wpłat): prof. dr hab. Wiesław Cienciała, Ewelina 
Bachul, A. Pinkas, L. Olma, J. Gluza – Restauracja CARMEN, Augustyn 
Staniek, Agnieszka Kaczmarzyk, Daniel Marcol, Iwona i Mieczysław 
Bachulowie, Tomasz Bielesz – DEVEL–BUD sp. z o.o., Danuta i Piotr 
Obracajowie, prof. zw. dr hab. Aleksander Lasoń, Marek Cienciała, Ja-
nina i Daniel Białasowie – Cukiernia U JANECZKI, Elżbieta Cienciała, 
Iwona Juroszek–Korzeniowska i Tomasz Juroszek – Hotel POLONIA, 
Barbara Drozd, Elżbieta Golicyn – Biuro rachunkowe WEGA, Elżbieta  i 
Grzegorz Juroszkowie – WATRA, Janina Makula. 

W sobotę, 9 marca odbył się wykład „Organy – król instrumentów”. 
Prowadzącym był Daniel Strządała, który oprócz wykładu wykonał 
utwory: Richarda Purvisa – Fanfarę, Johanna Sebastiana Bacha – Toc-
catę i Fugę d–moll BWV 565, Johanna Sebastiana Bacha – Preludium 
chorałowe „Jesus bleibet meine Freude” BWV 147 (transkrypcja na or-
gany), Leona Boëllmanna – Suitę Gotycką op. 25 (cz. III – Modlitwa, cz. 

IV – Toccata), Mariana Sawy – Fugę–bolero oraz improwizację własną 
na temat „Allegretta” W. A. Mozarta. 

Ostatnim punktem I Dni OrgaNOWYCH był koncert uczniów klasy 
organów mgra Pawła Seligmana z PSM I i II st. w Cieszynie i Jastrzębiu–
Zdroju. W wykonaniu Pawła Seligmana usłyszeliśmy kilka utworów: J. 
S. Bacha – Preludia chorałowe: „Herzlich tut mich verlangen” BWV 727 
„Ich ruf zu dir” BWV 639 „O Mensch, bewein” BWV 622 12 i E. Gigo-
uta – Toccatę h–moll.

Dziękujemy za występ i cieszymy się, że Goście przyjęli zaprosze-
nie. Dzięki wiślańskim inicjatywom również uczniowie spoza miasta 
mogą się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia. Już teraz zaprasza-
my na drugą edycję Dni OrgaNOWYCH, które zaplanowane są na ma-
rzec przyszłego roku. 

Koncerty mogły się odbyć dzięki zakupowi przez Dyrekcję SOM 
nowoczesnych „wirtualnych organów”. Tego typu organy bardzo dobrze 
nadają się do placówek dydaktycznych. Mają wiele zalet, m.in. to, że 
uczniowie w jednym miejscu mogą doświadczać zróżnicowanych bodź-
ców dźwiękowych, co przyspiesza ich rozwój muzyczny. Dzięki zna-
komitemu nagłośnieniu, organiści mogą cieszyć się pełnią brzmienia i 
– nawet w niewielkiej salce ćwiczeniowej – poczuć się jak w ogromnej 
katedrze. Dzięki wielu funkcjom, które umożliwia system, mogą ekspe-
rymentować z brzmieniami i rozwijać swoją wyobraźnię muzyczną. Or-
gany wirtualne są najwierniejszym – jaki dotąd powstał – odzwierciedle-
niem organów piszczałkowych. Obecnie tego typu sprzęt posiada tylko 
kilka szkół muzycznych w Polsce. Cieszymy się, że i Wiśle uczniowie 
mogą rozwijać się i zdobywać wiedzę i umiejętności na profesjonalnym 
instrumencie.

Osoby zainteresowane nauką gry na organach zapraszamy natomiast 
do rozpoczęcia nauki w SOM. Nabór na rok szkolny 2019/20 rozpocznie 
się w maju. Ewelina Bachul i dyr. Iga Baranowska–Jagiełło

IV Cieszyński Maraton Bachowski
18. marca uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego 

Drozda w Wiśle wzięli udział w IV Cieszyńskim Maratonie Bachowskim. 
Wydarzenie organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 

w Cieszynie. Gromadzi ono organistów z różnych miast, wykonujących 
muzykę Jana Sebastiana Bacha. Muzycy co roku spotykają się z oka-
zji rocznicy urodzin wielkiego, barokowego mistrza (21.03.1685 r.) i 
wykonują jego kompozycje. Dwoje uczniów SOM Karolina Gomola i 

Krzysztof Cieślar z klasy 
organów Eweliny Bachul, 
wraz ze swoją nauczycielką 
zaprezentowali się podczas 
tego wydarzenia. Występ 
Eweliny Bachul zakończył 
cały tegoroczny maraton. 
Podczas imprezy muzycz-
nej wystąpili organiści z 
Poznania, Warszawy, Mal-
borka, Opola, Częstochowy, 
Bielska–Białej, Cieszyna, 
Jastrzębia–Zdroju, Czecho-
wic–Dziedzic oraz Wisły. 
Organistom z SOM w Wi-
śle serdecznie gratulujemy 
wspaniałego występu i ży-
czymy dalszych sukcesów i 
rozwoju.            (eb)

„Ocalić od zapomnienia”
16 marca w Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu odbył się 

wernisaż prac ostrawskiego artysty malarza Milana Fiali. Cykl 10 obrazów 
„Mój Grechuta” ilustruje feerią barw piosenki Marka Grechuty. 

Oprawę muzyczną tego wydarzenia powierzono Społecznemu Og-
nisku Muzycznemu im. Jerzego Drozda w Wiśle. Jako wokalistka z sek-
cji śpiewu rozrywkowego, prowadzonego przez Elżbietę Kożuchowską, 
wystąpiła Martyna Kawulok. Pięknie wykonała trzy piosenki z repertu-
aru Marka Grechuty, wprowadzając miły nastrój wśród zwiedzających 
wystawę czasową (16 marca – 6 maja). Były oklaski, gratulacje i herba-
ciane róże.              (eb)
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HISTORIA KOCIEJ RODZINY
Sterylizacja kotów wolnożyjących jest najlepszą rzeczą, jaką można 

dla nich zrobić. Jest najbardziej humanitarnym i efektywnym sposobem 
ograniczenia populacji kotów.

Oprócz tego, że ogranicza ilość rodzących się kociaków, z których 
większość nie przeżywa pierwszego roku umierając z powodu chorób lub 
ginąc pod kołami samochodów, zwierzęta po kastracji nie wdają się w 
bójki terytorialne i o partnerów, a także mniej migrują i są ostrożniejsze, 
a co za tym idzie bardziej bezpieczne. Niechęć większości lokatorów do 
kotów żyjących w piwnicach uzasadniana jest zazwyczaj argumentem 
„jest ich za dużo i śmierdzą”. Kto raz zobaczył umierające kociaki z za-
ropiałymi pyszczkami i wrzodami zamiast oczu, ten nie ma żadnych wąt-
pliwości! Ponadto kastracje bardzo dobrze wpływają na zdrowie. Kocic 
po sterylizacji nie wyniszczają już ruje, ciąże, porody i karmienie kociąt. 
Nie grozi im ropomacicze. Stają się silniejsze, dorodniejsze. Kocury nie 
wdają się w bójki, przestają się włóczyć w poszukiwaniu kotek do roz-
mnażania. Dzikie koty po sterylizacji można wypuścić w miejscu, w któ-
rym bytowały. Nie jest prawdą, że koty po sterylizacji czy kastracji stają 
się „mniej łowne” i że zmienia się im charakter.

Odławiając kotkę wolnożyjącą do sterylizacji należy sprawdzić, czy 
gdzieś w pobliżu nie znajdują się jej młode. Zabierając matkę pozbawia 
się maluszki pokarmu. Jeśli kotka ma powiększone, widoczne sutki jest 
to znak, że akurat karmi. Takiej kotki nie łapiemy i nie zabieramy, na-
leży poczekać aż maluchy będą samodzielne. Alternatywą jest zabranie 
całej rodziny, poczekanie aż kotka w zaciszu domowym wykarmi dzieci 
i jej późniejsza sterylizacja. Dzikiego kota często nie jest łatwo złapać, 
dlatego potrzebna może być klatka łapka. Aby przetrzymać kota po za-
biegu potrzebna będzie klatka wystawowa, w której zmieści się kuweta, 
posłanko i miseczki z jedzeniem i piciem.

Na szczęście jest to ustawowym obowiązkiem gmin, żeby właśnie 
takim kotom zapewnić opiekę i leczenie. O jeszcze większym szczęściu 
tych kotów możemy mówić, kiedy znajdą się osoby chętne do pomocy, 
tzw. karmiciele kotów wolnożyjących i bezdomnych oraz osoby, wolon-
tariusze, które zajmą się łapaniem kotów, przewiezieniem do weterynarza 
oraz opieką 10–dniową po zabiegu i wypuszczeniem w miejsce złapania. 
Na takie właśnie szczęściu trafiła kotka o nadanym imieniu Tajda. Więk-
szość z Was pewnie widziała tę kotkę przebiegającą gdzieś pomiędzy 
budynkami w Wiśle Centrum. Jej domem było betonowe miejsce pod 
schodami do sklepu Lewiatan. Tajda niejednokrotnie przeganiana, wal-
czyła o jedzenie pomiędzy straganami i stolikami restauracji. Bliskość 
głównej ruchliwej drogi także stwarzała dodatkowe niebezpieczeństwo. 
W październiku zeszłego roku urodziła kolejne kocięta. Prawdopodobnie 
było ich 5, ale tylko 3 zdołały przeżyć. Dzięki kilku osobom, którym los 
tej kociej rodziny nie był obojętny, kocia matka Tajda, jej córki Pereł-
ka i Iskierka oraz syn kocurek Rysiu zostały wyłapane i przewiezione 
do lecznicy weterynaryjnej na sterylizacje i potrzebne leczenie. Fakt iż 
miejsce pobytu kociej rodziny nie było tym bezpiecznym i „wygodnym” 
dla wszystkich, postanowiono je oswoić i znaleźć im domy! Tym oto 
sposobem kocia rodzina znalazła się w domach tymczasowych, gdzie jest 
dalej socjalizowana i ogłaszana do adopcji. 

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do uratowania tej ślicznej kociej rodzin-
ki. Pani, która przez cały czas dokarmiała 
koty, pani, która przewiozła koty do do-
mów tymczasowych, wolontariuszkom 
ze Stowarzyszenia „Kocia Przystań”, 
„Kotełkowa Drużyna” oraz „AS”.

Monika Miring – Stowarzysze-
nie Przyjaciół Zwierząt „AS”
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Program „Wiślańskiej Majówki”
27 kwietnia (sobota)
– Warsztaty dziecięce piosenki chrześcijańskiej
godz. 9:00–16:00
Stowarzyszenie RTS – Wisła Centrum, ul. 1 Maja 62a (nad sklepem 
Labotina)
– 11. Urodziny TVS 
godz. 14:00–22:00 
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
Program dla dzieci, pokazy kulinarne, koncerty zespołów biesiad-
nych

28 kwietnia (niedziela)
– Dziecięcy koncert piosenki chrześcijańskiej
godz. 15:00
Pl. B. Hoffa 

1 maja (środa) 
– Z kijkami po Wiśle – bezpłatna wycieczka nordic walking z prze-
wodnikiem–instruktorem
godz. 11:00 
start i meta – pl. B. Hoffa (trasa o długości ok. 6 km: Centrum, Goś-
ciejów, Nowa Osada (przerwa), Centrum)
– Smerfne popołudnie 
godz. 12:00–14:00 – warsztaty plastyczne dla dzieci 
godz. 13:00–15:00 – warsztaty i animacje z eksperymentami fizyko-
chemicznymi „Naukowe Show” 
godz. 15:00–16:00 – teatrzyk dla dzieci „Bajkowy Świat Smerfów”
pl. B. Hoffa
– Zabawa z DJ–em na „Binie”
godz. 18:00
Park Kopczyńskiego

3 maja (piątek)
– Obchody Narodowego Święta Trzeciego Maja
godz. 12:00
Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny
– Muzycznie na wiślańskim rynku
godz. 15:00
Pl. B. Hoffa
Wiślańska Scena Młodych – występy utalentowanej młodzieży wi-
ślańskiej, koncert zespołów „Strange” i „Polandia”
– Zabawa z DJ–em na „Binie”
godz. 18:00
Park Kopczyńskiego

4 maja (sobota)
– Bitwa o Samotną Górę – gra terenowa dla rodzin z dziećmi 
godz. 10:00
Kolej Linowa Skolnity, pl. B. Hoffa
– Sobota z gwiazdą 
godz. 17:30 (impreza masowa, biletowana – 10 zł, bezpłatnie: dzieci 
do lat 12, osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, seniorzy 60+; 
wejście na teren imprezy możliwe od godz. 17:00)
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
Wiślańska Scena Młodych – koncert Patryka Demkowskiego 

Koncert Anity Lipnickiej z zespołem The Hats
– Zabawa z DJ–em na „Binie” 
godz. 20:00
Park Kopczyńskiego

4–5 maja (sobota, niedziela)
– Genryoku Cup – Puchar Źródeł Wisły w szermierce japońskiej
godz. 13:00, 
Sala Gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

W razie dodatkowych pytań w sprawie programu prosimy o kontakt 
z Wiślańskim Centrum Kultury pod nr tel. 33 855 29 67, 602 177 262.
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Seniorze przyjdź – porozmawiamy, 
napisz – odpowiemy!

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle rozpoczął 
działalność Punkt Informacyjny dla Seniorów i ich rodzin. 1 marca 
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie inaugura-
cyjne z udziałem zaproszonych gości – przedstawicieli organizacji 
senioralnych działających na terenie naszego miasta, tj. Klubu Senio-
ra „Radość”, Wiślańskiej Akademii Aktywnych, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 4 w Wiśle oraz Stowarzy-
szenia „Grupa Twórców Wiślanie”. Omówiono założenia działania 
Punktu Informacyjnego jako miejsca, do którego każdy senior może 
przyjść, porozmawiać o swoich problemach, uzyskać bezpłatnie in-
formację o przysługujących prawach i dostępnych świadczeniach.

Konsultacje w ramach działań Punktu możliwe są w MOPS (Wi-
sła pl. B. Hoffa 3) w każdą środę od 8:00 do 14:00, oraz czwartek od 
8:00 do 12:00, a także pod numerem telefonu 730 796 633 i adresem 
e–mail: seniorzy@wisla.pl.         Agnieszka Suszka, Barbara Nikiel fot
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Spotkanie seniorów to impreza, która co roku odbywa się w na-
szym mieście. W tym roku spotkanie to zorganizowano w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Centrum 24 lutego. 

W spotkaniu uczestniczyli wiślańscy seniorzy, którzy w roku 
2018 ukończyli 80. rok życia i starsi. Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej wystosował zaproszenia do 466 osób. Dla takiej grupy przy-
gotowano też paczki oraz drobne upominki wykonane przez osoby 
niepełnosprawne na zajęciach prowadzonych w MOPS przez Ewę 
Lazar. W spotkaniu uczestniczyło około 180 osób. Przybyłym senio-
rom umilił czas zaproszony na tę okoliczność zespół muzyczny – Ka-
pela „Wisła”.

Wśród zaproszonych gości obecni 
byli burmistrz Wisły Tomasz Bujok, prze-
wodniczący Rady Miasta Wisła Janusz 
Podżorski oraz sekretarz miasta Sylwester 
Foltyn, którzy złożyli przybyłym seniorom 
życzenia. Po posiłku burmistrz chętnie od-
powiadał na zadawane pytania związane z 
planowanymi na terenie naszego miasta in-
westycjami i innymi działaniami. W dalszej 
części spotkania burmistrz poprosił jedną z 
zaproszonych seniorek – Annę Szalbot, aby 
przeczytała wiersz, który specjalnie napisała na tę okoliczność:

Gdy się budzimy, a zza gór Jutrzenka wschodzi, 
Przypomina nam czasy jak byliśmy młodzi, 
Promienie słoneczka grzeją jak grzały,  
Gdy byliśmy dziećmi, czy jak mamy wiek dojrzały, 
Teraz tylko możemy żyć wspomnieniami  
tych lat, które dawno są za nami. 
Opowiadać wnukom jakie to były czasy, 
Gdy pastwiska pełne były krów i bujne gęste lasy, 
Było głodno i chłodno, ale przy pasieniu ognisko ogrzało, 
Rydze i gołąbki żywiły, byłaby się nawet na ognisku rybka upiekła, 
ale że Gojny w potoku przeganioł to rybka uciekła, 
Gojni ryby chytali, ale pastyrzy przeganiali, 
Pastyrze, żeby swego celu dopieli,  
nieraz nawet Gojnego do plosa w potoku wciągnęli. 
W domu było dla nas przygotowane dużo roboty, tak 
że nie mieliśmy czasu na żadne głupoty. 
Jedynie było dużo frajdy ,jak my mógli pogónić  
I pobawić się w majdy. 
Młodzi nie wierzą w to nasze opowiadani, 
mają telewizory, komputery i na komórkach cykani. 
Jest jakisi zasiłek albo bezroboci, i poco robić moi złoci, 
My się brońmy od tego 

by się na starość z telewizora nie nauczyć czego złego. 
Jakie na zmarszczki używać kosmetyki, 
Po jakie odchudzające tabletki, gnać do aptyki, 
Jaki wziąć kredyt bez podatku, a potem zbankrutować na ostatku. 
Jak by my to wymieszali razem, i jak to mówią że bezpiecznie, 
To według reklam musieliby my żyć wiecznie. 
Nie jestem wrogiem telewizora, bo coś nowego z wiadomości trzeba 
wiedzieć 
Jak się sprawy gospodarcze mają i jak się politycy kochają. 
Czy Japończyk czy Żyła fruwa bliżej nieba, bo kibicować 

komuś i tak trzeba. 
Nie myślmy zbyt dużo , żeby nas nie 
rozbolała głowa, 
Że na tym świecie pozostała nas 
rówieśników tylko mniejsza połowa. 
Nie myślmy o starości, pustce i trwodze, 
Weźmy kijki i idźmy na spacer, może 
spotkamy kogoś po drodze, 
Bo może ktoś czeka na spotkanie drugiego 
człowieka. 
W samotności i chorobie nic tak 
człowiekowi życia nie umila, 

Jak z przyjacielem spędzona chwila. 
Cieszmy się każdym dniem , choć nie mamy na to wpływu, 
I nie od nas to zależy jak wiecie ,ile żyć będziemy na tym świecie. 
Jeżeli jednak Bóg pozwoli ,może się w przyszłym roku , a my  
taką nadzieję mamy, w takim samym jak dziś komplecie spotkamy.

