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O drzewach, rzeźbieniu 
i korzeniach, które potrafią 
być inspiracją

Budżet na 2020 r. 
Pytania do burmistrza
Biegówki w Chinach
Wisła z lotu ptaka
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Wielką inspiracją. Poszukuję różnych form i ro-
dzai, to one mnie najbardziej inspirują, te kształty 
i formy, które już są zawarte w kawałku drew-
na. To co już wyrzeźbiła natura, jest samo w so-
bie doskonałe. Czasami wystarczy nadać temu 
kształt, dodać swoją myśl. 

To jest ogrom myśli, z którą się artysta rzeźbiarz 
musi zmierzyć. Ja mam zresztą raczej metafizycz-
ne podejście do rzeźbienia. Rzeźbiarze zawsze 
byli odludkami, w pewnym sensie szamanami, 
którzy po części muszą być samotnikami. Kiedy 
siadam do rzeźbienia, muszę wiele godzin spę-
dzić samotnie z jakąś materią. I tak, staram się 
wydobyć wtedy pamięć, nadać jej formę.

Koniaków, tam się urodziłem. Tam miałem pierw-
szą styczność z rzeźbieniem, dookoła mnie było 
kilka osób, które rzeźbiło, zajmowało się sny-
cerstwem. Stykałem się z tym materiałem, tro-
chę dłubałem, ale później poszedłem zupełnie 
inną drogą. Wychowałem się zresztą w rodzinie 

Rzeźba jest myślą. Jedno z drugim się łączy, 
tego się nie da rozdzielić. Rzeźbiąc przesyłasz 
swoje myśli. One się pojawiają, przy jakiejś for-
mie możesz sobie przemyśleć pół życia, to też 
wpływa na to co powstanie. Dobrze jest mieć 
wiedzę, podróżować, zdobywać nowe doświad-
czenia, poznawać nowych ludzi. Kiedy wróci-
łem po dwóch miesiącach z Nepalu, siedziałem  
w pracowni dwa kolejne miesiące i praktycznie 
stąd nie wychodziłem. Miałem potrzebę żeby to 
wszystko uzewnętrznić.

Tak się złożyło, że znajomy wykopał niedaleko 
Ostrawy cały pokład takiego materiału. Ma po-
tężne bale, największa ma średnicę dwóch me-
trów, najdłuższa- aż kilkanaście metrów. W tym 
sześciotysięcznym drzewie do dzisiaj zachowa-
ły się niezwykłe formy. Drzewo, które zostało 
przebadane w laboratorium w Miami, jest zresztą 
na skalę światową ewenementem. To jest forma 
zmineralizowana w dziesięciu procentach, która 
dążyła do tego, żeby stać się skamieniałością. 
Ten dąb subfossilny jest niezwykle inspirujący, 
ale każdy materiał taką inspirację niesie. Te stare 
drzewa, które stają się materiałem dla rzeźbiarza, 
same z siebie dużo mówią. Zresztą ja i tak  naj-
częściej rzeźbię twarze, chociaż ostatnio coraz 

serdecznie dziękujemy za tak miłe przyjęcie no-
wego wizerunku Echa Wisły. Dziękuję za wszyst-
kie opinie, uwagi, pomysły na nowe tematy  
a także zainteresowanie reklamą w naszym mie-
sięczniku. Utwierdziło nas to w przekonaniu,  
że ta zmiana była potrzebna. 
W styczniu w Wiślańskim Centrum Kultury mie-
liśmy przyjemność otworzyć wystawę pt. „Wisła 
z lotu ptaka”. To piękne fotografie Roberta Neu-
manna, który potrafił z wysokości dostrzec nie-
zwykłe miejsca w Wiśle, pokazać nam je z nieco 
innej perspektywy. To niezmiernie ważne, bo w 
codziennym biegu, podczas gonienia za ideałami 
i niedoścignioną doskonałością, chyba zbyt czę-
sto nie zwracamy uwagi, w jak pięknym miejscu 
przyszło nam żyć. Te zdjęcia, które odsłaniają 
przed nami kolejną perspektywę, uświadomiły 
mi, że być może my - mieszkańcy Wisły, jeste-
śmy już przyzwyczajeni do naszych krajobrazów, 
zabytków, miejsc, które widujemy na co dzień, 
w końcu do naszych groni, które chyba każde-
mu od razu pojawiają się w głowie, kiedy słyszy: 
„Wisła”. Być może to przyzwyczajenie sprawia, 
że patrzymy na nasze miejsce na świecie w ko-
lorach szarości? Czasem jednak warto zmienić 
punkt widzenia, zobaczyć kolory, docenić to,  
co mamy wokół. I jakoś tak od razu łatwiej zmie-
rzyć się z codziennymi problemami i wyzwania-
mi. Do tego Państwa zachęcam - do szukania 
nowych perspektyw. 

Z drzewa staram się 
wydobyć pamięć

Rozmowa z Grzegorzem Michałkiem, 
rzeźbiarzem, właścicielem pracowni  
Janosik Art, twórcą wielu rzeźb, które 
zobaczyć można także w Wiśle, m.in. bramy 
karpackiej w Parku Kopczyńskiego.
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Czym jest dla ciebie drewno? 

Jaka jest twoja rola, żeby tę pamięć wydobyć?

Mówiłeś o podróżach, które są niezmiernie waż-
ne. Z drugiej strony pewnie ważne są korzenie, 
miejsce w którym się wychowałeś.

A czym jest rzeźba?

W twojej pracowni można zobaczyć na przykład 
kawałki subfossilnego dębu, drzewa, które ma 
ponad sześć tysięcy lat. Puchar dla Waltera Ho-
fera powstał właśnie z takiego drzewa.

Reklama

częściej pojawia się też ciało.  Pamięć człowie-
ka idzie najczęściej w kierunku twarzy, rozmów. 
Myślę, że to też jest pamięć drewna. Drzewo, 
które rośnie trzysta, czterysta lat, na pewno ma 
pamięć, ja wierzę, że w tych drzewach jest spe-
cyficzna kosmiczna energia.
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ciesielskiej, mój ojciec był doskonałym cieślą, 
moi bracia także dzisiaj są cieślami, a mama do-
skonałą koronczarką. Ja wybrałem swoją drogę, 
zawsze byłem wolnym ptakiem. Cała sytuacja 
z rzeźbieniem pojawiła się, kiedy budowaliśmy 
z ojcem dom dla profesora Religi na Stecówce. 
Znalazłem wtedy kilka kamieni, dostałem takie-
go natchnienia, że musiałem wziąć śrubokręt, 
gwóźdź i zrobić pierwszą rzeźbę. Wtedy już wie-
działem, że będę rzeźbił, miałem trochę ponad 
dwadzieścia lat.

Trochę miałem szczęścia w tej drodze, przede 
wszystkim do ludzi, których spotkałem. Najpierw 
zacząłem robić biżuterię z kamieni. I wylądowa-
łem na ulicy.

Na pewno bardzo dużo mi dała, ale to raczej 
kolejny krok w tej drodze. Byłem tam dwa mie-
siące, czyli już na tyle długo, że można było 
porozmawiać z ludźmi, przejść trekking wokół 
Annapurny, pozwiedzać starożytne miasta takie 
jak Patan, Bhaktapur i oczywiście Kathmandu, 
które są pełne cudownych rzeźb, ornamentów...

Kiedy kończyłem wojsko, poznałem moją żonę. 
Tak się złożyło, że mieszkała w Wiśle, więc tutaj 
trafiłem i zapuściłem korzenie.

To się w ogóle nie wyklucza. Mnóstwo czasu 
spędziłem tu w dzieciństwie, biegałem po gó-
rach, lasach. Uczestnictwo w tej kulturze ludo-
wej, duchowej i materialnej- jednak nasiąknąłem 
tą pierwotną kulturą. Te opowieści babć, prze-
kazywane ustnie, mocno wryły mi się w pamięć. 
Myślę, że stąd tak dużo dzisiaj odniesień w mojej 
twórczości do mitologii słowiańskiej.

Góry zawsze są inspiracją, energia tutaj jest 
specyficzna. Jestem tutaj, to jest najważniejsze! 
W zeszłym roku miałem dwudziestolecie mojej 
pracy twórczej. Mam potrzebę tu być, funkcjo-
nować. Tych historii rzeźbiarskich, które się w 
Wiśle wydarzyły na przełomie ostatnich lat, było 
zresztą bardzo dużo. Pewne pomysły udało mi 
się podsunąć. Pierwszy plener rzeźbiarski był 
z zakresu demonologii słowiańskiej- to ‚’Aleja 
podań i legend Śląska Cieszyńskiego”, później 
plenery były, zresztą kontynuowane.

