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To był wielki zaszczyt dla naszego miasta, 
że mogliśmy w bieżącym roku gościć  
XIX Dożynki Województwa Śląskiego. 

Oprócz wspaniałego korowodu  
dożynkowego oraz tradycyjnych  

uroczystości, związanych ze świętem  
plonów, mieszkańcy i turyści mogli bawić 

się na koncercie gwiazdy, którym był  
zespół Golec uOrkiestra.  

Więcej o tym wydarzeniu na stronach 16–17.

DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE W WIŚLE
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Po raz kolejny rowerzyści z Wiślańskiego Koła Cyklistów „Gó-
ral” brali udział w rowerowym rajdzie, który odbył się w ramach 
XVII edycji Cyklojazda histórie. Jest to impreza organizowana przez 
miasto Zwoleń na Słowacji z okazji odnowienia praw miejskich.

przyjechali do Wisły dzień wcześniej i pokonali łącznie zaplanowane 
775 km – tyle ile lat mają odnowione prawa miejskie miasta Zwoleń.

W trakcie jazdy pokonaliśmy wiele terenów usłanych podjazdami 
i zdobyliśmy kilka górskich przełęczy, w tym Przełęcz Czertowica 
(1232 m n.p.m.). Jest to najwyższa przełęcz komunikacyjna na Sło-
wacji, położona w Niskich Tatrach. Trudy wspinaczki rekompenso-
wały panoramy Tatr, Niskich Tatr i Małej Fatry. Czwartego dnia, 
w ramach obchodów Święta Konstytucji, zostaliśmy zaproszeni na 
wzgórze zamkowe Pusty Hrad w Zwoleniu. Znajdują się tam ruiny 
zamku z XIII wieku. Ze wzniesienia można podziwiać widoki na roz-
ległą Kotlinę Zwoleńską i otaczające ją pasma górskie.

Impreza była bardzo udana. Słowakom zależy na integracji i pro-
mocji swojego młodego kraju poprzez sport i turystykę. Towarzyszy-
ło jej duże zainteresowanie lokalnych władz i mediów. Na trasie by-
liśmy przyjmowani w urzędach miast, m.in. w Zwoleniu, Lewoczy, 
Popradzie, Spisskim Podzamczu, Breznie i Wychodnej. Wszędzie 
przekazywaliśmy materiały promocyjne o naszym mieście i zapra-
szaliśmy do odwiedzenia Wisły.

Z Wisły do Zwolenia

W tym roku przypadła 775 rocznica tego wydarzenia. Ideą rajdu 
jest symboliczne połączenie dwóch historycznych regionów na Sło-
wacji i zamków: Spisskiego Zamku i Pustego Hradu. Nasi rowerzy-
ści po raz kolejny otrzymali zaproszenie do wspólnego pedałowania. 
Miasto Wisła reprezentowała 10–cio osobowa grupa członków i sym-
patyków Wiślańskiego Koła Cyklistów „Góral”. Nasi słowaccy przy-
jaciele ze stowarzyszenia Cyklo Zvolen zaproponowali w tym roku 
najtrudniejszą trasę spośród dotychczasowych edycji. Łącznie przez 
trzy dni przejechaliśmy 562 km, pokonując sumę przewyższeń 4580 
metrów ze średnią prędkością ok. 26 km/h. Rowerzyści ze Słowacji 

Oto jak wyglądała trasa:
DZIEŃ 1. Wisła – Zwoleń (SK), 203 km, 1630 m przewyższeń.  
TRASA: Wisła – Przełęcz Kubalonka – (PL/CZ) – Bukovec – Jablun-
kov – Przełęcz Jabłonkowska (CZ/SK) – Čadca – Žilina – Rajecké 
Teplice – przełęcz Fačkovské sedlo – Prievidza – Žiar nad Hronom 
– Zwoleń.
DZIEŃ 2. Zwoleń (SK) – Spišské Podhradie (SK), 181 km, 1700 m 
przewyższeń.
TRASA: Zwoleń – Banská Bystrica – Podbrezová – Mýto pod Ďum-
bierom – Przełęcz Čertovica – Kráľova Lehota – Východná – Svit – 
Poprad – Levoča – Spišské Podhradie.
DZIEŃ 3. Spišské Podhradie (SK) – Zwoleń (SK), 178 km, 1250 m 
przewyższeń.
TRASA: Spišské Podhradie – Levoča – Spišský Štiavnik – Vernár – 
przełęcz Vernár Puste Pole – przełęcz sedlo Besník – Telgárt – Heľpa 
– Brezno – Banská Bystrica – Sliač – Zwoleń.

Mariusz Boś 
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Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

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

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

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

Z prac Rady Miasta Wisła 
We wrześniu Rada Miasta Wisła podczas obrad komisji zaj-

mowała się następującymi tematami:
– informacja na temat stanu przygotowań placówek oświa-

towych do nowego roku szkolnego (w tym objazd placówek),
– podsumowanie Tygodnia Zdrowia,
– wnioski do projektu budżetu na rok 2019,
– posumowanie pierwszego roku wdrażania reformy szkol-

nictwa, 
– podsumowanie roku działalności Spółdzielni Socjalnej – 

plany rozwoju (w tym spotkanie z zarządem),
– opiniowanie wniosków o Laur Srebrnej Cieszynianki,
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 27 września. Na zaproszenie 

nadleśniczego Andrzeja Kudełki, obrady odbyły się w budynku 
Nadleśnictwa Wisła. Nadleśniczy zaprezentował Radzie Miasta 
działalność kierowanej przez siebie jednostki, były też podzię-
kowania za współpracę w mijającej kadencji. Nadleśniczy za-
prosił również władze Wisły i Radę Miasta na rekonesans tere-
nów administrowanych przez nadleśnictwo Wisła.

W części roboczej Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 
przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszy-
nianka”. W roku 2018 otrzyma ją Pani Danuta Kozyra. Ponadto 
Rada Miasta przyjęła następujące uchwały związane z budżetem 
obywatelskim:

– w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2019 (15 gło-
sów „za” – jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 25 
października 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych z mieszkańcami (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 28 
marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła (jed-
nogłośnie).

Kolejnymi punktami obrad było omówienie i przyjęcie na-
stępujących informacji:

– analiza stanu realizacji Programu kierunkowego rozwoju 
miasta w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzen-
nego na lata 2017 – 2020 „Wisła – 20 drogowskazów” (jedno-
głośnie),

– informacja o: przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła 
za I półrocze 2018 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych sa-
morządowych instytucji kultury (jednogłośnie).

Rada Miasta przyjęła również następujące projekty uchwał:
– w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Mia-

sta Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany budżetu Miasta Wisła na rok 2018 (jed-

nogłośnie),
– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 21 

grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Termo-
modernizacja budynków komunalnych przy ul. Niemca 4 i Rey-
monta 2b” (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29 
kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych sta-
wek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia   wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jedno-
głośnie),

– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 
października 2011 r. w sprawie określenia  wysokości dziennych 
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejsco-
wej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja oczysz-
czalni ścieków w Wiśle – etap I” (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła 
w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 1 roku (jed-
nogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła 
własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 2369/10, 
2369/11 położone w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 
drzewa uznanego za pomnik przyrody (14 „za”, 1 „wstrzymu-
jący się”),

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w 
trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komu-
nalnym położonym przy ul. 1 Maja 69 w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w try-
bie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku komunal-
nym położonym przy ul. 1 Maja 69 w Wiśle (14 „za”, 1 „wstrzy-
mujący się”).

Ostatnia sesja Rady Miasta Wisła w bieżącej kadencji odbę-
dzie się wyjątkowo 18 października br.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła



Wyższa renta socjalna
Od 1 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o rencie socjal-

nej z 9 maja tego roku, która podwyższa rentę socjalną z 84% kwoty 
najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do 100% tej 
kwoty. Zgodnie z nowelizacją renta socjalna wzrośnie z 865 zł i 3gr do 
1029 zł 80 gr. Nowa regulacja wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 
r., ale z mocą od 1 czerwca 2018 r.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej 
do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało 
przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w 
szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie stu-
diów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem 
do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby 
łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej 
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (2059 zł 60 gr). Kwota 
obniżonej renty socjalnej nie może być 
niższa niż 10% kwoty najniższej ren-
ty z tytułu całkowitej niezdolności do 
pracy (102 zł 98 gr).

Prawo do renty socjalnej rozpatru-
je Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
na wniosek osoby zainteresowanej. 
Niemniej w przypadku osoby, która 
jednocześnie uprawniona jest do renty 
socjalnej i do renty rodzinnej rolniczej 
ustalenia wysokości obu tych świad-
czeń i wypłaty renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą doko-
nuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W związku z tym, we wrześniowych terminach płatności Kasa, z 
urzędu ponownie ustali wysokość renty socjalnej wypłacanej w zbiegu z 
rentą rodzinną rolniczą i wypłaci stosowne wyrównanie tej renty za okres 
od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

O nowej kwocie renty socjalnej zainteresowani zostaną powiadomie-
ni stosowną decyzją.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o 
rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 933).
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Dofinansowanie kosztów  
kształcenia młodocianych 

Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Wiśle in-
formuje, że zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 
2018, poz.996 z póź. zm,) pracodawcom, którzy zawarli z młodociany-
mi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego 
przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia po spełnieniu warun-
ków opisanych w tym przepisie. Ponadto należy pamiętać, że dofinan-
sowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 
3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. 
Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr 
tel. 33 8552944 lub pocztą elektroniczną na adres: mzeas.sekretariat@
um.wisla.pl.            Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS w Wiśle

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę 

w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakre-
sie ekspoloatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie 
z przepisami uchwały od dnia 1 września 2017 r. nie będzie można sto-
sować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej 
o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna). Uchwała ta dotyczy 
wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe 
w woj. śląskim, a więc: mieszkańców, właścicieli budynków wieloro-
dzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, prowadzących działalność gospodar-
czą (kotły o mocy do 1MW). Realizacja tej uchwały ma doprowadzić do 
poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do 
poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.

Z uwagi na charakter naszej turystycznej miejscowości zwracam się 
do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie przepisów pod-
jętej uchwały antysmogowej. Informuję, że Straż Miejska w przypadku 
zgłoszeń o odorze wydobywającym się z komina lub istnieniu podejrze-
nia, że w piecu są spalane odpady (np. śmieci) będzie pobierała próbki z 
palenisk, które zostaną wysyłane do analizy i ekspertyzy pod kątem spa-
lania odpadów do wyspecjalizowanej firmy w tym zakresie. Informuję 
także, że nasza świadomość o skutkach szkodliwości spalania odpadów 
jest coraz większa, więc ilość telefonów i zgłoszeń do Straży Miejskiej w 
sprawie podjęcia interwencji rośnie. Kary za spalanie odpadów w postę-
powaniu mandatowym są wysokie – do 500 zł, natomiast sankcje stoso-
wane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w 
art. 334 Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrze-
ga ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku 
województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. 
Kara ta jest bardzo dotkliwa, bo wynosi do 5000 zł. 

Rozpoczął się okres jesienny, a wraz z nim opadanie liści. Przypomi-
namy właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpa-
dów (liści, traw, drobnych gałęzi). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła 
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Wisła odpady zielone ulegające biodegradacji 
mogą być kompostowane lub gromadzone w workach koloru brązowego 
i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu. Właś-
ciciel nieruchomości powinien zebrać liście, pociąć gałęzie i przekazać 
je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Informujemy, iż od 
1 lipca 2013 r., gdy weszła w życie tzw. ustaw śmieciowa, obowiązuje 
zakaz spalania. Wszystkim mieszkańcom i właścicielom posesji przy-
pominamy, że wypalania liści jest procederem nielegalnym. Wypalanie 
traw, spalanie liści, gałęzi – chodzi tu o wszystkie pozostałości roślinne, 
jest wykroczeniem i może skutkować wysokimi grzywnami do 500 zł.

Samodzielne palenie gałęzi i liści może również stanowić zagrożenie 
pożarowe i sąsiedzi mogą obawiać się, że ogień ze źle strzeżonego „og-
niska” rozprzestrzeni się na inne nieruchomości. Mają więc pełne prawo 
zawiadomić Straż Miejską o paleniu odpadów na terenie nieruchomości 
sąsiedniej. Palenie odpadów, nawet gałęzi, które nie powodują szczegól-
nie niekorzystnych emisji do środowiska nie jest tożsame z unieszkodli-
wieniem odpadów. Palenie liści może z kolei powodować nieprzyjemne 
odory i mimo, że teren na którym właściciel będzie je palił będzie pra-
widłowo zabezpieczony i dozorowany, sąsiedzi też mają prawo domagać 
się interwencji stosownych służb.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

Nabór wniosków w Programie 
Czyste Powietrze 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Celem Programu jest po-
prawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych 
zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzą-
cej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w terminie od 19 września 
2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00. Konsultacje 
i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul. Wita Stwosza 2 (I piętro) 
w godz. 7.30 do 15.30. Adres do korespondencji – wysyłanie wniosków 
pocztą na adres: ul. Plebiscytowa 19, 40–035 Katowice.

Szczegóły i zasady naboru znajdą Państwo pod adresem: www.wfo-
sigw.katowice.pl.
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SATYSFAKCJA I KOLEJNE  
WYZWANIA

Rozmowa z Tomaszem Bujokiem, 
burmistrzem Wisły

Dobiega końca pierwsza kadencja Pana na stanowisku bur-
mistrza Wisły. Jak bardzo zmieniło się Pana życie od czasu, gdy 
objął Pan to stanowisko?

Musiałem swoje życie całkowicie przemeblować. Zmieniły się 
priorytety. W tej chwili moje życie prywatne jest bardziej dostosowa-
ne do tego zawodowego, a właściwie wszystko jest podporządkowa-
ne sprawom zawodowym. Zapewne wszyscy dobrze sobie zdajemy 
sprawę z tego, że bycie burmistrzem to nie tylko praca od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7–15, ale również w soboty i niedziele, 
nieraz do późnych godzin wieczornych. Krótko mówiąc – tempo jest 
niesamowite, ale sprawia mi ono wiele frajdy i satysfakcji.

Pierwsza kadencja Pana pracy to nie tylko autorskie pomy-
sły, ale też kontynuacja działań poprzedników. Czy udało się do-
kończyć to, co zaczęli, czy raczej musiał Pan swoją działalność 
rozpoczynać zupełnie od nowa?

których szukaliśmy nie tylko 
w naszym budżecie, ale tak-
że w funduszach unijnych i 
ministerialnych. To też wy-
maga czasu. Właśnie dlatego 
z niektórymi inwestycjami 
jesteśmy w miejscu, w któ-
rym jesteśmy. Wcale nie 
było naszym zamysłem, by 
otwierać nowe obiekty, jak 
choćby dworzec kolejowy, 
który jest na ukończeniu, 
pod koniec kadencji. Mogę z przekonaniem zapewnić, że nie stracili-
śmy ani jednego dnia w procesie realizacji założonych zadań i w tym 
kontekście nie mamy sobie nic do zarzucenia. Po prostu te wszystkie 
procesy tak długo trwają. Do tego przy wyłanianiu wykonawców i sa-
mej realizacji inwestycji też natrafiliśmy na wiele problemów. Z ko-
lei w przypadku basenów musieliśmy jeszcze zmierzyć się ze zmianą 
świadomości i podejścia właściciela terenu, czyli ośrodka „Start” do 
tego tematu. Dopiero później mogliśmy ten teren wykupić, zacząć 
prace projektowe i szukać rozwiązań, które umożliwiły rozpoczęcie 
inwestycji.

Idąc do wyborów w roku 2014 miał Pan swój program dla 
Wisły. Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Co udało się już 
doprowadzić do końca?

Nie czarujmy się, że wszystko się udało, ale też wiele spraw 
było niezależnych od nas. Natomiast z tych rzeczy, które jednak 

nam się udały i z których mam najwię-
cej satysfakcji, muszę wymienić in-
westycję w baseny. Mało kto wierzył, 
że w ogóle temat zostanie podjęty, że 
wykupimy ten teren, bo te rozmowy 
były bardzo trudne i ciągnęły się w 
nieskończoność. Kolejne punkty to 
modernizacja dworca kolejowego i 
dróg wojewódzkich. W tym miejscu 
przypomnę o przebudowie całej ulicy 
Wyzwolenia, a już jest projekt i ogło-
szony został przetarg na moderniza-
cję drogi wojewódzkiej od Ustronia 
Polany do Ronda na Oazie. Toczą się 
rozmowy na temat budowy chodnika 

do skoczni w Malince, który jest na etapie projektowania. W wielu 
przypadkach opracowywane są projekty, na część z tych zadań już 
są wyłonieni wykonawcy, więc mam nadzieję, że kolejne zadania 
będą w kolejnych latach realizowane. Przypomnę też o współpra-
cy z Powiatem Cieszyńskim, dzięki której w tej kadencji udało 
się wyremontować największą ilość dróg powiatowych, między 
innymi ulicę Dworcową, Dziechcinkę i znaczny fragment ulicy  

Nie tak zupełnie od nowa, bo rzeczywiście obejmując funkcję 
zastaliśmy rozpoczętą przebudowę skoczni narciarskich w centrum 
Wisły. Tutaj pojawiło się pierwsze zaskoczenie, mianowicie inwe-
stycja miała być zakończona 20 grudnia 2014 roku, a okazało się, że 
gdy obejmowałem urząd 1 grudnia, nie mieliśmy jeszcze nawet po-
zwolenia na budowę na część obiektów wchodzących w skład kom-
pleksu. Wszystko udało się jednak w ekspresowym tempie załatwić, 
niemniej konieczne było przesunięcie terminów realizacji i rozliczeń. 
Ostatecznie uzyskaliśmy wszystkie dokumenty i na wiosnę udało 
się oddać te skocznie do użytku. Jeszcze jednym tematem, który był 
rozpoczęty, była kwestia budowy boisk wielofunkcyjnych, na które 
mieliśmy opracowaną tak naprawdę tylko dokumentację projektową, 
ale już bez źródeł finansowania. Te zadania również udało się zreali-
zować, pozyskując fundusze z Ministerstwa Sportu i budżetu miasta. 
Pozostałe przedsięwzięcia, które zrealizowaliśmy lub realizujemy, 
rozpoczynaliśmy w zasadzie od zera. Potrzebne były zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego, opracowanie dokumentacji pro-
jektowych, a wiadomo, że to procesy czasochłonne. Do tego docho-
dzi zatwierdzenie pozwoleń na budowę, które również trwa długo. 
Już nie wspomnę o tym, że trzeba jeszcze znaleźć środki finansowe, 
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Czarne. Co więcej, przygotowana jest dokumentacja z pozwo-
leniem na budowę i ścieżką finansowania odcinka ulicy Czarne 
od osiedla Bajcary do Nadleśnictwa Wisła. To bardzo kosztowny 
projekt, opiewający na 15–18 milionów złotych. Kolejny przykład 
dobrej współpracy z innymi instytucjami to zmiana wyglądu ko-
ryt rzek i potoków. Gołym okiem widać, że nadbrzeża Wisły czy 
innych cieków wodnych wyglądają inaczej, bardziej estetycznie, 
a jest to możliwe dzięki współpracy z Wodami Polskimi. Nato-
miast mnie najbardziej cieszy współpraca z Nadleśnictwem Wisła, 
dzięki której wspólnie z Lasami Państwowymi remontujemy dro-
gi, między innymi ulicę Rastoki, realizujemy projekty w zakresie 
zielarstwa czy będziemy budować ścieżki rowerowe. To wszyst-
ko udało się wypracować przez dwa, trzy lata, które poświęciłem 
na odbudowywanie relacji z partnerami różnego szczebla i teraz 
pojawiają się tego pierwsze efekty. Za tą współpracę chciałbym 
wszystkim instytucjom i przedsiębiorcom, ich dyrektorom i pra-
cownikom bardzo podziękować. Liczę, że w kolejnych latach bę-
dziemy nadal wspólnie pracować dla dobra społeczeństwa.

Chyba już wszyscy mieszkańcy Wisły wiedzą, że Pana bez-
względnym priorytetem są baseny, drogi i dworzec. Na jakim 
etapie jest realizacja tych 
zadań? 