Organizowane przez miasto Wisła spotkanie seniorów to jedna 
z niewielu okazji, podczas której najstarsi mieszkańcy Wisły mogą 
spotkać się w większym gronie, zjeść wspólnie posiłek oraz poroz-
mawiać przy kawie i ciastku. Dziękujemy naszym seniorom za za-
interesowanie spotkaniem, przyjęciem zaproszenia oraz za wspólnie 
spędzony czas.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle, serdecznie 
dziękuje za pomoc w zorganizowaniu spotkania: Panu Romanowi 
Wisełce z Czarnego za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu 
obiadowego posiłku, Samopomocowej grupie osób niepełnospraw-
nych – za wykonanie pamiątek, Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła 
Centrum – za udostępnienie strażnicy, Kapeli Wisła – za występ 
na spotkaniu, Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum – za wy-
pożyczenie nakryć stołowych, Wiślańskiemu Centrum Kultury – 
za wypożyczenie krzeseł i stołów. Szczególne podziękowania dla 
wszystkich rodzin, które znalazły czas i pomogły swoim bliskim w 
dotarciu na spotkanie.

Janina Bujok – p.o. kierownika MOPS

Spotkanie seniorów 2019
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Sukces akcji „Kolej na Ferie”
152 tysiące osób skorzystało z oferty Kolei Śląskich w ramach 

akcji „Kolej na Ferie”. Oferta Kolei Śląskich obowiązywała od 9 do 
24 lutego 2019. Aby w tym czasie móc skorzystać z możliwości dar-
mowego przejazdu, wystarczyło podczas kontroli zamiast biletu oka-
zać ważną legitymację szkolną lub dokument potwierdzający wiek.

W konferencji podsumowującej akcję uczestniczył marszałek Ja-
kub Chełstowski, członek Zarządu Województwa Śląskiego Michał 
Woś oraz wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. – Cieszę się, 
że akcja okazała się takim sukcesem. To nie tylko szansa na aktywne 
spędzenie wolnego czasu, ale również doskonała promocja regionu i 
usług Kolei Śląskich. Oferta była skierowana nie tylko do uczniów 
z regionu, ale i odwiedzających. Warto dawać najmłodszym dobry 
przykład i pokazywać, że transport niskoemisyjny jest dobrą alter-
natywą dla samochodu” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski, 
pomysłodawca akcji „Kolej na Ferie”.

Z oferty skorzystało prawie 152 tys. osób. Uczestnicy akcji prze-
jechali pociągami Kolei Śląskich ponad 9,3 mln kilometrów (w bran-
ży kolejowej mówimy o pasażerokilometrach – jest to liczba wypra-
cowana przez wszystkich pasażerów, czyli jeśli pociągiem x jechało 
10 osób na długości 10 kilometrów, to łączna suma pasażerokilome-
trów wynosi 100). Dla zobrazowania skali te 9 milionów to tak jakby 
ponad 230 razy okrążyć ziemię na wysokości równika.

Promocja dotyczyła zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i 
gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłat-
nych przejazdów mogli skorzystać również najmłodsi – w tym wy-
padku wystarczył dokument potwierdzający wiek. Promocja objęła 
swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie – 
jedynym wyjątkiem był odcinek przygraniczny Chałupki – Bohumin.

Dużym zainteresowaniem podróżnych cieszyły się wycieczki w 
góry – do Wisły, Żywca, Zwardonia i Zakopanego.

(informacja prasowa)

Wisła na targach w Łodzi 
W dniach 22-24 marca w Łodzi odbywały się XXV Targi Regiony 

Turystyczne „Na styku kultur”. Nie mogło na nich zabraknąć Wisły!
Targi te są jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku tury-

stycznym w Polsce. Są kopalnią pomysłów i niewyczerpalnym źród-
łem inspiracji związanych ze zwiedzaniem Polski i świata. Genezą po-
wstania wydarzenia jest niezwykłe połączenie w jednym mieście – w 
Łodzi – wielu kultur i ich wzajemne przenikanie. Wystawcy, którzy 
uczestniczą w targach, prezentują atrakcyjną ofertę dla tych, którzy pla-
nują wyruszyć w drogę – od standardowych ofert turystycznych, po-
przez wszystkie usługi pomocne podróżnikom, kończąc na niekonwen-
cjonalnych metodach wojażowania, bliskich indywidualnym turystom. 

Wisła, wspólnie z Beskidzką 5, Powiatem Cieszyńskim, Sto-
warzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Jastrzę-
biem–Zdrój promowała się na dużym stoisku województwa Śląskie-
go, które było jednym z dominujących wystawców na targach.

Wiosenny przegląd szafy
23 marca po raz pierwszy w Wiślańskim Centrum Kultury od-

był się „Wiosenny Przegląd Szafy”. Podczas tego spotkania można 
było wymieniać się rzeczami oraz skonsultować z Hania Kucharską 
„Hanka Działa” odnośnie przerabiania odzieży. Wiele osób, które nas 
odwiedziły były zachwycone pomysłem.          Marlena Fizek (WCK)

Giełda płyt winylowych
23 marca w budynku Domu Zdrojowego, dzięki inicjatywie Wi-

ślańskiego Centrum Kultury, po raz drugi odbyła się „Giełda starych 
płyt winylowych”. Wydarzenie to gromadzi rzesze melomanów, któ-
rzy lubią kolekcjonować stare płyty. Na miejscu można było posłuchać 
“starego brzmienia” i nabyć unikatowe winyle.  Marlena Fizek (WCK) 

Podczas jubileuszowej XXV edycji Miejska Arena Kultury i 
Sportu w Łodzi we współpracy z redakcją National Geographic Pol-
ska zorganizowała pierwszą tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżni-
ków National Geographic. Na wszystkich pasjonatów podróży i mi-
łośników ciekawych opowieści czekało szereg spotkań z wybitnymi 
fotografami, autorami książek, globtroterami, sportowcami, odkryw-
cami i blogerami. Halę Expo–Łódź odwiedzili m.in.: Aleksander 
Doba, Krzysztof Wielicki, Tomasz Michniewicz, Mateusz Waligóra 
czy Michał Cessanis. Dodatkowo odbyły się również targi produk-
tów regionalnych. Dzięki temu jeszcze więcej gości odwiedziło hale 
targowe w Łodzi. 

Wisła cieszyła się sporym zainteresowaniem pod kątem letniego 
wypoczynku. Do tego stopnia, że rozeszły się wszystkie dostępne tam 
materiały promocyjne na temat miasta!           (tp)
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ZSGH wyróżnione na  
Małopolskim Konkursie Szkół 

Gastronomicznych
8 marca w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. Hen-

ryka Sucharskiego w Krakowie odbył się XX Małopolski Konkurs 
Szkół Gastronomicznych. Uroczystość jubileuszowa rozpoczęła się 
wręczeniem statuetek sześciu szkołom, które od 20 lat aktywnie 
uczestniczą w konkursie. Wśród wyróżnionych znalazł się również 
Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle. 

Jak podkreśliła wicedyrektor krakowskiej placówki Dorota Ro-
mańska, ZSGH przyjeżdżała do Krakowa osiemnaście razy, przygo-
towując uczniów do konkursu w kategoriach kelner, barman, jak i ku-
charz. W każdej z nich zajmowała miejsce na podium. To dla szkoły, 
nauczycieli oraz uczniów niezwykłe wyróżnienie. 

Dziedzictwo kulinarne to przewodni temat tegorocznego konkur-
su, w którym w każdej kategorii należało nawiązać do tradycji. Do-
datkowo kucharze komponując zakąskę zimną musieli użyć produk-
tów regionalnych, certyfikowanych lub chronionych nazwą. Udział 
w edycji krajowej zdeklarowało 27 szkół, a w edycji zagranicznej 
szkoły z Cypru, Gruzji, Słowacji, Czech, Niemiec, Chin i Holandii. 
Szkołę z Wisły w kategorii barman reprezentował Jeremiasz Bujok, 
reprezentantką w kategorii kucharz była Nikola Kubaczka (oboje z 
klasy III TG). Jeremiasz, którego opiekunem była Dorota Mendrek, 
przygotował drinka o nazwie „White Man”, za który otrzymał wyróż-

nienie. Z kolei Nikola, której opiekunem była Iwona Gomola, przy-
gotowała zakąskę rybną, z opalanego pstrąga wędzonego, orzecha 
laskowego w słonym karmelu, żelka z soku z jęczmienia, chipsa z 
pstrąga, palonego pora, karmelizowanej kiszonej kapusty, karmeli-
zowanej gruszki i sosu śliwkowego. Za tę właśnie potrawę Nikola 
otrzymała 2. miejsce, piękne nagrody rzeczowe oraz voucher o war-
tości 700 zł ufundowany przez Krakowską Szkołę Restauratorów na 
realizację warsztatów kulinarnych doskonalących jej umiejętności 
zawodowe. Dodatkowo Nikola otrzymała wyróżnienie portalu Cook-
pad w kategorii najlepszy kucharz.

Uczniom gratulujemy, życząc sukcesów w kolejnych konkursach.
Iwona Gomola

ZJEŻDŻALI NA BYLE CZYM
17 marca na stoku wyciągu narciarskiego „Siglany” odbyła się 5. 

edycja „Zjazdu na byle czym”. Pogoda nie zawiodła, więc na starcie 
wśród licznie zgromadzonych kibiców pojawiła się rekordowa ilość 
„pozytywnie zakręconych uczestników”.

Tegoroczna impreza miała charakter międzynarodowy. Wśród 
zawodników przybyłych z terenu całej Polski, była także silna, 10–
cio osobowa reprezentacja Słowacji z miejscowości Čierne. Słowacy 
wystartowali na trzech „wozidlach”, a kapitanem tych drużyn był 
Pavel Gomola – starosta miejscowości Čierne. „Gwiazdami” popołu-
dnia byli Inga Papkala oraz kapela zespołu Pieśni i Tańca „Miedarza-
nie” z gminy Zbrosławice.

Wisły. Oryginalność pojazdów oceniali przewodniczący Rady Miasta 
Wisła Janusz Podżorski oraz Starosta Gminy Čierne Pavol Gomola.

Dzięki uprzejmości i hojności licznych sponsorów rozdano do-
datkowe nagrody – niespodzianki. Na zakończenie do późnego po-
południa integrowaliśmy się przy wspólnym ognisku. Uśmiechnięci, 
radośni i pełni energii wróciliśmy do domów, planując już przyszły 
rok. Pozostając z uśmiechami na ustach zapraszamy na kolejną edy-
cję „Zjazdu na byle czym”!

Dziękujemy licznym partnerom naszego wydarzenia! Sponsorzy 
wiślańscy: Gmina Wisła, Cukiernia „U Janeczki”, Firma „Marko”, 
Firma „Małgorzata”, Restauracja „U Zosi”, Hotel Gołębiewski, Za-
jazd Głębce, Pokoje „Słoneczny Stok”, DW Beskidy, Chata Olimpij-
czyka Jasia i Helenki, Ewa Lazar, Szkoła Narciarska „Byrtuś”, Wypo-
życzalnia „Ski Set Siglany”, Firma „PolySport”, Skocznia Narciarska 
im. Adama Małysza w Wiśle Malince, Hotel i Restauracja „Arka 
Spa”, Wyciąg „Skolnity”, Firma „Jur Gast”, Restauracja „Olimpia”, 
Restauracja „Siglanówka”, Sklep „Odido” Jawornik. Sponsorzy 
spoza Wisły: „Hanka Działa” z Bielska–Białej, Halina Olejniczak z 
Kościeliska, Herbert Suchanek „Zakłady Mięsne” z Pyskowic, Pie-
karnia i Cukiernia Marcin Milan z Ziemięcic, RKS Goleszów. Rów-
nie gorąco dziękujemy patronom medialnym, którymi byli: Polskie 
Radio Katowice, Głos Ziemi Cieszyńskiej oraz portale internetowe: 
Beskidzka24.pl, OX.PL, InfoBeskidy.eu, gazetacodzienna.pl. Więcej 
zdjęć na www.facebook.com/aktywniwisla/.        Dorota Jamrozińska

Zjazdy odbyły się w dwóch kategoriach: Najszybszy pojazd oraz 
najbardziej oryginalny. Wśród najszybszych zwycięzcami zostali: 1. 
Filip Gaczkowski z Wisły na „Drewniaku 2.0.”, 2. Marlena Wciślik 
z Będzina i Agnieszka Szebla z Wisły na „Szalonej Wywrotce”, 3. 
Maciej Bęben i Ireneusz Kopeć z Sosnowca na „Kamperze”. Z kolei 
w kategorii „Najbardziej oryginalny pojazd” 1. miejsce zajęli Marcin 
Waniek, Dawid Bienia i Szymon Filip z Zabrza w „Zadymionym Sa-
mochodzie”, 2. Jan Polok, Tadeusz Skiba i Piotr Dragon z Wisły na 
„Beczkowozie”, a 3. Katarzyna Sosada, Krzysztof Sosada, Wiesław 
Olszewski i Izabela Kowolik ze Zbrosławic na „Pierzynie”. Najmłod-
szą uczestniczką była wiślanka Zuzia Czyż, urodzona w 2019 roku, 
natomiast najstarszym miłośnik tej imprezy 89–letni Jerzy Cienciała z 
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W moim ogrodzie
7 marca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się 

wernisaż wystawy malarstwa Kamilli Księżnik pt. „W moim ogro-
dzie”. W czasie wernisażu autorka prac opowiedziała o swoich inspi-
racjach oraz o technice swojej pracy.

Kamilla Księżnik z wykształcenia jest etnologiem i antropologiem 
kultury. – Fascynuje mnie obserwacja świata, ludzi i ich wzajemnych 
relacji. Relacji, które sprowadzają się do uczuć i emocji. W otaczają-
cym mnie świecie widzę nieustanną potrzebę miłości i wszechobecny 

strach przed samotnoś-
cią, pojmowaną na różne 
sposoby. Stąd w moich 
pracach ciągle pojawia się 
owa miłość i samotność (a 
raczej jej brak). Bohatera-
mi opowiadającymi moje 
historie są częściej pta-
ki niż ludzie. Dlaczego? 
Symbolika ptaka jest tak 
różnorodna… Ot chociażby dusza i życie! Maluję na drewnie, własną 
techniką. Łączę akryl i akwarelę. Bardzo często obrazy powstają na 
deskach, które mają już własną historię a także w oknach ze starych do-
mów. Razem z mężem Januszem współtworzę Pracownię „Malowany 
Ptak”, w której powstaje wiele unikatowych przedmiotów. Moje obra-
zy prezentowałam na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, 
m.in. w Czechach, Meksyku czy Brazylii. Wystawa „W moim ogro-
dzie”, na którą Państwa serdecznie zapraszam, opowiada alegorycznie 
o mojej duszy. O tym o czym marzę, co mnie wzrusza, co jest częścią 
mojego życia – mówi autorka wyjątkowych prac.

Wystawę można było oglądać do 27 marca.
Iwona Klimaszewska

POKAZowy Dzień 
Kobiet 

8 marca, dzięki uprzejmości właścicieli Hotelu i Restauracji 
„Pod Gołębiem”, odbył się POKAZowy Dzień Kobiet.