No tak, niedźwiadki, które robimy z kamienia, 
z piaskowca godulskiego z Brennej. To jeden  
z najtwardszych piaskowców w Europie i jest 
bardzo trudny w obróbce, za to jest bardzo trwa-
ły. Mamy tu jeszcze parę brył tego piaskowca 
breńskiego. Pierwszego niedźwiadka robiłem  

Trudno to połączyć, bo to dwie zupełnie róż-
ne rzeczy ale daję radę. To co ja robię autorsko  
to jest kwestia chwili, natchnienia, wewnętrz-
nej potrzeby tworzenia. Praca jest czasochłonna, 
trzeba sporo jeździć w różne miejsca, rozmawiać 
z ludźmi o zamówieniach, tworzyć projekty, ry-
sować, a potem trzeba to jeszcze wyrzeźbić  
i zamontować w miejscu docelowym. To oczy-
wiście też jest ok, ale czasami praca zaczyna mi 
przeszkadzać bo mam mało czasu na twórczość 
autorską, ale z drugiej strony to dzięki niej mam 
jakiś budżet do wykorzystania. Czasami muszę 
sobie powiedzieć: „Dość. Teraz jest czas dla 
mnie”. Czasami wystarczy dwa, trzy dni, żeby 
zrobić coś swojego. Jak już się to dokona, to 
twórcze ciśnienie znowu spada i mogę pracować.

Na szczęście jako twórca (śmiech). Znalazłem 
miejsce tutaj w Wiśle, na deptaku. Od razu 
sprzedałem trzy wisiory, moje ego poszybowało 
tego dnia w górę. Wystawiłem się raz jeszcze, 
znów sprzedałem, później kolejny dzień. I tak się 
zaczęło. Później stworzyliśmy ‚’Galerię u Dziad-
ka’’ z Joasią Kuczyńską i Michałem Stanieczko. 
Wszystko zaczęło się klarować, powstawały co-
raz większe formy, choć na początku w kamieniu. 
Później przyszedł Odd-Eirik Helmersen. Kiedy 
siedziałem na ulicy, rzeźbiłem i sprzedawałem, 
podszedł do mnie i przyglądał się, raz, drugi. Za 
trzecim razem przyszedł z tłumaczem i spytał, 
czy będę dla niego pracował. Miał kilka rzeczy 
do wyrzeźbienia w drewnie, ja już wtedy stu-
diowałem etnologię, więc zaczynałem się bawić 
snycerką. Od słowa do słowa i jakoś tak się sta-
ło, że przez parę następnych lat rzeźbiłem do 
Norwegii. On był znanym malarzem, dizajnerem  
i architektem. Nauczył mnie patynować meble  
w stylu norweskim, to doświadczenie bardzo 
dużo mi dało i korzystam z tego do dzisiaj, cho-
ciaż Helmer już niestety nie żyje. To był też oczy-
wiście zastrzyk gotówki, bo jednak w Norwegii 
są inne stawki. Za tym poszły nowe dłuta, nowe 
sprzęty. Późnej przyszedł czas na wyprawę do 
Nepalu i już się jakoś potoczyło.

Jak wyglądała ta droga, od pierwszych rzeźb 
w kamykach, do tego subfossilnego drzewa?

Ta wyprawa do Nepalu jest przełomem?

Kiedy w twoim życiu na dobre pojawiła się Wisła?

Są podróże, jest daleki Nepal, ale są też Beskidy.

Beskidy cię inspirują?

No i są wiślańskie niedźwiadki.

Na ile twoje życie jest twórczością, a na ile pracą? 
Udaje ci się to łączyć?Wylądowałem na ulicy - to zabrzmiało groźnie.

na kuli przy wjeździe do Wisły. Jeden stoi dzisiaj 
z nartami na Skolnitym, przed Mont Blanc siedzi 
niedźwiadek z filiżanką, na Kamiennym- z opo-
ną offroadową. Mamy jeszcze jednego, już jest 
gotowy i stanie przed ‚’Chatą Olimpijczyka’’ Jasia 
i Helenki- to niedźwiadek siedzący z garnkiem 
zupy. W sumie do zrobienia było osiem, jesz-
cze cztery mamy do wyrzeźbienia, ale jednego 
robi się półtorej miesiąca. Myślę, że w tym roku 
uda nam się wyrzeźbić te cztery niedźwiadki. 
Jeden będzie na dworcu PKP, to będzie niedź-
wiadek dróżnik z teczką i czapeczką. Na Joni-
dle, tam gdzie już jest ładnie zagospodarowana 
przestrzeń, będzie niedźwiadek łowiący ryby,  
w Czarnym stanie z pstrągiem w łapach. Ostatni 
pojawi się na wjeździe do Wisły, przy powsta-
jącym apartamentowcu, tam będzie śpiący na 
poduszce.
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Wieloletnia Prognoza  
Finansowa na lata 2020-2033 
oraz Budżet na rok 2020

Jak wygląda budżet na 2020 rok? 
Czy zadłużenie miasta rośnie, czy 
maleje? Czy znajdą się środki na 
kolejne inwestycje?

 Rada Miasta Wisła na sesji w dniu 19 grudnia 
2019 roku podjęła Uchwałę Budżetową na rok 
2020 oraz uchwałę w sprawie aktualizacji Wielo-
letniej Prognozy Finansowej. Wcześniej wszyst-
kie komisje Rady Miasta po wnikliwej analizie 
zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał, for-
malnie nie wnosząc jakichkolwiek uwag ani nie 
składając żadnych wniosków o zmiany. Opinie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
również były pozytywne.

 Od tego roku helikoptery medyczne będą 
mogły korzystać z lądowiska, które znajduje się 
na terenie Zameczku Prezydenckiego. To spore 
ułatwienie.  
 Lądowisko dla śmigłowców znajdujące się 
w Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle Czarnem 
zostało udostępnione na potrzeby lotów ratow-
niczych realizowanych przez Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe. Jak poinformowała Kancelaria Prezy-
denta RP, zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja 
Dudy z 24 stycznia 2020 roku zostało podpisane 
porozumienie w sprawie określenia zasad współ-
pracy w zakresie udostępniania niepublicznych 
lądowisk usytuowanych w obiektach służących 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pomię-
dzy KPRP i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym 

O tym szczegółowo pisze Damian Cieślar, 
Skarbnik Miasta Wisła.

 Planowane dochody roku 2020 są wyższe 
od ubiegłorocznych o ponad 10 mln PLN, w tym 
w zakresie dochodów majątkowych o niespełna 
5,9 mln PLN (związane jest to m.in. z faktem 
zaplanowania dotacji europejskich dla projek-
tów zrealizowanych z własnych środków w roku 
2019). 
 Planowane wydatki roku 2020 są niższe od 
ubiegłorocznych o ponad 6,5 mln PLN, w tym 
majątkowe o niespełna 11,9 mln PLN. Zaplano-
wana jest kontynuacja realizowanych inwestycji 
oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 
nowych projektów, które mogą uzyskać dofi-
nansowanie ze środków europejskich. Wydatki 
majątkowe stanowią 10,42% wszystkich wydat-
ków, przy czym najbardziej kosztownymi będą 

dochody
wydatki
przychody
rozchody

nadwyżka
zadłużenie 

68.525.000 PLN, w tym bieżące 61.442.200 PLN;
67.925.000 PLN, w tym bieżące 59.540.836 PLN;
1.201.624 PLN, tj. tzw. wolne środki z roku 2019; 
1.801.624 PLN, 
tj. spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek oraz wykup pierwszej 
serii z wyemitowanych w roku 2018 obligacji komunalnych;
600.000,00 PLN, tj. brak konieczności zaciągania nowego długu,
spadek o 1.801.624 PLN,
Spłata zadłużenia rozłożona jest na okres do 2031 roku, przy czym największe 
obciążenie nadwyżki operacyjnej budżetu nastąpi w latach 2021-2022.