Dworzec i jego otocze-
nie powinno być zakoń-
czone do końca listopada 
tego roku, czyli w punk-
cie przesiadkowym będzie 
możliwość korzystania z 
poczekalni czy toalet. Nadal 
wierzę w to, że baseny będą 
gotowe na sezon letni przy-
szłego roku, choć niestety 
proces uzyskania niezbęd-
nych pozwoleń na budowę, 
gdzie dokumentacja leży 
w Wydziale Architektury i 
Budownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Cieszynie po kilka miesięcy, budzi nie tylko moje 
obawy. Inwestycja jednak trwa i liczę, że w przyszłym roku będzie 
miała swój szczęśliwy koniec. Przebudowa drogi głównej, czyli 
DW 941 zaplanowana jest na lata 2019– 2020, ulicy Czarne rów-
nież. Do tego dochodzi jeszcze wiele innych inwestycji typu rewita-
lizacja zieleni, czyli skwerek przy tzw. „bunkrach”, oczko wodne na 
Jonidle, które ma być gotowe do końca roku, czy teren za Karczmą 
Beskidzką, który ma być zrewitalizowany do wiosny przyszłego 
roku. W planach jest budowa skansenu w Czarnem przy zaporze 
i rewitalizacje tamtejszej przestrzeni zielonej, a w przyszłym roku 
ruszamy z budową centrum edukacji ekologicznej z siedzibą klubu 
sportowego na Jonidle i jego otoczenia, na co już mamy zabezpie-
czone środki finansowe. Mam tylko nadzieję, że uda nam się wyło-
nić wykonawców i że za rozsądną cenę te inwestycje będą realizo-
wane pełną parą w przyszłym roku.

Gdyby mógł Pan ze swoim doświadczeniem na stanowisku 
burmistrza Wisły cofnąć się nieco w czasie, to czy jest coś takiego 
co zrobiłby Pan inaczej? Jeśli tak, to co?

Jest mnóstwo rzeczy które zrobiłbym inaczej. Czas spędzony na 
stanowisku burmistrza pozwala nabierać bardzo dużego doświad-
czenia, również przy realizowaniu tak potężnych inwestycji jakimi 
są baseny czy też dworzec. Proszę pamiętać, że samorząd wiślański 
jeszcze nie pracował nad takimi obiektami kubaturowymi w zasadzie 
nigdy. Największa inwestycja tego typu to chyba była sala gimna-
styczna im. Wiślańskich Olimpijczyków o wartości kilku milionów 

złotych. To doświadczenie jest zatem bezcenne, bo  wielu rzeczy 
i tendencji w realizacji tak dużych zadań po prostu nie znałem. To 
wszystko trzeba było poznać i zdaję sobie sprawę z tego, że wiele 
błędów na pewno popełniliśmy. Pozostaje jednak pytanie: czy dało 
się to zrobić dużo lepiej? Ja akurat myślę, że nie, choć na pewno 
sprawniej, ale w pewnych kwestiach to wymagało poznania wielu 
środowisk, wielu osób i instytucji, co jak już wspomniałem trochę 
trwało. Były też inne niedociągnięcia, które jednak zostawię w swojej 
świadomości do, jak to określę, mojej pracy wewnętrznej nad tym, co 
jeszcze można poprawić.

Która z decyzji podjętych przez Pana była najtrudniejsza?
Chyba ta dotycząca budowy basenów. Mimo faktu, że wszy-

scy byliśmy zdecydowani i powtarzaliśmy – chcemy budować 
nowe baseny, bo to miejsce straszy i nie jest wizytówką Wisły, 
co potwierdzały zresztą głosy turystów i mieszkańców, podjęcie 
tej decyzji było dużym wyzwaniem. Zderzyliśmy się z tematem, 
który pociąga za sobą ogromną odpowiedzialność finansową, w 
kontekście wartości tego obiektu. Do tego musieliśmy sobie od-
powiedzieć na pytania: ile te baseny będą nas kosztować?, czy 
mają to być baseny letnie czy całoroczne?, co na to konserwator 

zabytków?, czy próbu-
jemy za wszelką cenę 
wchodzić w partnerstwo 
publiczno–prywatne z 
innymi przedsiębiorca-
mi? To wszystko powo-
dowało, że mieliśmy z 
Radą Miasta mnóstwo 
wątpliwości, czy brać się 
za tą inwestycję. Jednak 
po długich dyskusjach i 
analizach ta szala prze-
ważyła się na korzyść de-
cyzji – budujemy. Taka 
miejscowość jak Wisła 
zwyczajnie zasługuje na 
to, by mieć nowoczesne 

kąpielisko, dlatego musimy zrealizować to ogromne przedsię-
wzięcie w taki sposób, by był to teren, który realizuje nie tylko 
funkcje basenowe, ale również i rozrywkowe w okresie całego 
roku. Chcemy by był to obiekt, który będzie służył mieszkańcom 
i turystom nie tylko jako basen w okresie od czerwca do września, 
ale także w innych okresach i dawał również szansę rozwojowe 
naszej młodzieży. 

Jak Pan ocenia współpracę z radnymi? Pomagają, czy raczej 
przeszkadzają?

Na pewno mobilizują do głębszych, nieraz ponownych analiz 
konkretnych tematów. Czasami chciałoby się coś zrobić szybciej, 
coś do czego człowiek jest bardziej przekonany, ale Rada Miasta 
miewa wątpliwości, więc trzeba wtedy nad tym tematem dłużej 
się pochylać, zastanawiać, dyskutować. Uznaję współpracę z Radą 
Miasta za bardzo dobrą i cenię ją sobie. Myślę nawet, że jest to coś, 
czego mi zazdroszczą inni koledzy z sąsiednich gmin. To wcale nie 
świadczy o tym, że we wszystkim jesteśmy jednomyślni. Słysza-
łem od mieszkańców, że radni są tylko od tego, żeby burmistrzowi 
przytakiwać i podnosić ręce podczas głosowań na sesjach. Jest to 
dobra okazja do tego, by powiedzieć, że wcale tak nie jest. Nieraz 
na komisjach ostro dyskutowaliśmy, ale zawsze na końcu potrafili-
śmy znaleźć kompromis, co mnie osobiście bardzo cieszy. W trud-
nych momentach zawsze umieliśmy jeszcze raz usiąść do rozmów, 
przeanalizować różne zagadnienia, tylko po to, żebyśmy wszyscy 
byli przekonani do danego rozwiązania, które chcemy wprowadzić 
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w życie. Być może właśnie dlatego na sesjach Rady Miasta Wi-
sła wszystko wygląda rewelacyjnie, a obrady nie przeciągają się w 
nieskończoność, ponieważ wszystkie sporne kwestie są dogłębnie 
analizowane i przedyskutowane na komisjach. Za tą współpracę 
jestem szczególnie wdzięczny Radzie Miasta, bo u nas nie ma po-
litykowania, tylko ciężka praca i merytoryczny spór na argumenty. 
To jest najcenniejsze i za tą współpracę jeszcze raz bardzo dziękuję, 
mając nadzieję, że w następnej kadencji będzie ona wyglądała co 
najmniej tak dobrze.

Wkrótce będzie Pan rozliczany przez mieszkańców ze swoich 
obietnic wyborczych. Pewnie wszystkich punktów programu nie 
udało się zrealizować, choć może się mylę? Jeżeli jednak takie 
punkty są, czy z nich Pan zrezygnuje?

Nie, te punkty chcemy realizować i one tak de facto są przy-
gotowywane już w tej chwili. Mówiliśmy miedzy innymi o wyglą-
dzie centrum miasta, którego wizerunek jest daleki od oczekiwań 
moich, turystów i zapewne mieszkańców. Ja jestem osobą, która 
nigdy nie chce iść na wojnę i nigdy nie próbuje udowodnić, że 
ma rację. Wolę raczej 
proponować pewne roz-
wiązania, które w moim 
odczuciu są korzystne 
dla miasta. Jeżeli jest po-
trzebny czas do tego, by 
je wprowadzać, ja mówię 
– w porządku. Uważam, 
że do danego rozwią-
zania wszyscy musimy 
być przekonani, a do-
piero kolejnym krokiem 
jest konsekwentna praca 
i realizacja konkretnego 
zadania. Mamy na przy-
kład problem reklam, 
który mamy uporządkować w oparciu o nowe przepisy prawa, 
tak zwaną ustawę krajobrazową. W tej chwili jesteśmy na etapie 
tworzenia i uchwalania pewnych materiałów i to jeszcze potrwa. 
Kolejny problem to brak komunikacji w Wiśle, a szczególnie ko-
munikacji między dolinami. Nie udało się nam wprowadzić linio-
wych połączeń busami na terenie miasta, ale się nie poddajemy. 
To zagadnienie ze względu na bałagan w przepisach, nastręcza 
nam wielu problemów, co nie znaczy, że odsuwamy temat i się 
nim nie będziemy dalej zajmować. Nie udało się też zrealizować 
kwestii współpracy z seniorami. Mimo faktu, że mieliśmy złożony 
wniosek o dofinansowanie i otrzymaliśmy zapewnienie o przyzna-
niu funduszy, niestety z przyczyn lokalowych musieliśmy zrezyg-
nować z tego zadania, ale będziemy go realizować w przyszłym 
roku. Dzięki pracy wielu osób i mojej, te wszystkie możliwości 
działania otworzą się w kolejnych latach. Planujemy utworzyć 
Klub Seniora w budynku ośrodka zdrowia na Dziechcince, wy-
budować wspomniany skansen w Czarnym, czy centrum eduka-
cji ekologicznej na Jonidle, na który mamy już pozyskane środki 
z Unii Europejskiej, czyli realizujemy nawet te punkty, których 
nie było w programie wyborczym. Na pewno jednak na kolejną 
kadencję, wraz z Radą Miasta, zaproponujemy naszym mieszkań-
com konkretny plan działania, by mogli nas za pięć lat rozliczyć 
z naszych obietnic. 

Jak Pan myśli – czy mieszkańcy są zadowoleni z Pana pracy 
na stanowisku burmistrza Wisły? 

Nie mnie to oceniać, ten przywilej pozostawiam całkowicie na-
szym mieszkańcom. Ja staram się robić wszystko, żeby wiślanie wi-
dzieli nasze zaangażowanie w sprawy miasta. Nie chodzi tutaj tylko o 
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zaangażowanie moje czy Rady Miasta, ale też pracowników Urzędu 
Miasta i podległych jednostek, bez których nie byłbym w stanie tak 
de facto tylu rzeczy zrealizować. Ci pracownicy wykonują codzien-
nie „czarną robotę”, będąc często zupełnie niedocenianymi przez 
mieszkańców.

Już wiadomo, że wystartuje Pan w wyborach i jak na razie 
nie słychać o jakiejkolwiek konkurencji. 

Oczywiście można powiedzieć, że jest dobrze i ludzie nie chcą 
zmian. Myślę jednak, że byłoby to duże uproszczenie i zgubne 
podejście. Powiem szczerze – nie możemy osiąść na laurach. Na-
tomiast pocieszający jest fakt, iż miasto nie straci roku, bo z tym 
doświadczeniem, które dzisiaj mam, od początku kadencji będę 
mógł wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Miasta ostro działać 
na rzecz Wisły i jej mieszkańców od zaraz. Dziś mogę stwierdzić, 
że jak obejmowałem urząd na samym początku, to pierwszy rok 
był stracony, a mówię to w kontekście nauki, poznawania różnych 
środowisk, jak również otwierania drzwi w różnych instytucjach. 
Teraz tego unikniemy, bo mamy już za sobą pewne doświadczenia. 

Z drugiej strony brak konku-
rencji odbieram jako zobo-
wiązanie do tego, żeby tego 
czasu nie tracić. Jest to też 
wielka odpowiedzialność 
za dalszy rozwój miasta. Ze 
swojej strony mogę obiecać, 
że nie będziemy się oglądać 
wstecz, tylko jedziemy całą 
naprzód i realizujemy zada-
nia, które sobie zaplanowa-
liśmy. 

Konkurencji nie mają 
także kandydaci na rad-
nych, startujący z Pańskie-
go komitetu wyborczego.

Myślę, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, ile czasu 
poświęcają członkowie Rady Miasta, na wykonywanie swojego 
mandatu. Ludzie tylko komentują tą pracę w kontekście diety, 
która tak naprawdę nawet nie pokrywa wszystkich kosztów, jakie 
radni ponoszą. Ja nad tym w ogóle się nie zastanawiam, bo mnie i 
zapewne radnym ta praca, czy nawet powiedziałbym służba, daje 
wiele satysfakcji. Właśnie dlatego, wraz z radnymi, postanowiłem 
wystartować w wyborach i następną kadencje robić to, co lubię, co 
sprawia mi przyjemność. Mimo faktu, iż nieraz muszę wysłuchać 
gorzkich słów, choć nie ukrywam, że bardzo je sobie cenię, bo 
inspirują do tego, by pewne rzeczy robić lepiej, inaczej i jeszcze 
raz je przemyśleć. Cenię też to, że te słowa są po prostu szczere.

Jak Pan wyobraża sobie Wisłę za kolejne pięć lat? Jakby Pan 
chciał, żeby wyglądała? 

Miasto jeszcze bardziej zadbane, jeszcze bardziej uporządko-
wane, nowoczesne, a przede wszystkim przyjazne swoim mieszkań-
com. Po realizacji różnych inwestycji infrastrukturalnych, chciał-
bym skupić się nad stworzeniem większej oferty i zatroszczyć się 
właśnie o nich. Oczywiście nadal musimy dbać o turystów, bo jest 
to najważniejsza gałąź naszej gospodarki i impuls do rozwoju Wi-
sły. Chciałbym, by w naszym mieście coraz chętniej lokowali swoje 
pieniądze poważni inwestorzy, którzy potrafiliby wpuścić powiew 
świeżości i nowoczesności w miejscowość. To jest bardzo trudne 
ze względu na nasze usytuowanie, które mocno ogranicza nas w 
tym zakresie. Z drugiej strony mamy wiele możliwości oraz duży 
potencjał, więc liczę na to, że nasza współpraca z przedsiębiorcami 
jeszcze bardziej się zacieśni.

Rozmawiał: Łukasz Bielski
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trolowej, następnie jako dziel-
nicowy, służby kryminalnej, 
czy też kierownik Zespołu ds. 
Nieletnich. Czy mierzę wyżej? 
Jak wcześniej wspomniałem 
wiele się nauczyłem, ale też 
wiele nauki przede mną. Moim 
celem jest dobrze wykonywać 
powierzone mi zadania. To jest 
obecnie mój najważniejszy cel. 
A czas pokaże, czy sposób w 
jaki wywiązuję się z powierzonych obowiązków będzie zasługiwał na 
dalsze wyróżnienia.

Służy Pan w policji od wielu lat. Jak Pan godzi życie zawodowe 
z osobistym?

W tym roku upłynęły już 24 lata od momentu rozpoczęcia służby 
w Policji. Specyfika tej pracy oraz stres z nią związany ma z pewnoś-
cią silny wpływ na życie osobiste każdego policjanta, a tym samym na 
życie jego rodziny. Zawsze starałem się, aby „nie przynosić pracy do 
domu”, nie roztrząsałem problemów związanych ze służbą po powro-
cie do domu. Nigdy nie chciałem, żeby to z czym mam do czynienia na 
co dzień w służbie, miało wpływ na relacje w rodzinie. Dlatego sądzę, 
że umiejętność rozdzielenia życia zawodowego od życia prywatnego to 
podstawa, by zarówno w jednym jak i w drugim przypadku się spełniać. 
Często w życiu zawodowym każdego policjanta zdarzają się momenty, 
gdy musimy pozostać w służbie kilka godzin dłużej, czy też pracować na 
zmiany – w święta, dni powszechnie wolne, itd. Tutaj chciałbym podzię-
kować nie tylko swojej rodzinie, ale i rodzinom pozostałych funkcjona-
riuszy za to, że ze zrozumieniem podchodzą do naszych obowiązków i 
wspierają nas na co dzień. Urozmaicenie czasu pracy i to, z czym jako 
policjanci mamy do czynienia, sprawia, że rodzina i dom są dla mnie 
najważniejsze. Relaksuję się poprzez przebywanie z rodziną, zwyczajne, 
codzienne prace w domu i w ogrodzie. Lubię gotować i sprawdzam się 
w przygotowywaniu ciekawych potraw. Jestem zwykłym człowiekiem, 
który lubi dobry film oraz książkę. To właśnie pozwala zachować pewien 
dystans do zawodu, jaki wykonuję.

Po wstępnej ocenie zasobów wiślańskiego komisariatu, jak Pan 
myśli czy problemy są podobne jak w innych placówkach policyj-
nych, czy w Wiśle jest trochę lepiej? Pytam też w kontekście infor-
macji o brakach kadrowych w policji i nie najlepszych zarobków 
funkcjonariuszy.

Finanse policjantów zawsze wzbudzały emocje, nie tylko w środo-
wisku policyjnym, ale również w społeczeństwie, dlatego też ten temat 
pozostawię pod społeczną debatę. Kwestie kadrowe naszej jednostki 
przedstawiają się następująco – Komisariat Policji w Wiśle liczy obecnie 
33 funkcjonariuszy oraz 2 pracowników cywilnych. Na dzień 1 paździer-
nika 2018 roku mamy tylko jeden wakat w Zespole Patrolowym, który 
liczę, że w najbliższym czasie zostanie uzupełniony. Nie mamy także 
większych problemów z warunkami lokalowymi czy też taborem samo-
chodowym, chociaż zawsze można coś poprawić. Uważam, że przydałby 
się nowy samochód stricte terenowy, ponieważ używany przez nas Nis-
san już jest trochę wysłużony a teren, w jakim służymy jest wymagający. 
Jestem jednak pełen nadziei, że przy obecnych pracach związanych z 
modernizacją Policji wszystko będzie funkcjonowało jak należy, a i spra-
wa radiowozu szybko się rozstrzygnie.

Jakie są najważniejsze zadania, jakie stoją przed Panem, jako 
komendantem wiślańskiego komisariatu?

Może zabrzmi to patetycznie, ale dla mnie celem jest zero prze-
stępstw na terenie podległym naszej jednostce. Jeżeli miałbym inny cel, 
byłoby to jednoznaczne z tym, że godzę się na popełnianie przestępstw, 
a tak nie jest. W ostatnich miesiącach spadła ilość włamań i kradzieży, w 
związku z tym działania w kierunku dalszego ograniczenia tych zdarzeń 
są moim głównym priorytetem i zawsze nim będą. Dlatego też chcę w 
miarę możliwości zwiększać ilość patroli pieszych i kierować je w naj-
bardziej zagrożone popełnianiem przestępstw miejsca. Natomiast takim 
odsuniętym trochę w czasie zadaniem jest utworzenie Posterunku Policji 
w Istebnej. Jest to dla mnie duże wyzwanie, ponieważ będzie związane z 
przeniesieniem części etatów z KP Wisła do Istebnej. Wówczas dla mnie 
rozpocznie się kolejny etap i kolejne wyzwanie zawodowe, z którym 
będę się mierzył, a do którego już się przygotowuję.

Rozmawiał: Łukasz Bielski

DOBRZE WYKONAĆ PRACĘ 
– TAKI JEST CEL

Rozmowa z Tomaszem Domagałą,  
komendantem Komisariatu Policji w Wiśle

Jest Pan komendantem KP Wisła od 16 czerwca br. Jak ocenia 
Pan bilans otwarcia i jak się Pan odnajduje w nowej rzeczywistości 
zawodowej?

Zgodnie z rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie 
insp. Jacka Bąka zostałem powołany na to stanowisko w czerwcu tego 
roku. Jednak warto tu zaznaczyć, że od lutego 2018 pełniłem obowią-
zki na tym stanowisku, czyli miałem w pewnym sensie okres próbny, 
a jeszcze wcześniej, bo od 1 listopada 2016 roku byłem Zastępcą Ko-
mendanta Komisariatu Policji w Wiśle. Razem z moim poprzednikiem 
podinsp. Markiem Legierskim oraz policjantami KP Wisła staraliśmy się, 
aby mieszkańcy oraz turyści nie tylko mieli poczucie bezpieczeństwa, 
ale przede wszystkim, aby tak było w rzeczywistości. I to pozostaje bez 
zmian. Dzięki tej współpracy mogłem przez dwuletni okres wiele się na-
uczyć jak kierować i zarządzać jednostką, oraz jak efektywnie współpra-
cować i budować relację służbową z policjantami. Zdaję sobie sprawę, 
że teraz ciąży na mnie większa odpowiedzialność. Muszę też przyznać, 
że służba na stanowisku komendanta jest dla mnie wyzwaniem, ale do 
którego odpowiednio wcześniej zostałem przygotowany. Przejście do 
innej rzeczywistości, jak to Pan nazwał, jaką jest osobiste kierowanie 
jednostką Policji jest zatem kolejnym krokiem w mojej karierze. Nie był-
bym na tym stanowisku, gdyby nie policjanci, z którymi miałem i mam 
zaszczyt pełnić służbę. Chcę zaznaczyć, że to osoby, które są nie tylko 
odpowiednio przeszkolone, ale przede wszystkim bardzo zaangażowane 
w służbę. To funkcjonariusze często z wieloletnim stażem, którzy po-
siadają ogromną wiedzę na temat rejonu i społeczności Wisły i Trójwsi.