Tego wieczoru zgromadzeni goście 
mieli okazję poznać tajniki wykonania 
dobrego makijażu oraz pielęgnacji skó-
ry. Podczas wydarzenia można było po-
dziwiać pokaz mody folkowej z kolekcji 
Łucji Dusek–Francuz, jak również pokaz 
mody wieczorowej udostępnionej przez 
butik „Trendy” Izabeli Kowalczyk. Tego 
dnia zainteresowane kobiety mogły 
skorzystać z porad brafitterki. Ponadto 
wystąpiła wokalistka Sara Kohut. Po 
zakończeniu głównej części wydarzenia 
można było zostać i pobawić się przy 
muzyce DJ–a.

O fryzury modelek zadbało Centrum 
Urody „Beauty Center” Iwony Kohut, a 
o makijaż Agnieszka Golik. Dodatkowo 

można było nabyć kosmetyki z firmy „Organic Live Dermokosmety-
ki” oraz biżuterię ze sklepu „Spirali”.

Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom, którymi byli: Ag-
nieszka Golik – VISAGE i Cukiernia u Janeczki, oraz patronom 
medialnym: InfoBeskidy.eu, OX.PL, Radio Fest, Radio CCM, Głos 
Ziemi Cieszyńskiej, Gazetacodzienna.pl. 

       Justyna Ligocka (WCK)
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25 marca w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego 
odbył się VIII Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch. W tym roku 
uczestników oceniało jury w składzie: Helena Pustówka, Ewa 
Lazar i Alicja Pilch. Organizatorami konkursu byli: Muzeum Be-
skidzkie w Wiśle oraz Wiślańskie Centrum Kultury.

W poszczególnych kategoriach wiekowych wygrali:

– kategoria Przedszkola: 1. Grzegorz Babicki, 2. Wojciech 
Szarzec, 3. Zofia Zawada;

VIII Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch
– kategoria klasy I–III: 1. Hanna Szarzec, 2. Eliza Cieślar, 

3. Maja Szarzec;
– kategoria klasy IV–VI: 1. Szymon Szarzec, 2. Maria Pilch, 

3. Barbara Czyż;
– kategoria klasy VII–VIII: 1. Grzegorz Byrtek, 2. Piotr 

Szturc, 3. Sebastian Wielgosz.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! Dziękujemy serdecznie 

naszym sponsorom: Cukierni „Wiślańka” oraz Firmie „Dana”.
 Justyna Ligocka (WCK)

Z wizytą u partnerów
Na zaproszenie burmistrza Rheinhausen prof. dr Jurgena 

Louisa, burmistrz Wisły Tomasz Bujok i przewodniczący Rady 
Miasta Wisła Janusz Podżorski wraz z delegacją z naszego miasta, 
odwiedzili w dniach 2–5 marca partnerską gminę Rheinhausen.

Podczas pierwszego dnia wizyty w Niemczech, włodarz 
Rheinhausen przedstawił inwestycje jakie gmina realizowała w 
ostatnich latach oraz plany na przyszłość. W ostatnich 15 latach 
wybudowano tam nowe przedszkole, dom starców, remizę stra-
żacką, garaże dla służby drogowej, nowy budynek urzędu miasta, 
a obecnie w trakcie budowy jest szkoła dla klas I–IV. Delegacja 
z Wisły zapoznała się także z funkcjonowaniem kawiarni prowa-
dzonej przez miasto, w której pracują osoby niepełnosprawne z 
pobliskiego „Caritas”. Nowe inwestycje w Rheinhausen miały za 
zadanie centralizację, tak jak np. budowa centralnego przedszkola 
na 160 dzieci pozwoliła zlikwidować dwa stare przedszkola. Z ko-
lei nowa remiza w centrum miasta pozwoliła na likwidację dwóch 
starych remiz, wymagających ciągłych remontów. W przyszłości 
planowana jest budowa centrum zdrowia wraz z apteką. Delegacja 
z Wisły zwiedziła zrealizowane, wymienione wyżej inwestycje. 

W drugim dniu wizyty delegacja uczestniczyła w festynie (Fa-
sching Fest), w którym brało udział wielu mieszkańców w kolo-
rowych przebraniach i maskach wykonanych z drewna lipowego. 
Na zakończenie wizyty zrobiono wspólne zdjęcie przy świerku 
przywiezionym z Wisły w 2006 roku, które zostało zasadzone 
przy Urzędzie Miasta Rheinhausen. Burmistrz Tomasz Bujok za-
prosił gospodarza Rheinhausen do odwiedzenia naszej miejsco-
wości podczas TKB.      Tadeusz Chmiel
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Rajd „Ku źródłom Wisły”
Już po raz szesnasty w Wiśle spotkali się polscy, czescy i słowac-

cy turyści, którzy przybyli na Międzynarodowy Rajd Narciarsko–
Pieszy „Ku źródłom Wisły”. Organizatorem imprezy jest Oddział 
PTTK w Wiśle, który współpracuje z KTS Čadca ze Słowacji oraz 
KCT Třinec i PTTS–BS z Republiki Czeskiej. Jak co roku miasto 
Wisła wsparło finansowo to niemałe przedsięwzięcie.

Rajd odbył się 16 marca, a uczestnicy wędrowali trzema trasami. 
Pierwsza wiodła z Kubalonki przez Kozińce, Gronik do Jonidła i przez 
Nową Osadę do skrzyżowania szlaków nad zaporą przy dawnym hote-
lu PTTK (6 km, 2,5 godz.), druga – z Malinki Pieczki przez Cieńków 
Wyżni, Pośredni i Niżny do tego samego punktu zbornego (7,5 km, 3,5 
godz.), a trzecia z Salmopola przez Jawierzny i Smrekowiec do Nowej 
Osady i również do zapory (9 km, 4,5 godz.). Podsumowanie rajdu 
odbyło się w Karczmie „Drewutnia” u Leszka Szalbóta.

Na mecie zameldowało się 157 uczestników, którzy posilili się 
pysznym żurkiem z wkładką, herbatą i drożdżówką. Odbył się rów-
nież konkurs piosenki, w którym zaprezentowali się najmłodsi turyści. 
Następnie wręczono nagrody. Pierwsze miejsce za najliczniejszą grupę 
ponownie zdobyli goście ze Słowacji czyli KST Čadca pod kierowni-
ctwem Antona Opiala, drugie – PTTS Beskid Śląski pod wodzą Haliny 
Twardzik z Trzyńca w Republice Czeskiej, a trzecie SKKT „Krety” 
z Nierodzimia na czele z Mariolą Szymańską–Kukuczką. Wręczone 
zostały także nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika. 
Najmłodszych trzech 9–latków z grupy „Krety” otrzymało drewniane 
„Wiślaczki”, a najstarsza wędrowniczka torbę podróżną.

Na zakończenie organizatorzy dziękowali turystom za udział w 
wędrówce oraz sponsorom za wsparcie imprezy (sponsorami byli: 
Firma „Jur–Gast” – F. Juroszek, Piekarnia „U Karola” – K. Troszok, 
Piekarnia nr 1 – K. Szturc, „Polysport” – Z. Twardowski, Firma 
„Małgorzata” – G. Zembol oraz Nadleśnictwo Wisła). Komandor raj-
du Gustaw Czyż dziękuje za pomoc kierownikom tras, którymi byli 
przewodnicy z wiślańskiego Koła Przewodników PTTK: Tadeusz 
Leżański, Zbigniew Magnowski i Zbigniew Wrzecionko, oraz prezes 
Oddziału PTTK Helenie Skorupie i sekretarz rajdu Annie Czyż. Do 
zobaczenia za rok!             Gustaw Czyż – Komandor rajdu

Wiślańskie Liceum zaprasza!
Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2019/2020:
LICEUM TRZYLETNIE po szkole gimnazjalnej:
1. Klasa sportowa: z rozszerzoną biologią, geografią oraz dodatkowo 7 

godzin wychowania fizycznego tygodniowo. Oddział będzie ukierunkowany 
przede wszystkim na rozwój umiejętności piłkarskich (piłka nożna i piłka 
ręczna). Zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia w klubach sporto-
wych będą skorelowane. Klasa jest objęta patronatem Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach.

Terminy rekrutacji do klasy sportowej: od 13.05.2019 do 22.05.2019. 
Test sprawności fizycznej do klasy sportowej odbędzie się w dwóch ter-
minach: 23 i 24.05.2019.

2. Klasa ratowniczo–medyczna: (tzw. biol–chem) z rozszerzoną bio-
logią, chemią i językiem angielskim oraz przedmiotem uzupełniającym – ra-
townictwo medyczne. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdro-
wiu Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej.

3. Klasa dziennikarsko–menadżerska: z rozszerzoną historią, języ-
kiem polskim, językiem angielskim i przedmiotem uzupełniającym – wiedza 
o mediach współczesnych.

LICEUM CZTEROLETNIE po szkole podstawowej:
1. Klasa sportowa: z rozszerzoną biologią, geografią oraz dodatkowo 7 

godzin wychowania fizycznego tygodniowo. Oddział będzie ukierunkowany 
przede wszystkim na rozwój umiejętności piłkarskich (piłka nożna i piłka 
ręczna). Zajęcia z wychowania fizycznego oraz zajęcia w klubach sporto-
wych będą skorelowane. Klasa jest objęta patronatem Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Katowicach.

Terminy rekrutacji do klasy sportowej: od 13.05.2019 do 22.05.2019. 
Test sprawności fizycznej do klasy sportowej odbędzie się w dwóch ter-
minach: 23 i 24.05.2019.

2. Klasa biologiczno–chemiczna: (tzw. biol–chem) z rozszerzoną bio-
logią, chemią i językiem angielskim oraz przedmiotem uzupełniającym – ra-
townictwo medyczne. Klasa jest objęta patronatem Wydziału Nauk o Zdro-
wiu Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej.

3. Klasa humanistyczna: z rozszerzoną historią, językiem polskim, 
językiem angielskim i przedmiotem uzupełniającym – wiedza o mediach 
współczesnych.

Zapraszamy na Dzień Otwarty 30 kwietnia 2019 r.
www.lowisla.pl, www.facebook.com/lostalmach

Jubileuszowy konkurs
Już 10. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej za nami. 22 marca w Lice-

um Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle spotkali się uczniowie z 
powiatu cieszyńskiego na kolejnym teście wiedzy o Europie. 

26 uczniów z 7 szkół odpowiadało na pytania o Europass, program Era-
smus+ oraz rozpoznawało przywódców państw Unii. Uczestnicy mogli także 
spotkać się z patronem konkursu, posłem do Parlamentu Europejskiego dr. 
Janem Olbrychtem, który przybliżył zgromadzonym problemy związane z 
„Brexitem”, czyli wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Galę zakończył poczę-
stunek oraz jubileuszowy tort. Zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki dla wszystkich uczestników konkursu. 

Zwycięzcą 10. Konkursu „Eurodyta” 2019 został uczeń klasy gimnazjal-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 z Cieszyna Mateusz Machała, 2. miejsce zajęła 
Iga Szczepańska, a 3. Grzegorz Łaszcz, oboje ze Szkoły Podstawowej nr 5 z 
Cieszyna. Serdecznie gratulujemy!                 Beata Mendrek
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Dzień Sportów Zimowych
5 marca, dzięki uprzejmości Państwa Grażyny i Romana Cieślarów, 

odbył się na Złotym Groniu Dzień Sportów Zimowych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Uczniowie tego dnia mogli 
bezpłatnie skorzystać z wypożyczalni Państwa Pilch i rozpocząć swoją 
przygodę z narciarstwem.

W programie była nauka jazdy na nartach dla dzieci, zjazdy na san-
kach i jabłuszkach, atrakcje w strefie dziecka, m.in. taśma i karuzela z 
pontonami oraz najważniejszy punkt programu, czyli udział w Szkolnych 
Mistrzostwach w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie dla uczniów 
klas I–VIII, podczas których profesjonalny pomiar czasu zapewniła fir-
ma Xtraining. Dodatkowo Rada Rodziców zadbała, aby na miejscu dzieci 
miały przerwę na gorącą czekoladę, a w porze obiadu każdy uczeń posilił 
się rosołem w tamtejszej restauracji. Ponadto, dzięki Radzie Rodziców, 
trzech najlepszych uczniów w każdej kategorii wiekowej otrzymało me-
dal, dyplom i nagrodę rzeczową, a najszybszym uczniom w kategorii 
OPEN wręczono dodatkowo puchary.

Oto wyniki zawodów w slalomie gigancie:
– klasy I–III dziewczynki: 1. Lidia Pilch, 2. Alicja Forias;
– klasy I–III chłopcy: 1. Jakub Nawrocki, 2. Wojciech Wrzecionko;

– klasy IV–VI dziewczynki: 1. Miriam Pilch, 2. Martyna Pilch, 3. 
Gabriela Gunia;

– klasy IV–VI chłopcy: 1. Beniamin Cieślar, 2. Bartosz Pilch,  
3. Krzysztof Martynek;

– klasy VII–VIII dziewczyny: 1. Wiktoria Martynek, 2. Estera Bu-
jok, 3. Karolina Bączek;

– klasy VII–VIII chłopcy: 1. Mikołaj Giza, 2. Dawid Pilch,  
3. Daniel Pilch;

– snowboard: 1. Oliwia Żegunia, 2. Filip Kusaj, 3. Samuel Leśniew-
ski.

Wszystkim zawodnikom gratulujemy!             Aleksandra Forias

Z wiślańskiego LO do Włoch
W dniach 11–15 marca uczennice Liceum Ogólnokształcącego 

im. P. Stalmacha w Wiśle: Agata Chmura, Rachela Kocima, Marta 
Fiedor i Karolina Kobielusz, wraz z nauczycielkami Anną Wąsowicz 
i Edytą Cieślar, uczestniczyły w kolejnym spotkaniu projektu eduka-
cyjnego „Health, environment and life” w ramach programu europej-
skiego ERASMUS+.

Spotkanie odbyło się w pięknie położonej Cosenzie na południu 
Włoch, a uczestniczyła w nim młodzież partnerskich szkół z Nie-
miec, Węgier, Słowacji i Włoch. Oprócz wielu zajęć, związanych 
z realizacją projektu, mieliśmy również okazję zwiedzić Cosenzę i 
Park Narodowy Sila oraz integrować się i szkolić język angielski.

Wróciłyśmy do szkoły z nowymi zadaniami i pomysłami na dal-
szą realizację projektu oraz fantastycznymi wspomnieniami. Oczeku-
jemy też na kolejne spotkanie, tym razem w Niemczech.

Edyta Cieślar

Z życia szkoły w Malince 
Za oknem widać pierwsze oznaki wiosny, więc czas by podsumować 

to, co działo się przez zimowe miesiące w Zespole Szkolno–Przedszkol-
nym nr 2 w Wiśle Malince. Zostały one wykorzystane nie tylko na wy-
poczynek dzieci i młodzieży, ale także na zorganizowanie kilku imprez.

Dzień Babci i Dziadka
22 i 23 stycznia dla naszych Babć i Dziadków dzieci przedszkolne 

oraz uczniowie klas I–III przygotowali okolicznościowy program słow-
no–muzyczny, a następnie słodki poczęstunek w klasach lekcyjnych, 
gdzie goście zostali także obdarowani prezentami własnoręcznie wyko-
nanymi przez dzieci.

Karnawałowy bal przebierańców i dyskoteka
Nie mogło oczywiście zabraknąć karnawałowego balu przebierań-

ców dla klas I–III, obfitującego w konkursy, zabawy oraz pokaz strojów 
karnawałowych. Tego samego dnia dla uczniów klas starszych zorgani-
zowano dyskotekę szkolną.

Szkolne Zimowe Zawody Sportowe i Dzień Gier i Zabaw
Zakończenie zimy ma w naszej szkole zawsze mocny „akcent” w 

postaci Szkolnych Zimowych Zawodów Sportowych w zjazdach na nar-
tach oraz skibordzie. Odbyły 
się one na Wyciągu Narciar-
skim „Klepki”, której właści-
ciele nieodpłatnie udostępnili 
wyciąg oraz sprzęt dla dzieci, 
za co bardzo dziękujemy. Zaś 
Szkółka Narciarska „Jar–Ski” 
również nieodpłatnie podjęła 
się organizacji zawodów. Zwy-
cięzcy zostali uhonorowani 
medalami i drobnymi prezentami ufundowanymi przez Radę Rodziców. 
Dla wszystkich uczniów przygotowano również poczęstunek: kiełbaski 
z grilla oraz pączki.