 Projekty uchwał opracowane zostały zgodnie 
z przepisami ustawy o finansach publicznych, 
która wprowadziła bardzo restrykcyjne dla gmin 
ograniczenia m.in. co do zaciągania długu pu-
blicznego, rocznych kosztów obsługi tego dłu-
gu oraz relacji dochodów bieżących i wydatków 
bieżących. 
 Przyjęty budżet na rok 2020 charakteryzuje 
się następującymi wielkościami:

kontynuacje inwestycji: budowy kompleksu edu-
kacyjno-ekologicznego na Jonidle, rewitalizacji 
kompleksu basenowego oraz rewitalizacji budyn-
ku dworca kolejowego. Ponadto przewidziano 
realizację wielu zadań o niższych wartościach.
 Pośród wydatków bieżących największą 
pozycję w budżecie miasta na rok 2020 stano-
wią wydatki na oświatę w kwocie niespełna 18 
mln PLN, co oznacza kolejny rokroczny wzrost 
-  w porównaniu do roku 2019 o ponad 1,3 
mln PLN (7,9%). Na jej funkcjonowanie  gmina 
otrzyma subwencję z budżetu państwa w kwo-
cie ponad 7,2 mln PLN (wzrost w porównaniu 
do roku 2019 o ponad 0,5 mln PLN) co ozna-
cza, że dodatkowe 0,8 mln PLN musi pochodzić 
ze środków własnych Gminy Wisła. Subwencja 

oświatowa stanowi zabezpieczenie dla ledwie 
40% wydatków na wiślańską oświatę (w roku 
ubiegłym 42%) i nie wystarcza również na po-
krycie wynagrodzeń pracowników oświaty (12,2 
mln PLN). 
 Budżet miasta obejmuje również udzielenie 
dotacji w łącznej kwocie niespełna 4,7 mln PLN, 
przy czym w największym stopniu dotyczą one 
Wiślańskiego Centrum Kultury (1,2 mln PLN), 
Miejskiej Biblioteki Publicznej (0,6 mln PLN), Wi-
ślańskiego Stowarzyszenia Sportowego i innych 
stowarzyszeń sportowych (0,55 mln PLN), nie-
publicznego żłobka i niepublicznych przedszkoli 
(1,3 mln PLN), spółdzielni socjalnej (0,15 mln 

PLN) oraz grantów dla pozostałych stowarzy-
szeń (66 tys. PLN). Przewiduje się również do-
tacje dla właścicieli wiślańskich nieruchomości  
z przeznaczeniem na ochronę środowiska (wy-
miana pieców oraz usuwanie azbestu).
 Uchwały są dostępne w Biuletynie Infor-
macji Publicznej w zakładce „Budżet miasta”, co 
umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi ich 
ustaleniami. Graficzna prezentacja dochodów i 
wydatków budżetowych podlegająca codziennej 
automatycznej aktualizacji dostępna jest w ser-
wisie „Wiślański e-Urząd” [https://eurzad.wisla.
pl/eurzad].

Reklama

Zameczek Prezydencki jest 
otwarty dla śmigłowców LPR

AD

oraz Służbą Ochrony Państwa. Na mocy porozu-
mienia możliwe będzie dalsze korzystanie przez 
LPR z lądowiska zlokalizowanego w Warszawie 
(na budynku Biura Bezpieczeństwa Narodowego) 
oraz zostanie udostępnione lądowisko w Rezy-
dencji Prezydenta w Wiśle na potrzeby lotów 
ratowniczych realizowanych przez Lotnicze Po-
gotowie Ratunkowe.
– Udostępnienie lądowisk, będących w dys-
pozycji Kancelarii Prezydenta RP, na potrzeby 
transportu sanitarnego bez wątpienia wpłynie 
na szybsze i sprawniejsze udzielanie pomocy 
obywatelom przez służby medyczne, a także 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodaków 
– podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP.



8 9

Z prac Rady Miasta Wisła
W miesiącu styczniu Komisje 
Rady Miasta Wisła zajmowały 
się następującymi tematami:

1. Wykaz zadań własnych gminy pod kątem Komisji  
 Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2020 rok.
2. Analiza struktury dowozu uczniów (dowozy uczniów 
 niepełnosprawnych oraz dowozy uczniów do szkól 
 publicznych ogólnodostępnych).
3. Spotkanie z panią Dyrektor WCK (podsumowanie 
 i analiza roku 2019).
4. Podsumowanie działalności Wiślańskiej Organizacji 
 Turystycznej za rok 2019, oraz spotkanie 
 z zarządem wiślańskiej  agroturystyki.

Janusz Podżorski - Przewodniczący Rady Miasta Wisła

a)   Uchwała XIV/211/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 
 30 stycznia 2020 roku zmieniająca Wieloletnią  
 Prognozę Finansową  Miasta Wisła
b) Uchwała XIV/212/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 
 30 stycznia 2020 roku zmieniająca  budżet Miasta 
 Wisła na rok 2020
c)  Uchwała XIV/213/2020 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca 
 uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie 
 określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
 miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 
 miejscowej w drodze inkasa oraz określenia 
 inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 w opłacie miejscowej
d)  Uchwała XIV/214/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 
 30 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia 
 Klubu „Senior+” w Wiśle
e)  Uchwała XIV/215/2020 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie 
 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
 najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność 
 Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym na czas
 oznaczony do 5 lat
f)  Uchwała XIV/216/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 
 30 stycznia 2020 roku w sprawie niewyrażenia 
 zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta Wisła 
 na rok 2021 środków stanowiących fundusz 
 sołecki

g)  Uchwała XIV/217/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 
 30 stycznia 2020 roku w sprawie korzystania 
 z miejsc postojowych na zlokalizowanych poza 
 pasem drogowym nieruchomościach Gminy Wisła
h)  Uchwała XIV/218/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 
 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia 
 planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020
i)  Uchwała XIV/219/2020 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę 
 Nr XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 
 31 października 2013 r. w sprawie określenia 
 wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach 
 i opłatach lokalnych
j)  Uchwała XIV/220/2020 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca 
 uchwałę Nr XXXI/471/2013 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie 
 określenia warunków i trybu składania deklaracji 
 oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych 
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej
k) Uchwała XIV/221/2020 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 30 stycznia 2020 roku zmieniająca 
 uchwałę Nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia 
 dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
 inwestycji służących ochronie powietrza 
 polegających na wymianie źródeł ciepła 
 w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła

Podczas obrad Burmistrz Miasta Tomasz Bujok udzielał 
odpowiedzi na zgłoszone zapytania a Radni przekazy-
wali komunikaty i informacje.

Sesja Rady Miasta odbyła się 30 stycznia.
Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

W zasadzie żadnego. Możemy interwenio-
wać, przekazywać prośby i merytoryczne 
uwagi. Przypominam, że tę inwestycję pro-
wadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kato-
wicach i Urząd Marszałkowski. Co ważne, 
projektowanie tej przebudowy rozpoczęto 
wiosną 2014 roku, w zasadzie większość de-
cyzji o zakresie przebudowy drogi zostało 
podjętych w momencie, w którym nie byłem 
burmistrzem. Oczywiście w tej i poprzedniej 
kadencji, miasto interweniowało w Zarzą-
dzie Dróg Wojewódzkich i udało się m. in. 
zmodyfikować organizację ruchu podczas 
przebudowy drogi, organizację lewoskrętu 
przy skrzyżowaniu z ul. Bukowa, wykonanie 
bezkolizyjnych ścieżek rowerowych i inne, 
które obecnie są jeszcze dyskutowane.  Wy-
daje mi się, że powinniśmy przede wszyst-
kim po partnersku rozmawiać z ZDW i to się 
obecnie dzieje.

Kolejna dyskusja na ten temat odbyła się 
początkiem lutego. Mamy już główne zało-
żenia projektu i na ten temat chcemy roz-
począć szeroką dyskusję. Cieszy mnie fakt, 
że kiedy pierwsze informacje na ten temat 
pojawiły się w opinii publicznej, większość 
komentujących osób zdecydowanie po-
parła pomysł, żeby uporządkować reklamy  
w naszym mieście. Obecnie prowadzona jest 
inwentaryzacja reklam, myślę, że do końca 
roku będziemy mieli już gotowy dokument, 
który pomoże walczyć z chaosem reklamo-
wym.

Docelowo chcemy wyodrębnić miejsca dla 
mieszkańców, którzy będą mieli preferowane 
stawki, bądź upusty. Mówimy o miejscach 
albo bezpłatnych, albo płatnych w poło-
wie.  Pamiętajmy też, że w ciągu ostatnich 
czterech lat w Wiśle powstało dużo nowych 
miejsc parkingowych. Około 300 miejsc po-
wstało pod Skolnitym, kolejne 30 pod Gro-
niczkiem, kilkadziesiąt następnych w różnych 
miejscach naszego miasta. Przy centrum 
przesiadkowym już jest 15 nowych miejsc 
postojowych, to miejsca przede wszystkim 
dla osób podróżujących pociągiem, bądź 
autobusem. Także przy budynku dworca 
powstaną dwa miejsca na bezpłatny postój 
do 15 minut.  