Awans zawodowy jest zapewne w jakimś stopniu spełnieniem 
Pańskich ambicji i marzeń. Zawsze chciał Pan być policjantem?

Zanim wstąpiłem do Policji, jak każdy inny człowiek miałem wiele 
pomysłów na swoją przyszłość. Po szkole średniej stanąłem przed wy-
borem – albo praca, albo studia. Wybrałem to pierwsze uznając, że na 
studia przyjdzie czas. Swoją przyszłość widziałem w mundurze, ale za-
stanawiałem się w jakim. Pierwszy wybór padł na Straż Graniczną, która 
wtedy wydawała się bardzo interesującą służbą. Trzeba dodać, że wtedy 
jeszcze Polska nie była w Unii Europejskiej i nie obowiązywał Układ z 
Schengen. Dopiero z czasem, gdy zapoznałem się ze specyfiką służb, 
postanowiłem ubiegać się o przyjęcie do Policji. Jak chyba każdy, kto 
wstępuje do służby chciałem być „kryminalnym” , i to najlepiej od razu 
po przyjęciu. Jak się później okazało moje marzenie spełniło się, ale do-
piero po kilku latach, po nabyciu odpowiedniej wiedzy oraz praktyki w 
trakcie służby prewencyjnej w patrolu oraz jako dzielnicowy.

Czy obecne stanowisko jest szczytem Pańskich ambicji, czy mó-
wiąc żargonem sportowym „mierzy Pan wyżej”?

Każdy z nas stawia sobie różne cele w życiu i tak samo się ma rzecz 
w życiu zawodowym. Jak wcześniej wspomniałem, rozpoczynając służ-
bę chciałem być policjantem pionu kryminalnego. Na to musiałem zapra-
cować, zdobywając doświadczenie w prewencji, patrolując ulice. Czas 
pokazał, że na każde stanowisko, na każdy awans trzeba ciężko praco-
wać. To nie sam awans ma być celem sam w sobie, tylko dobrze pełniona 
służba, która pozwoli ten awans osiągnąć. Te lata pracy w Policji nauczy-
ły mnie pokory i cierpliwości. Spoglądając wstecz nawet nie sądziłem, 
że będę służył społeczeństwu jako komendant. Ciężka i sumienna praca 
pozwoliła na to, że zostałem doceniony i awansowany po kolei na każdy 
stopień w korpusie policjantów, jak i stopniowo w hierarchii służbowej. 
Na pewno też w tym wszystkim pomogła decyzja o tym, aby rozpocząć 
długo odwlekane studia. Wtedy też, po ukończeniu Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie, zdałem egzamin oficerski i w 2015 roku zostałem 
awansowany na pierwszy stopień oficerski, do stopnia podkomisarza. 
W listopadzie 2016 roku Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie po-
wołał mnie na stanowisko Zastępcy Komendanta w Komisariacie Policji 
w Wiśle. Awans na pewno jest ukoronowaniem wielu lat służby, któ-
rą znam „od podszewki”. Zaczynałem jako posterunkowy przechodząc 
przez kolejne stopnie awansu, pełniąc służbę jako policjant służby pa-
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KRONIKA POLICYJNA

Rada Ministrów 17 września 2018 r. przyjęła uchwałę i rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finan-
sowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

W ramach programu pomoc otrzymają uczniowie niepełnospraw-
ni uczęszczających  w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III dotych-
czasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych 
szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiają-
cej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas 
VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego 
oraz 1300 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościa-
mi sprzężonymi uczęszczającymi do klasy III szkoły podstawowej, 
którzy nie będą korzystać z podręcznika z zakresu edukacji poloni-
stycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do 
kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjal-
nego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych 
do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania, zostanie udzielona uczniom: słabowidzącym, nie-
słyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnoś-
cią ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Asper-
gera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, po-
siadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996) albo orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), uczęszczającym w roku szkol-
nym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy III dotych-
czasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych 
szkołach I stopnia, klas I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogól-
nokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II 
stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas 
VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnospraw-

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA  
SZKOLNA 2018/2019 DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

nościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla 
dzieci i młodzieży do: klasy III szkoły podstawowej, klasy III dotych-
czasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych 
szkołach I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabia-
jącej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów 
edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 wrześ-
nia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w 
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu 
materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 
do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z 
podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, 
matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 
175 zł 

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających 
do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 
prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klas I i II 
branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, 
technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 
225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej 
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej 
szkole I stopnia lub klas I i II branżowej szkoły I stopnia.

do kwoty 
390 zł

– 8 września na ul. Malinka zderzyły się motocykl marki Hon-
da i samochód marki Alfa Romeo. W wypadku poszkodowany 
został mieszkaniec Tychów.

– 9 września wpadł nietrzeźwy rowerzysta z Bielska–Białej, 
który poruszał się jednośladem po ulicy 1 Maja, mając w organi-
zmie ok. 1,4 promila alkoholu.

– 10 września na ul. Wyzwolenia mieszkanka Bytomia straciła 
torebkę z kosmetykami i telefonem komórkowym o wartości 3000 
złotych. Poszkodowana wskazała sprawcę przywłaszczenia mie-
nia, również mieszkańca Bytomia i w tej chwili trwają czynności 
wyjaśniające sprawę.

 – 13 września zgłoszono zaginięcie 13–letniego mieszkańca 
Wisły, który nie wrócił do domu ze szkoły. Tego samego dnia 
nastolatka odnaleźli wiślańscy policjanci.

– 16 września na ul. 1 Maja prowadząca motocykl marki 
Yamaha mieszkanka powiatu tarnogórskiego z niewyjaśnionych 
przyczyn spadła ze swojego pojazdu, odnosząc poważne obraże-
nia. Poszkodowaną do szpitala zabrano śmigłowcem.

– 17 września na terenie naszej miejscowości policjanci ujaw-
nili 12 krzewów marihuany.

– 19 września na ul. Górne Głębce zatrzymano 18–latka z Wi-
sły, który dokonał zniszczenia laptopa, należącego do… swojego 
ojca. Wartość szkody wyniosła 1500 złotych.

– 24 września na ul. 1 Maja wpadł nietrzeźwy motorowerzysta. 
Wiślanin miał w wydychanym powietrzu 1,9 promila alkoholu.

– 28 września w jednym z hoteli w centrum Wisły złodziej 
skorzystał z okazji, jaką była otwarta szafka w szatni i „buchnął” 
zegarek oraz telefon komórkowy o wartości 2200 złotych. Szkodę 
poniósł gość hotelu.

– 30 września na ul. Turystycznej zatrzymano poszukiwanego 
przez Sąd Rejonowy w Cieszynie mieszkańca Wisły i doprowa-
dzono go do Zakładu Karnego.

We współpracy z Zastępcą Komendanta KP Wisła Iloną Oleszczuk
Opracował Łukasz Bielski



10  echo WISŁY

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Komunikat Prezesa Krajowej Izby  
Kominiarzy do właścicieli i zarządców  
budynków w związku z rozpoczęciem  

sezonu ogrzewczego 2018/2019
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach 

związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zaj-

mującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle 
groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle 
eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza 
wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagro-
żeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku od-
notowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub 
nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2017 odno-
towano 15.235 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 243 pożary od 
urządzeń na paliwa ciekłe i 547 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe 
(źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018).

Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych 
grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezo-
nie ogrzewczym 2017/2018 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.343 zda-
rzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2651 osób poszkodowanych i 71 
ofiar śmiertelnych (źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.2018).

Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I 
OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.

Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy 
poddawać okresowej   kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego 
kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, 
lecz główna zasada  bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, 
spełniając jeden z podstawowych  warunków  ubezpieczenia domu.   

Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną 
ZAPROŚ KOMINIARZA!

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku 
jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okreso-
wej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spa-
linowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 
– mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 
pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarząd-
ca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio 
po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzu-
pełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności kata-
strofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo 
zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). 

Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych 
przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem 
pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiek-
tach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa 
stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń  
z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicz-
nych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie sta-
nowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 
1 — co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymie-
nionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.

4)  z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli 
większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych (Rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji termino-
wego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy 
wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Marcin Ziombski – Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 
uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, 
klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas 
IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX 
ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego

do kwoty 
445 zł

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (praw-
nych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny 
dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika so-
cjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opieku-
nów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) 
albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do 
której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/201. Do wnio-
sku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalne-
go. Termin na złożenie wniosku – 12 października 2018 r. 

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest 

faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego 
opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom 
dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowied-
nio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złoże-
nia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu 
wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edu-
kacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 
2018 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręcz-
ników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów 
(prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym ro-
dzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości 
pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia 
je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy ucz-
niów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane: imię i na-
zwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie 
uczęszczał,wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyj-
nych, kwotę i datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu

Kto wypłaca pomoc
W przypadku szkół prowadzonych przez gminę to dyrektor 

szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom 
zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo peł-
noletnim uczniom koszt zakupu podręczników.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami 
samorządu terytorialnego, osoby fizyczne lub Ministra Obrony Na-
rodowej – zwrotu kosztu dokonuje odpowiednio wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie szczegółowych wa-
runków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) oraz uchwała 
nr 126/2018 Rady Ministrów z dnia 17 września 2018r. w sprawie Rzą-
dowego programu pomocy uczniom w 2018 r.– „Wyprawka szkolna”.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do 
dnia 30 listopada 2018r.

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23

tel. 33 854 47 10,     ZAPRASZAMY
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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 nieczyn-
ne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali 
Beskidu Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek  
„U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: 25–lecia Grupy Śpiewaczej 
„Wańcy”.

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

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

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawa: Fotoklub Jablunkov. Dom Zdrojowy – 
czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa grupy „Zawodzie”.

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

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

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 
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.

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

Projekt  
„LET(LearnEducateTeach)meTRY” 

W dniach 4–10 września Fundacja Młodzi dla Europy zorgani-
zowała szkolenie pracowników młodzieżowych w ramach projektu 
„LET(LearnEducateTeach)meTRY” (projekt finansowany ze środków 
programu Erasmus+). Było to drugie spotkanie w ramach rocznego 
przedsięwzięcia. Celem projektu był rozwój pracowników młodzieżo-
wych i wytworzenie w nich świadomości odnośnie pojęcia kultury i jej 
wymiarów, podejść stosowanych w zakresie edukacji pozaformalnej, 
rozwiązywania problemów i konfliktów w kontekście międzykulturo-
wym, a także rozwinięcie kluczowych kompetencji na bazie metodolo-
gii, zaczerpniętej z edukacji pozaformalnej. W spotkaniu wzięło udział 
2 trenerów i 28 uczestników z Polski, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, 
Macedonii, Węgier, Francji, Bułgarii, Rumunii, Cypru oraz Malty.

Podczas tygodniowego spotkania w Wiśle, uczestnicy dokonali podsu-
mowania ich działań w ramach fazy lokalnej, która miała miejsce pomię-
dzy dwoma, międzynarodowymi spotkaniami. Była to okazja do podziele-
nia się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami, a także do wymiany 
swoich spostrzeżeń i omówienia wyzwań, które ciągle stoją przed orga-
nizacjami partnerskimi w kontekście pracy w środowisku międzykultu-
rowym. W ramach szkolenia, uczestnicy projektu pracowali również nad 
nowymi metodami i narzędziami pracy, sprzyjającymi włączeniu społecz-
nemu młodzieży z mniejszymi szansami, które następnie zostały przete-
stowane i omówione w gronie pracowników młodzieżowych i trenerów.

Szkolenie w Wiśle było również bardzo dobrą okazją do zapoznania 
się z lokalną kulturą i folklorem. Uczestnicy projektu wzięli udział w 
kolacji regionalnej, podczas której mieli możliwość spróbować tradycyj-
nych potraw i pogłębić wiedzę na temat beskidzkiego folkloru. Mieli też 
okazję uczestniczyć w corocznej imprezie dożynkowej w Wiśle, która w 
tym roku miała status Dożynek Wojewódzkich. Uczestnicy mogli podzi-
wiać tradycyjne stroje regionalne beskidzkich górali, zobaczyć folklor i 
popróbować beskidzkich specjałów.

Podczas szkolenia, uczestnicy projektu przygotowali również aktyw-
ności i warsztaty dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 
Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
i dla lokalnej społeczności w Krakowie. Wspólne zajęcia były cennym 
doświadczeniem i niezwykłym przeżyciem dla obu stron, pełnym pozy-
tywnych emocji.     Aleksandra Knapik

22 września w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny 
odbył się pełnospektaklowy koncert Zespołu Regional-
nego „Istebna”. Grupa w 90–minutowym programie 
zaprezentowała najbardziej charakterystyczne tańce i 
pieśni dla Trójwsi Beskidzkiej, okraszone muzyką w 
klasycznym składzie smyczkowym (skrzypce, altów-
ka, kontrabas), z towarzyszeniem beskidzkich gajd i 
heligonki oraz pasterskich instrumentów, takich jak: 
trombita, róg pasterski, okaryna czy wszelkiego typu 
fujarki. Koncert na powitanie jesieni, został zorgani-
zowany w ramach przygotowań zespołu do udziału w 
festiwalu folklorystycznym w Brazylii.

(tp) 

Powitaliśmy jesień z zespołem Istebna
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Wieści z biblioteki 

Promocja książki używanej
Jak co roku latem podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej 

miała miejsce organizowana przez Miejską Bibliotekę Pub-
liczną w Wiśle akcja pod nazwą „Promocja książki używanej”. 
Tym razem książki przeznaczone do sprzedaży wystawione 
były w holu biblioteki, a nie jak zazwyczaj w namiocie przed 
budynkiem Domu Zdrojowego. W ciągu kilku dni sprzedaży 
udało się pozyskać 950 zł, za którą to kwotę do zbiorów biblio-
teki zostało zakupionych 15 powieści, 8 książek popularno-
naukowych oraz 19 audiobooków. Wszystkim, którzy kupując 
książki używane wsparli naszą akcję, serdecznie dziękujemy i 
polecamy biblioteczne nowości.        MBP w Wiśle

Biblioteka poleca
Carole Matthews, Moje miejsce na 

ziemi, Wydawnictwo HarperCollins, 
Warszawa 2014.

Ayesha i jej ośmioletnia córka żyją w strachu przed agre-
sywnym mężem i ojcem, który od kilku lat fizycznie i psy-
chicznie znęca się nad nimi. Gdy ich córka pod wpływem 
stresu przestaje mówić, kobieta postanawia opuścić męża ty-
rana. Mając do dyspozycji tylko adres schroniska dla kobiet 
w Londynie zmierzają w jego kierunku. Niestety okazuje się, 
że nie ma już miejsca dla nich. Spanikowane i przerażone, nie 
wiedzą gdzie się udać… Trafiają do wyjątkowego miejsca – 
willi byłej gwiazdy pop Hayden Danielsa, starszej pani Joy 
oraz tancerki z nocnego klubu. Ayesha i Sabina zamieszku-
jąc u  nich wnoszą w ich dom siłę, wiarę i światło. To wraz z 
ich pojawieniem się mieszkańcy willi zaczynają żyć na nowo.  
Do czego będzie zdolny Suresh? Czy Ayeshy i Sabince uda się 
ułożyć życie? Polecamy!

Arkady Paweł Fiedler, Maluchem przez Afrykę, Muza 
SA, Warszawa 2016.

„Maluchem przez Afrykę” to relacja z 3,5 miesięcznej po-
dróży Arkadego Pawła Fiedlera, wnuka sławnego podróżnika 
i pisarza – Arkadego Fiedlera. Licząca ponad 16 tysięcy ki-
lometrów trasę wiodącą wzdłuż Afryki Wschodniej od Egiptu 
do Przylądka Dobrej Nadziei w Republice Południowej Afryki 
przejechał fiatem 126 p, pieszczotliwie nazwanym przez niego 
„Zieloną Bestią”. Maluch okazał się nadzwyczajnym talizma-
nem łamiącym bariery, obiektem zainteresowania i podziwu 
gościnnych Afrykańczyków. Warto przeczytać!

Fiona Wood, W dziczy, Wydawnictwo Jaguar, Warsza-
wa 2016.

Sibylla już od dłuższego czasu przygotowywała się na tę 
zieloną szkołę. Była wręcz szczęśliwa, że może odetchnąć od 
szkolnych murów i nawet nie przerażała ją wizja totalnego 
pustkowia. Nie przewidziała ona jednak, że na miejscu będzie 
musiała walczyć nie tylko o dobre stopnie, ale również o swoją 
przyjaźń. Pięknej górska miejscowość, w której jednak nie ma 
dostępu do elektroniki i podstawowych mediów, to chyba zbyt 
wiele jak na współczesną młodzież. Spartańskie warunki, mnó-
stwo nauki oraz wysiłek fizyczny sprawiają, że co poniektórzy 
popadają w kryzys. Kto w klasie Sibyllii okaże się najmocniej-
szy psychicznie i kto zdoła wrócić z obozu niezmieniony? Po-
lecamy!

Oprac. MBP w Wiśle  

Spotkanie z Andrzejem  
Niedobą

21 września w sali Domu Zborowego odbyło się spotka-
nie z Andrzejem Niedobą, autorem książki „Rzeka niepokor-
na. Saga cieszyńska”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
członkowie Rady Powiatu wiceprzewodniczący Jerzy Nogow-
czyk i Andrzej Molin, wójt Istebnej Henryk Gazurek oraz były 
burmistrz Wisły Karol Nogowczyk. Podczas spotkania można 
było nabyć książkę, która rozeszła się jak przysłowiowe ciepłe 
bułeczki.

W imieniu organizatorów gości przywitała dyrektor wiślań-
skiej biblioteki Renata Czyż, która przedstawiła także literacki 
i dziennikarski dorobek autora. List od burmistrza Wisły To-
masza Bujoka odczytał Łukasz Bielski – kierownik Referatu 
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu. Następnie głos zabrał 
sam autor. Najnowsza książka Andrzeja Niedoby była preteks-
tem do wspomnień nie tylko o rodzie Niedobów do dziś miesz-
kających po obu stronach Olzy, ale o dziejach Śląska Cieszyń-
skiego i skomplikowanych, a nieraz tragicznych losach jego 
mieszkańców. Pojawiły się wątki, które nie zmieściły się na 
kartach książki, refleksje i zabawne anegdoty. Spotkanie pod-
sumował proboszcz wiślańskiej parafii ewangelickiej, ks. radca 
Waldemar Szajthauer, który zauważył, że szczęśliwym trafem 
książka nie ukazała się w ubiegłym roku na 500 lat reformacji, 
jak wcześniej planowano, gdyż obecnie świetnie wpisuje się 
w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po 
zakończeniu spotkania do Andrzeja Niedoby ustawiła się długa 
kolejka po autografy. 

Organizatorami spotkania byli Regionalny Instytut Kultury 
w Katowicach, wydawca książki, Parafia Ewangelicko–Augs-
burska w Wiśle i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śnie-
gonia w Wiśle. Książkę można nabyć w wiślańskich księgar-
niach lub wypożyczyć w bibliotece. Zapraszamy!!!           (drc)
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Co, gdzie, jak? 
Takie pytania musieli zadać sobie uczniowie klasy VIII a ze 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum podczas spotkania 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Celem pierwszej 
lekcji bibliotecznej w tym roku szkolnym, która odbyła się 19 
września, było zdobycie wiadomości o zasadach działania ka-
talogów komputerowych i przygotowanie uczniów do korzy-
stania z indywidualnego konta bibliotecznego. Jak przystało na 
prawdziwą lekcję nie obyło się bez małego testu sprawdzają-
cego nowo zdobyte umiejętności. Najlepsi zostali nagrodzeni 
słodkim upominkiem, a cała grupa na pamiątkę otrzymała dłu-
gopisy z logo biblioteki.