Ale na tym nie koniec zimowych atrakcji, gdyż nauczyciele wycho-
wania fizycznego Katarzyna Wantulok i Jakub Matuszny przygotowali 
dla dzieci także dwugodzinny program złożony z gier i zabaw na śniegu. 
Odbyły się one „Na Niemculi” w dwóch grupach wiekowych: klasy I–III 
oraz IV–VIII.                         Lidia Czyż
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Bal karnawałowy przedszkolaków
Jak wiadomo w karnawale same bale, dlatego też przedszkolaki 

z Wisły Głębiec czekały z niecierpliwością na przedszkolny balik, 
który odbył się 7 lutego. Wszystkie dzieci w pięknych strojach księż-
niczek, rycerzy, kowbojów i różnych zwierząt wspaniale bawiły się 
przy muzyce znanych im przebojów. Każdy z naszych podopiecz-
nych wykazał się bardzo dobrymi predyspozycjami tanecznymi w 
tańcach indywidualnych oraz wspólnych w kole. Dziękujemy rodzi-
com za zaangażowanie i przygotowanie swoim dzieciom pięknych 
strojów karnawałowych.     E. Zioła

W marcu na Wodnej
Z okazji Światowego Dnia Wody dzieci z Przedszkola nr 2 wzię-

ły udział w prelekcji z pokazem slajdów dotyczącej znaczenia wody 
w życiu ludzi. Pogadanka przygotowana i przeprowadzona była przez 
pracowników Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. Przedszkolaki miały 
okazję poznać technologię oczyszczania wody wykorzystywaną przez 
oczyszczalnię w naszym mieście. Głównym bohaterem, który przybliżył 
dzieciom tą tematykę był Wodźmin Beskidzki – Strażnik Czystej Wody.  
Po zakończeniu spotkania dzieci otrzymały certyfikat zdobycia tytułu 
Strażnika Czystej Wody, kolorowanki i książeczki edukacyjne o wodzie, 
a następnie uroczyście obiecały, że tak jak Wodźmin będą stały na straży 
czystości wody w Wiśle.            (DK)

XVI Międzyszkolny Konkurs  
Ortograficzny w Głębcach

1 marca w Szkole Podstawowej nr 4 przy Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach odbył się XVI Międzyszkolny Kon-
kurs Ortograficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV–VIII. W 
konkursie wzięło udział 20 uczniów z wiślańskich podstawówek, którzy 
zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda oraz przewod-
niczącą komisji jest nauczycielka języka polskiego Anna Podżorny–To-
miczek. W tym roku uczestnicy konkursu pisali dyktando pt. ,,Trudny 
egzamin”. Bohater historii opisuje swoje przeżycia związane ze zdawa-
nym przez niego egzaminem, w tym pytaniami dotyczącymi pisowni 
ortograficznej. Tekst sprawdzał umiejętności różnorodnej pisowni wy-
razów, nie brakowało w nim wyjątków, z którymi nawet najlepsi ucznio-
wie miewają kłopoty.

Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu. Na uznanie komisji 
zasługiwał wysoki poziom ich poprawności. Oto laureaci konkursu: 1. 
miejsce Joel Kojma (Szkoła Podstawowa nr 4 Głębce), 2. miejsce Oliwia 
Podżorska (Szkoła Podstawowa nr 4 Głębce), 3. miejsce Aleksandra Glu-
za (Szkoła Podstawowa nr 1 Centrum), wyróżnienia: Wiktoria Magdicz 
(Szkoła Podstawowa nr 3 Malinka), Tomasz Wąsowicz (Szkoła Podsta-
wowa nr 1 Centrum) i Hubert Gunia (Szkoła Podstawowa nr 2 Czarne).

Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowy-
mi, a wszyscy uczniowie w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników 
konkursu zostali poczęstowani słodką drożdżówką oraz rozgrzali się go-
rącą herbatą. Do uczestnictwa w konkursie tradycyjnie zapraszamy za rok.

Serdecznie gratuluję uczniom oraz dziękuję wszystkim za współpracę.
Renata Broda – organizatorka konkursu, nauczycielka j. polskiego w SP4
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Wieści z „Jedynki”
W przynoszącym zmianę pory roku marcu, uczniowie Szko-

ły Podstawowej nr 1 znów wielokrotnie udowodnili, że stać ich 
na bardzo dobre wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych i 
zawodach sportowych. Również w samej szkole prowadzone są 
ciekawe projekty rozwijające zainteresowania uczniów.

28 lutego najmłodsi uczniowie szkoły mogli wziąć udział w 
imprezie „Bajkowi przyjaciele”, przygotowanej przez starszych 
kolegów z klasy VI pod przewodnictwem Joanny Leszczyńskiej. 
Następnego dnia pojawiały się w szkole kolorowe postacie a pa-
nie z nauczania początkowego dały sygnał do rozpoczęcia „Balu 
Karnawałowego 2019” klas I–III. Każdy z uczniów zachwycał 
wspaniałym strojem, toteż trudno było rozpoznać poszczególnych 
uczniów. Dzieci tradycyjnie rozpoczęły bal karnawałowy od polo-
neza, następnie tańczyły krakowiaka, „chocolate” i wiele innych.

Połowa marca to impreza w ramach projektu Erasmus+. Tym 
razem podopieczni z klas III gimnazjum wyruszyli do włoskiego 
Edolo, gdzie wraz z opiekunami, Edytą Soluch–Cieślar i Joanną 
Magierą–Andrzejczak uczestniczyli w wymianie językowo–kul-
turowej. 

Bardzo dobre wyniki w nauce naszych uczniów, angażowanie 
się w wymiany międzynarodowe i wysokie wyniki z zeszłorocz-
nych egzaminów owocują świetnymi występami w konkursach 
przedmiotowych. 26 lutego Joanna Wiencek z klasy VIIIa wzięła 
udział w wojewódzkim etapie konkursu przedmiotowego z języka 
polskiego w WOM Bielsko–Biała. Z kolei 27 i 28 lutego pod-
opieczni Edyty Kostki i Anny Mosler, zmagali się z pytaniami 
w ramach XXII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz” na szczeblu rejonowym. W kategorii 
klas VI i młodszych do finału zakwalifikowała się Klaudia Żyła 
(VIa), natomiast wśród starszych uczniów do finału zakwalifiko-
wali się: Piotr Szturc (VIIa) i Marta Konieczny (IIIa gimnazjum). 
Czekamy na decyzję dotyczącą Kariny Stasiak.

Kolejny konkurs odbył się 1 marca w Szkole Podstawowej nr 
4 w Wiśle Głębcach. Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, w 
którym naszą szkołę reprezentowało troje uczniów z klasy VIIIb 
pod opieką Edyty Soluch–Cieślar i Moniki Cieślar, zakończył się 
zdobyciem przez Aleksandrę Gluza 2. miejsca oraz wyróżnienia 
przez Tomasza Wąsowicza. Ponadto 5 marca w naszej szko-
le uczniowie zmagali się z problemami językowymi w ramach 
ogólnopolskiego konkursu językowego „FOX”, a 12 marca Da-
niel Heczko z klasy VIIa przystąpił do eliminacji rejonowych XV 
Przedmiotowego Konkursu z Informatyki.

Nasi uczniowie udzielają się również w imprezach artystycz-
nych, w ramach których brali udział w festiwalu „Trzy odsłony 
kultury” organizowanym przez ZS im. Szybińskiego w Cieszynie 
i COK Dom Narodowy. Była to już czwarta edycja tej imprezy, 
a nasi uczniowie pod opieką Ewy Śmiałkowskiej i Małgorzaty 
Borowskiej jak co roku zaliczali się do grona najlepszych. W od-
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słonie recytatorskiej wystąpił Miron Zakała – uczeń klasy VIIIa i 
swoim wystąpieniem wywalczył 2. miejsce. W odsłonie wokalnej 
startowała Natalia Kędzior z klasy IIIb oddziałów gimnazjalnych 
i zdobyła 1. miejsce.

W marcu nie zabrakło również wielu emocji związanych ze 
startami naszych uczniów w imprezach Szkolnego Związku Spor-
towego. Wyścig o miano najlepszej szkoły za osiągnięcia spor-
towe w powiecie nabiera tempa, a zawody wchodzą już w fazę 
ćwierćfinałów wojewódzkich. Marcowe występy rozpoczęła re-
prezentacja uczniów z klas VI i młodszych w finale powiatowym 
w drużynowych zawodach pływackich, które odbyły się 6 marca 
na pływalni „Delfin” w Skoczowie. Był to debiut naszych naj-
młodszych zawodników i z przyjemnością informujemy, że na 12 
szkół kwalifikujących się do zawodów finałowych nasza ekipa za-
jęła 4. miejsce, zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców. Repre-
zentacja dziewcząt rywalizowała w składzie: Wiktoria Dachow-
ska, Laura Borecka, Oliwia Ścisłowska, Justyna Heczko, Karolina 
Bujok, Natalia Kobielusz, Julia Kożuch, Joanna Hanik, Elżbieta 
Podżorska, z kolei chłopcy wystąpili w składzie: Piotr Pezda, 
Michał Kożuch, Sławomir Kędzior, Szymon Szarzec, Oskar Flor-
czak, Jakub Szarzec, Jan Pawlak, Daniel Stasiak, Robert Szarzec. 
Kilka godzin później, tego samego dnia, podczas wojewódzkich 
finałów na Kubalonce, 
biegacze narciarscy z SP 
1 w Wiśle pobiegli feno-
menalnie i zajęli 2. miej-
sce w kategorii chłopców, 
a dziewczęta wywalczyły 
brązowe medale. W skład 
reprezentacji weszli: Łu-
kasz Cieślar (IIId gimna-
zjum), Piotr Palka (VIIa) i 
Tomasz Wąsowicz (VIIIb) 
oraz Małgorzata Szalbot 
(IIIc gimnazjum), Paulina 
Cieślar (VIIIb), Aleksandra 
Raszka (IIIc gimnazjum) i 
Magdalena Pilch (IIIa gimnazjum).

Już następnego dnia nasi sportowcy zameldowali się w Sali 
gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków, gdzie walczyli 
o miano najlepszych piłkarzy ręcznych w mieście. Dziewczęta w 
składzie Karolina Kiraga, Joanna Hanik, Elżbieta Podżorska, Julia 
Kożuch, Sandra Hracka, Agata Martynek, Oliwia Bujok, Oliwia 
Fuchs, Sara Hołomek, Martyna Laskowska, Laura Borecka, Joanna 
Mołodyńska i Oliwia Ścisłowska były bezkonkurencyjne i pewnie 
awansowały do rozgrywek półfinałowych, gdzie również zagra-
ły świetnie pokonując drużynę piłkarek ręcznych z SP 1 Ustroń i 
dziewczęta z SP Goleszów. Te dwa zwycięstwa pozwoliły na awans 
do finałów powiatowych gdzie podopieczne Marcina Kotowicza i 
Bartłomieja Kopija po ciężkich bojach również zwyciężyły i awan-
sowały do ćwierćfinałów województwa śląskiego! Z kolei chłopcy 
z „Jedynki”, w składzie: Łukasz Cieślar, Jakub Ciemała, Tomasz 
Dołęgowski, Marek Juroszek, Patryk Kotula, Jakub Świercz, Jakub 
Stebel, Jan Pawlak, Jakub Szarzec, Oskar Florczak, Bartek Cieślar, 
Sławomir Kędzior, Maciej Szalbot–Bugajski, Szymon Szarzec i 
Kacper Piszczek podczas miejskich zawodów musieli zadowolić 
się 2. miejscem i tytułem wicemistrzów Wisły.

12 marca uczniowie ze wszystkich wiślańskich podstawówek 
spotkali się na wyciągu Nowa Osada podczas Mistrzostw Wisły 
w narciarstwie alpejskim. Nasza szkoła okazała się bezkonkuren-
cyjna i drużynowo zajęła 1. miejsce wśród wiślańskich placówek. 
Z kolei indywidualnie nasi uczniowie również poradzili sobie bar-
dzo dobrze zajmując w swoich kategoriach wiekowych znakomite 
miejsca. 1. miejsca wywalczyli: Sara Hołomek, Julia Kożuch i Pa-
weł Poloczek, 2. lokaty zajmowali Jan Pawlak i Witold Prochow-

ski, a 3. Emilia Brodacka. Z kolei w kategorii open czas zjazdu 
Sary Hołomek pozwolił jej na zajęcia 3. miejsca mimo, że jest ona 
dopiero uczennicą klasy V.

Jak pisaliśmy wyżej, 6 marca najmłodsi pływacy z naszej 
szkoły debiutowali w zawodach z bardzo dobrym wynikiem, a już 
13 marca ich starsi koledzy z klas VII–VIII i III gimnazjum jak co 
roku świetnie spisali się podczas finału powiatu w Drużynowych 
Zawodach Pływackich Młodzieży. Indywidualnie podopieczni 
Marcina Kotowicza i Bartłomieja Kopija wywalczyli 4 srebrne 
medale, a obie reprezentacje wywalczyły 3. miejsce w powiecie 
i awans do ćwierćfinałów wojewódzkich. W skład reprezentacji 
weszli: Julia Gluza, Karina Stasiak, Marta Barabasz, Marta Ko-
nieczny, Aleksandra Raszka, Aleksandra Procner, Martyna Wa-
leczek, Magda Barabasz, Karolina Szalbot, Kacper Kiraga, Kamil 
Sztwiertnia, Michał Cieślar, Adam Cieślar, Tobiasz Cieślar, Piotr 
Cieślar, Bartek Raszyk, Dawid Młynarczyk i Michał Sztajnert.

Bezkonkurencyjne okazały się także nasze koszykarki. Pod-
opieczne Aleksandry Nosowicz, które po sukcesie w mistrzostwach 
powiatu, rozpoczęły rywalizację w rozgrywkach wojewódzkich. 
Podczas zawodów rejonowych, które odbyły się na naszej hali 15 
marca młodsze zawodniczki rozegrały mecz z drużyną SP 18 z 
Pszczyny pewnie wygrywając spotkanie. Z kolei ich starsze kole-

żanki po ciężkiej walce z 
SP 2 z Pawłowic również 
okazały się lepsze i dzię-
ki temu obie nasze dru-
żyny będą grały w pół-
finałach wojewódzkich. 
Skład drużyny z rocznika 
2006 i młodsze to: Oli-
wia Fuchs, Anna Mikler, 
Sara Hołomek, Martyna 
Laskowska, Sandra Hra-
cka, Agata Martynek, 
Julia Kożuch, Karolina 
Kiraga, Joanna Hanik, 
Elżbieta Podżorska i Jo-

anna Mołodyńska, natomiast drużyna z rocznika 2003 i młodsze 
zagrała w składzie: Natalia Kobyłecka, Emilia Procner, Marta Ba-
gińska, Julia Gluza, Agnieszka Szalbot, Julia Zawada, Wiktoria 
Gredka, Julia Podżorska, Magda Barabasz, Liliana Arsenicz, Mag-
dalena Bury, Emilia Raszka i Maja Mitręga.

Kolejnymi zawodami były rozegrane 18 marca w sali gimna-
stycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków Mistrzostwa Wisły w 
piłce ręcznej młodzieży z rocznika 2003 – 2005. W trakcie tur-
nieju dziewczęta gładko wygrały swoje spotkanie i zdobyły tym 
samym tytuł mistrzyń Wisły oraz awans do półfinałów powiatu 
cieszyńskiego. Kilka meczy później, tak jak ich szkolne koleżan-
ki, nasi chłopcy także cieszyli się z tytułu mistrzów Wisły i awan-
su do fazy półfinałowej. Jednak podczas półfinałów powiatowych 
drużyny piłkarzy i piłkarek ręcznych z SP 1 Ustroń okazały się 
bezkonkurencyjne i nasze ekipy musiały zadowolić się zwycię-
stwem w meczu z reprezentacjami Goleszowa i drugim miejscem 
w powiecie. Nasze drużyny zagrały w składzie: Julia Podżorska, 
Małgorzata Sikora, Julia Gluza, Marcelina Stebel, Julia Zawada, 
Marta Szarzec, Aleksandra Procner, Agnieszka Czyż, Magda 
Pilch, Karina Stasiak, Paulina Cieślar, Aleksandra Gluza, Maja 
Mitręga, Nadia Cieślar, Emilia Procner, Marta Konieczny, Oli-
wia Paluch i Wiktoria Gredka (dziewczęta) oraz Kacper Kiraga, 
Maciej Szlachta, Michał Sztajnert, Dominik Demkowski, Daniel 
Zwias, Dawid Cieślar, Dawid Kozok, Szymon Legierski, Bar-
tłomiej Gocyla, Mateusz Mleko, Oliwier Dychus, Natan Lazar, 
Tomasz Konieczny, Robert Manderla, Mateusz Praski i Patryk 
Szturc (chłopcy).

Marcin Kotowicz
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Sport

FINAŁ PUCHARU ŚWIATA
W marcu zakończyła się rywalizacja o Puchar Świata w skokach 

narciarskich w sezonie 2018/19. Po powrocie z Mistrzostw Świata w 
Seefeld najlepsi zawodnicy świata rywalizowali o pucharowe punkty w 
Norwegii (cykl RAW Air) i słoweńskiej Planicy.

8 marca na skoczni Holmenkollen w Oslo rozegrano kwalifika-
cje do indywidualnych zawodów Pucharu Świata w skokach narciar-
skich. Zarazem był to pierwszy etap rywalizacji trzeciej edycji cyklu 
RAW Air, do którego zaliczane są nie tylko wyniki czterech indy-
widualnych konkursów na norweskich skoczniach, ale także indywi-
dualne rezultaty z dwóch konkursów drużynowych i czterech serii 
kwalifikacyjnych zwanych prologami. Na starcie tegorocznej edycji 
zawodów znalazło się dwóch zawodników WSS Wisła – Piotr Żyła 
i Paweł Wąsek, którzy w pierwszym prologu zajęli odpowiednio 23. 
(114,9 pkt. – 120 m) i 49. miejsce (99,5 pkt. – 112 m). Wygrał Nor-
weg Robert Johansson (140,6 pkt. – 132 m).