Centrum Edukacji Ekologicznej chcemy 
otworzyć wiosną, w kwietniu bądź maju. 
Wszystkie plany działania centrum są obec-
nie opracowywane, inwestycja jest już zresz-
tą fizycznie gotowa. W kolejnych miesiącach 
będziemy informowali, w jaki dokładnie spo-
sób będzie działało Centrum. 

Kotły starsze niż 10 lat musimy wymienić do 
2021 roku. Jako samorząd przez najbliższe 
trzy lata chcemy pomóc w wymianie oko-
ło 300 kotłów. Od razu powiem, że kiedy 
ogłosimy informacje o dofinansowaniach na 
wymianę źródeł ciepła, warto się śpieszyć. 

5 pytań
do Tomasza Bujoka, 
burmistrza Wisły
Notował: AD

1. Jaki wpływ ma miasto na sposób realizacji 
drogi DK 94 do Wisły?

2. Ostatnio pojawiły się informacje, że w Wiśle 
może zostać uchwalona uchwała krajobra-
zowa. Kiedy może do tego dojść? Czy znamy 
już jakieś zasady, które będą obowiązywały 
w Wiśle?

3. Ile pieców zostanie wymienionych w tym 
roku? Do kiedy ostatecznie trzeba wymienić 
kocioł w domu na ekologiczny?

4. Czy miasto ma jakiś pomysł na dodatkowe 
miejsca parkingowe dla mieszkańców?

5. Kiedy zostanie otwarte Centrum Edukacji 
Ekologicznej?

Zadaj pytanie 
burmistrzowi Wisły! 
Pisz na adres: echo@wisla.pl

Dyżur Rady Miasta Wisła

Wychodzimy z założenia, że ten kto pierwszy 
złoży wniosek, będzie szybciej kwalifikowa-
ny do dopłat. W 2022  roku wszystkie stare 
piece w Wiśle powinny być już wymienione.

5. Gospodarka odpadami komunalnymi: - analiza 
 złożonych deklaracji co do ilości mieszkańców 
 zamieszkałych na stałe i tymczasowo, częstotli-
wość 
 i sposób weryfikacji meldunków czasowych, tryb 
 wzywania właścicieli. Windykacja zaległości 
 ściągalność.
6. Analiza zaległości podatkowych wobec gminy, 
 wpływ udzielonych ulg i umorzeń na dochody 
gminy.

Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski 
i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch pełnią dyżury w biurze 
Rady w każdą środę w godz. 8:00 - 10:00. Zapraszamy!
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1.  Koordynator zimowego utrzymania dróg 
 – Bogusław Juroszek – Pracownik Referatu 
 Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
 Wisła – 693 447 544
2.  Referat Gospodarki Komunalnej – 33 855 32 97
3.  Urząd Miejski w Wiśle 33 855 24 25
4.  Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowice 
 – 606 458 152, 32 781 92 11,
 Główny Wykonawca Firma „Dominik” 
 – 509 515 186, 501 174 151. Podwykonawca 
 – Firma Mirotrans – osoby do kontaktu: 
 Pan Mirosław Gazurek – 602 504 528,
 Utrzymanie tymczasowego oznakowania 
 firma –„Drogmol – Plus” – 728 319 182, 
 785 000 135
5.  Straż Miejska w Wiśle – 604 640 032, 
 33 855 25 21
6.  Komisariat Policji w Wiśle – 33 854 97 10

Drogi gminne i powiatowe:
I Obłaziec: tel. 535 330 899 - Byrt Paweł Usługi Le-
śne - REJON I (OBŁAZIEC): ul. Dębowa, ul. Gahura, 
ul. Letnia, ul. Żwirowa, ul. Cicha, ul. Ustrońska (boczny 
odcinek), ul. Przemysłowa, ul. Stroma, ul. Przylesie,  
ul. Wiosenna, ul. Strumykowa, Bulwar Słoneczny.
II Jawornik: tel. 517 267 460, 606 733 379 - Fir-
ma ZIBI Urszula Kamińska - REJON II (JAWORNIK):  
ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Wańkowska, ul. Le-
śna, ul. Jawornik (boczna), ul. Wrzosowa, ul. Nowa, 
ul. Niemca, ul. Pod Beskidek, ul. Kiczerowska, par-
king przy SP nr 5, ul. Polna, ul. Jodłowa, ul. Branców,  
ul. Cieślarów, ul. Soszowska, ul. Jawornik, Os. Bucznik.
III Centrum: tel. 796 290 869, 513 147 270 - Fir-
ma ZIBI Urszula Kamińska - REJON III (CENTRUM):  
ul. Kwiatowa, al. Burschego, ul. Kuryatty, ul. Kamien-
ny, ul. Jarzębata, ul. Bukowa (gminna), os. Tokarnia.
IV Centrum: tel. 507 825 227, 789 140 670 - Firma 
Transportowo-Usługowa Tomasz Szarzec - REJON 
IV (CENTRUM): Bulwar Księżycowy, ul. Wodna,  
ul. Lipowa, os. Zdejszy, ul. Stalmacha, ul. Towarowa, 
ul. B. Prusa, ul. 1 Maja, Park Kopczyńskiego, Plac 
Hoffa + teren szkoły, ul. Stellera, ul. Przy Skoczni, 
ul. Sztwietrni, ul. Boczna, ul. Różana, ul. Partecznik, 
ul. Beskidzka, ul. Miła, ul. Gimnazjalna, Targowisko 
miejskie + teren dworca autobusowego.
V Centrum: tel. 606 753 381, 698 899 368 - Fir-
ma Stolarsko Ciesielska Adam Wisełka - REJON V 
(CENTRUM): ul. Dziechcinka, ul. Sarnia, ul. Sosnowa,  
ul. Strażacka, os. Skolnity, os. Jurzyków.
VI Głębce: tel. 508 070 628 - Firma Usługowa „ROZ-
BUD” Krzok Paweł - REJON VI (GŁĘBCE): os. Mały 
Stożek, os. Kobyla, ul. Spokojna, ul. Przykopa, ul. Brze-
gowa, ul. Kopydło (boczne odcinki).

Zimowe utrzymanie dróg
Przedstawiamy wykaz telefonów do osób 
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie 
poszczególnych dróg na terenie miasta Wisła:

VII Głębce: tel. 605 587 372 - Adam Roman Firma 
Transportowo-Usługowo-Handlowa - REJON VII 
(GŁĘBCE): ul. Reymonta, ul. Wspólna, ul. Siglanów, 
ul. Ochorowicza, ul. Spacerowa do nr 19, ul. Jesiono-
wa, ul. Krzywa, ul. Radosna, ul. Groniczek, ul.1Maja 
i ul. Kopydło (boczne odcinki), Cmentarz komunalny 
+ parking.
VIII Głębce: tel. 501 711 844, 606 190 343 - Firma 
Ścinkowo-Zrywkowa Cieślar Andrzej - REJON VIII 
(GŁĘBCE): os. Głębce Górne, ul. Klonowa, ul. Kręta, 
ul. Dworcowa, ul. Kasztanowa, oś. Kozince, ul. Space-
rowa + boczny odcinek, ul. Głębce (boczne odcinki).
IX Głębce: tel. 508 070 628 - Firma Usługowa 
„ROZBUD” Krzok Paweł - REJON IX (GŁĘBCE):  
ul. Zjazdowa, ul. Górna, ul. Głęboka, os. Mrózków,  
ul. Turystyczna (boczne odcinki).
X Nowa Osada: tel. 603 576 861, 796 458 492  
- Firma ZIBI Urszula Kamińska - REJON X (NOWA 
OSADA): ul. Milkowska, ul. Gościejów (powiatowa  
i gminna), ul. Wypoczynkowa + os.Wróblonki.
XI Nowa Osada: tel.  663 222 086, 663 769 546, 
663 126 106 - Firma Transportowa Ryszard Szalbot 
- REJON XI (NOWA OSADA): ul. Zielona, ul. Jasna,  
ul. Partyzantów, ul. Bielanów, ul. Tartaczna, ul. Tor-
fowa, ul. Na Groń, ul. Prosta, ul. Łukowa, ul. Na 
Stoku, ul. Liściasta, ul. Do Potoku, ul. Pod Kozińce,  
os. Uścieńków, ul. Krótka, ul. Sportowa, ul. Czarne 
(boczny odcinek), ul.Wyzwolenia (boczne odcinki).
XII Malinka: tel. 604 992 751, 790 887 122  
- Inferno sp. z o.o. - REJON XII (MALINKA): ul. Fie-
dorowska, ul. Malinka (boczne odcinki), ul. Kadłubo-
wa, ul. Chałupiańska, ul. Ogródkowa, ul. Jałowcowa,  
ul. Niedźwiedzia, ul. Malinczanów, ul. Koszarzyska, 
os. Bajcary, teren przy SP nr 3.
XIII Malinka: tel. 604 308 012, 506 617 607 - 
AGROBUD Cieślar Jan - REJON XIII (MALINKA):  
os. Sadowy, ul. Rastoki + boczne odcinki, ul. Strycz-
ków, plac przed OSP Malinka i odcinek boczny  
ul. Malinka (za OSP), ul. Cieńkowska, ul. Kędziorow-
ska, ul. Malinka (odcinki boczne powyżej os. Sadowy).
XIV Czarne: tel. 695 821 646, 783 700 335  
- SKAŁKA Raszka Andrzej - REJON XIV (CZARNE): 
os. Równe, os. Bobrów, ul. Chłopska, ul. Połomska, 
ul. Biała Wisełka, ul. Jelenia, ul. Nowina, ul. Cieńków, 
ul. Biała Wisełka (odcinek od „Fojtuli” do OSP wraz z 
chodnikami), place przed SP nr 2 i OSP Wisła Czarne.
XV Czarne: tel. 783 700 335, 509 330 156 - SKAŁKA 
Raszka Andrzej - REJON XV (CZARNE): ul. Słoneczna, 
ul. Nad Zaporą, os. Noclegi, os. Borowina, os. Czupel, 
ul. Skalna.
XVI Drogi powiatowe: 604 992 751, 790 887 122,  
- Inferno sp. z o.o. - REJON XVI (Drogi powiatowe): 
ul. Zameczek, ul. Czarne, ul. 11 Listopada, ul. Gór-
nośląska, ul. Olimpijska, ul. Konopnickiej, ul. Willowa, 
ul. Bukowa.

lu
ty

KALENDARZ IMPREZ

Julian Ochorowicz i jego czasy
(drc)

 Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniego-
nia w Wiśle, Wydział Humanistyczny Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polskie Stowa-
rzyszenie Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem  
i Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowi-
czówka” serdecznie zapraszają na trzy wyda-
rzenia. 
 Pierwsze - otwarte seminarium naukowe „Ju-
lian Ochorowicz i jego czasy” z okazji 170. rocz-
nicy urodzin Juliana Ochorowicza - odbędzie się 

20 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w Muzeum Ma-
gicznego Realizmu „Ochorowiczówka” ul. Julia-
na Ochorowicza. Takze 20 lutego o godz. 16.00   
w sali głównej biblioteki pl. Bogumiła Hoffa 3 
odbędzie się spotkanie z Moniką Piątkowską – 
Autorką książki „Prus. Śledztwo biograficzne”.  
Od 14 lutego do 18 marca w bibliotece w godzi-
nach pracy można także zobaczyć wystawę „Ju-
lian Ochorowicz – życie i dzieło”. Wstęp wolny!

17-21
24-28

20

15

14

27-1.03

Konkurs na Najlepsze Beskidzkie Krepliki
Hotel Aries  - Wisła Czarne

170. rocznica urodzin Juliana Ochorowicza

Akademickie Mistrzostwa 
Polski w Snowboardzie

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia

Skolnity Ski & Bike

Mistrzostwa Polski Księży  
i Kleryków w slalomie gigancie

Szkolenia narciarsko-biegowe

Ośrodek Narciarski Stożek

OS Jonidło

Walentynki na stoku
Skolnity Ski & Bike

Wiślańskie Walentynki
Sala Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia

5-7

6-7

8

Czekając na wiosnę / Jarní Ozvĕny, 
festiwal podróżniczo-muzyczny

II Dni Organowe

Dzień Kobiet na stoku

Babskie sprawy 
– świętujemy Dzień Kobiet

Sala Państwowej Szkoły Muzycznej 
i Ogniska Muzycznego im. J.Drozda

Skolnity Ski & Bike

Sala w budynku Centrum Przesiadkowego (Klub Seniora)m
ar

ze
c

24

22

15

1

16

5-8

Finał Pucharu Korony Czantorii

Zabiegana Kobieta

II Zakręcony Patchwork.
Warsztaty szycia Patchwork

Kolej Linowa Czantoria

CWS GWAREK

Ustroń Jaszowiec

14

Akcja krwiodawstwa

Spotkanie Seniorów 
z Adamem Makowiczem

Rynek

MDK „Prażakówka”

Lododisco – zabawa  
na lodowisku

Lodowisko, Al. Legionów

Bal na lodzie
Lodowisko, Al. Legionów

Walentynki na stoku 
(karnety zniżkowe dla par)

Kolej Linowa Czantoria

10-13XXII Ustrońskie Spotkania Teatralne
Miejski Dom Kultury „Prażakówka”, 

impreza biletowana
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Do Chin na biegówki. 
Relacja z Changchun

Zapraszamy na obszerną 
relację z wyjazdu do Chin, 
do miasta Changchun.

Iwona Boś

 Na początku roku w długodystansowym bie-
gu narciarskim wzięły tam udział dwie biegaczki 
z Wisły. Szczegółowo wyjazd relacjonuje Iwona 
Boś.
 Bieg długodystansowy w Chinach. Pomysł 
urodził się w kwietniu 2019 roku i wtedy też 
zostały kupione bilety, potem już sprawy poto-
czyły się bardzo szybko. Dziesięciu śmiałków, 
osób znajomych i nieznajomych, miłośników nar-
ciarstwa biegowego wyruszyło w daleką podróż 
do Chin, aby w dalekim Changchun pokonać na 
nartach trasę 50 km. Pomysłodawczynią była 
Halina Olejniczak, trenerka, pasjonatka narciar-
stwa biegowego z Kościeliska. Decyzja podjęta, 
bilety kupione i co dalej? Organizacja wyjazdu. 
Sam wniosek wizowy to 10 stron szczegółowych 
pytań. Następnie organizacja: hotele, transfery 
i program zwiedzania w pierwszym i kolejnych 
dniach pobytu. I wreszcie nadchodzi dzień wy-
lotu, dzień 31 grudnia 2019 roku, z lotniska  
w Warszawie. 
 Większość uczestników po raz pierwszy 
spotyka się na lotnisku. Są to „dwie instruktorki  
z Wisły”. Ja, czyli Iwona Boś i Maria Bujok a także 
Lilianna Miś, Ewa Rejdak, Magdalena Kwiecińska, 
Maciej Tracz z synem Mikołajem. Wcześniej do 
Chin polecieli Bartosz Bierowiec, nasz niedowi-

dzący kolega,  wraz z żoną. Na lotnisku w Pekinie 
spotykamy się z naszą anglojęzyczną przewod-
niczką o przepięknym imieniu Snow, taszczymy 
nasze bagaże (w tym dwa pokrowce z nartami) 
do busika, którym podróżujemy w tym dniu po 
Pekinie. Jest 7 rano czasu chińskiego, nieprzy-
tomni zwiedzamy słynny Wielki Mur Chiński. 
Wracamy do naszego autokaru i pędzimy na 
Stadion Olimpijski. 
 Na dworzec można dostać się po okazaniu 
biletu i paszportu. Porządku pilnują umunduro-
wani strażnicy w pięknych strojach z gwiazdą  
na czapce. Aby wejść na teren dworca przecho-
dzi się kontrolę bagażu oraz rewizję osobistą, 
należy wejść na specjalny stopień, ochrona do-
kładnie sprawdza człowieka z przodu i z tyłu,  
a nawet sprawdzają co mamy schowane w czap-
ce. I tak umordowani zostajemy doprowadzeni 
pod drzwi wejściowe, na peron. Drzwi  są za-
mknięte łańcuchem na kłódkę, ustawiamy się 
w kolejce i czekamy na wejście na peron około 
30 minut przed wjazdem pociągu. Kiedy pociąg 
stoi już na peronie, pracownicy wpuszczają nas 
do niego. Przed wejściem do pociągu jeszcze 
sprawdzane są paszporty i bilety. Po wtaszcze-
niu całego bagażu do przedziału, jedziemy 900 
km w wagonach sypialnych. Jest po 22.00 czasu 
chińskiego. Łóżka mamy piętrowe, po 4 osoby 
w przedziale. Rano o 6.00 konduktor budzi po-
dróżnych. Ledwo żywi, wysiadamy na peronie 
dworca w Changchun. Tylko jaki kierunek obrać 
aby trafić do hotelu? Jest coś w rodzaju infor-
macji turystycznej i jest pani, która mówi trochę 
po angielsku. Po ok. 20 minutach docieramy do 
hotelu. Super, udało się. Bariera językowa jest 
ogromna, bardzo mało osób mówi po angielsku, 
nawet w naszym hotelu jest z tym problem, uży-
wamy głównie translatora. Biuro zawodów na-
szego biegu znajduje się w oddalonym o 20 km 
Hotelu Sheraton. 
 Rano śniadanie, w innym budynku niż po-
koje. Jemy pałeczkami i pędzimy do zamówio-
nych dzień wcześniej taksówek. Uwijamy się  
i po ok 20 minutach jesteśmy w Sheratonie, tam 
odbieramy pakiety startowe i jedziemy autoka-
rami na trening i rozpoznanie trasy. Ale niestety 
jest przygotowana tylko mała pętla 5 km. Tam 
oczywiście sesja zdjęciowa, rzeźby lodowe. Szok, 