Oferta lekcji bibliotecznych dostępna jest na stronie: biblio-
teka.wisla.pl.        Monika Śliwka

Uczta duchowa  
w bibliotece

Wyjątkowe wydarzenie związane z 100. rocznicą odzyskania 
niepodległości przez Polskę miało miejsce w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle w sobotę dnia 8 września. 
Najpierw odbyła się promocja albumu dawnej fotografii pt. „Bp 
Juliusz Bursche w Wiśle. Ślady pamięci zatrzymane w kadrze”, a 
następnie koncert fortepianowy złożony z utworów Fryderyka Cho-
pina, Karola Szymanowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Prezentacji najnowszego wiślańskiego wydawnictwa dokonała 
Danuta Szczypka, autorka merytorycznego wstępu i wraz z Marią 
Szlaur–Bujok współautorka koncepcji całości publikacji. Najstar-
sze fotografie zamieszczone w albumie przedstawiają Wisłę i ro-
dzinę Bursche sprzed I wojny światowej, kiedy ks. Juliusz Bursche 
aktywnie włączył się w pracę na rzecz rozwoju beskidzkiej wsi, a 
następnie przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski. O działal-
ności narodowej wybitnego przedstawiciela Kościoła Ewangeli-
cko–Augsburskiego oraz mieszkańca wiślańskiej willi „Zacisze” 
opowiedział jego prawnuk prof. dr hab. Juliusz Gardawski ze Szko-
ły Głównej Handlowej w Warszawie. Z kolei na temat odzyskania 
zbioru rodzinnych zdjęć przy współpracy Fundacji Archeologii Fo-
tografii wypowiedział się praprawnuk biskupa Stefan Gardawski. 
Wszystkim osobom współpracującym z Urzędem Miasta przy or-
ganizacji obchodów rocznicowych w Wiśle i przy wydaniu książki 
podziękował burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Następnie koncert muzyki narodowej dał wybitny pianista i 
pedagog, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach Zbigniew 

Raubo. Publiczność z wielkim skupieniem wysłuchała kilkunastu 
utworów największych polskich kompozytorów. W programie 
koncertu znalazły się mazurki, Polonez Fis–moll oraz Nokturn 
Des–dur Fryderyka Chopina, preludia i Etiuda Es–moll Karola 
Szymanowskiego, a także Menuet G–dur Ignacego Jana Paderew-
skiego. Całość występu zwieńczyło dzieło Fryderyka Chopina: 
Andante Spianato i Wielki Polonez Es–dur op. 22. Tak wspaniały 
koncert fortepianowy nawiązał do tradycji przedwojennych Wi-
sły, kiedy w obecnej sali biblioteki grywali wybitni muzycy.

Goście wydarzenia po zakończeniu spotkania byli niezwykle 
poruszeni, a z autorkami publikacji, Rodziną bp. Juliusza Bursche 
oraz wykonawcą koncertu mogli spotkać się jeszcze w restaura-
cji Domu Zdrojowego. Nowa książka, która wzbogaca wiedzę o 
dawnej Wiśle i jej drodze do niepodległej Polski, dostępna jest w 
wiślańskiej bibliotece. Zapraszamy!!!

Renata Czyż
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Konferencja bibliotekarzy
Powiatowa konferencja dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych 

Śląska Cieszyńskiego odbyła się dnia 6 września w Wiśle. Spotkanie 
pt. „Książka i sztuka” poświęcono bibliotekom w różnych kulturach 
świata i literaturze oraz sztuce, nie tylko tej zdobiącej książki. Orga-
nizatorami szkolenia były Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca 
zadania biblioteki powiatowej oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Jana Śniegonia w Wiśle.

Otwarcia konferencji dokonała dyrektor Biblioteki Miejskiej w 
Cieszynie Izabela Kula, następnie przemówili zaproszeni goście. W 
imieniu starosty cieszyńskiego i przewodniczącego Rady Powiatu 
głos zabrała Katarzyna Raszka–Sodzawiczny, a uczestników konfe-
rencji powitał w Wiśle burmistrz miasta Tomasz Bujok. Następnie 
rozpoczęła się część merytoryczna. Wykład pt. Biblioteka i „figury 
poszukiwań” wygłosił rodowity wiślanin, prof. dr hab. Włodzimierz 
Szturc z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie (dawnej PWST), a o drzeworycie zdobiącym dawną 
książkę i XX–wiecznych mistrzach tej sztuki m.in. ze Śląska Cie-
szyńskiego opowiedział dr Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle. Uczestnicy konferencji zwiedzili też wiślańską bibliotekę 
oraz Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”. 

Część integracyjna odbyła się w Dolinie Białej Wisełki, a bi-
bliotekarze mieli okazję przy słonecznej pogodzie nie tylko oglądać 
piękno Wisły, ale także spróbować kuchni regionalnej. Organizatorzy 
dziękują Panu Sebastianowi Chachołkowi za umożliwienie wstępu 
tak licznej grupy do „Ochorowiczówki” oraz firmie „Wiślanka” za 
pyszny wiślański kołocz, a uczestnikom za przybycie i udział w kon-
ferencji.               Renata Czyż

Przystanek biblioteka 

21 września 2018 r. grupa maluszków z Przedszkola Integracyj-
no–terapeutycznego „Niebieski Motyl” z Nowej Osady odwiedziła 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle. Wycieczka zorganizowana 
z okazji Dnia Przedszkolaka, której celem była między innymi biblio-
teka, miała wymiar edukacyjno–rozrywkowy. Najmłodsi z zacieka-
wieniem wysłuchali dwóch opowieści z teatru kamishibai oraz zrobili 
„przegląd” nowości wydawniczych. Na zakończenie dzieci obiecały, 
że przyjdą razem z rodzicami zapisać się do biblioteki, zatem trzy-
mamy za słowo. 

Fotorelacja ze spotkania: http://biblioteka.wisla.pl/?p=10518.
Monika Śliwka

Haftowane obrazy w bibliotece
Czytelnicy i goście Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle mie-

li okazję wziąć udział w ciekawym wydarzeniu. 30 sierpnia odbył 
się wernisaż obrazów haftowanych Ireny Branc, która nie tylko zaj-
muje się rękodziełem artystycznym, ale też docenia wartość kultury 
i tradycji lokalnych. Jej twórczość literacką stanowią wiersze i opo-
wiadania, które czytelnicy znajdą w wiślańskiej książnicy w dziale 
z regionaliami.

Irena Branc haftuje od dzieciństwa. Jej obrazy niejednokrotnie 
nawiązują tematyką do rodzinnych stron – czyli Wisły. Znajdziemy 
tu ciekawe górskie pejzaże, górala przy pracy na roli, motywy flory-
styczne, zwierzęta gospodarskie, ale i martwą naturę, czy postacie, 

które można utożsamić z rodziną 
artystki. Obecni na wernisażu: 
goście i delegacje gratulowali ar-
tystce bogatej twórczości i życzyli 
dalszych sukcesów. Ciekawost-
ką jest, że hafciarka brała udział 
we wszystkich wystawach grupo-
wych organizowanych przez sto-
warzyszenie „Grupa Twórców 
Wiślanie”, do którego należy 
od początku jego istnienia. Zebra-
ni mieli szansę po raz pierwszy 
zobaczyć jej prawie wszystkie 
obrazy w jednym miejscu.

Monika Śliwka

Ślązakowcy – lokalni patrioci  
czy wywrotowcy?

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle po przerwie waka-
cyjnej spotkała się grupa dyskusyjna. Od razu podjęty został kon-
trowersyjny temat: Ślązakowcy – lokalni patrioci czy wywrotowcy? 
Dyskusja o dziejach partii Józefa Kożdonia i współczesnych ruchach 
regionalnych była niezwykle żywa.

Wstępem do rozmowy był krótki wykład historyczny, który przy-
gotowała Danuta Szczypka. Przedstawiła ona program Śląskiej Partii 
Ludowej powstałej w 1909 roku oraz zmieniające się poglądy jej za-
łożyciela – Józefa Kożdonia. Szczególnie ciekawie prelegentka za-
prezentowała postawy ślązakowców wobec odradzającej się Polski, 
co w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości wzbudziło 
spore zainteresowanie słuchaczy. Obecne były też lokalne wątki. Ślą-
ska Partia Ludowa działała w Wiśle zaledwie miesiąc, a jej członko-
wie sprzeciwili się koncepcjom swojego przywódcy i opowiedzieli 
się za przyłączeniem Śląska Cieszyńskiego do Polski.

Dyskusja nad oceną ruchu ślązakowskiego była owocna i poto-
czyła się w stronę rozmowy o późniejszej autonomii Śląska w okresie 
międzywojennym oraz współczesnych ruchów regionalnych w Pol-
sce i Europie. Grupa dyskusyjna zaprasza wszystkich zainteresowa-
nych na kolejne spotkanie, które odbędzie się, jak zawsze w ostatni 
wtorek miesiąca, czyli 30 października. Zapraszamy!

Renata Czyż
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Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna  
im. J. Śniegonia w Wiśle bierze udział w ogólnopolskiej kampanii 
„Mała książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców 
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. 

Każdy trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w pre-
zencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze 
dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece 
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie 
także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dzie-
cka” to poradnik przypominający o korzyściach wynikających z czy-
tania dzieciom oraz podpowiadający, skąd czerpać nowe inspiracje 
czytelnicze. 

Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej ma-
pie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem 
życia kulturalnego. Badania wykazują, że dzieci wychowywane po-
śród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy 

zasób słownictwa 
i dobrze rozwiniętą 
wyobraźnię. Pożytki 
z czytania mają tak-
że konkretny wymiar 
materialny: czyta-
jące dzieci osiągają 
sukcesy, a jako doj-
rzali i świadomi dorośli zarabiają więcej od tych, którzy nie czytają. 

Organizator: Instytut Książki 
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak 
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci 
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Zachęcamy wszystkie trzylatki wraz z rodzicami do odwiedzenia 
biblioteki i do odbioru wyprawek czytelniczych!!!

Monika Śliwka

Czytanie na zawołanie
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, który przy-

pada co roku 29 września, Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle 
organizuje wydarzenia popularyzujące czytelnictwo wśród najmłod-
szych. W cyklu dwuletnim odbywa się Konkurs Pięknego Czytania 
dla uczniów wiślańskich szkół podstawowych, który w tym roku zo-
stał przeprowadzony 27 września i przyciągnął aż 40 uczestników. 

Biblioteka miejska co roku nagradza też najaktywniejszych czy-
telników bibliotek szkolnych. Po konsultacji z nauczycielami biblio-
tekarzami udało się wyłonić 15 laureatów, którzy w roku szkolnym 
2017/2018 przeczytali najwięcej książek w swoich szkołach. Nagro-
dy w tym konkursie wręczyli burmistrz Wisły Tomasz Bujok wraz z 
dyrektor biblioteki miejskiej Renatą Czyż. 

Następnie uczestnicy III Konkursu Pięknego Czytania stanęli 
przed nie lada wyzwaniem. Przygotowane fragmenty ulubionych ty-
tułów, uczniowie prezentowali na scenie, przed komisją konkursową 
w składzie: Marzena Brózda – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół 
Gastronomiczno–Hotelarskich, Krystyna Pilch – nauczyciel biblio-
tekarz Liceum Ogólnokształcącego oraz Renata Czyż – dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Gdy emocje opadły i jury 
udało się na obrady, wszyscy konkursowicze zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek. Zanim nagrody zostały wręczone, a uczniowie 
uhonorowani zostali dyplomami, przewodnicząca jury – Renata Czyż 
przekazała bardzo cenne wskazówki dotyczące prezentowania czyta-
nych tekstów.

Laureatom i uczestnikom wszystkich konkursów serdecznie gra-
tulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych zmaganiach. Cieszymy 
się, że uczniowie wiślańskich szkół czytają i wypożyczają książki, 
nie tylko w bibliotekach szkolnych, ale i w bibliotece miejskiej. Oby 
tak dalej!    

Wyniki konkursów, relacja i galeria zdjęć na stronie biblioteki: 
biblioteka.wisla.pl.                           (drc)   

Zanim jednak uczniowie popisali się 
swoimi czytelniczymi umiejętnościa-
mi i interpretacjami tekstów, burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok wraz z instruktor 
Wiślańskiego Centrum Kultury Iwo-
ną Klimaszewską wręczyli nagrody w 
konkursie czytelniczo–plastycznym dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Laureaci 
wykonali piękne prace, których tematem 
był „Mój ulubiony bohater bajkowy”. 
W jury, które spotkało się 25 września, 
oprócz Iwony Klimaszewskiej zasiadły 
również: właścicielka „Galerii u Dziad-
ka” Joanna Szołtysek–Kuczyńska oraz 
bibliotekarz Monika Śliwka. Nagrodzone 
prace można podziwiać w wypożyczalni 
dla dzieci i młodzieży, a wyniki konkursu 
prezentujemy na stronie biblioteki. 

Mała książka – wielki człowiek
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9 września w Wiśle odbyły się XIX Dożynki Województwa 
Śląskiego, XV Dożynki Powiatowe i Dożynki Gminy Wisła. To 
ogromny zaszczyt, że nasze miasto mogło gościć tak wielkie wy-
darzenie.

Całość rozpoczęła się od przemarszu korowodu dożynkowe-
go. Rolnicy zaprezentowali swój sprzęt i pokazali tradycyjne me-
tody pracy na roli. W korowodzie pokazali się nie tylko rolnicy, 
ale również przedstawiciele innych branż zawodowych, artyści, 
sportowcy i strażacy.

Uroczyste otwarcie Dożynek w Amfiteatrze im. Stanisława 
Hadyny rozpoczął dźwięk trombity i góralski śpiew. Następnie 
burmistrz Wisły Tomasz Bujok i starosta cieszyński Janusz Król 
powitali gości i gazdów tegorocznego święta plonów Barbarę i 
Jana Kędzior. Następnie na scenę poproszono biskupa diecezji 
cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego księdza Ad-
riana Korczago i biskupa diecezji bielsko–żywieckiej Kościoła 
Rzymskokatolickiego księdza Romana Pindel, którzy poprowa-
dzili modlitwę ekumeniczną i pobłogosławili chleby dożynkowe. 
Na ręce biskupów „Dary Ołtarza” wręczyli wicemarszałek woje-
wództwa śląskiego Stanisław Dąbrowa i prezes Zarządu Śląskiej 
Izby Rolniczej Roman Włodarz, którzy zabrali głos. Zaraz potem 
członkowie Zespołu Regionalnego „Wisła” wręczyli oficjelom i 
duchownym pobłogosławione chleby.

W kolejnej części oficjalnej uroczystości prowadzący Izabela 
Pustówka i Zbigniew Czyż odczytali m.in. list prezydenta Polski 
Andrzeja Dudy. Następnie kilka słów do zgromadzonych skierowa-
ła wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, do zebranych zwrócił 
się również wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który odczytał 
list od premiera Mateusza Morawieckiego i zabrał głos. Łucja Mi-
chałek, radna powiatowa, odczytała również list od europoseł do 
Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Na zakończenie 
tej części wręczono odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” i od-
znaki honorowe „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Cieszy 
nas, że te drugie odznaczenia odebrali wiślanie Maria Byrt i Piotr 
Jurosz oraz mocno związany z naszym miastem dr hab. Mirosław 
Mika. Ostatnimi akcentem części oficjalnej był obrzęd dożynkowy, 
który wraz z gazdami Barbarą i Janem Kędziorem wykonał Zespół 
Regionalny „Wisła” oraz prezentacja wieńców dożynkowych wy-
konanych przez Koła Gospodyń Wiejskich i ogłoszenie wyników 
konkursu na najlepszy wieniec dożynkowy.

W części artystycznej tegio niezwykłego wydarzenia zapre-
zentowała się laureatka festiwalu „Nasza Szansa” Antosia Kra-
szewska, a tuż potem na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – 
zespół Golec uOrkiestra. Wypełniony po brzegi amfiteatr świetnie 
bawił się w rytmach szlagierów znakomitego zespołu. Występy 
zakończył DJ Macho, który poprowadził dożynkową zabawę ta-
neczną.           (luki)

Dożynki wojewódzkie, powiatowe i gminne w jednym!
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XXII Forum  
Ewangelickie

„Ewangelicy Niepodległej. Dzieje i współczesność oby-
watelskiego zaangażowania” – to temat XXII Forum Ewan-
gelickiego, które odbyło się w dniach 14–16 września w 
Wiśle. Obrady poprzedziła modlitwa przy pomniku biskupa 
Juliusza Bursche, którą poprowadzili bp dr Adrian Korcza-
go, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, oraz ks. 
radca Waldemar Szajthauer. Pieśnią wzbogacił modlitewną 
zadumę zespół regionalny „Tkocze”. Modlitwę zakończono 
złożeniem kwiatów pod pomnikiem Wielkiego Patrioty, Bi-
skupa Męczennika, który z okazji 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości zostanie odznaczony pośmiertnie Orderem 
Orła Białego. Kwiaty złożyły delegacje: Rady Diecezjalnej 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego 
w RP, Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle, Urzędu 
Miasta Wisła i Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Uczest-
nicy modlitwy mieli możliwość zwidzenia domu biskup Ju-
liusza Bursche – Willi „Zacisze”. 

Obrady pierwszego dnia Forum miały miejsce w Rezyden-
cji Prezydenta RP – Zamek na Zadnim Groniu w Wiśle Czar-
nem. Zebranych powitali Danuta Szczypka i bp dr Adrian Kor-
czago. Uczestnicy wysłuchali referatów: Łukasza Barańskiego 
„Ewangelicy w walce o niepodległość Polski”, dr Ewy Jóźwiak 
„Ewangelicy reformowani w walce o niepodległość”, dr hab. 
Grażyny Kubicy–Heller „Reformacyjna idea powszechnej 
edukacji i jej realizacja na Śląsku Cieszyńskim”, Jana Puczka 

„Śląsk Cieszyński w drodze do Macierzy fenomenem histo-
rycznym w dziejach Polski?”, prof. dr hab. Kazimierza Starzy-
ka „Jan Łysek – nauczyciel, żołnierz, poeta” i Danuty Szczypki 
„Ślązakowcy wobec niepodległej Polski”.

W drugim dniu obrad, uczestnicy Forum spotkali się w sali 
Domu Zborowego. Licznie zebranych powitał ks. radca Wal-
demar Szajthauer. Następnie wykład pt. „Encyklika „Centesi-
mus annus” odczytana po latach – czyli refleksja o państwie, 
Kościele i współczesnej Polsce” wygłosił ks. prof. dr hab. Szy-
mon Drzyżdżyk. Po przerwie obiadowej rozpoczął się panel 
dyskusyjny prowadzony przez prof. Jarosława Płuciennika o 
tytule „Zaangażowanie polityczno–społeczne Kościoła (szan-
se i zagrożenia)”. W panelu brali udział: prof. Andrzej Frisz-
ke, prof. Zbigniew Mikołejko, dr Tadeusz Kuśmierowski oraz 
red. Adam Szostkiewicz. Po bardzo interesujących obradach i 
dyskusjach uczestnicy Forum udali się do kościoła ap. Piotra i 
Pawła na koncert organowy zatytułowany „Bach–Sztwiertnia–
Bach” w wykonaniu dr hab. Tomasza Orlowa. Po koncercie 
ks. bp dr Adrian Korczago i ks. radca Waldemar Szajthauer 
podziękowali organizatorom Forum za zaangażowanie oraz 
włożoną pracę.

W niedzielny poranek, podczas uroczystego, porannego 
nabożeństwa spowiednio–komunijnego, zebranych w koście-
le ap. Piotra i Pawła w Wiśle powitał ks. radca Waldemar 
Szajthauer, który także wygłosił kazanie oparte na tekście z 
Dziejów Apostolskich 12,1–11. Ponadto swój czynny udział 
w nabożeństwie mieli uczestnicy forum, którzy odczytywa-
li fragmenty Bożego Słowa. Po nabożeństwie forumowicze 
udali się do Domu Zborowego, gdzie miało miejsce podsu-
mowanie obrad.

Źródło: wisla.luteranie.pl
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Dożynkowy koncert
9 września, na zaproszenie ks. Wiesława Firleja, proboszcza 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Wiśle, w kościele przy ulicy Lipowej odbył się dożynkowy 
koncert w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego 
im. Jerzego Drozda w Wiśle.