9 marca reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, 
Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęła 4. miejsce (440,9 pkt.) w jedno-
seryjnym, drużynowym konkursie skoków, na skoczni Holmenkollen. 
Wiślanin spisał się nieźle i w pierwszej grupie skoczków był 2. (112,3 
pkt. – 122,5 m). Konkurs wygrali Norwegowie (469,8 pkt.). Z kolei 
10 marca odbył się konkurs indywidualny, który wygrał reprezentant 
gospodarzy Robert Johansson (262,0 pkt. – 127 i 129,5 m). Piotr Żyła 
zajął 26. miejsce (210,5 pkt. – 124 i 133,5 m), natomiast Paweł Wąsek 
został sklasyfikowany na 42. pozycji (79,4 pkt. – 106,5 m).

Ze stolicy Kraju Fiordów cykl RAW Air przeniósł się do Lille-
hammer. 11 marca w kwalifikacjach do konkursu Piotr Żyła zajął 11. 
miejsce (128,4 pkt. – 126,5 m). Niestety drugi z zawodników WSS 
Wisła Paweł Wąsek nie awansował do rywalizacji o punkty PŚ, zaj-
mując w prologu 67. lokatę (81,9 pkt. – 111 m). Zwyciężył Junshiro 
Kobayashi z Japonii (143,1 pkt. – 139,5 m). W konkursie, który roze-
grano 12 marca, najlepszy był Austriak Stefan Kraft (285,7 pkt. – 139 
i 141 m ). Piotr Żyła po nieudanym skoku w pierwszej próbie zajął 
33. miejsce (106,0 pkt. – 120,5 m). 

Kolejnym przystankiem były zawody w Trondheim. 13 marca 
Piotr Żyła zajął 26. miejsce (106,9 pkt. – 120,5 m) a Paweł Wąsek 43. 
lokatę (96,8 pkt. – 116 m) w kwalifikacjach do konkursu indywidual-
nego. Ten odbył się dzień później, 14 marca, a w nim Piotr Żyła zajął 
11. miejsce (268,8 pkt. – 133,5 i 132,5 m), natomiast Paweł Wąsek 
został sklasyfikowany na 50. pozycji (101,4 pkt. – 114 m). Wygrał 
Japończyk Ryoyu Kobayashi (298,4 pkt. – 141 i 141,5 m).

Cykl RAW Air zakończył się na skoczni „mamuciej” w Vikersund. 
W kwalifikacjach do zawodów indywidualnych, które odbyły się 15 
marca, Piotr Żyła zajął 12. miejsce (181,8 pkt. – 210,5 m), natomiast 
Paweł Wąsek był 51. (143,9 pkt. – 180,5 m) i nie zakwalifikował się 
do zmagań o punkty. Najdalej latał Ryoyu Kobayashi (213,6 pkt. – 
232 m). 16 marca reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła, Jakub 
Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęła 4. miejsce (1546,2 pkt.) 
w drużynowym konkursie lotów narciarskich. Wiślanin spisał się bar-
dzo dobrze, wygrywając z dużą przewagą zmagania w pierwszej grupie 
skoczków (412,1 pkt. – 219,5 i 232,0 m). Zwyciężyła Słowenia (1632,9 
pkt.). Natomiast finał RAW Air rozegrano 17 marca. W tym konkursie 
Piotr Żyła zajął 9. miejsce (408,9 pkt. – 212 i 232 m), a najlepszy był  
Domen Prevc ze Słowenii (454,7 pkt. – 241 i 232,5 m).

W całym cyklu RAW Air Piotr Żyła został sklasyfikowany na 17. 
pozycji (2050,6 pkt. – 14 skoków). Warto też wspomnieć, że po ostat-
nim konkursie w Norwegii skoczek WSS Wisła przekroczył barierę ty-
siąca punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i jest trzecim 
polskim skoczkiem w historii, któremu udała się ta sztuka (po Adamie 
Małyszu i Kamilu Stochu). Drugi zawodnik wiślańskiego klubu Paweł 
Wąsek w całym cyklu zajął 54. lokatę (602,9 pkt. – 6 skoków). Wy-
grał Japończyk Ryoyu Kobayashi (2461,5 pkt.), który po morderczym 
maratonie zawodów w Norwegii zapewnił sobie Kryształową Kulę w 
sezonie 2018/19 za wygranie „generalki” w Pucharze Świata.

W dniach 21–24 marca w Planicy odbyły się finałowe zawody 
Pucharu Świata w skokach narciarskich. Rywalizacja w cyklu Planica 
Seven na mamuciej skoczni – Letalnicy, rozpoczęła się od kwalifika-
cji do piątkowego konkursu indywidualnego w lotach narciarskich. 
Piotr Żyła (WSS Wisła), legitymujący się rekordem życiowym 245,5 
m z Vikersund, poszybował w nich o 2 metry dalej, ale swojej próby 
nie ustał. Przez niskie noty za styl wiślanin zajął w kwalifikacjach 10. 
pozycję (215,2 pkt. – 247,5 m). Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi 
(247,8 pkt. – 248 m). W pierwszym konkursie indywidualnym (22 
marca) w lotach narciarskich Piotr Żyła skakał fantastycznie i zajął 3. 
miejsce (437,3 pkt. – 242 i 234 m). Triumfował Niemiec Markus Ei-
senbichler (445,0 pkt. – 238,5 i 233 m). Nasz skoczek stanął również 
na podium w zawodach drużynowych. Reprezentacja Polski w skła-
dzie: Jakub Wolny, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła wygra-
ła drużynowy konkurs (1627,9 pkt.), zostawiając w pokonanym polu 
Niemców i Słoweńców. Piotr Żyła podparł swój drugi skok, ale jego 
łączna nota 416,3 pkt. dała mu 4. lokatę w klasyfikacji indywidualnej, 
zaliczanej do cyklu Planica Seven. To historyczne, bo pierwsze dru-
żynowe zwycięstwo na „mamucie” dało biało–czerwonym triumf w 
klasyfikacji końcowej Pucharu Narodów. To trofeum nasi skoczko-
wie wywalczyli po raz drugi w historii. Pierwszy raz miało to miejsce 
w sezonie 2016/2017. Z kolei w kończących Puchar Świata 20128/19 
finałowych zawodach indywidualnych Piotr Żyła był 4. (438,6 pkt. 
– 248 i 222 m). W pierwszej serii zawodnik WSS Wisła poszybował 
na odległość 248 m, czym o 2,5 metra pobił własny rekord życiowy 
w długości lotu. Zawody wygrał triumfator klasyfikacji generalnej 
Ryoyu Kobayashi (464,9 pkt. – 252 i 230,5 m). 

W klasyfikacji końcowej Pucharu Świata wiślanin zajął 4. miej-
sce, siedem razy stawając na podium, natomiast w klasyfikacji PŚ 
w lotach narciarskich został sklasyfikowany na 3. pozycji. Obie te 
klasyfikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, zdobywając dużą i 
małą Kryształową Kulę.

Klasyfikacja Pucharu Świata:
1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) – 2085 pkt.
2. Stefan Kraft (Austria) – 1349 pkt.
3. Kamil Stoch (Polska) – 1288 pkt.
4. Piotr Żyła (Polska) – 1131 pkt.
5. Dawid Kubacki (Polska) – 988 pkt.
6. Robert Johansson ( Norwegia) – 974 pkt.
7. Markus Eisenbichler (Niemcy) – 937 pkt.
8. Johann Andre Forfang (Norwegia) – 892 pkt.
9. Timi Zajc (Słowenia) – 833 pkt.
10. Karl Geiger (Niemcy) – 765 pkt.
67. Paweł Wąsek (Polska) – 4 pkt.
Zakończył się również Puchar Kontynentalny w skokach nar-

ciarskich. Dwa ostatnie w sezonie 2018/19 konkursy tego cy-
klu, które odbyły się w dniach 23–24 marca w rosyjskiej miej-
scowości Czajkowski wygrał Aleksander Zniszczoł z WSS 
Wisła. Drugi z reprezentantów klubu z Wisły Paweł Wąsek też 
skakał bardzo dobrze i został sklasyfikowany na 7. i 4. pozycji. 
Klasyfikacja końcowa Pucharu Kontynentalnego:

1. Clemens Aigner (Austria) – 977 pkt.
2. Aleksander Zniszczoł (Polska) – 895 pkt.
3. Marius Lindvik (Norwegia) – 863 pkt.
15. Paweł Wąsek (Polska) – 394 pkt.
93. Tomasz Pilch (Polska) – 20 pkt.
103. Kacper Juroszek (Polska) – 8 pkt.      (luki)

WSS ZAPRASZA!
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe ogłasza nabór 

do sekcji sportowych od dnia 23 kwietnia 2019:

– skoki narciarskie i kombinacja norweska 
– dzieci od 6 lat – tel.: 691 230 803, 500 242 514;

– biegi narciarskie 
– dzieci od 10 lat – tel: 608 462 714, 500 242 514.
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2 marca br. zawodnicy Wiślańskiego Stowarzyszenia Sporto-
wego rywalizowali na trasach biegowych na Kubalonce w ramach 
finałowej edycji Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach nar-
ciarskich. Zawodnicy biegali stylem klasycznym ze startu wspólnego 
na dystansach 3, 2 i 1,5 km.

Wielkie gratulacje dla naszych złotych medalistek – Laury Wan-
tulok w kategorii Juniorka D oraz Kamili Haratyk w kategorii Ju-
niorka E. W tej ostatniej grupie duża niespodzianka, bo na 2. miej-
scu uplasowała się Olga Cieślar, a do pierwszej „szóstki” wskoczyła 
Anna Cieślar. Natomiast 16. miejsce zajęła Julia Małyjurek. Świetnie 
spisali się również Juniorzy D. Dawid Pilch po zaciętym finiszu wy-
walczył 4. lokatę, Piotr Palka był 5. a Piotr Szturc 7. Wśród Juniorów 
C na 5. miejscu uplasował się Gabriel Boś a Łukasz Cieślar ukończył 
rywalizację na 7. pozycji. Wśród Juniorek C 8. była Aleksandra Rasz-
ka. Zawodnicy WSS Wisła startowali także w kategorii Junior E, w 
której Szymon Szturc zajął 8. a Szymon Pilch 9. miejsce.

Finały Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej i Pucharu 
Grupy Azoty

li w bardzo trudnych warunkach, w deszczu ze śniegiem, wietrze i 
mgle. Mimo tych niesprzyjających okoliczności juniorki D stanęły na 
2. i 3. stopniu podium za sprawą Laury Wantulok i Kamili Haratyk. 
Oto rezultaty zawodników WSS:

– junior/juniorka C: 8. Gabriel Boś, 23. Łukasz Cieślar, 31. To-
masz Wąsowicz, 21. Aleksandra Raszka, 41. Paulina Cieślar;

– junior/juniorka D: 8. Dawid Pilch, 10. Piotr Palka, 22. Piotr 
Szturc, 39. Stanisław Boś, 2. Laura Wantulok, 3. Kamila Haratyk, 
18. Olga Cieślar.

Wszystkim naszym zawodnikom serdecznie gratulujemy uda-
nych startów w  sezonie 2018/2019.

Iwona Boś – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe

Walczyli o mistrzostwo Polski
W dniach 9–10 marca na trasach Kubalonki przeprowadzone zostały 

również zawody Pucharu Kontynentalnego FIS Slavic Cup w biegach 
narciarskich, a zarazem Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżow-
ców w biegach narciarskich. W pierwszej konkurencji, jaką był sprint 
techniką klasyczną, w rywalizacji kobiet triumfowała Słowaczka Alena 
Procházková, która wyprzedziła Monikę Skinder (MULKS Tomaszów 
Lubelski) i Izabelę Marcisz (SS Prządki Ski). Tym samym Monika Skin-
der zdobyła złoty medal MP. W klasyfikacji młodzieżowców najlepsza 
okazała się Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka), a pozostałe miej-
sca na podium zajęły Klaudia Kołodziej (LKS Witów Mszana Górna) i 
Katarzyna Spierenburg (UKS Regle Kościelisko). W zmaganiach męż-
czyzn triumfował najlepszy polski sprinter Maciej Staręga (UKS Rawa 
Siedlce), który wyprzedził braci Dominika i Kamila Burych (obaj MKS 
Istebna). Zarazem Dominik Bury okazał się najlepszy w gronie młodzie-
żowców (2. był Łukasz Bachleda, a 3. Arkadiusz Posiadała).

Drugiego dnia ścigano się w biegach techniką dowolną. W rywa-
lizacji mężczyzn na dystansie 15 kilometrów zdecydowanie najlepszy 
okazał się Dominik Bury (MKS Istebna), który nie tylko triumfował w 
mistrzostwach kraju seniorów, ale także młodzieżowców. 2. miejsce 
zajął... kolarz grupy JBG–2 CryoSpace (ale także były biegacz nar-
ciarski) Mariusz Michałek z Istebnej, a 3. Mateusz Chowaniak (UKS 
Regle Kościelisko). Z kolei w biegu kobiet na 10 kilometrów trium-
fowała Izabela Marcisz (SS Prządki Ski), 2. była Słowaczka Alena 
Procházková, a 3. Marcelina Kobielusz z Istebnej. Zarazem Marcelina 
Kobielusz zdobyła srebrny medal Mistrzostw Polski Seniorek, nato-
miast Agata Warło nie tylko wywalczyła brąz w kategorii seniorek, 
ale też złoto w grupie „młodzieżówek”. Warto podkreślić, że w kate-
gorii młodzieżowców w ramach krajowego czempionatu Natalia Bury 
zajęła wysoką 7. lokatę, przegrywając miejsce w pierwszej „szóstce” 
o zaledwie jedną sekundę. W klasyfikacji generalnej biegu kobiet na 
dystansie 10 km zawodniczka WSS Wisła zajęła 34. miejsce.         (luki)

Medale w finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
i Igrzysk Dzieci
W dniach 14–17 marca w Białce Tatrzańskiej odbyły się Ogólnopol-

skie Zawody w Biegach Narciarskich dla szkół „Od pierwszego kroku do 
Mistrzostwa”, czyli inaczej mówiąc ogólnopolski finał Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej i Igrzysk Dzieci w biegach narciarskich. W rywalizacji tech-
niką klasyczną dziewcząt z rocznika 2006 na dystansie 2 km triumfowała 
Laura Wantulok z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głęb-
cach. Z kolei w kategorii dziewcząt z rocznika 2007, również na dystansie  
2 km, tuż za podium uplasowała się Kamila Haratyk a 27. była Julia 
Małyjurek – także zawodniczki z głębczańskiej szkoły. W drugim dniu 
Ogólnopolskich Zawodów w Biegach Narciarskich dla szkół „Od pierw-
szego kroku do Mistrzostwa” uczestnicy pokonywali dystans 3 km 
techniką dowolną. Laura Wantulok powtórzyła swój wyczyn i wygrała 
zmagania w kategorii dziewczynek z rocznika 2006, natomiast Kamila 
Haratyk pobiegła lepiej niż „Klasykiem” i triumfowała wśród dziewcząt 
z rocznika 2007. W tej samej kategorii 17. była Julia Małyjurek.     (luki)

Gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom. Szczególne gra-
tulacje dla naszych najmłodszych, debiutujących zawodniczek Lidzi 
Pilch i Magdy Cieślar, które zajęły odpowiednio 11. i 14. miejsce w 
grupie Juniorek F.

Tydzień później, w dniach 9–10 marca na trasach Kubalonki 
odbyły się finałowe zawody Pucharu Grupy Azoty – Slavic Cup. 
W pierwszym dniu zawodów biegano stylem klasycznym ze startu 
wspólnego. Wspaniale spisały się juniorki D z Wiślańskiego Stowa-
rzyszenia Sportowego. Laura Wantulok wywalczyła srebrny medal, 
a tuż za podium uplasowała się Kamila Haratyk. Blisko podium była 
również Aleksandra Raszka, która zajęła 4. miejsce w grupie juniorek 
C. W pozostałych kategoriach reprezentanci WSS Wisła również zaj-
mowali niezłe lokaty. Oto wyniki wszystkich naszych zawodników:

– junior/juniorka C: 8. Gabriel Boś, 18. Łukasz Cieślar, 30. To-
masz Wąsowicz, 4. Aleksandra Raszka, 41. Paulina Cieślar;

– junior/juniorka D: 7. Dawid Pilch, 18. Piotr Palka, 28. Piotr 
Szturc, 53. Stanisław Boś, 2. Laura Wantulok, 4. Kamila Haratyk, 
18. Olga Cieślar.

W drugim dniu zawodów biegano techniką dowolną na dystansie 
3 km ze startu interwałowego co 30 sekund. Zawodnicy rywalizowa-
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MARZEC POD KOSZAMI
21 marca młodziczki ISWJ zakończyły sezon 2018/2019. W ostat-

nim ligowym meczu nasze koszykarki gościły dziewczyny z Piekar Ślą-
skich. Był to 16. mecz w tej kategorii wiekowej i tak jak poprzednie 
zakończył się zwycięstwem wiślanek 71:34.