piękne i niezwykłe miejsce. Jest śnieg i mróz. 
Wiele ekip, narciarzy z Europy i Chin. Narty słabo 
jadą, tępy sztuczny śnieg nie ułatwia szusowania 
po trasie na której nie ma jeszcze torów. Do-
gadujemy się w hotelu z organizatorami biegu  
i mamy do dyspozycji własny autobus w niskiej 
cenie, a nawet osobistą wolontariuszkę, która 
się nami opiekuje w temacie zamawiania trans-
portu. Wracamy do hotelu, kolejne wyzwanie 
przed nami - zamówienie śniadania na godz. 
6.30, niestety dostaniemy tylko tosty i dżem, 
Kucharz przychodzi na 7.00 i nic się nie da zro-
bić w tym temacie. Ale mamy własny autobus 
tak więc następnego dnia, wygodnie jedziemy 
na zawody. Zimno jak diabli, temperatura docho-
dzi do minus 20 stopni. Dla zawodników zostały 
przygotowane ogrzewane namioty – przebieral-
nie. Po kolejnej nieprzespanej nocy (stres przed 
zawodami) stajemy na starcie. Mamy drugi sektor 
Elite. Z nami sami obcokrajowcy. Dowiadujemy 
się od zawodnika z naszego sektora, który przy-
leciał z USA, że w transporcie połamali mu narty 
i dostał zapasowe od organizatora. Na starcie 
niezwykła atmosfera, grupa bębniarzy, prasa, 
media, zdjęcia, przemówienia oficjeli. My same 
z Marysią przed startem jesteśmy rozchwytywa-
ne. Zdjęcia, wywiady dla prasy itp. Biegniemy na 
50 km stylem klasycznym. Przed nami tylko sek-
tor z czołowymi zawodnikami, jest bardzo mało 
kobiet, a za nami sektory z chińską młodzieżą  
i zawodnikami startującymi na 25 km. 
 Godzina 10.00 - start! Kawałek prostej trasy 
i zakręt, następnie podbieg i krótki ostry zjazd. 
Przed zjazdem stoi porządkowy i kieruje ruchem. 
Do zjazdu może przystąpić kilka osób. Już wiem 
dlaczego, zawodnicy z Chin niestety mają pro-
blem z hamowaniem i wpadają jeden na drugie-
go. Po chwili na zjeździe rośnie góra zawodni-
ków. Porządkowy chodzi i krzyczy, zbiera czapki  
i kije. Nikt nie przestrzega ruchu prawostron-
nego. Wszyscy depczą po nartach, wbijają kije 
gdzie popadnie, panuje ogromny chaos. Obok 
trasy sporo osób kibicuje, ale też spaceruje po 
trasie. Moje narty niestety nie jadą za szybko, za-
powiada się harówka. Trasa raczej płaska, jeden 

długi podbieg na pętli 25 km. Druga pętla już bez 
tłoku. Zmieściłam się w wymaganym czasie 6 
godzin. Ciężko było. Zmiana klimatu, inny wymiar 
czasu i przestrzeni. Niska temperatura, źle dobra-
ne narty, dieta zrobiły swoje. Honor ratuje moja 
koleżanka z Wisły Maria Bujok, która uzyskuje 
bardzo dobry czas i wynik. Po biegu, oczywiście 
zdjęcia i ogromna satysfakcja, że już po... Szyb-
kie przegrupowanie w Sheratonie i powrót do 
hotelu. Rano pobudka, śniadanie i szybka ewa-
kuacja na stację kolejową.  Jedziemy 6 godzin,  
w pierwszej klasie. Nasz ”chiński pendolino” 
mknie z szybkością 310 km/h.

 Na dworcu spotykamy się z naszą znajomą 
przewodniczką Snow i jedziemy do hotelu. Tam 
z kolei spotykamy naszych kolegów Czechów. 
Jaki ten świat mały... 
 Reasumując, wyjazd udany bez większych 
strat w ludziach. Polecam, chętnie służę pomocą. 
Razem daliśmy radę, jednak w kupie siła. Ko-
rzystając z okazji, zapraszam na kolejny wypad 
narciarski, tym razem do Szwajcarii na Engandin 
Maraton bieg w ramach Worldlopped w dniu 8 
marca 2020 roku.
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Straż Miejska informuje

Kronika policyjna:

st. insp. Wojciech Pliszczyński

Komisarz Tomasz Domagała

 Po raz kolejny w komunikacie porządkowym przypominam o obowią-
zującej na terenie województwa śląskiego uchwale dotyczącej ochrony 
powietrza, oraz ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw.

 Zakazane jest spalanie węgla brunatnego, 
mułów i fotokoncentratów oraz biomasy sta-
łej o wilgotności powyżej 20 % ( np. mokrego 
drewna, trocin). Do powyższych zmian większość 
mieszkańców już się dostosowała, ale kolejnym 
etapem tej uchwały jest konieczność wymiany 
dotychczasowych źródeł ogrzewania na kotły 
klasy 5. 
 Mimo, że konieczność wymiany najstar-
szych piecy C.O. musi nastąpić do końca 2021 
roku, już dziś powinniśmy planować to zadanie.  
Im bliżej tej granicznej daty, tym ciężej będzie 
nam ustalić termin wymiany z instalatorem. Tak-
że w ramach pomocy właścicielom budynków 
mieszkalnych w wymianie źródeł ciepła z progra-
mu „Czyste Powietrze”, czy programu pomocy, 
realizowanym w najbliższym czasie przez miasto 
powinniśmy pamiętać, że osoby czekające do 

•  2 stycznia, ul. 1 Maja i ul. Gościejów: 
 policjanci komisariatu policji w Wiśle ujawnili 
 dwie osoby zaginione. Na Gościejowie 
 ujawniono obywatelkę Danii, której zaginięcie 
 zgłoszono kilka dni wcześniej. Na ul. 1 Maja 
 znaleziono zaginioną mieszkankę Wisły.

•  10 stycznia, ul. Malinka: zatrzymano 
 poszukiwanego mieszkańca Kołobrzegu 
 celem doprowadzenia do zakładu karnego. 

•  15 stycznia, ul. Na Stoku: w ośrodku 
 narciarskim Nowa Osada dokonano 
 przywłaszczenia telefonu komórkowego 
 na szkodę mieszkanki Katowic. 
 Nie zatrzymano sprawców, postępowanie 
 jest w toku. 

ostatniej chwili mogą nie zdążyć realizacją, lub 
rozliczeniem dotacji. Pula pieniędzy przeznaczo-
na na dofinansowania nie gwarantuje każdemu 
automatycznie otrzymania dotacji. Dofinansowa-
nie po spełnieniu stawianych kryteriów jest przy-
znawane według kolejności składania zgłoszeń. 
 Właścicieli posesji którzy są przyzwyczajeni 
do tradycyjnego opalania domów informuję, że  
w 2019 roku kilku producentów uzyskało cer-
tyfikat klasy 5 lub Ecodesign dla tradycyjnych 
pieców, często jednak konieczne jest zastoso-
wanie bufora – wymiennika pomiędzy instalacją, 
a piecem, oraz stosowanie paliwa najwyższej ja-
kości. Z uwagi na charakter naszej turystycznej 
miejscowości zwracam się do wszystkich miesz-
kańców z prośbą o przestrzeganie przepisów  
podjętej uchwały antysmogowej.