Uczniowie w odświętnych i ludowych strojach wystąpili po uro-
czystej mszy świętej, do której liturgię wykonała nauczycielka SOM 
Ewelina Bachul. Młodzi artyści wykonali następujący program: J. 
Pachelbel – „Fuga C–dur”, W. Żeleński – „Preludium G–dur”, „Ta-
bulatura Jana z Lublina” i „Preambulum d–moll”, J. S. Bach – chorał 
„Christum, wir sollen loben schon” (Krzysztof Cieślar – organy koś-
cielne), J. Pachelbel „Kanon D–dur” (Katarzyna Juroszek – skrzyp-
ce), J. Ch. F. Bach – „Menuet” (Lilianna Kędzior – flet poprzeczny), 
J. S. Bach – „Inwencja 2–głosowa nr 1” (Klaudia Żyła – organy koś-
cielne), „Sto lat” (Oliwia Fuchs – keyboard), „Barka” (zespół wo-
kalny SOM), F. Nowowiejski – „Marsz solennelle” (Ewelina Bachul 
– organy kościelne).           (eb)

Wernisaż wystawy  
FOTOKLUB JABLUNKOV 

18 września w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył 
się wernisaż wystawy fotografii FOTOKLUB JABLUNKOV. O wy-
stawie opowiedzieli Artyści FOTOKLUBU JABLUNKOV – Milan 
Motyka i Stanislav Pyszko. Gratulacje dla artystów złożył sekretarz 
miasta Wisły Sylwester Foltyn. O współpracy pomiędzy Wisłą a Ja-
błonkowem opowiedziała także dyrektor Jabłonkowskiego Centrum 
Kultury i Informacji Gabriela Niedoba.

Wystawa fotogra-
ficzna jest kontynuacją 
projektu „Wisła – Jabłon-
ków – jesteśmy blisko 
siebie”. Na wystawie za-
prezentowano 33 prace. 
Ich autorami są: Milan 
Motyka, Richard Rus-
nok, Miroslav Lipowski, 
Radomír Rojčík, Stanis-

lav Pyszko, Milan Przybyla, Gustav Beiger, Ignác Levák, Bronislav 
Szczerba, Radim Bojko, Jiří Cieslar, David Peter, Norbert Dąbkow-
ski i Emil Sikora. Tematyka zaprezentowanych fotografii to między 
innymi portrety, fotografia przyrody i architektury. 

Zdjęcia przedstawione na wystawie nie są jedynie dokumentem 
otaczającej nas rzeczywistości. Niosą w sobie wielki ładunek emo-
cjonalny, indywidualne spojrzenie i wrażliwość artysty. Na wysta-
wie obejrzeć można zarówno fotografie barwne, jak i czarno– białe. 
Prezesem Fotoklubu Jabłonków jest Milan Motyka. Członkowie 
Fotoklubu to zarówno mieszkańcy Jabłonkowa, jak i pobliskich 
miast. Pomimo różnicy wieku poszczególnych członków Grupy, 
wszystkich łączy miłość do fotografii, chęć uchwycenia światła, 
cienia oraz momentów ważnych dla artysty. Wystawa potrwa do 19 
października. Wstęp wolny. Galeryjka Wiślańskiego Centrum Kul-
tury czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. 
Serdecznie zapraszamy.              Iwona Klimaszewska
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Osiedlowa eskapada do Wiednia
29 września odbyła się wycieczka osiedlowa do Wiednia. Program wy-

cieczki obejmował zwiedzanie barokowych i rokokowych wnętrz Pałacu 
Schonbrunn oraz spacer po przepięknych i malowniczo położonych pała-
cowych ogrodach. Niektórzy uczestnicy zachwycali się bogactwem roślin 
niezwykłej palmiarni i ogrodu zoologicznego Tiergarden. Następnie spa-
cerowali po wiedeńskiej starówce oraz zachwycali się niezwykłą architek-
turą i licznie nagromadzonymi zabytkami Ringstrasse. Był też czas wolny 
na degustację wiedeńskich specjałów takich jak torcik Sachera i kawa po 
wiedeńsku. Niezwykłym przeżyciem okazała się również wizyta na wzgó-
rzu Kahlenberg, gdzie w Muzeum Odsieczy Wiedeńskiej wycieczkowicze 
wysłuchali ciekawej opowieści miejscowego przewodnika a oczy nacieszyli 
zapierającym dech w piersiach widokiem na cały fascynujący i kolorowy o 
tej porze roku Wiedeń. Pogoda oraz dobre humory dopisały, a w wycieczce 
brało udział 42 uczestników z Wisły i okolic. 

Zapraszamy na kolejną wycieczkę osiedlową, tym razem górską na 
Pilsko w Beskidzie Żywieckim. Szczegóły już wkrótce.

Iwona Boś – Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada

Już wkrótce będziemy wybierać władze samorządowe. Zachęcam 
Państwa do wzięcia w nich udziału. Proszę pamiętać, że jest to przywilej, 
ale także obywatelski obowiązek każdego z nas, dlatego gorąco zapra-
szam 21 października do lokali wyborczych, by oddać głos na popiera-
nych przez siebie kandydatów do samorządu gminnego, powiatowego i 
wojewódzkiego. 

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż posiadanie przed-
stawicieli z Wisły w samorządzie na szczeblu powiatowym, czy też 
przedstawicieli z powiatu cieszyńskiego w samorządzie szczebla wo-
jewódzkiego, jest bardzo istotne, bo wymiernie przekłada się na dzia-
łalność tych jednostek na terenie naszej gminy czy regionu. Mimo, że 
tegoroczne wybory w Wiśle są inne, gdyż nie będą Państwo wybierać 
radnych, o czym możecie przeczytać w poniższej informacji, a wybór 
burmistrza też jest bardzo ograniczony, gdyż mam zaszczyt być jedy-
nym kandydatem na to stanowisko, jednak warto przyjść i oddać głos 
na kandydatów do samorządów powiatowego i wojewódzkiego, a także 
wyrazić poparcie lub nie dla mojej osoby (na karcie do głosowania obok 
nazwiska Tomasz Bujok będą dwie pozycje TAK lub NIE). Spełnijcie 
Państwo swój obywatelski obowiązek i zagłosujcie!

Burmistrz Miasta Wisła – Tomasz Bujok  

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiśle 
Miejska Komisja Wyborcza w Wiśle informuje, iż w okręgach 

wyborczych od 1–15 utworzonych do wyboru Rady Miasta Wisła za-
rejestrowano tylko po jednym kandydacie na radnego, w związku z po-
wyższym na podstawie art. 380 Kodeksu Wyborczego głosowania nie 
przeprowadza się, a za wybranych na Radnych Miejska Komisja 
Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów.

Obwieszczenia z dnia 1 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu 
radnego w wyborach do Rady Miasta Wisła bez głosowania znajdują się 
pod adresem: http://bip.wisla.pl/obwieszczenia–dot–obsadzenia–manda-
tu–radnego–w–wyborach–do–rady–miasta–wisly–bez–glosowania–we–
wszystkich–okregach–wyborczych

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiśle 
– Grażyna Szalbot

ZAWODY DRUHÓW
30 września na terenie kompleksu sportowego przy Amfiteatrze 

„Pod Skocznią” w Istebnej odbyły się zawody sportowo–pożarnicze 
grupy A i C miasta Wisły i gminy Istebna. Wisłę reprezentowało pięć 
drużyn – po dwie z OSP Wisła Jawornik i OSP Wisła Centrum oraz 
jedna z OSP Wisła Malinka. 

Współzawodnictwo składało się z dwóch części, toru przeszkód i 
ćwiczenia bojowego. Bezkonkurencyjni okazali się druhowie z Wisły 
Jawornika, plasując się na dwóch pierwszych miejscach (1. OSP Wi-
sła Jawornik I, 2. OSP Wisła Jawornik II) i zgarniając Superpuchar za 
zdobycie największej liczby punktów. Kolejne miejsca w rywalizacji 
w naszej gminie zajmowały: 3. OSP  Wisła Centrum I, 4. OSP Wisła 
Malinka, 5. OSP Wisła Centrum 
II. Nagrody zwycięzcom wręcza-
li wójt gminy Istebnej Henryk 
Gazrurek i sekretarz miast Wisły 
Sylwester Foltyn, wspólnie z kie-
rowniczką Referatu Spraw Oby-
watelskich i Obronnych Urzędu 
Miasta Wisła Beatą Stebel. 

Za rok gospodarzem zawo-
dów będzie Wisła. 

Krystian Piszczek

Sukces uczniów ZSGH
9 września w Skoczowie odbyły się „Mistrzostwa w przyrzą-

dzaniu potraw z ryb słodkowodnych dla uczniów szkół gastrono-
micznych”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie 
Rybackie „Żabi Kraj” przy wsparciu i pomocy merytorycznej Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Euro–Toques Polska, Stowarzyszenia Be-
skidzki Klub Kulinarny oraz firmy Chojna Group. Udział w imprezie 
wzięły szkoły z Bielska–Białej, Cieszyna i Wisły.

Przedmiotem konkursu było danie główne, którego obowiązkowym 
składnikiem był sum afrykański. Zawody składały się on z dwóch eta-
pów. W pierwszym (kwalifikacjach) należało przygotować i nadesłać 
recepturę dania. W drugim (konkurs) należało potrawę przyrządzić.

Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle reprezen-
towały uczennice w składzie: Nikola Kubaczka z klasy 3TG, Kinga 
Klimowska z klasy 3TG i Katarzyna Procner z klasy 2TG, które do 
konkursu przygotowała Iwona Gomola. Nikola przygotowała suma w 
cukinii z kaszą jaglaną, musem pomidorowo–cukiniowym, sakiew-
kami z orzechami i krewetkami, Kinga zaserwowała roladki z suma 
ze szpinakiem i pieczonymi ziemniakami, natomiast Kasia przyrzą-
dziła suma w panierce z salsą z mango, chrustem i sosem maślanym. 
Uczennice zmieściły się w regulaminowym czasie 90 minut, otrzy-
mując wiele pochwał od jury technicznego za dobre przygotowanie, 
wykorzystanie sezonowych składników i porządek na stanowisku 
pracy. Również prezentacja wykonanych przez nie dań zyskała ogó-
lne uznanie w ocenie jury degustacyjnego, w efekcie czego dziew-
częta zdominowały całe podium! Nikola Kubaczka zajęła 1. miejsce 
(nagroda – bon o wartości 500 zł i zestaw profesjonalnych noży szefa 
kuchni), Kinga Klimowska była 2. (nagroda – bon wartości 350 zł i 
zestaw profesjonalnych noży szefa kuchni), a 3. lokatę wywalczyła 
Katarzyna Procner (nagrpoda – bon o wartości 250 zł i zestaw profe-
sjonalnych noży szefa kuchni). Gratulujemy!!!       Iwona Gomolafot
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XXVII Rajd Szkoły u Źródeł Wisły
20 września wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wi-

śle Czarnem zamiast w ławkach szkolnych spędzili na górskich szla-
kach. Aby tradycji stało się zadość tego dnia odbył się już po raz 27. 
pieszy rajd, który w tym roku miał metę na Stecówce. 

Tegoroczna impreza była szczególnie udana, ponieważ pogoda 
ze wszech miar nam dopisała. Po zdobyciu szczytu Stecówki sko-
rzystaliśmy z gościnności gospodarstwa agroturystycznego Krysty-
ny Kukuczki. Wszyscy uczniowie po trudach wędrówki mogli się 
zrelaksować na przestronnej polanie, gdzie nasza kuchnia wydawa-
ła posiłek w formie kiełbaski z grilla, herbaty i drożdżówki. Kiedy 
wszyscy już się posilili i zregenerowali, nadszedł czas na integrację. 
Uczestnicy rajdu uformowali duże koło i przy akompaniamencie gi-
tary odśpiewali kilka piosenek o tematyce turystycznej. Następnie 
odpowiedzieli na szereg pytań sprawdzających wiedzę z zakresu 
turystyki. Potem dyrektor Elżbieta Szajtauer poinformowała zebra-
nych, że na 20 września przypada Dzień Przedszkolaka, więc, aby 
szczególnie uhonorować najmłodszych uczestników rajdu, uczniowie 
klas starszych mieli za zadanie przygotować dla nich okrzyk, układ 
choreograficzny oraz życzenia. Z wszystkich zadań uczniowie wy-
wiązali się bardzo dobrze, ku wielkiej radości maluchów. Po tym 
punkcie programu rajd dobiegł końca, opuściliśmy więc przyjazną 
polanę na Stecówce i udaliśmy się w drogę powrotną do domów. Był 
to bardzo przyjemnie spędzony czas i cieszymy się, że mogliśmy sko-
rzystać z ostatnich letnich promieni słońca i błękitnego nieba w tak 
miłych okolicznościach przyrody.         Alicja Pieszka

Ukulele w Czarnem
Może kojarzyć się z zabawkową gitarą, ale to poważny in-

strument. O ukulele, w latach 90. na nowo przypomniał Israel 
Kamakawiwo’ole w piosence „Somewhere over the Rainbow”. Wte-
dy wielu chciało z kawałka sklejki wystrugać ukulele (tłum. skacząca 
pchełka) i zaśpiewać o tęczowych marzeniach. 

Dzisiaj niczego nie trzeba strugać, bo w Wiśle Czarnem odbędą 
się warsztaty z nauki gry na tym instrumencie, w ramach których 
będzie możliwość wypożyczenia ukulele. Poznamy podstawowe 
chwyty, zagramy i zaśpiewamy pieśni, które znamy z dzieciństwa, 
jak i te, które przypominały, co znaczy duma z bycia Polakiem. 

Zapraszamy na warsztaty „Ukulele JAM SESSION w Czarnem”, 
które odbywają się od września do grudnia w świetlicy ogólno-
dostępnej C.Z.A.S. przy Szkole Podstawowej nr 2. Projekt został 
dofinansowany w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko–
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akade-
mię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji na stronie  
https://pl–pl.facebook.com/sp2wisla/.          Alicja Pieszka

Wychowanie przez  
czytanie

O tym, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowywanie 
młodych ludzi w duchu wartości nie trzeba chyba nikogo przekony-
wać. Dlatego biblioteka działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w 
Wiśle Czarnem postanowiła zgłosić w tym roku szkolnym szkołę do 
ogólnopolskiego programu “Wychowanie przez czytanie”, której or-
ganizatorem jest fundacja ABC XXI “Cała Polska Czyta Dzieciom”. 

Program ten skierowany jest do uczniów klas V–VII szkół pod-
stawowych. Jego celem jest wspieranie rozwoju moralnego młodzie-
ży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. Pod opieką 
nauczycieli uczniowie będą omawiać istotę i skutki stosowania bądź 
zaniechania poszczególnych wartości moralnych, stworzą też krót-
kie prezentacje multimedialne przedstawiające wybrane przez siebie 
wartości. W ramach programu szkoła otrzymała bezpłatnie pakiet 
materiałów, a w nim dwa egzemplarze książki „Gorzka czekolada 
i inne opowiadania o ważnych sprawach”, poradniki „Z dzieckiem 
w świat wartości” i „Wychowanie przez czytanie” dla nauczycieli, 
scenariusze zajęć oraz dostęp do zasobów multimedialnych zamiesz-
czonych na stronie organizatora. Podczas zajęć uczniowie będą poru-
szać na lekcjach bibliotecznych i wychowawczych takie zagadnienia, 
jak: szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, 
samodyscyplina, pokojowość, sprawiedliwość, wolność, przyzwo-
itość, optymizm, przyjaźń, solidarność, piękno i mądrość. Gorąco 
wierzymy, że dzięki naszym staraniom uczniowie staną się bardziej 
wrażliwymi osobami, a swoją postawą będą wpływać pozytywnie na 
otaczających ich ludzi.            Alicja Pieszka
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Wrześniowe niespodzianki  
w Przedszkolu nr 1

Mimo, że wrzesień to dla wielu koniec wakacyjnej sielanki, 
wcale to nie oznacza, że kończy się dobra zabawa. Maluchy z 
Przedszkola nr 1 przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym mają wie-
le powodów do radości i świętowania, bowiem w naszej placówce 
odbył się Dzień Kropki oraz najważniejsze wrześniowe święto – 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka! 

Tego dnia maluchy otrzymały wiele prezentów i uczestni-
czyły w wielu niespodziankach. Pierwszą z nich były zabawy na 
magicznym dywanie, interaktywnej pomocy, dzięki której dzieci 
mogły z zachwytem na twarzach wcielić się w role między inny-
mi nurka łapiącego meduzy, podróżnika, ogrodnika, a nawet „po-
pluskać się” w ciepłym morzu. Następna niespodzianka została 
wcześniej zamontowana w ogrodzie. To nowe, piękne i kolorowe 
urządzenia na naszym placu zabaw, dzięki którym pobyt na świe-
żym powietrzu będzie jeszcze weselszy i połączony z aktywnoś-
cią fizyczną. W Dniu Przedszkolaka wybraliśmy się na wycieczkę 
ciuchcią, zobaczyliśmy piękno naszej miejscowości, a dzieci z za-
pałem komentowały krajobraz zza szyb wagonika. Maluchy mo-
gły w ten sposób poznać miejsca i obiekty, z których słynie Wisła! 

Mamy nadzieję, że nadchodząca jesień przyniesie naszym 
przedszkolakom wiele okazji do zabawy, małych i dużych uro-
czystości, o których z radością powiadomimy czytelników „Echa 
Wisły”!       E. Zioła

Wieści z „Jedynki”
Wakacje minęły bardzo szybko, letnie miesiące spędziliśmy na 

odpoczynku, zwiedzaniu przeróżnych zakątków kraju i świata oraz 
na „ładowaniu akumulatorów”. Nowy rok szkolny powitaliśmy z 
entuzjazmem i od razu energicznie wzięliśmy się do pracy. Pełną 
parą ruszyły zajęcia dodatkowe adresowane do uczniów pragną-
cych rozwijać swoje zainteresowania i pasje, jak również chcących 
doskonalić zdobytą już wiedzę. Trwają także przygotowania do 
konkursów przedmiotowych, które zaczynają się już w listopadzie.

W tym roku w Szkole Podstawowej nr 1 przywitaliśmy dwa 
oddziały klasy I oraz powstała nowa klasa sportowa, stworzona tym 
razem z uczniów klasy IV. Chcieliśmy kontynuować w ten sposób 
bogate tradycje sportowe, z których nasza placówka słynie w całym 
powiecie. Młodzi sportowcy codziennie mają dwie 
godziny WF, ale dają radę!

W tym roku uczniowie klasy VIII po raz 
pierwszy po reformie oświaty napiszą egzamin 
ósmoklasisty. Z podobną formą sprawdzania wie-
dzy zmierzy się ostatni rocznik kończący gimna-
zjum – będą przez trzy dni z rzędu pisać egzamin 
gimnazjalny. Już teraz w naszej szkole trwają 
energicznie prace, aby jak najlepiej przygotować 
uczniów i aby wyszli z tej próby zwycięsko, zdo-
bywając punktację, która umożliwi im dostanie 
się do wymarzonych szkół.

Od września wznowiła swoją działalność 
„Akademia kreatywności”. Zespół w nowym skła-
dzie zaczął przygotowania do olimpiady „Desti-
nation Imagination”, która od kilku lat odbywa się 
wiosną we Wrocławiu. Przed nami sporo pracy, ale mamy nadzie-
ję, że zaprezentujemy się z jak najlepszej strony.

Ciekawą innowacją w naszej szkole jest program „CliL”, który 
polega na realizowaniu materiału tematycznego na różnych przed-

miotach lekcyjnych częściowo w języku polskim, a częściowo w 
języku angielskim. Dobra znajomość i płynne posługiwanie się 
tym językiem to dla naszych uczniów bardzo ważna umiejętność, 
którą chcemy kształtować na jak najwyższym poziomie.

W ramach programu Erasmus+ nasza placówka kontynuuje 
współpracę ze szkołami z włoskiego Edolo i szwedzkiego Ekero. 
Projekt „I see, hear and speak – the basis of communication and 
integration of the European youth” jest w pełnym rozkwicie. Przed 
nami bardzo intensywny rok szkolny, gdyż już w październiku bę-
dziemy gościć młodzież z obu szkół. Nasze zadania związane są z 
rozwijaniem umiejętności komunikacji w języku obcym, głównie 
angielskim, ulepszaniem umiejętności ICT, kształceniem kreatyw-
nego podejścia do zadań, jednak mamy także możliwość pokazać 
gościom naszą kulturę, dobra regionalne i lokalne smaki. Wisła już 

zauroczyła nauczycieli, którzy byli naszymi gośćmi w kwietniu i 
maju, teraz czas na pokazanie szkoły i miasta młodzieży.