Wcześniej podopieczne Aleksandry Nosowicz pokonały RMKS 
Rybnik 94:51, Olimpię Wodzisław Śląski 55:37, Uczniowski Klub Spor-
towy SP 27 Katowice 75:21. Ostatecznie zespół U13 ISWJ Wisła za-
kończył Śląską Ligę w sezonie 2018/2019 na 1. miejscu z kompletem 32 
punktów, zostawiając za sobą piętnaście drużyn z wiodących klubów z 
Katowic, Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i Rudy Śląskiej. Gratulujemy!

Skład mistrzowskiej drużyny: Katarzyna Bandurska, Oliwia Bujok, 
Olga Cieślar, Wiktoria Cieślar, Maja Gańczarczyk–Dec, Joanna Hanik, 
Patrycja Heczko, Sandra Hracka, Nikola Kaleta, Sonia Kaleta, Karolina 
Kiraga, Julia Kożuch, Maja Kubaczka, Martyna Laskowska, Zuzanna 
Madzia, Agata Martynek, Anna Mikler, Oliwia Niemczyk, Alicja Pety-
niak, Elżbieta Podżorska, Magdalena Podżorska, Amelia Słowiok oraz 
Oliwia Fuchs, Barbara Konieczny, Hanna Pilch.

W marcu boje o ligowe punkty toczyły również inne młodzieżowe 
drużyny ISWJ Wisła. Oto ich wyniki:

– U11: RMKS Rybnik 23:20, Olimpia Wodzisław Śląski 19:14;
– U12 (ISWJ I): Pogoń Ruda Śląska 15:18, UKS MOSM Bytom I 

35:31, GUKS Gwarek Pawłowice 65:4, RMKS Rybnik 20:0 (wo.), ŻAK 
Żory 35:40, Piłsudczyk Brzeg 26:49;

– U12 (ISWJ II): Pogoń Ruda Śląska 23:20, UKS MOSM Bytom I 
48:20, GUKS Gwarek Pawłowice 53:3, RMKS Rybnik 20:0 (wo.). MKS 
Czechowice–Dziedzice 19:38, Chrobry Basket Głuchołazy 21:34, Olim-
pia Wodzisław Śląski 7:47;

– U14: Olimpia Wodzisław Śląski 36:95, UKS MOSM Bytom 59:53, 
Chrobry Basket Głuchołazy 45:50;

– U16: UKS SP27 Katowice 55:38, UKS MOSM Bytom 49:36.  (luki)

III Terenowy Dzień Kobiet 
III Terenowy Dzień Kobiet z „Titanium winch” to impreza cykliczna 

organizowana już po raz trzeci i na pewno nie ostatni w Wiśle. Tegorocz-
na edycja rajdu odbyła się 9 marca.

W tym roku wystartowało 29 załóg. Były załogi typowo damskie 
i mieszane. Wyjątkowo prezentowała się tzw. „Loża szyderców”, czy-
li przebrani panowie. Ich inwencja naprawdę nie zna granic. Najlepsze 
przebranie zostało nagrodzone okolicznościowym pucharem.

Dzięki patronatowi władz miasta załogi wystartowały z rynku w 
Wiśle na 50–kilometrową trasę turystyczną, której metą był tor off road 
„Pod Piramidą” w Wiśle przy ulicy Kamiennej 19. Tam zostały rozegrane 
konkurencje sprawnościowe: rzut miotłą, wbijanie gwoździ na czas, strze-
lanie, ślepa jazda, spacer z jajeczkiem, obsługa wyciągarki. Suma punk-
tów z wszystkich konkurencji wyłoniła zwycięskie załogi. Następnie w 
naprawdę ciężkich warunkach, ponieważ na torze zalegała jeszcze gruba 
warstwa śniegu, została rozegrana konkurencja dodatkowa „Najtwardsza 
załoga toru Pod Piramidą”. Nie obyło się bez strat – ukręcone wały i prze-
guby, urwane tłumiki i lusterka, wgniecenia karoserii i jedna „rolka” – jak 
to w offroadzie. Po zmaganiach na torze załogi zjechały do Hotelu „Pod 
Gołębiem”, gdzie odbyło się rozdanie nagród 
i losowanie upominków ufundowanych przez 
sponsorów. Wszyscy zmęczeni, ale zadowole-
ni wrócili do domu i obiecali, że za rok chętnie 
wrócą do Wisły.
Wyniki III Terenowego Dnia Kobiet z „Titanium 
winch”:
Trasa turystyczna + konkurencje
I miejsce – załoga nr 1 Katarzyna Białowąś–Woś, 
Michał Woś – 38 punktów
II miejsce – załoga nr 22 Agnieszka Wandzel, Rafał Wandzel – 36 punktów
III miejsce – załoga nr 9 Agnieszka Pilch, Karina Szymańska – 34 punkty

Najtwardsza załoga toru – kobiety
I miejsce – załoga nr 9 Agnieszka Pilch, Karina Szymańska – 18 pieczątek
II miejsce – załoga nr 10 Anna Kimla, Damian Myśliwiec – 16 pieczątek
III miejsce – załoga nr 8 Kinga Ryś, Magdalena Soszka – 11 pieczątek

Najtwardsza załoga toru – mężczyźni
I miejsce – załoga nr 24 Mirek Fojtuch, Rusłan Ilyuk – 18 pieczątek
II miejsce – załoga nr 14 Nikodem Grabowski, Adam Ziorko – 16 pieczątek
III miejsce – załoga nr 13 Adam Gacek, Anna Gacek – 15 pieczątek

(Krzysztof Kielerz/luki)

ZAWODY OSIEDLOWE NOWEJ OSADY
8 marca na wyciągu orczykowym Nowa Osada rozegrane zostały Za-

wody Osiedlowe w Narciarstwie Zjazdowym. Rywalizacja toczyła się w 
czterech kategoriach wiekowych. 

Jak co roku najliczniejszą grupę reprezentowały dziewczynki w kate-
gorii przedszkolaków. Po kilku zjazdach próbnych, każdy zawodnik zali-
czył dwa zjazdy z pomiarem czasu. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali 
nagrody, a dzieci, które stanęły na podium dodatkowo otrzymały medale i 
dyplomy. Łącznie w zawodach udział wzięło niespełna 30 dzieci.

Oto klasyfikacja medalowa w poszczególnych kategoriach:
– Przedszkolaki: 1. Marysia Bujok, 2. Hanna Pierzchała, 3. Gabriela 

Gomola (dziewczynki); 1. Grzegorz Babicki, 2. Kevin Pilch (chłopcy);
– Klasa I–II: 1. Alicja Forias (dziewczynki); 1. Adam Pilch, 2. Paweł 

Pierzchała, 3. Michał Cieślar (chłopcy);
– Klasa III–IV: 1. Emilka Brodacka, 2. Klara Michałek, 3. Martynka 

Cieślar (dziewczyny); 1. Krzysztof Martynek, 2. Paweł Szklorz 3. Kuba 
Pilch (chłopcy);

– Klasa V–VI: 1. Ania Mikler, 2. Magda Podżorska (dziewczyny); 1. 
Mikołaj Giza, 2. Vincent Ohl, 3. Stanisław Boś (chłopcy).

Po zakończeniu rywalizacji właściciele Baru Okrąglak zaprosili 
wszystkich na posiłek i słodkości, a wszystkie panie zostały obdarowane 
pięknymi tulipanami. Bardzo dziękujemy za ten miły gest naszym rad-
nym z Nowej Osady. Dziękujemy właścicielom wyciągu Nowa Osada za 
udostępnienie obiektu oraz za karnety na nagrody. Dziękujemy radnym 
z Nowej Osady oraz wszystkim członkom Zarządu Osiedla nr 7 Nowa 
Osada. Dzieci zostały również obdarowane kuponami na pizzę, które 
ufundowała „Pizzeria u Janiego” i „Dworek nad Wisłą”, za co również 
bardzo dziękujemy.         Iwona Boś – Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada fot
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Puchar Ministra Energii 
Puchar Ministra Energii – najważniejsze trofeum III Zawodów Narciar-

skich Branży Górniczej w Slalomie Gigancie, które rozegrano 2 marca w 
stacji narciarskiej NAT Cieńków w Wiśle, wywalczyła reprezentacja ROW 
I w Polskiej Grupie Górniczej. Tuż za nimi, z Pucharem Prezesa Holdingu 
KW, uplasowali się górnicy kopalni Knurów–Szczygłowice, a Puchar Preze-
sa PGG za 3. miejsce na podium odebrała drużyna górników ROW II.

Najszybszego zjazdowca wśród śląskich górników ma kopalnia Budryk w 
Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Tomasz Pająk występujący w kategorii wie-
kowej mężczyzn do 30 lat jako jedyny na cieńkowskim stoku złamał próg 25 
sekund, kończąc slalom z czasem 24,17 s. W nagrodę odebrał z rąk sekretarza 
miasta Sylwestra Foltyna Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Najszybszą z ko-
biet okazała się reprezentantka kopalni ROW Joanna Patas (z czasem 32,32 s) 
uhonorowana Pucharem Prezesa NAT. W nagrodę od Nadwiślańskiej Agencji 
Turystycznej, która zorganizowała zawody, dla obojga zwycięzców ufundo-
wano też dwa tygodniowe turnusy wczasowe dla dwóch osób w jednym z 17 
dowolnie wybranych ośrodków wypoczynkowych NAT w Polsce.

W tym roku po raz pierwszy na taką skalę sportowym emocjom w sla-
lomie towarzyszyła także rozrywka dla całych rodzin, które nie zawiodły i 
tłumnie wypełniły stację w Wiśle Malince. To zasługa organizatorów, którzy 
wraz z Polską Grupą Górniczą postanowili uruchomić w pobliżu mety ro-
dzinne miasteczko pod flagą PGG Family.

Na III Zawodach Nar-
ciarskich Branży Górniczej 
o Puchar Ministra Energii 
nie mogło zabraknąć naj-
ważniejszego z gości – wi-
ceministra Grzegorza To-
biszowskiego (chociaż w 
tym roku nie przeciął mety 
slalomu, jest zapalonym 
narciarzem), który honoro-
wał nagrodami bohaterów 
na podium. Ten przyjemny 
obowiązek dzielili z sekre-
tarzem stanu w Minister-
stwie Energii marszałek 
województwa śląskiego 
Jakub Chełstowski (obecny 

w Wiśle wraz z wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą), sekretarz miasta 
Wisły Sylwester Foltyn, prezes NAT Lucjan Karasiewicz (wraz z zastępcą 
Aleksandrem Wierzbą oraz szefem rady nadzorczej NAT Michałem Toma-
szowskim i członkami rady Dariuszem Potyrałą, Antonim Cyrusem i Anto-
nim Augustynem). Puchary Prezesa Polskiej Grupy Górniczej wręczali wice-
szefowie spółki Jerzy Janczewski i Piotr Bojarski. Zwycięzcom gratulowali 
także m.in. parlamentarzyści – senator Adam Gawęda i poseł Grzegorz Ma-
tusiak. Radość zwycięstw dzielił z górnikami m.in. wiceprezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej Tomasz Śledź.

W slalomie gigancie zmagało się niemal 240 narciarzy, których rozdzie-
lono na dziesięć kategorii dla górników, ich dzieci i młodzieży, rodzin oraz 
seniorów – emerytów kopalń. Trzy ostatnie grupy (kategorie VII–X) zarezer-
wowano dla górników–mężczyzn walczących o najważniejsze nagrody dru-
żynowe. Regulamin zawodów wymagał, że drużyna walcząca o puchar może 
do każdej z kategorii wiekowych zgłosić maksymalnie dwóch reprezentan-
tów tej samej kopalni (jednostki organizacyjnej). A ponieważ wielu narciarzy 
przyjechało z kopalni ROW (składa się z ruchów Jankowice, Chwałowice, 
Marcel i Rydułtowy), utworzono dwie drużyny ROW (I i II). Na najwyższym 
stopniu podium stanęli też wspólnie najmłodszy i najstarszy zawodnicy – se-
nior Andrzej Mazurek z kopalni Borynia w JSW oraz Oliwier Praus, który 
urodził się w maju 2013 r.

Oto wierzchołek klasyfikacji narciarskiej III Zawodów Narciarskich 
Branży Górniczej o Puchar Ministra Energii w Cieńkowie w 2019 r.:

Kategoria I. dziewczęta do 12 lat: 1. Julia Grzomba JSW Knurów–
Szczygłowice (34,57 s), 2. Martyna Rychlik Haldex (35,67 s), 3. Aleksandra 
Toman PGG ROW I (36,62 s).

Kategoria II. chłopcy do 12 lat: 1. Piotr Helios PGG ROW I (28,96 s), 
2. Igor Mazur JSW Zofiówka (31,66 s), 3. Jan Ruda PGG ROW I (33,54 s).

Kategoria III. dziewczęta 13–19 lat: 1. Wiktoria Siedlaczek PGG 
ROW I (28,54 s), 2. Julia Dudzińska PGG Sośnica (29,22 s), 3. Aleksandra 
Langer JSW Borynia (29,36 s).

Kategoria IV. chłopcy 13–19 lat: 1. Michał Patas PGG ROW I (25,88 
s), 2. Dominik Bąk JSW Borynia (26,50 s), 3. Stanisław Goliwąs JSW Zo-
fiówka (26,79 s).

Kategoria V. kobiety powyżej 20 lat: 1. Weronika Górecka PGG ROW 
I (30,54 s), 2. Dorota Powieśnik JSW ruch Jastrzębie (31,36 s), 3. Maria Gó-
recka PGG ROW II (31,74 s).

Kategoria VI. emeryci bez względu na wiek: 1. Tomasz Morawiecki 
PGG ROW I (26,67 s), 2. Zdzisław Pająk JSW Budryk (27,35 s), 3. Zbigniew 
Paluch JSW Borynia (29,28 s).

Kategoria VII. kobiety bez względu na wiek: 1. Joanna Patas PGG 
ROW I (32,32 s) , 2. Hanna Słomka PGG ROW I (33,30 s), 3. Sonia Siemie-
nik JSW Pniówek (33,40 s).

Kategoria VIII. mężczyźni powyżej 41 lat: 1. Mirosław Patas PGG 
ROW I (26,07 s), 2. Krzysztof Cupok JSW Knurów–Szczygłowice (27,38 s), 
3. Janusz Kurpanik JSW Knurów–Szczygłowice (27,65 s).

Kategoria IX. mężczyźni 31–40 lat: 1. Marek Szczyrba PGG ROW I 
(26,08 s), 2. Paweł Klimas JSW Knurów–Szczygłowice (26,12 s), 3. Rafał 
Mazur JSW Zofiówka (26,22 s).

Kategoria X: mężczyźni do 30 lat: 1. Tomasz Pająk JSW Budryk 
(24,17 s), 2. Damian Skupień PGG ROW I (25,37 s), 3. Kamil Kotyczka 
PGG ROW I (25,39 s).                        NAT CIEŃKÓW

III edycja „Sport jest lepszy  
od komputera” 

22 marca na sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbyła 
się impreza „Sport jest lepszy od komputera III”, zorganizowana przez UKS 
Wisła Wiślańskie Orły. Impreza miała na celu zachęcenie dzieci i rodziców 
do aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

Podczas wydarzenia można było zobaczyć pokazy umiejętności dzieci 
trenujących w sekcjach judo, kendo, koszykówki i piłki nożnej. Dla najmłod-
szych odbyły się warsztaty. Jedną z atrakcji była fantastyczna „Drużyna Pier-
ścienia”, która przygotowała pojedynek na miecze oraz tor przeszkód. Elfy 
wydawały hot–dogi i kołacze, a dzieci mogły pomalować twarz u wróżki.

Wiślańskie Orły
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Dwa złote medale wywalczyli zawodnicy WSS Wisła w pierw-

szym konkursie indywidualnym zmagań skoczków narciarskich 
na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach 
zimowych Małopolska 2018. W zawodach rozegranych 26 lu-
tego na średniej skoczni w Zakopanem najlepszy w kategorii 
juniorów (Junior A) okazał się Tomasz Pilch, natomiast Kac-
per Juroszek triumfował w gronie juniorów młodszych (Junior 
B). Dzień później, 27 lutego, Tomasz Pilch, Bartosz Czyż (obaj 
WSS Wisła) oraz Jarosław Krzak (Olimpijczyk Gilowice), jako 
reprezentacja województwa śląskiego, wygrali konkurs druży-
nowy skoków narciarskich juniorów (Junior A) rozegrany w Za-
kopanem w ramach XXV OOM. To nie był jednak koniec złote-
go żniwa naszych skoczków podczas OOM, bowiem ze względu 
na przewidywane silne podmuchy wiatru, już 27 lutego wieczo-
rem przeprowadzono zaplanowany na 28 lutego indywidualny 
konkurs na Wielkiej Krokwi. Podobnie jak to miało miejsce w 
konkursie na średniej skoczni, w zawodach triumfowali Tomasz 
Pilch (Junior A) oraz Kacper Juroszek (Junior B). W ten sposób 
skoczkowie WSS Wisła zakończyli udział w Olimpiadzie z do-
robkiem pięciu złotych krążków.