Teraz czas na informacje sportowe. 1 września ruszył w naszej 
szkole program SMOK – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszy-
karskie. To największy w Polsce ogólnopolski program organizo-
wany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek 
Koszykówki. Program SMOK ma na celu upowszechnianie spor-
tu wśród dzieci i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki 
i wprowadzenie w jej tajniki jak największej ilości adeptów. Z 
naszej szkoły i okolic Wisły wzięło w nim udział 45 uczennic z 
klas IV, V i VI.

20 września w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyła 
się uroczysta Gala Sportu, na której nagrodzono sportowców oraz 
podsumowano rywalizację sportową szkół powiatu cieszyńskie-
go. Wśród laureatów znaleźli się zawodnicy z Wisły, reprezen-
tujący wiślańskie kluby oraz szkoły. Uhonorowane zostały także 
szkoły powiatu cieszyńskiego, które w roku szkolnym 2017/2018 
we współzawodnictwie sportowym zajęły trzy pierwsze miejsca. 
Nad tą rywalizacją od lat czuwa Tadeusz Glos – przewodniczący 
Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, który razem ze 
starostą wręczył wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom wycho-
wania fizycznego najlepszych placówek. Naszą szkołę dumnie 
reprezentowały dyrektor Gabriela Polok–Otawa oraz Aleksan-
dra Nosowicz. Szkoła Podstawowa nr 1 z Wisły po raz pierwszy 
znalazła się w pierwszej trójce powiatu, ustępując miejsca tylko 
podstawówkom z Górek i Skoczowa. W klasyfikacji szkół z od-
działami gimnazjalnymi nasza placówka zajęła wspaniałe drugie 
miejsce, plasując się za Szkołą Podstawową nr 1 w Cieszynie. 
Gratulujemy naszym sportowcom oraz ich trenerom!

Mamy nadzieję, że tak dobrze rozpoczęty rok szkolny zaowo-
cuje nowymi sukcesami, na które z niecierpliwością czekamy!

Dorota Polok
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W naszym najbliższym schronisku Azyl w Cieszynie 
znajduje się ponad 200 psów! Kilkanaście przebywa w 
domach tymczasowych. Nadchodzi zima, schroniskowe 
warunki są nieraz przerażające dla zwierząt. Niektóre z 
nich mogą nie przetrwać kolejnej zimy. Daj im szansę!

Początki są niewinne. Nieplanowany miot suczki, którą 
uwielbia cała rodzina. Albo planowany, bo przecież dzieci będą 
mogły pobawić się szczeniaczkami. Tylko, że szczeniaczki nie 
rozumieją, że to zabawa i potem cierpią naprawdę…

Wiedza o zwierzętach nadal w naszym kraju jest na po-
ziomie, który nie zadowoliłby nawet największego optymisty. 
Wiele osób zadowala się pogłoskami, mitami i własnym wy-
obrażeniem tego jak “działa” pies. Mam wrażenie, że więcej 
czasu poświęcają na zorientowanie się gdy kupują mikser, czy 

telewizor! Ale pies? Trzeba dać jeść i raz w roku zaszczepić na 
wściekliznę… A jeśli ma się suczkę…

Miłe złego początki…
„Suka powinna przynajmniej raz w życiu mieć szczenia-

ki”. „To dla jej zdrowia”. „To dla jej dobra”. „Przecież ona 
chce być mamusią”. Bzdury wyssane z palca? Tak, to obiego-
we opinie na temat psów, istniejące w głowie ogromnej liczby 
ludzi. Opinie katastrofalne w skutkach! Często pojawia się też 
radosna niefrasobliwość – nasza suczka jest taka piękna i ko-
chana, musi mieć szczeniaki (albo: nasz pies jest świetny, musi 
przekazać geny dalej!). Cóż – nie musi. Bo rozmnażając bez-
myślnie psy szkodzisz na wielu płaszczyznach. Po pierwsze: 
działasz na szkodę czworonogów i ich szczeniąt. Po drugie, 
udowodniono, że sterylizacja i kastracja pozytywnie wpływają 
na stan zdrowia zwierząt i ich stan psychiczny – psy nie wy-
chodzą z siebie, gdy suka w okolicy ma cieczkę, a suczki nie 
przechodzą ciąży urojonej (uwaga: dopuszczenie suki nie spra-

Bezdomność zaczyna się w domu…
wia, że problem ciąży urojonej znika). Poza tym, co najgorsze, 
rozmnażając powiększasz BEZDOMNOŚĆ. Myślisz, że jeden 
miot więcej nie zrobi różnicy?

To prosta matematyka!
Jedna suczka może mieć od jednego do nawet dziesięciu 

(lub więcej) szczeniąt. Przyjmijmy, że średnio ma pięć, z cze-
go dwie to suczki. Łaskawie przyjmijmy że każda z nich ma 
szczenięta tylko raz w roku (choć może mieć więcej). Przez 
jedną suczkę, która urodziła tylko dwie następne, po trzech la-

tach jesteśmy odpowiedzialni za powołanie na świat 
nawet kilkuset szczeniąt! Ile z nich zostanie uśpio-
nych, umrze w schroniskach, na drogach lub zostanie 
zabitych? Ile znów się rozmnoży, potęgując problem, 
który i tak wymyka się spod kontroli? To nie drama-
tyzowanie – to rzeczywistość.

W Polsce jest zdecydowanie za dużo psów. Tra-
fiają do nieodpowiedzialnych ludzi, którzy są roz-
czuleni widokiem słodkiego szczeniaka i nie myślą o 
przyszłych problemach. Trafiają na wieś, często całe 
swoję życie spędzają przykute metrowym łańcuchem 
do rozlatującej się budy.  Trafiają do domów z ma-
łymi dziećmi jako żywe zabawki. Trafiają wreszcie 
do ludzi, którzy w sumie wezmą psa, ale będzie im 
obojętny i obie strony będą się ze sobą męczyć. Jak 
często widzisz takie sytuacje? Ja zbyt często!

Nie bądź egoistą!
Rozmnażając, pozwalasz właśnie takim ludziom na po-

siadanie psów. Mioty urodzone w domach prywatnych ludzi 
są rozdawane po sąsiadach i rodzinie. Tak pobieżnie wybrani 
właściciele czasem zupełnie nie są przygotowani na opiekę nad 
zwierzęciem, które będzie im towarzyszyło przez kilkanaście 
lat. I powstaje problem.

Za bezdomność nie są odpowiedzialne magiczne moce ani 
hordy bezdomnych psów mnożące się na potęgę. To ludzie i 
ich głupie decyzje, jeden miot więcej, niedopilnowanie, brak 
kastracji „bo to nienaturalne”.  W innym przypadku przykła-
dacie rękę do przepełnionych schronisk i bezdomnych psów 
ginących pod kołami samochodów. One nie biorą się znikąd. 
To Wasze szczenięta, które pewnego dnia dorosły. Bezdom-
ność zaczyna się od psów kochanych głupią, niedouczoną 
miłością. Bezdomność zaczyna się w domu. To nie dramaty-
zowanie – to rzeczywistość. Sprawa nie dotyczy tylko psów, 
kotów również!        Monika Miring

Małe, średnie, duże, białe, brązowe, czarne…  
Do wyboru, do koloru…

Pomóż! Adoptuj!

Tel. 883 299 582.
Adoptując jednego psa nie zmienisz całego świata, ale 

cały świat zmieni się dla tego jednego psa.
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Ukraińscy touroperatorzy  
w Wiśle 

W dniach 23–24 września gościliśmy w Wiśle grupę 25 agen-
tów turystycznych największego ukraińskiego touroperatora – Jo-
inUp. Goście zainteresowani byli naszym miastem głównie pod 
kątem zimowych przyjazdów rodzinnych na narty. Zapoznali się z 
bazą noclegową oraz narciarską, a także innymi atrakcjami sporto-
wymi i kulturalnymi naszego miasta. Części z nich tak bardzo się 
spodobało, że mimo niesprzyjającej pogody postanowili wyjechać 
koleją linową na szczyt Cieńkowa, aby z góry spojrzeć na Wisłę. 

W trakcie czterodniowego pobytu w Polsce ukraińscy goście 
odwiedzili Wisłę, Szczyrk i Bielsko–Białą. Przyjazd do Polski 
zorganizował kijowski ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej 
przy współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną oraz Wisłą i 
Szczyrkiem.            (tp)

Koncert Życzeń TVS z Wisły
29 sierpnia w naszym mieście nagrywano trzy odcinki progra-

mu „Koncert Życzeń TVS”. Studio programowe Telewizji Silesia 
zlokalizowane było na tarasie widokowym na górze Skolnity.

Trzy odcinki program nagrywanego w Wiśle wyemitowano 
na antenie stacji 31 sierpnia o godz. 20:20, oraz 1 i 2 września o 
godz. 16:00.

Dziękujemy Panu Januszowi Tyszkowskiemu za udostępnie-
nie miejsca i energii elektrycznej do realizacji nagrania.        (luki) 

Wiślanin na Matterhornie 
Z przyjemnością informujemy, że mieszkaniec naszego mia-

sta Jakub Głuszak zdobył we wrześniu jeden z najtrudniejszych, a 
zarazem najbardziej charakterystyczny szczyt w Alpach – Matter-
horn. Charakterystyczny wierzchołek leży w Alpach Pennińskich, 
na granicy Włoch i Szwajcarii. Wznosi się na wysokość 4478 m 
n.p.m. Przez wielu szczyt ten uważany jest za „górę gór”.

W trzyosobowej grupie zdobywców znalazł się także pracow-
nik naszego urzędu Tadeusz Papierzyński z Istebnej oraz Maciej 
Olejnik z Jastrzębia–Zdroju. Zespół wchodził na szczyt od strony 
włoskiej, granią Lion – nieco trudniejszą od bardziej popularnej 
grani Hörnli wiodącej ze Szwajcarii.           (tp)
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Sport

FIS GRAND PRIX 2018  
ZAKOŃCZONE

We wrześniu i na początku października rozegrano ostatnie za-
wody tegorocznego cyklu FIS Grand Prix w skokach narciarskich.

W dniach 8–9 września rywalizacja odbywała się na skoczni w 
rosyjskiej miejscowości Czajkowski. W konkursie mieszanym, wy-
granym przez Japonię, Polska nie wystartowała, natomiast konkurs 
indywidualny został odwołany. Kolejną areną zmagań był rumuński 
Râşnov, gdzie świetnie spisał się Piotr Żyła. Skoczek WSS–u Wi-
sła w pierwszym konkursie, rozegranym 22 września, zajął 2. miej-

sce (261,0 pkt. – 95,5 i 97 m), przegrywając tylko z reprezentantem 
Niemiec Karlem Geigerem (269,9 pkt. – 98 i 98 m). W drugim dniu 
rywalizacji, 23 września, Piotr był 4. (253,5 pkt. – 98 i 98,5 m), a 
ponownie zwyciężył Karl Geiger (269,4 pkt. – 99,5 i 100,5 m).

Kolejne zawody miały odbyć się 28 września w czeskim Liber-
cu, ale zostały odwołane. Dwa dni później, 30 września, skoczko-
wie rywalizowali w austriackim Hinzenbach. Na obiekcie HS–90 
Piotr Żyła zajął 12. lokatę (227,3 pkt. – 84 i 88 m), a zwyciężył 
Austriak Daniel Huber (245,7 pkt. – 88 i 89 m). Natomiast cała ry-
walizacja w FIS Grand Prix miała zakończyć się 3 października w 
niemieckim Klingenthal, ale zawody z powodu silnego wiatru zo-
stały odwołane.

W klasyfikacji generalnej FIS Grand Prix 2018 triumfował Ro-
sjanin Jewgienij Klimow (555 pkt.). Piotr Żyła zajął 3. miejsce z 
dorobkiem 382 pkt., Tomasz Pilch był 63. (14 pkt.), a Aleksander 
Zniszczoł 71. (6 pkt.).

(luki)

Na cztery rozegrane w tym sezonie rundy Rajdowych Samocho-
dowych Mistrzostw Śląska, aż trzy na swoje konto zapisał Damian 
Kostka (Honda Civic). Pilotowany przez Mateusza Martynka kierow-
ca, do zwycięstw w Rajdzie Baborowa i Śląska dołożył triumf w 64. 
Rajdzie Wisły. Tegoroczna odsłona zawodów organizowanych przez 
Automobilklub Śląski miała jeszcze jednego… zwycięzcę, bowiem 
w Beskidach ścigali się także uczestnicy Motul Historycznych Raj-
dowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W tej rywalizacji zwy-
ciężył Robert Luty z pilotem Marcinem Celińskim (Subaru Legacy). 
Zawodowy perkusista pojechał koncertowo i historyczną klasyfikację 
Rajdu Wisły wygrał po raz drugi z rzędu.

Ton rywalizacji w ramach mistrzostw Śląska od początku nadawali 
zawodnicy stanowiący ścisłą czołówkę tegorocznej batalii w tym cy-
klu, czyli wspomniany Kost-
ka oraz ustronianin Szymon 
Żarłok. Początkowo, gdy od-
cinki specjalne były jeszcze 
mokre, w klasyfikacji pro-
wadził Żarłok, pilotowany 
przez Krzysztofa Pietruszkę. 
Z czasem jednak nad okoli-
cę wróciło słońce, asfaltowe 
drogi przeschły, a w tych 
warunkach tempo podkręcił 
Kostka, stopniowo oddala-
jąc się od Żarłoka, który nie 
ustrzegł się błędów. Trzecie 
miejsce zajmowała załoga, 
którą śmiało możemy okre-
ślić rewelacją Rajdu Wisły, 
czyli Łukasz Godula z Da-
nielem Nowakiem. Zawodnicy jadący Peugeotem 106 – samochodem 
znacznie słabszym niż czołowe konstrukcje w mistrzostwach – wytrzy-
mali presję i obronili życiowy wynik. Rozczarowany może być za to 
Szymon Żarłok, który na finałowym oesie rajdu popełnił błąd, dacho-
wał i nie dotarł do mety. Na drugie miejsce rzutem na taśmę wskoczyli 
Dominik Cholewa i Marcin Roik, którzy wyprzedzili Godulę i Nowaka 
o zaledwie 0,3 sekundy. Załoga w Peugeocie zrealizowała jednak swój 
cel, którym było zwycięstwo w Pucharze Peugeota i Citroena.

Rywalizacja w mistrzostwach historycznych zaczęła się zgodnie 
z „planem” – od zwycięstwa Michała i Jacka Pryczków na odcin-
ku Koniaków. Faworytów zmagań pokonała jednak awaria skrzyni 
biegów w ich Subaru Imprezie. Ich problemy wykorzystali Robert 
Luty i Marcin Celiński w Subaru Legacy, którzy po raz drugi z rzędu 
wygrali historyczną rywalizację w Rajdzie Wisły. Za plecami Lutego 
pasjonującą batalię toczyli zwolennicy przedniego i tylnego napędu. 

Ci pierwsi to Jerzy Tomaszczyk i Kamil Dą-
browski w Nissanie Sunny, a drudzy – Dawid 
Smółka oraz Mateusz Radecki w BMW 318is. 
Ostatecznie szybszy okazał się Tomaszczyk, 

po tym jak na jednym z oesów w aucie Smółki opona zeszła z fel-
gi. Historyczne zmagania toczyły się także w klasach wiekowych. 
Wśród zawodników w najstarszych samochodach zwyciężyła załoga 
Wodziński/Rathe (Lancia Fulvia Coupe, klasa FIA–1). W kolejnych 
kategoriach triumfowali Hoffman/Kaszuba (SAAB 96 V4, kategoria 
FIA–2), Zaleski/Gruszczyński (Porsche 911 RS SC, kategoria FIA–
3), a Luty i Celiński zgarnęli pierwsze miejsce w FIA–3.

Oficjalna klasyfikacja 64. Rajdu Wisły – 4. rundy RSMŚl: 1. Da-
mian Kostka/Mateusz Martynek (Honda Civic) 31:30,9 s., 2. Dominik 
Cholewa/Marcin Roik (Renault Clio) +52,0 s., 3. Łukasz Godula/Daniel 
Nowak (Peugeot 106 S16) +52,3 s., 4. Radosław Osiak/Wojciech Kor-
deusz (Honda Civic) +55,4 s., 5. Krzysztof Rybka/Michał Miklaszewski 
(Citroen Saxo) +1:08,1 s., 6. Adam Wrocławski/Marek Dobrowolski 

(Renault Clio) +1:16,7 s., 7. Grze-
gorz Ciombor/Marcin Borycki 
(Honda Civic) +1:27,3 s., 8. Ma-
ciej Sordyl/Krystian Korzeniow-
ski (Honda Civic) +1:27,5 s., 9. 
Adrian Jurasz/Tomasz Tkacz (Re-
nault Clio) +1:37,0 s., 10. Szymon 
Kalczyński/Mieczysław Kalczyń-
ski (Peugeot 106) +1:51,0 s.

Zwycięzcy odcinków spe-
cjalnych: OS 1 (Koniaków): 
Żarłok/Pietruszka (Honda Ci-
vic), OS 2 (Kotelnica): Kostka/
Martynek (Honda Civic), OS 3 
(Koniaków): Kostka/Martynek 
(Honda Civic), OS 4 (Kotelni-
ca): Kostka/Martynek (Honda 
Civic), OS 5 (Kubalonka): Go-

dula/Nowak (Peugeot 106), OS 6 (Koniaków): Kostka/Martynek 
(Honda Civic), OS 7 (Kotelnica): Kostka/Martynek (Honda Civic), 
OS 8 (Kubalonka): Rybka/Miklaszewski (Citroen Saxo).

Klasyfikacja Rajdowych Mistrzostw Śląska po 64. Rajdzie Wisły: 
1. Kostka/Martynek 85 pkt., 2. Żarłok/Pietruszka 48 pkt., 3. Grela/Mo-
mot 40 pkt., 4. Godula/Nowak 33 pkt., 5. Bojanowski/Ksyt 31 pkt.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach w rundzie Motul Hi-
storycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski: Kategoria 
FIA 1: Andrzej Wodziński/Marek Kaczmarek (Lancia Fulvia Coupe), 
Kategoria FIA 2: Paweł Hoffman/Jakub Kaszuba (SAAB 96 V4), Ka-
tegoria FIA 3: Piotr Zaleski/Jacek Gruszczyński (Porsche 911 RS SC), 
Kategoria FIA 4: Robert Luty/Marcin Celiński (Subaru Legacy), Katego-
ria PZM 5: Dawid Smółka/Mateusz Radecki (BMW 318iS), Kategoria 
PZM 6: Jerzy Tomaszczyk/Kamil Dąbrowski (Nissan Sunny).

(luki/mat. prasowy)
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Dotarła do nas ciekawa informacja o badaniach, które prze-
prowadzone zostały przez telewizję HISTORY w związku z setną 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Za najważniejsze 
wydarzenie, mające wpływ na polski sport w minionym stuleciu, 
badani uznali sukcesy skoczków narciarskich: Adama Małysza i 
Kamila Stocha – takiego zdania jest ponad 43 proc. respondentów.

Wagę tych wydarzeń w zbiorowej świadomości Polaków po-
twierdza obecność obu skoczków w gronie osób, które zapisały 
się na kartach polskiego sportu. W odpowiedzi na pytanie doty-

czące postaci, które wywarły największy wpływ, ankietowani 
wskazali Adama Małysza. Co istotne, zrobili to dwukrotnie, raz 
wymieniając je spontanicznie, a po raz drugi, wybierając z zada-
nej listy nazwisk (skoczka narciarskiego wskazało odpowiednio 
42,2 oraz 46 proc. badanych). Drugie i trzecie miejsce zajęli Ka-
mil Stoch i Robert Lewandowski, wyprzedzając Kazimierza Gór-
skiego, Justynę Kowalczyk, Zbigniewa Bońka i Irenę Szewińską 
(szczegółowe wyniki badania prezentują infografiki).

(mat. prasowe)

Piękny wiek w sporcie

20 września w Starostwie 
Powiatowym w Cieszynie uro-
czyście nagrodzono sportow-
ców, którzy w 2017 r. osiągnęli 
znaczące sukcesy promując 
Śląsk Cieszyński na sporto-
wych arenach w kraju i poza 
jego granicami. Wśród laurea-
tów byli też zawodnicy z Wisły 
lub reprezentujący wiślańskie 
kluby.

Wśród laureatów nagrody 
finansowej powiatu cieszyń-
skiego w dziedzinie sportu 
za rok 2017 znaleźli się Piotr 
Żyła, Janusz Rokicki i Kajetan 
Kajetanowicz. Wśród nagro-

Najlepsi sportowcy nagrodzeni przez powiat
dzonych specjalną nagrodą finansową za promowanie powiatu 
cieszyńskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pyeong-
Chang 2018 znalazł się m.in. dwuboista Paweł Słowiok z Wisły.  
Z kolei w gronie wyróżnionych sportowców powiatu cieszyńskie-
go za rok 2017 znaleźli się skoczkowie WSS Wisła Paweł Wąsek 
i Tomasz Pilch, lekkoatleta UKS Wisła Joachim Krężelok oraz 
zawodnik MKS Ustroń Radosław Sobczyk z Wisły.

Powodem do dumy są także wyniki Szkoły Podstawowej nr 1 
w Wiśle Centrum, która zajęła 2. miejsce wśród szkół z oddzia-
łami gimnazjalnymi oraz 3. miejsce wśród szkół podstawowych 
w powiatowej rywalizacji międzyszkolnej, prowadzonej przez 
Szkolny Związek Sportowy w Cieszynie.

Gratulujemy!
(luki)
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Program SMOK wystartował  
w Wiśle 

SMOK czyli Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie to naj-
większy ogólnopolski program upowszechniania koszykówki wśród 
dzieci i młodzieży organizowany przez Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki oraz Polski Związek Koszykówki. Od 1 września program 
wystartował także w Wiśle i obejmuje 45 dziewcząt z Wisły i okolic.

Program SMOK ma na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci 
i młodzieży oraz rozpropagowanie koszykówki i wprowadzenie w jej 
tajniki jak największej ilości adeptów. PZKosz na mocy porozumie-
nia z gminami w całej Polsce powołał 71 takich ośrodków. W każdej 
ze szkół uczestniczących w SMOK–ach prowadzone są zajęcia w 
trzech poziomach: dla klas IV, V oraz VI i odbywają się po lekcjach, 
dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.

Polski Związek Koszykówki pokrywa wynagrodzenie trenerów 
oraz zapewnia sprzęt sportowy niezbędny do treningu.

Zajęcia w wiślańskim ośrodku odbywają się w sali gimnastycznej 
im. Wiślańskich Olimpijczyków przy Szkole Podstawowej nr 1 dla 

dziewcząt z klas VI w po-
niedziałki i piątki w godz. 
15.30–17.00, dla klas V 
we wtorki i czwartki w 
godz. 15.00–16.30, a dla 
klas IV w środy w godz. 
15.00–16.30 i czwartki w 
godz. 13.30–15.00.

Aleksandra Nosowicz

Koszykarki wróciły do gry!  
Z przytupem! 

W dniach 15–16 września koszykarki Integracyjnego Stowarzysze-
nia Wiślańska Jedynka zagrały w dwóch turniejach. Z obu przywiozły 
brązowe medale!

16 września podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka 
wzięły udział w Pucharze Śląska, który rozegrano w Rybniku. Nasza dru-
żyna zajęła w nim 3. miejsce! Oto wyniki meczów z udziałem wiślanek i 
klasyfikacja końcowa Pucharu Śląska:

ISWJ Wisła – UKS La–Basket Piekary Śląskie 41:62 (7:25 21:13 
4:12 9:12)

Marcelina Strządała (12), Nikola Pałasz (12), Justyna Brańka (6), 
Laura Kotrys (4), Agata Tomala (2), Samantha Pinkas (2), Gabriela Ko-
sek (2), Justyna Pilch (1), Katarzyna Raszka.

ISWJ Wisła – UKS Dwójka Kamienica Polska 60:28 (17:4 20:4 
10:11 13:9)

Marcelina Strządała (22), Laura Kotrys (8), Samantha Pinkas (7), 
Agata Tomala (7), Nikola Pałasz (7), Katarzyna Raszka (5), Gabriela Ko-
sek (2), Justyna Brańka (2), Justyna Pilch.

ISWJ Wisła – KS Pogoń Ruda Śląska 61:58 (7:20 21:8 10:15 23:15)
Marcelina Strządała (21), Nikola Pałasz (18), Katarzyna Raszka (7), 

Justyna Pilch (6), Gabriela Kosek (5), Laura Kotrys (2), Justyna Brańka 
(2), Agata Tomala (2), Samantha Pinkas.

Klasyfikacja: 1. RMKS Rybnik, 2. UKS La–Basket Piekary Śl., 
3. ISWJ Wisła, 4. KS Pogoń Ruda Śl., 5. RKK AZS Racibórz, 6. UKS 
Dwójka Kamienica Polska.

Dzień wcześniej, 15 września, zespół ISWJ Wisła wziął udział w IX 
Powiatowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt o Puchar Powiatu Wie-
lickiego. Z niego też przywiozły brązowy medal. Oto wyniki meczów z 
udziałem wiślanek:

ISWJ Wisła – Wisła Can–Pack Kraków 62:69
Nikola Pałasz (22), Marcelina Strządała (16), Katarzyna Raszka 

(10), Agata Tomala (5), Justyna Pilch (4), Laura Kotrys (3), Katarzyna 
Cieślar, Gabriela Kosek.

ISWJ Wisła – IKAR Niepołomice 55:70

Marcelina Strządała (17), Nikola Pałasz (16), Justyna Pilch (6), Lau-
ra Kotrys (6), Katarzyna Raszka (4), Agata Tomala (2), Katarzyna Cie-
ślar (2), Gabriela Kosek (2).

ISWJ Wisła – UKS Basket Dąbrówka 66:51
Marcelina Strządała (26), Nikola Pałasz (9), Agata Tomala (9), Laura 

Kotrys (7), Gabriela Kosek (6), Katarzyna Raszka (5), Justyna Pilch (2), 
Katarzyna Cieślar (2).

W dniach 22–23 września w Brzegu koszykarki ISWJ Wisła wzięły 
udział w XIX Memoriale Włodzimierza Siudy. Rozegrały cztery spotka-
nia, grając z zespołami, z którymi na co dzień nie mają okazji zmierzyć 
się w lidze. Oto wyniki spotkań wiślanek:

Kąty Wrocławskie – ISWJ Wisła 88:60 (31:13 16:11 17:23 24:13)
Marcelina Strządała (34), Nikola Pałasz (10), Katarzyna Raszka (5), 

Gabriela Kosek (4), Justyna Pilch (3), Laura Kotrys (2), Justyna Brańka 
(2), Katarzyna Cieślar, Karolina Matuszny, Agata Tomala.

MOS Wrocław – ISWJ Wisła 86:46 (26:19 18:16 18:4 24:7) 
Marcelina Strządała (11), Justyna Brańka (8), Justyna Pilch (7), Ga-

briela Kosek (5), Agata Tomala (4), Nikola Pałasz (4), Katarzyna Cieślar 
(3), Laura Kotrys (2), Karolina Matuszny (2), Katarzyna Raszka.

ISWJ Wisła – UKS Basket Zgorzelec 67:94 (16:21 20:23 17:27 
14:23) 

Marcelina Strządała (20), Katarzyna Raszka (13), Nikola Pałasz 
(10), Laura Kotrys (9), Justyna Pilch (5), Gabriela Kosek (4), Justyna 
Brańka (3), Agata Tomala (3), Katarzyna Cieślar, Karolina Matuszny.

Stal Brzeg – ISWJ Wisła 76:62 (15:15 16:21 20:11 25:15) 
Nikola Pałasz (24), Marcelina Strządała (16), Justyna Pilch (12), Ju-

styna Brańka (8), Laura Kotrys (2), Katarzyna Cieślar, Gabriela Kosek, 
Karolina Matuszny, Katarzyna Raszka, Agata Tomala.

Klasyfikacja: 1. UKS Basket Zgorzelec, 2. MKS MOS Wrocław, 
3. Stal Brzeg, 4. Maximus Kąty Wrocławskie, 5. ISWJ Wisła. Królową 
strzelców turnieju i MVP drużyny została Marcelina Strządała.

Z kolei 29 września w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpij-
czyków w Wiśle rozegrano 1. Międzynarodowy Turniej Koszykówki 
Kobiet – Wisła Women’s Basket Cup 2018. Nasze seniorki wygrały z 
drużynami z Katowic (po dogrywce) i Niepołomic, a w meczu o pierwsze 
miejsce uległy SK Bruntal z Czech, tym samym zajmując 2. miejsce w 
turnieju. Oto wyniki:

ISWJ Wisła – AZS Katowice 76:75 (16:22,19:17,13:15,19:13 
dogr 9:8) 

Marcelina Strządała (36), Justyna Pilch (17), Agata Tomala (8), Ni-
kola Pałasz (7), Gabriela Kosek (6), Justyna Brańka (2), Katarzyna Cie-
ślar, Karolina Matuszny, Katarzyna Raszka.

ISWJ Wisła – IKAR Niepołomice 70:55 (21:9,20:18,16:12, 13:16) 
Nikola Pałasz (24), Marcelina Strządała (23), Justyna Pilch (8), Aga-

ta Tomala (6), Gabriela Kosek (4), Katarzyna Raszka (3), Justyna Brańka 
(2), Katarzyna Cieślar, Kamila Waliczek, Karolina Matuszny.

ISWJ Wisła – SK Bruntal 42:74 (6:27,14:25,10:11,12:11) 
Marcelina Strządała (14), Justyna Pilch (7), Justyna Brańka (6,) Ka-

tarzyna Raszka (6), Nikola Pałasz (5), Gabriela Kosek (2), Karolina Ma-
tuszny (2), Katarzyna Cieślar, Kamila Waliczek, Agata Tomala.

SK Bruntal – IKAR Niepołomice 80:60 (22:10, 15:13, 27:16, 16:21)
SK Bruntal – AZS Katowice 59:55 (17:11, 8:18, 19:12, 15:14)
IKAR Niepołomice – AZS Katowice 68:63 (18:15, 12:23, 22:11, 16:14)
Klasyfikacja: 1. SK Bruntal, 2. ISWJ Wisła, 3. AZS Katowice, 4. 

IKAR Niepołomice.
Dziewczyny rozegrały we wrześniu 13 sparingów, które miały na 

celu przygotowanie do rozgrywek 2 Ligi Kobiet!        (luki)
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• 26 sierpnia w Srebrnej Górze odbyły się Mistrzostwa Polski w 

kolarskim Enduro. Tomasz Raszyk z Wisły został sklasyfiko-
wany na 12. pozycji.

• 30 sierpnia w Zakopanem dwuboiści rozpoczęli rywaliza-
cję w III letniej edycji Narodowego Programu Rozwoju 
Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – 
LOTOS Cup 2018 w skokach narciarskich i kombinacji 
norweskiej. W najmłodszej kategorii wiekowej (Junior E 
– rocznik 2008 i młodsi – 1 skok – skocznia HS–38 / bieg na 
1,45 km) bezkonkurencyjny był reprezentant klubu WSS 
Wisła Mikołaj Wantulok. Tuż za podium uplasował się jego 
klubowy kolega Jan Krużołek. Na 4. lokacie zakończył ry-
walizację w kategorii Junior D (rocznik 2005–2006 – 1 skok 
– skocznia HS–72 / bieg na 2,5 km) kolejny wiślanin Jakub 
Cieślar. W Juniorze C (rocznik 2003–2004 – 1 skok – skocz-
nia HS–72 / bieg na 4 km) najwyżej z zawodników WSS 
Wisła sklasyfikowany został Miłosz Krzempek, który zajął 
7. pozycję. Z kolei w grupie Junior B (rocznik 2001–2002 
– 1 skok – skocznia HS–94) / bieg na 10 km) miejsce na naj-
niższym stopniu podium zajął Mateusz Małyjurek z WSS 
Wisła. Z kolei w dniach 31 sierpnia – 1 września na kom-
pleksie średnich skoczni w Zakopanem w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy 

2 września w Gliwicach. Na dystansie Hobby (29 km / prze-
wyższenie 205 m) 113. miejsce zajął Adam Pilch (27. miejsce 
w M–40), 162. Janusz Gomola (40. miejsce w M–40), 164. 
Ewa Gorzelany (3. miejsce w K–40 i 6. wśród kobiet), 252. 
Marek Piskornik (44. miejsce w M–19), 269. Michał Piskor-
nik (72. miejsce w M–40), 289. Mariusz Czyż (48. miejsce w 
M–19), a 460. Iwona Boś (8. miejsce w K–40 i 34. wśród ko-
biet). Natomiast na dystansie Family 66. był Gabriel Boś (13.  
miejsce w M–10).

• Austriak Philipp Aschenwald wygrał konkurs Letniego Pucha-
ru Kontynentalnego w skokach narciarskich, który rozegrano 
8 września w austriackim Stams. 18. miejsce zajął Aleksander 
Zniszczoł, a na 27. pozycji uplasował się Tomasz Pilch, który 
w drugiej serii został zdyskwalifikowany na nieprawidłowy 
kombinezon. Trzeci z zawodników WSS Wisła Paweł Wąsek 
nie zdołał zdobyć punktów do klasyfikacji LPK, plasując się 
na 46. miejscu. Z kolei 9 września, w drugim konkursie LPK, 
triumfował reprezentant Szwajcarii Killian Peier, natomiast z 
trójki zawodników WSS Wisła najlepiej zaprezentował się To-
masz Pilch, który został sklasyfikowany na 14. pozycji. Alek-
sander Zniszczoł zajął 25., a Paweł Wąsek 38. miejsce.

• 8 września w Ustroniu odbyły się zawody w zjeździe rowero-
wym z cyklu Downhill City Tour. W kategorii Elita 2. miejsce 
zajął Tomasz Raszyk, a w grupie Junior 3. był Bartłomiej Ra-
szyk (obaj z Wisły).

• Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 13. miejsce (7. w kategorii M 
30–39) w zawodach Uphill Magurka MTB, które odbyły się 8 
września w Wilkowicach.

• 8 września w Jeleniej Górze rozegrano zawody rowerowe z cy-
klu Bike Maraton 2018. Mariusz Czyż z Wisły zajął na dystan-
sie Mini (25 km) 374. pozycję (53. w grupie M–2).

• Kenijczyk Barnabas Kipyego Bor wygrał 36. PKO Wrocław 
Maraton, który odbył się 9 września w stolicy Dolnego Ślą-
ska. 521. miejsce zajął Rafał Michalik, a 1363. Janusz Malczyk 
(obaj z Wisły).

• Spora grupka zawodników WSS Wisła wzięła udział w Pucha-
rze Tatr w skokach narciarskich, który odbył się 15 września 
w zimowej stolicy Polski. Na podium stanął jedynie Mikołaj 
Wantulok, który był 3. w kategorii Junior E (K–35). Tuż za po-
dium w tej samej kategorii wylądował Tymoteusz Cienciała. 
Blisko podium byli także Kewin Kubień i Kacper Wantulok, 
którzy w grupie chłopców z rocznika 2009 i młodsi (K–15) zajęli 
odpowiednio 5. i 7. miejsce, tracąc do 3. lokaty 0,1 i 0,6 pkt.

• 15 września w Barlinku odbyły się VI Mistrzostwa Polski w 
Europejskiej Stolicy Nordic Walking. W rywalizacji na dy-
stansie 10 kilometrów 4. miejsce w kategorii kobiet powyżej 
sześćdziesiątego roku życia zajęła Maria Przybylska z Wisły.

• 15 września w Węgierskiej Górce odbył się cykl biegów gór-
skich pod nazwą Baran Trail Race. W Baran Trail Race Clas-
sic, czyli rywalizacji na dystansie 25,1 km (suma przewyższeń 
– 1290 m) wystartował Dariusz Cieślar z Wisły, zajmując 184. 
miejsce.

• 15 września w Istebnej odbyły się XV Międzynarodowe Zawo-
dy w biegach na nartorolkach „Beskidy bez Granic”, zalicza-
ne do klasyfikacji Pucharu Polski. Spośród zawodników WSS 
Wisła najlepiej zaprezentowała się Laura Wantulok, która w 
rywalizacji Juniorek D (rocznik 2005–2006) na dystansie 2 km 
techniką dowolną zajęła 3. lokatę.

• W dniach 15–16 września na skoczni Midtstubakken w nor-
weskim Oslo rozegrano zawody Pucharu Kontynentalnego w 
skokach narciarskich. Z czterech zawodników WSS Wisła bio-
rących udział w pierwszym konkursie najlepiej zaprezentował 

Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018, rywalizowali 
skoczkowie. W pierwszym konkursie w gronie zwycięzców 
znaleźli się zawodnicy WSS Wisła Miłosz Krzempek (Ju-
nior C – skocznia HS–72) i Tymoteusz Cienciała (Junior 
E – skocznia HS–38). Ponadto na 2. stopniu podium stanęli 
ich klubowi koledzy: Kacper Juroszek (Junior B – skocz-
nia HS–94), Wiktor Szozda (Junior D – skocznia HS–72) i 
Mikołaj Wantulok (Junior E – skocznia HS–38), natomiast 
Szymon Jojko (Junior B – skocznia HS–94) zajął 3. lokatę. 
W drugim konkursie na najwyższy stopień podium wsko-
czyli Szymon Jojko (Junior B – skocznia HS–94) i Miko-
łaj Wantulok (Junior E – skocznia HS–38). 2. lokaty zajęli 
Miłosz Krzempek (Junior C – skocznia HS–72) i Wiktor 
Szozda (Junior D – skocznia HS–72), natomiast Tymoteusz 
Cienciała (Junior E – skocznia HS–38) uplasował się na 3 
pozycji.

• Damian Skupień (TS Wisła Zakopane) został zwycięzcą Mię-
dzynarodowego Memoriału Olimpijczyków w skokach nar-
ciarskich, który rozegrano 2 września w Szczyrku. Najlepszy 
z zawodników WSS Wisła Szymon Jojko zajął 7. miejsce.

• Kolejny start zanotowali nasi kolarze w ósmych w tym sezonie 
zawodach z cyklu Bike Atelier MTB Maraton, które odbyły się 
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się Aleksander Zniszczoł, który zajął 13. miejsce. Punkty do 
klasyfikacji zdobył także 25. Tomasz Pilch. Natomiast Kacper 
Juroszek i Paweł Wąsek nie awansowali do serii finałowej. W 
drugim dniu zmagań ponownie najlepiej z wiślańskich zawod-
ników zaprezentował się Aleksander Zniszczoł, który zajął 6. 
miejsce. Niestety pozostali zawodnicy WSS Wisła nie zdołali 
awansować do finałowej serii. Oba konkursy wygrał Austriak 
Philipp Aschenwald.

• Japończyk Ren Nikado wygrał oba konkursy FIS Cup w sko-
kach narciarskich, które rozegrano w dniach 15–16 września w 
rumuńskim Râşnovie. W pierwszym 26. miejsce zajął Szymon 
Jojko z WSS Wisła, który w ten sposób zdobył swoje pierwsze 
w karierze punkty zawodów tej rangi. Drugi zawodnik WSS–u 
Bartosz Czyż został sklasyfikowany na 52. pozycji. W drugim 
konkursie wiślanie punktów nie zdobyli. Na 32. pozycji został 
sklasyfikowany Bartosz Czyż, a Szymon Jojko był 36.

• Paulina Cieślar zajęła 12, a Nicole Konderla (obie WSS Wisła) 
19. miejsce w pierwszym z dwóch konkursów FIS Cup ko-
biet w skokach narciarskich, które rozegrano w dniach 15–16 
września w rumuńskim Râşnovie. Dzień później Paulina była 
9., a Nicole 19. Dwukrotnie triumfowała reprezentantka gospo-
darzy Daniela Haralambie.