• 28 lutego w Cieszynie odbył się finał powiatowy Licealiady w pił-
ce ręcznej chłopców. Tytuł mistrzowski oraz prawo gry w finale 
rejonowym wywalczyła drużyna Zespołu Szkół Technicznych im. 
płk Gwidona Langera w Cieszynie. W rywalizacji udział wzię-
ła drużyna ZSGH im. W. Reymonta w Wiśle, która przegrała z 
triumfatorami 12:19, natomiast pokonała zespół z II LO im. M. 
Kopernika w Cieszynie 10:8, zajmując 2. miejsce w turnieju.

• Roman Kędzior z Wisły zajął 121. miejsce w biegu na 30 km tech-
niką dowolną, który odbył się 1 marca na Polanie Jakuszyckiej 
w ramach 43. Biegu Piastów. W kategorii M–30 wiślanin zo-
stał sklasyfikowany na 21. pozycji. Triumfował Niemiec Toni 
Escher. Natomiast Pavel Ondrašek z czeskiej miejscowości 
Rýmařov wygrał bieg główny na dystansie 50 km techniką kla-
syczną 43. Biegu Piastów, który odbył się 2 marca. W tej rywa-
lizacji wystartowało kilku zawodników z Wisły, oto ich pozycje: 
532. Piotr Pilch (200. w M–40), 538. Szymon Sapeta (202. w 
M–40), 689. Ryszard Cieślar (171. w M–50), 696. Roman Wol-
ski (114. w M–30), 792. Roman Kędzior (126. w M–30), 1088. 
Dariusz Cieślar (290. w M–50).

• 1 marca w Zakopanem rozegrano pierwszy konkurs skoków nar-
ciarskich w ramach trzecich w tym sezonie zawodów Narodowego 
Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norwe-
skiej „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. Dobry występ za-
notowali zawodnicy WSS Wisła, którzy pięciokrotnie stawali na 
podium. W gronie zwycięzców znaleźli się Tomasz Pilch (Junior 
A) i Kacper Juroszek (Junior B), 2. lokaty zajęli Wiktor Szozda 
(Junior D) i Mikołaj Wantulok (Junior E), natomiast na 3. pozy-
cji został sklasyfikowany Miłosz Krzempek (Junior C). 2 marca, 
w drugim konkursie skoków narciarskich w ramach zawodów 
NPRSNiKN “LOTOS Szukamy Następców Mistrza”, również re-
prezentanci WSS–u pięciokrotnie wskakiwali na podium. Na jego 
najwyższym stopniu znalazł się Tomasz Pilch (Junior A), z kolei 
jego koledzy klubowi Artur Kukuła (Senior), Miłosz Krzempek 
(Junior C), Wiktor Szozda (Junior D) oraz Mikołaj Wantulok (Ju-
nior E) zajęli 3. lokaty w swoich grupach wiekowych. Z kolei w 
dniach 2–3 marca w Zakopanem odbyły się trzecie w tym sezonie 
zmagania dwuboistów w ramach NPRSNiKN „LOTOS Szukamy 
Następców Mistrza”. Z grona naszych zawodników zdecydowanie 
najlepiej zaprezentował się Miłosz Krzempek, który triumfował w 
rywalizacji młodzików (Junior C). Blisko podium byli także Jakub 
Cieślar (4. miejsce w Juniorach D) i Mikołaj Wantulok (5. miejsce 
w Juniorach E).

• W siódmej eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalo-
mie, która odbyła się 1 marca w Ośrodku Narciarskim Jaworzyna 
Krynicka w Krynicy–Zdroju, 2. lokatę w swojej grupie wiekowej 

(18–35 lat) zajął Marcin Czyż z Wisły. 2 marca w tym samym 
miejscu odbyła się dwunasta eliminacja Mistrzostw Polski Ama-
torów PZN w slalomie gigancie i tutaj również zawodnik z nasze-
go miasta zajął 2. miejsce w grupie mężczyzn do lat 35.

• Łukasz Mach z Wisły zajął 10. miejsce w biegu mężczyzn na dy-
stansie 3,1 km (21 punktów kontrolnych), podczas szóstego etapu 
Śląskiej Ligi Zimowej w biegach na orientację, który odbył się 2 
marca w Kozach.

• 2 marca na Mosornym Groniu w Zawoi rozegrano XIV Polar Sport 
Skitour im. Basi German. 36. miejsce zajął Mateusz Kukuczka z 
Wisły, który w kategorii M 21–40 uplasował się na 19. pozycji.

• W dniach 2–3 marca w norweskiej Renie rozegrano Puchar Kon-
tynentalny w skokach narciarskich. Oba konkursy wygrał repre-
zentant gospodarzy Marius Lindvik. W pierwszym na 8. pozycji 
został sklasyfikowany Aleksander Zniszczoł, a na 27. Paweł Wą-
sek (obaj WSS Wisła). W drugim Olek był 12., a Paweł 19.

• Grzegorz Hussar z Ustronia został zwycięzcą Pucharu Soszowa 
w slalomie gigancie, który odbył się 3 marca w Wiśle. 2. miejsce 
zajął Paweł Worek z Cieszyna, a 3. Klaudiusz Fojcik z Rybni-
ka. Czwarty czas zawodów uzyskała najlepsza w gronie kobiet 
Klaudia Górecka z Bielska–Białej. W poszczególnych katego-
riach wiekowych triumfowali: Kamila Wojciech, Martyna Płonka, 
Klaudia Górecka, Mikołaj Kulig, Paweł Gregorowicz, Franciszek 
Babicz, Grzegorz Hussar, Tobiasz Troszok, Paweł Worek oraz 
Marcin Muszer (snowboard).

• 3 marca odbył się Puchar Stożka – trzynasta eliminacja Mi-
strzostw Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. W poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Sara Ada-
mek z Huciska, Katarzyna Płócieniak z Wrocławia, Bogna Kubica 
z Pszczyny, Krzysztof Kania z Ustronia, Jakub Gałaszek z Ustro-
nia, Zbigniew Gomola z Ustronia, Marek Wójtowicz z Gliwic 
oraz Andrzej Golec z Bielska–Białej.

• 6 marca w Skoczowie odbył się finał powiatowy Igrzysk Dzieci 
(rocznik 2006 i młodsi) w drużynowych zawodach pływackich. 
Drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum zajmowa-
ły 4. miejsce wśród dziewcząt i 5. wśród chłopców.

• Drużyna II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Koperni-
ka w Cieszynie wygrała finał powiatowy Licealiady w siatków-
ce dziewcząt, który odbył się 8 marca w Skoczowie. W turnieju 
wystąpiła drużyna Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich 
im. Władysława Reymonta w Wiśle, która po porażkach 0:2 z 
Zespołem Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Cieszynie i 
„Koperem”, zajęła 3. miejsce w powiecie.

• Udanie zaprezentowali się alpejczycy z Wisły w II Pucharze Be-
skid Sport Arena w slalomie gigancie, który odbył się 8 marca w 
Szczyrku. Wśród mężczyzn w wieku 18–35 lat na najwyższym 
stopniu podium stanął Marcin Czyż, natomiast Weronika Raszka 
była 2. w gronie kobiet w wieku 18–35 lat.

• 8 marca w Zakopanem rozegrano pierwszy konkurs skoków nar-
ciarskich w ramach czwartych w tym sezonie zawodów Naro-
dowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji 
Norweskiej „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. Dobry wy-
stęp zanotowali zawodnicy Wiślańskiego Stowarzyszenia Spor-
towego, którzy pięciokrotnie stawali na podium. W gronie zwy-
cięzców znaleźli się Artur Kukuła (Senior) i Tomasz Pilch (Junior 
A), natomiast trzecie lokaty wywalczyli: Kacper Juroszek (Junior 
B), Wiktor Szozda (Junior D) oraz Mikołaj Wantulok (Junior E). 
Dzień później, 9 marca, w Zakopanem rozegrano drugi konkurs 
skoków narciarskich w ramach czwartych w tym sezonie zawo-
dów Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i 
Kombinacji Norweskiej „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. 
W rywalizacji na Wielkiej Krokwi zwycięstwa odnieśli zawod-
nicy WSS Wisła: Tomasz Pilch (Junior A) oraz Kacper Juroszek 
(Junior B), natomiast Artur Kukuła był 2. w gronie seniorów. W 
pozostałych grupach wiekowych rywalizacja toczyła się o medale 
Mistrzostw Polski i na podium oczywiście nie zabrakło naszych 
skoczków. Złoty krążek w kategorii Junior D wywalczył Wiktor 
Szozda. Na drugim stopniu podium stanęli: Wojciech Cieślar – Ju-
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nior D i Mikołaj Wantulok – Junior E, natomiast brązowy krążek 
stał się udziałem Tymoteusza Cienciały – Junior E. Tego same-
go dnia rozegrano również zawody w kombinacji norweskiej w 
ramach czwartej w tym sezonie edycji Narodowego Programu 
Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „LO-
TOS Szukamy Następców Mistrza”. Zarazem zawodnicy z ka-
tegorii Junior C, Junior D oraz Junior E rywalizowali o medale 
mistrzostw kraju. Niestety, tym razem żaden z zawodników WSS 
Wisła nie stanął na podium. Najbliżej tego osiągnięcia byli Miłosz 
Krzempek i Jakub Cieślar, którzy zajęli 5. miejsce odpowiednio w 
kategoriach Junior C i Junior D.

• 10 marca w Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej odby-
ły się Otwarte Zawody Narciarskie w slalomie gigancie o Puchar 
Prezydenta Miasta Katowic. W rywalizacji chłopców z roczników 
2000–2002 8. miejsce zajął Mikołaj Bebek z Wisły, natomiast w 
zmaganiach chłopców z rocznika 2003–2005 7. lokatę wywalczył 
Paweł Poloczek, również zawodnik z naszego miasta.

• Janusz Malczyk zajął 418. miejsce (119. w kategorii M–40) a 
Michał Soska 1759. miejsce (570. w kategorii M–30) w Biegu 
Wiosennym, który odbył się 10 marca w Chorzowie. Zawodnicy z 
Wisły pokonali dystans 10 km odpowiednio w czasie: 45 minut i 
58 sekund oraz 59 minut i 17 sekund.

• 12 marca w Ośrodku Narciarskim Nowa Osada odbyły się Szkolne 
Mistrzostwa Wisły w Narciarstwie Alpejskim. W zawodach brali 
udział uczniowie wiślańskich szkół podstawowych z klas IV–VIII 
oraz III gimnazjum. W rywalizacji Open dziewcząt triumfowała 
Dominika Świercz (ZSP nr 1 Głębce), która wyprzedziła Julię 
Małyjurek (ZSP nr 1 Głębce) oraz Sarę Hołomek (SP nr 1 Cen-
trum). Z kolei wśród chłopców najlepszy czas „wykręcił” Mikołaj 
Giza (SP nr 2 Czarne), a pozostałe miejsca na podium zajęli Do-
minik Szturc (ZSP nr 2 Malinka) i Dawid Pilch (SP nr 2 Czarne). 
Z kolei w poszczególnych grupach wiekowych zwyciężyli: Sara 
Hołomek (SP nr 1 Centrum), Julia Małyjurek (ZSP nr 1 Głębce), 
Natalia Skiba (ZSP nr 1 Głębce), Estera Bujok (SP nr 2 Czarne), 
Dominika Świercz (ZSP nr 1 Głębce), Arkadiusz Szturc (ZSP nr 2 
Malinka), Bartosz Wrzecionko (ZSP nr 2 Malinka), Mikołaj Giza 
(SP nr 2 Czarne), Dominik Szturc (ZSP nr 2 Malinka) i Paweł 
Poloczek (SP nr 1 Czarne) wśród narciarzy, oraz Julia Kożuch (SP 
nr 1 Centrum), Marcelina Szlachta (ZSP nr 2 Malinka), Dawid 
Witoszek (ZSP nr 2 Malinka) i Szymon Polok (ZSP nr 1 Głębce) 
w gronie snowboardzistów.

• 12 marca w Szczyrku rozegrano pierwszy konkurs skoków nar-
ciarskich finałowych zawodów Narodowego Programu Rozwoju 
Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „LOTOS Szuka-
my Następców Mistrza”. Tym razem nasi zawodnicy czterokrot-
nie wskakiwali na podium. Na jego najwyższym stopniu stanęli 
Tomasz Pilch i Kacper Juroszek, na 2. Artur Kukuła, natomiast 
na najniższym Wojciech Cieślar (wszyscy WSS Wisła). Następ-
nie w dniach 12–13 marca na skoczniach w Szczyrku–Skalitem 
oraz trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano ostatnie w tym 
sezonie zawody Narodowego Programu Rozwoju Skoków Nar-
ciarskich i Kombinacji Norweskiej “LOTOS Szukamy Następców 
Mistrza” w kombinacji norweskiej. Z grona naszych zawodników 
najlepiej zaprezentował się Miłosz Krzempek (WSS Wisła), który 
zajął 2. miejsce w rywalizacji młodzików (Junior C). Z kolei 14 
marca w Szczyrku rozegrano ostatni w tym sezonie konkurs sko-
ków narciarskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Sko-
ków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej “LOTOS Szukamy 
Następców Mistrza”. W gronie zwycięzców znalazł się zawodnik 
Tomasz Pilch – triumfator zmagań w grupie juniorów (Junior A). 
Na podium stanęli również jego młodsi koledzy Kacper Juroszek 
– 2. w kategorii Junior B, Wojciech Cieślar – 2. w kategorii Junior 
D oraz Mikołaj Wantulok – 3. w kategorii Junior E.

• 13 marca na Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie odbył się fi-
nał powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2003–2005) 
w drużynowych zawodach pływackich. W rywalizacji dziewcząt 
najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Cieszynie, natomiast w zmaganiach chłopców triumfowali ucz-

niowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Skoczowie. 3. lokaty zarówno 
wśród dziewcząt jak i chłopców wywalczyły sztafety ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum, uzyskując awans do zawo-
dów rejonowych.

• 16 marca w Wiśle Jaworniku odbyły się zawody w narciarstwie 
alpejskim Parallel Slalom by KamPas Sport. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych najlepsi okazali się Katarzyna Płócieniak, 
Dominika Sanetra, Adam Chrapek oraz Jakub Gałaszek.

• Austriak Stefan Huber wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego 
w skokach narciarskich, który rozegrano 16 marca w Zakopanem. 
Na 15. pozycji zawody ukończył Tomasz Pilch, natomiast 27. był 
Kacper Juroszek, który tym samym zdobył pierwsze w karierze 
punkty do klasyfikacji PK. Trzeci z reprezentantów WSS Wisła 
Aleksander Zniszczoł w pierwszej serii skoczył 135,5 m, co dawa-
ło mu 2. miejsce, ale niestety nasz zawodnik chwilę później został 
zdyskwalifikowany za niezgodne z regulaminem narty. Olek to 
niepowodzenie powetował sobie w drugim konkursie, który odbył 
się 17 marca. Ku uciesze polskich kibiców Aleksander Zniszczoł 
wygrał zawody i było to piąte zwycięstwo naszego zawodnika w 
zawodach tej rangi. Cztery punkty za 27. miejsce do klasyfikacji 
PK zdobył Kacper Juroszek. Trzeci z zawodników WSS Wisła 
Tomasz Pilch został sklasyfikowany na 32. pozycji.

• Marta Szepiotowska z Biestrzykowa oraz Marek Kustra z Ustro-
nia okazali się najlepsi w klasyfikacji Open 4. Pucharu Nowej 
Osady w slalomie gigancie, który odbył się 17 marca w Wiśle. W 
poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Mar-
ta Szepietowska, Grzegorz Hussar z Ustronia, Franciszek Smusz 
z Rybnika, Marek Kustra, Włodzimierz Mołdysz z Pogórza oraz 
Adam Cieślar z Cieszyna.

• W dniach 20–21 marca w Ustroniu odbył się finał powiatowy 
Igrzysk Dzieci (rocznik 2006 i młodsi) w Mini Piłce Ręcznej. 
Zgodnie z oczekiwaniami w rywalizacji chłopców triumfowała 
reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu. Z kolei w 
zmaganiach dziewcząt najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wiśle. Oto jej wyniki: SP1 Wisła – SP Po-
gwizdów 11:10, SP1 Wisła – SP Chybie 9:8.

• 22 marca w Cieszynie rozegrano finał rejonowy Liceliady w ko-
szykówce chłopców. W konfrontacji najlepszych drużyn z powia-
tu cieszyńskiego i powiatu pszczyńskiego, czyli II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Pszczynie lepsi okazali 
się koszykarze z „Kopera”, którzy wygrali 115:38. Teraz zespół z 
Cieszyna czeka rywalizacja w turnieju półfinałowym mistrzostw 
województwa śląskiego. W tym etapie rozgrywek zagrają także 
uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wi-
śle, które finał rejonowy wygrały... walkowerem.

• 24 marca w Tychach odbyła się trzydziesta pierwsza edycja biegu 
Perła Paprocan. W ramach imprezy zawodnicy do pokonania mie-
li trasę wokół Jeziora Paprocany, przy czym każdy z uczestników 
mógł sobie wybrać ilość okrążeń (każde długości ok. 7 km) ile 
przebiegnie. W zawodach bardzo dobrze zaprezentował się Jakub 
Glajcar z Wisły, który wygrał bieg na dystansie ok. 42 km (6 okrą-
żeń).

• Startujący w grupie mężczyzn pomiędzy 50 a 54 rokiem życia 
Jarosław Sobczyk z Wisły zajął 28. miejsce w pięcioboju na roz-
grywanych w dniach 24–30 marca w Toruniu 8. Mistrzostwach 
Świata Weteranów w Lekkoatletyce. 

• 25 marca odbył się sparing pomiędzy UKS Wisła a Lukam 2010 
Skoczów. Mecz był wyrównany i obfitował w spektakularne akcje 
obu zespołów. Wiślańskie Orły wygrały 9:6 a wystąpiły w skła-
dzie: Nikoś Wisełka, Tobiasz Legierski, Kuba Heller, Jasiu Krzok, 
Kacper Miły, Mateusz Gąsior, Krystian Legierski, Dominik Juro-
szek, Patryk Juroszek i Cyprian Kaczorowski. Zawodnikiem me-
czu został Kuba Heller.

• Michał Soska z Wisły zajął 349. miejsce w 9. Biegu o Złote Gacie, 
który odbył się 30 marca w Brzeszczach. W kategorii M 30–39 
nasz zawodnik był 98. 

(luki)
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Mistrzostwa Wisły  
w narciarstwie alpejskim 

12 marca w Ośrodku Narciarskim Nowa Osada odbyły się Szkol-
ne Mistrzostwa Wisły w Narciarstwie Alpejskim. W zawodach brali 
udział uczniowie wiślańskich szkół podstawowych z klas IV–VIII 
oraz III gimnazjum.

W klasyfikacji Open wśród dziewcząt 1. miejsce zajęła Domi-
nika Świercz, 2. Julia Małyjurek, a 3. Sara Hołomek. W kategorii 
chłopców triumfował Mikołaj Giza, 2. był Dominik Szturc, a skład 

podium uzupełnił Dawid 
Pilch. W klasyfikacji 
drużynowej szkół kolej-
ność była następująca: 1. 
Szkoła Podstawowa nr 1 
Centrum, 2. Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Czarne,  
3. Zespół Szkolno–Przed-
szkolny nr 2 Malinka,  
4. Zespół Szkolno–Przed-
szkolny nr 1 Głębce,  
5. Szkoła Podstawowa nr 
5 Jawornik.

Organizatorem za-
wodów i fundatorami na-
gród byli: Gmina Wisła, 
Xtraining oraz Ośrodek 
Narciarski Nowa Osada.

Jarosław Sobczyk

SZKOLNA RYWALIZACJA 
SPORTOWA

Narciarstwo biegowe
Zakończyły się zmagania w sztafetowych biegach narciar-

skich na szczeblu wojewódzkim. W Igrzyskach Dzieci w katego-
rii dziewcząt 1. miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 1 z Wisły Głębiec. W Igrzyskach Młodzieży sztafeta 
chłopców Szkoły Podstawowej nr 1 zajęła 2. a dziewcząt 3. miej-
sce. Zawody odbyły się na trasach biegowych PZN Kubalonka. 
We wcześniejszych etapach w zawodach powiatowych w Igrzy-
skach Dzieci reprezentacje dziewcząt z ZSP nr 1 i chłopców SP 
nr1 były 2. Podobnie w Igrzyskach Młodzieży obie sztafety z „Je-
dynki” zostały sklasyfikowane na 2. miejscu. Z kolei w elimina-
cjach miejskich, które odbyły się na Jonidle w Igrzyskach Dzieci 
w kategorii dziewcząt 1. miejsce zajęła sztafeta z ZSP nr 1 Głębce 
przed reprezentacją ZSP nr 2 z Malinki i Szkołą Podstawową nr 5 
z Jawornika. Wśród chłopców 1. miejsce zajęła sztafeta ZSP nr 1 
Głębce, 2. była ekipa z SP nr 1 Centrum, 3. ZSP nr 2 Malinka, a 
4. SP nr 5 Jawornik. 

Siatkówka
Na przełomie lutego i marca odbyły się Mistrzostwa Wisły 

Szkół Podstawowych w siatkówce dzieci i młodzieży. W Igrzy-
skach Dzieci w kategorii dziewcząt triumfowała Szkoła Pod-
stawowa nr 1 z Centrum pokonując w finale drużynę ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Czarnem. W meczu o 3. miejsce drużyna 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr1 z Głębiec pokonała Szkołę 
Podstawową nr 5 z Jawornika. Wśród chłopców wygrała również 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 pokonując w finale Szko-
łę Podstawową nr 5. 3. miejsce wywalczyła drużyna ZSP nr 2 

z Malinki pokonując ZSP nr 1 z Głębiec. Z kolei w Igrzyskach 
Młodzieży w kategorii dziewcząt 1. miejsce dla SP nr 1 z Cen-
trum, 2. dla ZSP nr 1 z Głębiec, 3. dla ZSP nr 2 z Malinki. Wśród 
chłopców wygrał zespół z SP nr 1 Centrum przed drużyną ZSP nr 
1 Głębce. W meczu o 3. miejsce SP nr 5 z Jawornika wygrała z 
ZSP nr 2 z Malinki.

Piłka ręczna
W marcu odbyły się także Mistrzostwa Wisły Szkół Podsta-

wowych w piłce ręcznej dzieci. W turnieju rozgrywanym syste-
mem „każdy z każdym” w kategorii dziewcząt zwyciężyła dru-
żyna Szkoły Podstawowej nr 1 Centrum przed zespołem Szkoły 
Podstawowej nr 2 Czarne i Szkoły Podstawowej nr 5 Jawornik. 
W kategorii chłopców reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 z 
Jawornika zajęła 1. miejsce przed Szkołą Podstawową nr 1 z Cen-
trum i Szkołą Podstawową nr 2 z Czarnego. Z kolei w zawodach 
międzygminnych drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej nr 1 z 
Centrum zwyciężyła i awansowała do finałów powiatowych, na-
tomiast w kategorii chłopców reprezentacja Szkoły Podstawowej 
nr 5 z Jawornika zajęła 2. miejsce ulegając tylko Szkole Podsta-
wowej nr 1 z Ustronia. 

Jarosław Sobczyk – Koordynator ds sportu szkolnego
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Wielki sukces narciarzy  
biegowych z Wisły!

Zawodnicy Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, zajęli 12. miej-
sce w ogólnopolskim rankingu Pucharu Grupy Azoty – Narodowym Progra-
mie Rozwoju Biegów Narciarskich.

Cykl składał się z 5 zawodów, w każdym rozegrano po 2 biegi. Do ogól-
nopolskiej klasyfikacji klubowej brane było 8 najlepszych biegów w kategorii 
Junior C i 50% punktów zdobytych przez zawodników i zawodniczki w kate-
gorii Junior D. W kategorii Junior/Juniorka C startowało 5 zawodników, którzy 
łącznie zdobyli 648 pkt., a najwięcej Gabriel Boś i Aleksandra Raszka. W kate-
gorii Junior/Juniorka D wiślański klub reprezentowało 7 zawodników i zawod-
niczek, którzy zdobyli 678,5 pkt. Najlepsi w tej kategorii to Laura Wantulok, 
Kamila Haratyk i Dawid Pilch. Pozostali nasi zawodnicy, z których jesteśmy 
ogromnie dumni, to: Łukasz Cieślar, Tomasz Wąsowicz, Paulina Cieślar oraz 
młodsi koledzy Piotr Palka, Piotr Szturc, Olga Cieślar i Stanisław Boś.

Należy w tym miejscu podkreślić, że w kategorii Juniorka D Laura Wan-
tulok wywalczyła Puchar Grupy Azoty, wygrywając klasyfikację generalną. 
Utalentowana biegaczka w 10 startach zanotowała trzy zwycięstwa i aż sied-
miokrotnie stawała na drugim stopniu podium. Brawo!!! 

Gratulujemy zawodnikom, rodzicom i oczywiście trenerom – Bronisła-
wowi Cieślarowi i Iwonie Boś.

Iwona Boś – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe/Łukasz Bielski

RUSZYŁA PIŁKARSKA WIOSNA
9 marca ruszyła w naszym regionie piłkarska wiosna. Pierwszym 

meczem o stawkę w roku 2019 był finał Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Piłki Nożnej w Skoczowie, w którym WSS Wisła na boisku w 
Ustroniu podejmował Błyskawicę Drogomyśl.

W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1. Prowadzenie Błyska-
wicy dał w 24. minucie Szymon Płoszaj, były zawodnik wiślańskiej dru-
żyny, a wyrównał z rzutu karnego w 49. minucie gry Marcin Mazurek. 
Do wyłonienia zwycięzcy konieczna była seria rzutów karnych, którą 
wygrali piłkarze z Drogomyśla 4:2 i zdobyli trofeum. Tym samym wiśla-
nie nie obronili pucharu, który zdobyli przed rokiem.

Natomiast 17 marca podopieczni trenera Tomasza Wuwra przystąpi-
li do rozgrywek ligowych, podejmując Tempo Puńców. Na boisku w… 
Rudniku piłkarze WSS Wisła udanie zainaugurowali rundę wiosenną 
w okręgówce, pokonując Tempo Puńców 3:2. Gole dla naszego zespo-
łu zdobywali Jakub Marekwica, Sebastian Juroszek i Krystian Strach. 
Pierwsza (strzał z dystansu w okienko) i trzecia (strzał z przewrotki) 
bramka dla wiślan były rzadkiej urody.

Kolejny mecz ligowy wiślanie rozegrali 23 marca na boisku lidera 
tabeli – Beskidu Skoczów. Rywale okazali się zbyt silni i nasza drużyna 
musiała uznać ich wyższość, przegrywając 0:2. Miniony miesiąc futbo-
liści z Wisły zakończyli derbami z Błyskawicą Drogomyśl. 31 marca na 
stadionie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich „Start”, gdzie pod-
opieczni Tomasza Wuwra będą rozgrywać domowe mecze w rundzie 
wiosennej, padł wynik 0:3 dla gości, więc niestety i tym razem punkty 
przeszły naszym futbolistom koło nosa.

Na zakończenie marca zespół WSS Wisła zajmował w tabeli 10. 
miejsce z dorobkiem 28 punktów i bilansem bramek 33:36.            (luki)

DZIĘKUJEMY PAWLE!
9 marca nasi dwuboiści wzięli udział w zawodach Pucharu Świata 

w kombinacji norweskiej (1 skok – skocznia HS–134 / bieg na 10 km), 
które rozegrano 9 marca w Oslo. Wygrał Norweg Jarl Magnus Riiber. 
Adam Cieślar, wychowanek wiślańskiego klubu, zajął 34., natomiast Pa-
weł Słowiok z Wisły został sklasyfikowany na 44. pozycji. 

Jednak najważniejszą informacją jest fakt, iż po zawodach na stro-
nie FIS ogłoszono, że Paweł Słowiok w wieku 27 lat zakończył swoją 
karierę. Przypomnijmy, że wychowanek klubu z Wisły to wielokrotny 
medalista mistrzostw kraju w skokach narciarskich i kombinacji norwe-
skiej, zarówno w kategoriach młodzieżowych, jak i seniorskich (m.in. 
w drużynie wespół z Adamem Małyszem i Piotrem Żyłą). Czterokrotny 

medalista, w tym dwu-
krotny mistrz Uniwersja-
dy w kombinacji norwe-
skiej, a także trzykrotny 
medalista (w tym złoty) 
Europejskiego Festiwalu 
Młodzieży Europy EYOF 
„Śląsk–Beskidy 2009”. 

Pawłowi dziękujemy 
za wiele radości i medale 
zdobywane dla Polski i 
Wisły!!!
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Zebrały się Hana z Marenó...ROZMAITOŚCI

KRONIKA POLICYJNA
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– Nale, cóż tak ugrowosz?
– Dowiedziołech sie, że nasz redachtor łodchodzi z Wisły.
– Mój ty smutku! Cóż tak? A kiery bydzie w „Echu”?
– W „Echu” mo zustoć, ale w gminie już nie chce robić. Isto mu też 

ci gmińscy dojeli!
– Dyć to je wielko szkoda. Jedenost roków był z nami. Wiesioły senek 

je, tela przeca robił w tych medyjach dlo Wisły. Sporte sie zajimoł. Nej-
barżyj skokami, ale też hokeje, w piłke groł, aj se roz ręke przi te popsuł.

– Jo też banuje, bo kieryż go zastąpi?
– A łod kiedy sie biere stela?
– Łod piyrszego kwietnio.
– Na apryla? To może ni ma prowda?
– Prziszeł ku nó na apryla, tóż isto taki daty mo rod.
– A kany teroz chce robić?
– W Cieszenie w Dómu Narodowe.
– Dyć dziepro ta jeden z Kultury poszeł, to co? Nejlepszych biere ze 

sebó?
– Gdo wiy. Ale mie sie zdo, że nejbarżyj go rozjadło to, że ceste ku 

Wiśle rozbieró!  Mądrzi ludzie łuciekajó, a łun jeszcze w Cieszenie miysz-
ko. Jako sie do roboty dostanie? Fojt przeca helikoptera nie kupi!

– Straszecznie mi je żol, ale też lutuje Fojta, bo kiery mu bydzie ty 
mowy teroz pisoł? Może by sie jeszcze dało przepłacić?! 

KALENDARIUM IMPREZ
11 kwietnia (czwartek) – Spotkanie autorskie i promocja pub-

likacji „U źródeł Wisły. Katalog wystawy” oraz wernisaż wystawy 
fotograficznej Pawła Cieślara z Malinki „Habsburskie zaporki na 
wiślańskich potokach” – Miejska Biblioteka Publiczna

12–14 kwietnia (piątek–niedziela) – Wisła Basket Cup 2019 – 
Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

13 kwietnia (sobota) – Bieg po Nowe Życie – Plac Hoffa
13–14 kwietnia (sobota–niedziela) – Jarmark Wielkanocny – 

Ogród Sztuk JanosikArt
17 kwietnia (środa) – III Spartakiada Sportowa „Sportowy 

Przedszkolak” – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpij-
czyków

27 kwietnia (sobota) – Warsztaty dziecięce piosenki chrześci-
jańskiej – Stowarzyszenie RTS (nad sklepem LABOTINA)

28 kwietnia (niedziela) – Koncert dziecięcej piosenki chrześci-
jańskiej – Plac Hoffa

1–5 maja (środa–niedziela) – Wiślańska Majówka – Plac Hof-
fa i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny (szczegóły na stronie 10)

3 maja (piątek) – Obchody Narodowego Święta Trzeciego 
Maja – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Oj-
czyzny

4 maja (sobota) – Koncert Anity Lipnickiej z zespołem – Am-
fiteatr im. Stanisława Hadyny

4 maja (sobota) – Bitwa o Samotną Górę (gra terenowa) – 
Skolnity

4–5 maja (sobota–niedziela) – Genryoku Cup – Puchar Źródeł 
Wisły w szermierce japońskiej –  Sala gimnastyczna im. Wiślań-
skich Olimpijczyków

8–15 maja (środa–środa) – XVI Ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek – Miejska Biblioteka Publiczna

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

– 1 marca ujawniono włamanie do domku letniskowego przy ul. Zjaz-
dowej. Zniknęły z niego aparat fotograficzny i telewizor o wartości ok. 
950 złotych. Szkodę poniósł mieszkaniec Wisły.

– 5 marca z mieszkania przy ul. 11 Listopada skradziono złotą biżute-
rię. Złodziej prawdopodobnie wykorzystał okazję i otwarte drzwi. Stratę, 
którą poniosła mieszkanka naszego miasta oszacowano na 3 000 złotych.

– 7 marca na ul. Sztwiertni policjanci z Wisły zatrzymali nietrzeźwego 
mieszkańca powiatu cieszyńskiego, który jechał Audi, mając 1,8 promila 
alkoholu w organizmie.

– 10 marca z ul. Górnośląskiej skradziono samochód marki Lexus o 
wartości 200 000 złotych. Ofiarą złodziei padł mieszkaniec Gliwic.

– 10 marca na ul. Wyzwolenia wpadł mieszkaniec Jaworzynki. Kie-
rujący VW Golfem miał w wydychanym powietrzu 1,3 promila alkoholu.

– Uwaga! Policja prosi uważać na osoby, które prowadzą sprze-
daż obnośną i pod tym pretekstem wchodzą do domów i mieszkań, a 
następnie dokonują kradzieży. Apelujemy, by nie wpuszczać takich 
osób do swoich budynków! Taka sytuacja miała miejsce 15 marca, gdy 
sprawcy, wykorzystując podeszły wiek lokatorki, pod pozorem sprzedaży 
poduszek ukradli z jej mieszkania 600 złotych. Do podobnego zdarzenia 
doszło 26 marca na ul. Stromej, ale tym razem złodzieje, pod pozorem 
sprzedaży pościeli, również wykorzystując podeszły wiek pokrzywdzone-
go, wynieśli z jego mieszkania aż 30 000 złotych.

We współpracy z Tomaszem Domagałą, komendantem KP Wisła
opracował Łukasz Bielski