• Laura Wantulok z WSS Wisła stanęła na najwyższym stopniu 
podium w kategorii Juniorka D (rocznik 2005–2006) w biegu 
techniką dowolną na dystansie 2,8 km w zawodach Rollsprint 
2018, zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski w biegach na 
nartorolkach, które odbyły się 16 września w Bystrej. W kate-
gorii Juniorka C (rocznik 2003–2004) w biegu na dystansie 2,8 
km techniką dowolną 12. była jej klubowa koleżanka Aleksan-
dra Raszka z WSS Wisła. Z kolei Gabriel Boś i Łukasz Cieślar, 
także reprezentujący WSS Wisła, zajęli odpowiednio 9. i 17. 
miejsce w kategorii Junior C (rocznik 2003–2004) w biegu na 
dystansie 2,8 km techniką dowolną.

• 19 września w Wiśle odbył się finał powiatowy Drużynowych 
Zawodów Lekkoatletycznych Szkół Ponadpodstawowych. W 
rywalizacji dziewcząt triumfowała reprezentacja II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, 
a w gronie chłopców najlepsi okazali się uczniowie Zespołu 
Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. Reprezen-
tacja LO im. P. Stalmacha w Wiśle zajęła 4. (dziewczęta) i 7. 
(chłopcy) miejsce.

• W dniach 21–23 września w Zakopanem odbyła się impreza 
dla miłośników kolarskiego downhillu „Małopolska Joy Ride – 
Zakończenie Sezonu 2018”. W Nocnym Downhillu w katego-
rii junior 7. miejsce wywalczył Marek Goryczka, a w kategorii 
kadet 3. lokatę zajął Bartek Raszyk (obaj z Wisły). Z kolei w 
Red Bull Zjazd bez łańcucha 8. był Marek Goryczka.

• Tymoteusz Cienciała znalazł się w gronie zwycięzców trze-
ciego konkursu dwudziestej edycji Dziecięcego Turnieju 
Czterech Skoczni, który odbył się 22 września w austria-
ckim Bischofshofen. Zawodnik WSS Wisła triumfował w 
gronie zawodników do lat 10. 

• Dwa medale zdobyły nasze zawodniczki w pierwszym dniu 
Ogólnopolskich Spotkań Uczniowskich Klubów Sportowych 
w biegach nartorolkach, które rozgrywane były w dniach 
22–23 września w Marklowicach. Laura Wantulok zdobyła 
srebrny krążek w biegu na dystansie 2 km techniką dowolną 
Juniorek D, a Kamila Haratyk wywalczyła ten sam kolor me-
dalu w biegu na dystansie 2 km techniką dowolną Juniorek E. 
W drugim dniu rywalizacji Laura wywalczyła brąz w biegu na 
dystansie 4 km techniką dowolną Juniorek D, a Kamila była 2. 
w biegu na dystansie 2 km techniką dowolną Juniorek E.

• Austriak Stefan Huber wygrał konkurs Letniego Pucharu Kon-
tynentalnego w skokach narciarskich w Zakopanem, który ro-
zegrano 22 września. Najlepszy z naszych zawodników Alek-
sander Zniszczoł zajął 9. miejsce. Na 15. pozycji uplasował się 
Paweł Wąsek, natomiast Tomasz Pilch został sklasyfikowany 
na 20. pozycji. Pozostali zawodnicy WSS Wisła Szymon Joj-
ko, Kacper Juroszek i Bartosz Czyż nie zdołali awansować do 
finałowej serii. Z kolei w drugim konkursie, rozegranym 23 
września, triumfował Austriak Philipp Aschenwald. W drugiej 
dziesiątce została sklasyfikowana trójka zawodników WSS 
Wisła – 17. był Paweł Wąsek a 19. lokatę zajęli Aleksander 
Zniszczoł i Tomasz Pilch. Pozostali zawodnicy wiślańskiego 
klubu nie zdołali awansować do finałowej serii.

• Niezły występ zanotowali nasi zawodnicy w wrześniowej edy-
cji Międzywojewódzkiego Turnieju Judo Dzieci, Młodzików 
i Juniorów Młodszych, który odbył się 23 września w Sos-
nowcu. W gronie zwycięzców zawodów znaleźli się: Bartosz 
Baszczyński, Jonasz Pilch oraz Antoni Nosowicz, a 2. lokaty w 
sowich kategoriach zajęli Zuzanna Zalewska i Antoni Matusz-
ny (wszyscy UKS Centrum Wisła).

• Kenijczyk Mark Kipchumba Rotich wygrał XXVI Międzyna-
rodowy Bieg Uliczny, który odbył się 23 września w Knuro-
wie. Michał Soska z Wisły zajął 348. miejsce.

• Trwa pasmo międzynarodowych sukcesów Tymka Ciencia-
ły! 10–letni skoczek z Wisły sięgnął po czwarte z rzędu zwy-
cięstwo w klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skocz-
ni Dzieci. Ponownie wygrał wszystkie cztery konkursy, a w 
swojej kategorii wiekowej jest niepokonany od 21 czerwca 
2015 roku, kiedy triumfował w Hinzenbach. Od tamtej pory 
zwyciężał w szesnastu kolejnych zawodach DTCS. Tym ra-
zem skoczek WSS Wisła okazał się najlepszy w konkursie, 
który rozegrano 29 września właśnie na skoczni w Hinzen-
bach, gdzie nie tylko wygrał finałowe zawody tegorocznego 
cyklu, ale także pobił własny rekord skoczni!

• W dniach 29–30 września w niemieckim Klingenthal odbyły 
się ostatnie zawody letniej edycji Pucharu Kontynentalnego w 
skokach narciarskich. W pierwszym konkursie 10. miejsce za-
jął Aleksander Zniszczoł, 18. był Paweł Wąsek, a 37. Tomasz 
Pilch (wszyscy WSS Wisła). Wygrał Rosjanin Dmitrij Wasi-
liew. W drugim to Olek Zniszczoł mógł cieszyć się z triumfu 
w zawodach, natomiast Paweł Wąsek był 18., a Tomasz Pilch 
44. W klasyfikacji całego cyklu triumfował Austriak Phil-
lip Aschenwald (814 pkt.). Najlepszy z naszych zawodników 
Aleksander Zniszczoł został sklasyfikowany na 4. miejscu z 
dorobkiem 410 pkt, natomiast 15. lokatę zajął Tomasz Pilch 
(165 pkt.), a 31. Paweł Wąsek (99 pkt.).      (luki)
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WRZEŚNIOWE PRZEŁAMANIE 
FUTBOLISTÓW

Nareszcie! Po sierpniowej serii meczów bez wygranej piłka-
rze WSS Wisła w końcu zapisali na swoje konto komplet punk-
tów. Podopieczni Tomasza Wuwra pokonali 2 września na włas-
nym boisku Spójnię Zebrzydowice 4:1. Gole dla naszej drużyny 
zdobywali Krystian Strach, Mateusz Tomala, Szymon Woźniczka 
i Marcin Mazurek. 

Dobry początek minionego miesiąca zaowocował kolejnymi 
dobrymi wynikami. 5 września wiślanie pokonali w półfinale Pu-
charu Polski na szczeblu Podokręgu Skoczów Piasta 1909 Cie-
szyn 3:2 i awansowali do finału tych rozgrywek. Gole dla naszego 
zespołu zdobywali: Sebastian Juroszek 2 i Szymon Woźniczka. W 
finale nasz zespół zagra z Błyskawicą Drogomyśl.

Kolejne mecze ligowe, rozegrane we wrześniu przez naszych 
futbolistów, przyniosły zmienne rezultaty: wygraną na wyjeździe 
z LKS 99 Pruchna 2:1 (Krystian Strach 2), porażkę u siebie ze 
Stalą Bielsko–Biała 1:2 (Jakub Niemczyk), wygraną w delegacji z 
Czarnymi Jaworze 1:0 (Jakub Marekwica), oraz porażkę z Kosza-
rawą Żywiec na Jonidle 3:4 (Krystian Strach 2, Jakub Niemczyk).

Na koniec września zespół WSS Wisła zajmował w tabeli okrę-
gówki 11. miejsce z dorobkiem 13 punktów i bilansem goli 18:23.

Również drużyny młodzieżowe WSS–u rozgrywały swoje 
mecze we wrześniu. Podopieczni Roberta Lapczyka mierzyli się 
kolejno z Beskidem Brenna – juniorzy przegrali 2:4 (Zbigniew 
Michalik, Gabriel Boś), meczu trampkarzy nie dokończono z po-
wodu burzy; Victorią Hażlach – juniorzy przegrali 0:2, a tramp-
karze 3:7 (Oliwier Dychus, Piotr Bujok 2); LKS–em Pogórze – 
juniorzy wygrali 1:0 (Zbigniew Michalik), a trampkarze przegrali 
2:10 (Oliwier Dychus 2); Olzą Pogwizdów – juniorzy wygrali 5:4 
(Bartosz Mitręga 2, Zbigniew Michalik 2, Krzysztof Czernecki), 
a trampkarze przegrali 1:5 (Mateusz Mleko), oraz LKS–em Koń-
czyce Małe – juniorzy wygrali 7:1 (Bartosz Mitręga 2, Gabriel 
Boś 2, Zbigniew Michalik, Jakub Szalbot, Adam Lazar), a tramp-
karze przegrali 1:17 (Piotr Kowalski).

Na koniec września w tabeli III ligi juniorów WSS zajmował 
5. miejsce z 12 punktami na koncie oraz bilansem goli 21:19, na-
tomiast w III lidze trampkarzy wiślanie zajmowali 12. lokatę z 
dorobkiem 3 oczek i bilansem bramek 17:65.       (luki)

Co słychać u Wiślańskich 
Orłów?

UKS Wisła – Wiślańskie Orły nigdy się nie nudzą, a na tre-
ningach szukają nowych inspiracji. 7 września młodych piłkarzy 
odwiedził zawodnik reprezentacji Zimbabwe Try Andre Moffat, 
który zaprezentował swoje fantastyczne wyszkolenie techniczne. 
Andre wrócił z testów w Górniku Zabrze. Co prawda sympatycz-
nemu zawodnikowi nie udało się przekonać do siebie trenera Mar-
cina Brosza, ale mamy nadzieję, że w przyszłości odniesie sukces.

Wiślańskie Orły uczestniczą w rozgrywkach ligowych mło-
dzików (grają w składzie: Kacper Szatan, Piotr Bestwina, Mikołaj 
Giza, Jan Pawlak, Jan Pilch, Bartek Cieślar, Bartek Wrzecionko, 
Szymon Bujok, Kamil Potyka, Oliwier Nowicki, Mikołaj Pepło-
wski, Artur Bujok i Jakub Świercz), orlików (grają w składzie: 
Bartłomiej Kuźnicki, Filip Dubiel, Cyprian Kaczorowski, Filip 
Stebel, Bartosz Kamieniorz, Tymoteusz Wisełka, Przemysław 
Zientek, Robert Szarzec, Jan Bujok, Wojciech Pilch, Mikołaj 
Szturc, Patryk Wieczorek i Krzysztof Serweciński) oraz żaków 
(grają w skaldzie: Nikodem Wisełka, Kacper Miły, Franciszek 
Pilch, Paweł Gomola, Jacek Gruszka, Antoni Szturc, Wiktor Po-
piołek, Daniel Kotorri, Jan Krzok, Mateusz Pietruszka, Krystian 
Legierski, Cyprian Kaczorowski i Jakub Heller). Wyniki „Orłów” 
można śledzić na ich oficjalnym profilu na facebooku lub na stro-
nie laczynaspilka.pl.

Cały czas trwa nabór do klubu. UKS Wisła – Wiślańskie Orły 
zaprasza dzieci i młodzież do fantastycznej przygody. Treningi, 
obozy sportowe, imprezy i eventy pozwolą Wam zdobyć nowe 
umiejętności i znaleźć przyjaciół. Zapraszamy do sekcji piłki noż-
nej, tenisa stołowego i kendo, czyli szermierki japońskiej. Z kolei 
dzieci w wieku od 4 do 8 roku zapraszamy na zajęcia Bajkowej 
Akademii – zapraszają działacze i trenerzy UKS Wisła.

Wszyscy chętni mogą kontaktować się z klubem pod nume-
rem telefonu: 737–909–319 lub e–mail fabrykasportu1@gmail.
com (treningi są płatne, ale są stypendia dla osób z rodzin nie-
zamożnych). Dołącz do najlepszych i leć wysoko z Wiślańskimi 
Orłami!

Grupy szkoleniowe
Bajkowa akademia 4–7 rok życia – wtorki, czwartki,
Piłka nożna: Żaki roczniki 2010–2012 rok życia – poniedział-

ki, czwartki, 
Piłka nożna: Orliki roczniki 2009–2008 – poniedziałki, środy 

, piątki,
Piłka nożna: Młodzicy III liga roczniki 2008–2006 rok życia– 

poniedziałek wtorek, środa , piątek i mecz w niedzielę, 
Piłka nożna; treningi indywidualne w poniedziałki o 18.30 na 

Orliku, 
Tenis stołowy: roczniki 2008–2002 – poniedziałki, piątki Ja-

wornik sala, 
Kendo: roczniki 2010–2006 – wtorki, piątek mała sala cen-

trum.                 Paweł Juchniewicz
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LIGA 6
14 września wznowiono rozgrywki piłkarskiej Ligi 6 o Puchar 

Burmistrza Miasta Wisła. Oto wyniki wrześniowych kolejek:
8. kolejka: Głębce – Lisy 2:8 (Jacek Kuczera, Krzysztof 

Wantulok – Michał Raszka 6, Mateusz Pilch 2), Kumple – Ma-
linka 2:2 (Kamil Cieślar, Mateusz Wiącek – Damian Bujok, 
Adam Czyż), FC Young Boys – Epompa.pl 0:5 (wo), Łaba-
jów–Czarne Nadleśnictwo – FC Łujce 4:1 (Adam Pilch 2, Pa-
trycjusz Gruca, Tomasz Pilch – Krzysztof Kamińsk;

9. kolejka: Głębce – Łabajów–Czarne Nadleśnictwo 1:5 
(Mirosław Wantulok – Dominik Jurosz 3, Jakub Jurosz, sa-
mobójcza), FC Łujce – FC Young Boys 5:0 (wo)Epompa.pl 
– Malinka 4:1 (Maciej Wasilewski 2, Artur Adamczyk, Jakub 
Głuszak – Remigiusz Pilch), Kumple – Lisy 2:4 (Krzysztof 
Ogrodzki, Przemysław Polok – Mateusz Pilch 2, Piotr Szarzec, 
Zbigniew Brudny);

10. kolejka: Lisy – Epompa.pl 7:1 (Michał Raszka 6, Ma-
teusz Pilch – Kamil Miedziak), Głębce – Kumple 4:1 (Krzysz-
tof Wantulok, Mateusz Wantulok, Grzegorz Usov, Paweł Lazar 
– Przemysław Polok), Malinka – FC Łujce 7:4 (Marek Procner  
3, Tomasz Cieślar 2, Rafał Śliż, Łukasz Niemczyk – Krzysztof Ka-
miński, Arkadiusz Kamiński, Paweł Cieślar, Jakub Waleczek), FC 
Young Boys – Łabajów–Czarne Nadleśnictwo 0:5 (wo).      (luki)

15 września w Wiśle odbyła się kolejna edycja zawodów 
Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Miłośnicy biegania z czworo-
nogami zjechali się do naszego miasta z najróżniejszych miejsc 
w Polsce. 

Organizatorzy przygotowali dwie trasy po Beskidach – 
mini (15 km) oraz mid (25 km). Start i meta zlokalizowane 
były na placu Hoffa, natomiast w trakcie biegu uczestnicy zdo-
bywali m.in. Soszów czy Stożek.

W zawodach wzięło udział ponad 110 uczestników. Dla nas 
najbardziej radosny jest fakt, że na głównym dystansie zwycię-
żył wiślanin Jakub Glajcar ze swoim pupilem Verti. Oto wyni-
ki zawodów PP, rozegranych w naszym mieście:

– dystans Mid (25 km): 
kobiety: 1. Iwona Szczur (pies Aza) – 02:46:29, 2. Marzka 

Janerka (psy Diuna i Bryś) – 02:56:17, 3. Magdalena Krause 
(pies Cabe) – 03:01:47;

Biegali po górach z czworonogami

mężczyźni: 1. Jakub Glajcar (pies Verti) – 02:09:43,  
2. Marcin Kowalczyk (pies Shisha) – 02:18:32, 3. Arkadiusz 
Muzyk (pies Bolek) – 02:34:09;

kategoria rodzinna: 1. Edyta Głowacka/Maciej Głowacki 
(pies Persi) – 02:42:04, 2. Karolina Chojnacka/Karol Kłodziń-
ski (pies Snoopy) – 02:43:36, 3. Agnieszka Cholewczuk/Piotr 
Cholewczuk (psy Quattro, Nanoq) – 02:56:47;

– dystans Mini (15 km): 1. Sebastian Lotka/Łukasz Jar-
czak (pies Ibiza) – 02:06:03, 2. Piotr Malinowski (pies Mali-
bu) – 02:06:03, 3. Michał Krypczyk/Katarzyna Krypczyk (pies 
Vuko) – 02:22:06. Pełne wyniki na stronie: http://dogtrekking.
com.pl.

Tadeusz Papierzyński
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Zebrały się Hana z Marenó…
– Ty wiysz, że Wisłe kumału przedowajó?
– Jako? Całó? Kiejsi już jeden był, co sie pytoł, wiela kosztuje 

Wisła z Naczelnike. Teroz też?
– Ale ni, po kónsku. Nejprzód Łośrodek Zdrowio, pote sklepy, 

co już GS mioł w pakcie. Zostawili se jeden, a że tego w Malince 
żoden nie chce kupić, to go zwyczajnie zawiyrajó.

– Jo Ci powie, dy GS to je „Samopumoc Chłopsko”. Tóż se tak 
pumogajó?

– Nó, dały władze zgode na ty markety, tóż teraz trzeja kónku-
rencyje zlikwidować.

– Ty?! A cóż z urzędnikami? Też likwidujó?
– Jo nie wie czy się ta kiery łobstoł.

– Prezesi só dwo, sekretarka, jakiś księgowe. Aj kadrowó majó!
– Podziwejmy się! A wielaż je tej kadry?
– Isto tela, co w tych biurach. Ci to se łumió poradzić!
– Ty a szkoły choć nie przedowajó?
– Ja widzisz! Tu dziepro by był kneft. Dyby tak kiery chcioł 

kupić, to nie bój się! Poroz zgode by dali.
– Ale to nałozajst dziepro po wyborach. Teroz se nie bydó gło-

wy zawracać, bo ci nowi by mogli być przeciw.
– Jacy nowi? Dy żodniutkich nowych kandydatów ni ma. Lu-

dzie só już bez ambicyji, a lepij żgać niż być żgarzem.
– My tu żodnej dobrej zmiany nie chcemy.
– Wszędzi sie wadzó ło ty stołki, a u nas pokój? 
– To je na wyśmiych.
– Jo myśle, jak my tu tak ło te przedowaniu rzóndzemy, to każ-

dy jeden się boi, że na kóniec Gmine z urzędnikami kierysi bydzie 
chcioł kupić i choćby jaki referendum łogłosili, to przepadnó.

– I temu się żoden nowy nie przigłosił! 
Baby z grónia

KALENDARIUM IMPREZ
13 października (sobota) – Tribute to Studio 54. The Music 

Show – Villa Rubinstein
13–14 października (sobota–niedziela) – III Beskidzka Wystawa 

Królików, Gołębi Rasowych oraz Drobiu Ozdobnego – Plac Hoffa
14 października (niedziela) – Puchar Stożka w Downhill’u – 

Stożek
18 października (czwartek) – „Ocalić od zapomnienia…” – 

spotkanie na temat życia i twórczości Kornela Filipowicza – Miej-
ska Biblioteka Publiczna

27 października (sobota) – Nocne Wilki – terenowy rajd prze-
prawowy – Plac Hoffa (start) i tor offroadowy Pod Piramidą

1 listopada (czwartek) – Mecz Kawalerowie vs Żonaci – OS 
Jonidło

8 listopada (czwartek) – „Już nie zapomnisz mnie” – wspo-
mnienie dwudziestolecia międzywojennego w muzyce i słowie w 
wykonaniu Tomasza Stockingera – Miejska Biblioteka Publiczna

10 listopada (sobota) – Chanson Paris – najpiękniejsze piosen-
ki Edith Piaf – Villa Rubinstein

11 listopada (niedziela) – Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność 
Ojczyzny, kaplica pw. Świętej Jadwigi Śląskiej przy Rezydencji 
Prezydenta RP

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