•  17 stycznia, ul. Wyzwolenia: policjanci 
 wydziału ruchu drogowego KPP w Cieszynie 
 zatrzymali mieszkańca Wisły, który kierował 
 samochodem pod wpływem alkoholu. Miał 
 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 

•  20 stycznia, ul. Malinka: dokonano 
 przywłaszczenia deski snowboardowej na 
 szkodę mieszkanki Tych. Sprawa jest w toku.

•  24 stycznia, ul. Bursche: dokonano kradzieży 
 samochodu Audi A6 o wartości 65 tysięcy 
 złotych, na szkodę mieszkańca Katowic. 
 Sprawa jest w toku. 

Wisła z lotu ptaka
 W galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury do 17 lutego można zobaczyć wystawę zdjęć Roberta 
Neumanna. Wystawa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Wstęp na 
wystawę jest wolny, dlatego tym bardziej zachęcamy do jej obejrzenia. Poniżej publikujemy kilka 
pięknych zdjęć, które w dużym formacie można zobaczyć w WCK. 
 Robert Neumann urodził się 4 marca 1985 r. w Gliwicach. Studiował w Wielkiej Brytanii. Tytuł 
inżyniera budownictwa zdobył na Uniwersytecie w Glasgow, w Szkocji. Przez długi czas wolne 
chwile spędzał na rowerze górskim, z czasem przesiadł się za stery drona. Uwielbia fotografować 
i filmować i choć zaczynał od bezzałogowych statków powietrznych z czasem docenił fotografię 
tradycyjną. Najbardziej w swoich pracach lubi tematykę lotniczą, sportową oraz tradycje lokalne.
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Czytanie na śniadanie Śląsk… zbuntowany

Wiślanie w Polskich 
Siłach Zbrojnych

Dyskusyjny Klub Książki

(drc)

(drc)

(drc)

Małgorzata Niemczyk

 Kolejna edycja akcji „Czytanie na śniadanie”, 
organizowanej co roku w czasie ferii zimowych 
przez bibliotekę w Wiśle, znów cieszyła się nie-
słabnącym zainteresowaniem. Najmłodsi mogli w 
tym roku wysłuchać opowiadań i obejrzeć bajki o 
przygodach psa Reksia. W role lektorów wcielili 

 Gościem czytelników 16 stycznia 2020 roku 
był Dariusz Zalega – dziennikarz i doktorant  
w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego. 
Jego książka pt. „Zbuntowany Śląsk” ukazała się 
końcem 2019 roku w Wydawnictwie Czarne.
Prezentacji książki, poświęconej Ślązakom wal-
czącym w hiszpańskiej wojnie domowej prze-
ciwko gen. Franco, towarzyszył film pt. „Pięść  
i dynamit. Opowieść o śląskich antyfaszystach  
w Hiszpanii” również zrealizowany przez Dariu-
sza Zalegę. Zarówno film, jak i książka na wstę-
pie ukazują biedę panującą na Śląsku w latach 
międzywojennych, zwłaszcza wśród robotników, 
którzy za pracą często emigrowali do Francji czy 
Belgii. Mimo ciężkiego losu wspierali innych, 
m.in. zgłaszając się na ochotnika, by walczyć 
w Hiszpanii w obronie robotniczych ideałów  
i Republiki. Co najciekawsze dla czytelników wi-
ślańskiej biblioteki, także mieszkańcy Wisły brali 
udział w wojnie domowej w Hiszpanii. Byli wśród 
nich trzej bracia Pilchowie oraz Andrzej Słowiok, 
o których można dowiedzieć się m.in. z doku-

 W wiślańskiej bibliotece odbyło się pierwsze 
w tym roku spotkanie grupy dyskusyjnej, która 
podjęła niezmiernie ciekawy, ale i bardzo trud-
ny temat udziału mieszkańców Wisły w działa-
niach II wojny światowej w oddziałach Polskich 
Sił Zbrojnych. W dyskusję wprowadziła zebra-
nych historyk Danuta Szczypka, która tworzy 
bazę mieszkańców Wisły służących w polskich 
jednostkach na Zachodzie.
 Zadanie jest niezwykle trudne, gdyż w okre-
sie Polski Ludowej informacja o służbie i pobycie 
na Zachodzie narażała żołnierza i jego rodzinę na 
wielkie niebezpieczeństwo. Większość żołnierzy 
PSZ była dezerterami z Wehrmachtu, do którego 
na siłę wcielano m.in. Ślązaków, część stanowi-
li ewakuowani z ZSRR i Francji, a pozostali to 
uwolnieni jeńcy wojenni, uciekinierzy spod oku-
pacji i Polonia, w tym polscy górnicy pracujący 
we Francji. Wśród nich było (według ustaleń Da-
nuty Szczypki na dzień dzisiejszy) 188 mieszkań-
ców Wisły, ale z pewnością lista nie jest jeszcze 
zamknięta. Trzech przedostało się przez zieloną 
granicę (w tym Adolf Pilch „Góra”, „Dolina”, któ-
rego 20. rocznica śmierci minęła 26 stycznia), 

 W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle  
15 stycznia odbyło się pierwsze, inauguracyjne 
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Kilkuna-
stu miłośników książek spotkało się przy kawie, 
aby w miłej atmosferze opowiedzieć o prze-
czytanych lekturach, podzielić się swoimi prze-
myśleniami i przeżyciami, zachęcić  innych do 
przeczytania danej pozycji. Uczestnicy chętnie 
dzielili się swoimi wrażeniami, opowieści wzbu-
dzały emocje i wywoływały uśmiech. Obecni byli 

także słuchacze, którzy nie zabierali głosu, ale 
przysłuchiwali się dyskusji. Na kolejne spotkanie 
zebrani umówili się, że przeczytają książki Sabiny 
Waszut, która będzie gościem wiślańskiej biblio-
teki w maju, podczas Tygodnia Bibliotek. Spo-
tkania Dyskusyjnego Klubu Książki odbywać się 
będą w każdą trzecią środę miesiąca. Zapraszamy 
do biblioteki wszystkich chętnych do dyskusji  
o książkach już 19 lutego na godz. 11.00.

czterech uciekło z robót, 75 było dezerterami 
Wehrmachtu lub jeńcami. Losy pozostałych nie 
są znane. Wiślanie służyli w II Korpusie gen. W. 
Andersa, w I Dywizji Pancernej gen. S. Maczka,  
w I Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej 
gen. S. Sosabowskiego, a nawet jako personel 
naziemny w lotnictwie oraz w marynarce. Po 
wojnie większość wróciła do Wisły (80 spoczywa 
na cmentarzu ewangelickim na Gróniczku, 13 na 
cmentarzu komunalnym, na cmentarzu katolic-
kim nie ma mieszkańców Wisły z 1939 roku).
 Wszystkich, którzy mają wiedzę o wiślań-
skich żołnierzach, potrafią uzupełnić ich histo-
rię lub zrekonstruować szlak bojowy prosimy  
o kontakt. Udokumentowanie losów wojennych 
mieszkańców Wisły jest niezmiernie ważne dla 
dziejów naszej miejscowości (biblioteka@wils.pl 
lub tel. 33 8552691). Grupa dyskusyjna zaprasza 
na kolejne spotkanie 25 lutego (wtorek) o godz. 
16.00. Temat: „Potrzeby kulturalne Wisły. Co zo-
stało z koncepcji przedstawionej w 1988 roku?” 
Podstawą do dyskusji będzie krótki tekst Jana 
Kropa dostępny w czytelni biblioteki. Wszystkich 
chętnych zapraszamy!!!

się wolontariusze: panie z Wiślańskiej Akademii 
Aktywnych, chętni czytelnicy, przyjaciele i pra-
cownicy biblioteki. Codziennie od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.30-10.00 w wypożyczalni 
dla dzieci i młodzieży niepodzielnie królował 
Reksio. Nawet rodzicom się podobało!

W Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej im. Jana Śniegonia w Wiśle 
odbyło się pierwsze w tym 
roku spotkanie autorskie 
i promocja książki.

mentów zachowanych w archiwum w Moskwie. 
Z pasją o nich i innych zapomnianych Ślązakach 
opowiedział Dariusz Zalega, który bardzo spodo-
bał się wiślańskiej publiczności.
 Po projekcji filmu i spotkaniu z autorem po-
sypały się pytania, można było zakupić książkę, 
której egzemplarze rozeszły się jak ciepłe bu-
łeczki. Dariusz Zalega odpowiadał na pytania  
i podpisywał swoją pracę. Przy kawie, toczyły 
się liczne rozmowy i dyskusje. Zapraszamy do 
wiślańskiej biblioteki!

W krainie Astrid
Monika Śliwka

 Cztery warsztaty z cyklu „W krainie Astrid” 
zorganizowane zostały podczas ferii zimowych 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle. Za-
jęcia w dniach 14, 16, 21 i 23 stycznia 2020 
roku upłynęły w atmosferze zabawy, czytania  
i tworzenia prac plastycznych.  
 Na początku uczestnicy warsztatów skoncen-
trowanych wokół twórczości Astrid Lindgreen 
wybrali się w wirtualną podróż śladami dobrze 
wszystkim znanych bohaterów: Emila ze Sma-
landii, Pippi Pończosznki, Ronji, Karlssona, dzieci  
z Bullerbyn i dzieci z ulicy Awanturników. Rela-
cję z fascynującej wyprawy do Szwecji w dwóch 
częściach przekazali Tomek i Krzysztof Cieśla-
rowie wraz ze swoją mamą. Słuchacze mieli 
okazję zobaczyć krainę Astrid i wysłuchać naj-
ciekawszych fragmentów omawianych książek. 
Po prelekcji był czas na poczęstunek, wspólną 

integrację oraz na wykonanie prac plastycznych. 
Podczas kolejnych dwóch warsztatów uczestnicy 
poznali losy i pomysły małej Lotty, która nigdy 
się nie nudziła i zawsze znajdowała sposób na 
dobrą zabawę. Po wspólnym czytaniu był czas 
na rozwiązywanie obrazkowych krzyżówek i ła-
migłówek. 
 Dziękujemy rodzinie Cieślarów za wspania-
łą relacją z podróży, a uczestnikom za aktywny 
udział. Szczególne podziękowania kierujemy 
pod adresem fundatorów poczęstunków dla 
dzieci, którymi zostali: PPHU „Wiślanka”, Cukier-
nia „Na Blejchu”, Cukiernia „Delicje”, Cukiernia  
„U Janeczki”, Piekarnia „U Troszoka”, Kiosk owo-
cowo-warzywny - Grzegorz Osiński oraz Hotel 
„Gołębiewski”. I oczywiście codziennie zaprasza-
my do biblioteki!
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Biblioteka poleca
Oprac. MBP Wisła

Magdalena Kopeć, Trzy zimy, Wydawnictwo Lira, Warszawa 2019.

K. Mitnick, S. Wozniak, W. Simon, Duch w sieci, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2019.

Anna Llenas, Kolorowy potwór, Wydawnictwo Mamania, 
Warszawa 2018.

Druga połowa XIX wieku. Rogaszyce – piękny ziemiański majątek. Mieszkają 
tu właściciel, pan Mikołaj, jego matka, Barbara i dwie córki, które wkrótce 
powinny wyjść za mąż. W tle mamy zbliżające się wielkimi krokami po-
wstanie styczniowe. Wszystko to opisane jest barwnym, stylizowanym, 
ciekawym, lecz przy tym przystępnym językiem, lektura pochłania już  
od pierwszych stron. Marianna, młodsza córka ziemianina, zakochuje się  
w rosyjskim szlachcicu Andrzeju Rohowie, który ma polskie korzenie, jednak 
choć jest uczciwy, wykształcony i przedsiębiorczy, to w oczach sąsiadów 
uchodzi przede wszystkim za… Moskala. Zaręczyny Marianny i Andrzeja 
zostają zerwane. Jednak drogi bohaterów znowu się skrzyżują. Trzy zimy  
to wielowątkowa opowieść o miłości i o dojrzewaniu do podejmowania 
niełatwych decyzji, rozgrywająca się w trudnych czasach zaborów. Spo-
łeczne stereotypy, narodowe uprzedzenia, naciski rodziny, wichry historii...  
i walka Marianny i Andrzeja o osobiste szczęście. Powieść czyta się z dużym 
zainteresowaniem – zwłaszcza, że zabiera czytelnika w czasy nam nieznane, 
intryguje i wciąga bez reszty. Polecamy!

Najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek… Autobiografia najsłynniejsze-
go na świecie hakera to pasjonująca, porywająca opowieść, która wciąga jak 
najlepszy film sensacyjny. Ta pełna zwrotów akcji, zawiłych intryg i wyrafi-
nowanych rozgrywek historia przedstawia człowieka, który łamał systemy 
komputerowe i „doskonałe” zabezpieczenia. I bardzo długo wyprzedzał 
FBI o krok. Chcesz przekonać się, kim jest Kevin Mitnick – przestępcą, 
buntownikiem czy rewolucjonistą – przeczytaj i przekonaj się sam!

Kolorowy potwór błądzi bez celu zdezorientowany ponieważ jego ciało 
jest pokryte różnobarwną farbą. Jego emocje się pomieszały, sam już nie 
wie, co właściwie czuje! Trzeba to szybko naprawić. Z pomocą śpieszy mała 
dziewczynka, która cierpliwie tłumaczy mu, że kolor czerwony to złość, 
niebieski to smutek, żółty – radość, cała feeria barw odpowiada odmien-
nym nastrojom. Wszystko wróci do normy, gdy tylko rozpoznamy emocje  
i włożymy do odpowiednego słoika… Czy to duzi, czy to mali wszyscy mamy 
czasem problem z emocjami. Jak je rozpoznać i jak nad nimi zapanować? 
Oto pytania, na które znajdziemy odpowiedzi w bogato ilustrowanej po-
zycji dla najmłodszych. Prosta i zabawna historia, która wprowadzi dzieci 
w fascynujący język uczuć. Nauczcie się razem z kolorowym potworem, 
jak nazywać emocje. Warto przeczytać!

Miejsce na Twoją
REKLAMĘ
Zadźwoń:
602 177 262

Reklama

Dom Kultury w Wiśle
zaprasza na warsztaty!

Poniedziałek:

Czwartek:

Wtorek:

Środa:

Piątek:

17:00 – 19:00 – warsztaty szydełkowe dla 
początkujących „Z szydełkiem na ty”

17:00 - 18:00 – Dziecięcy Zespół Regionalny 
„Mała Wisła” – zajęcia bezpłatne 
(Sala w Klubie Seniora, Centrum Przesiadkowe), 
zapisy/informacje: 505-941-364

18:00 – 20:00 – próby zespołu regionalnego 
„Wisła” – zajęcia bezpłatne 
(Sala w Klubie Seniora, Centrum Przesiadkowe), 
zapisy/ informacje: 505-941-364

18:00 - 19:30 
- grupa teatralno-kabaretowa „EMOCJA” 
- zajęcia bezpłatne,
zapisy/ informacje: 696-517-060

18:00 – 19:00 – salsa solo – koszt 12 zł/zajęcia; 
zapisy/informacje: 504-231-395

15:00 – 16:00 – zajęcia plastyczne 
dla dzieci – koszt: 5 zł/zajęcia
17:30 - 19:00 - zajęcia z robotyki
i programowania

19:00 - 20:30 - taniec nowoczesny; grupa 
młodzieżowa - 15 lat i starsze; koszt 30zł/miesiąc;
zapisy/informacje: 509-447-638

14:00 - 15:30 - zajęcia z robotyki 
i programowania
16:10 – 19:10 – balet dla dzieci: 
16:10 – grupa początkująca; 
17:10 – grupa średnio zaawansowana; 
18:10 – grupa zaawansowana; 
koszt: 20zł/ zajęcia; 
zapisy/informacje: 696-176-313
17:00 – 19:00 – grupa teatralna 
„Twarzą w twarz” – Sala w Klubie Seniora, 
Centrum Przesiadkowe; 
zapisy/ informacje: 518-564-400 
19:30 – 21:00 – próby Wiślańskiego Zespołu 
Kameralnego; koszt: 5 zł/miesiąc; 
zapisy/informacje: 511-126-236
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 Nikola Kubaczka, uczennica Zespołu Szkół Ga-
stronomiczno-Hotelarskich w Wiśle wzięła udział 
w I Małopolskim Pucharze Szkół Gastronomicz-
nych „Smaki historii czyli magiczny smak Krakowa” 
w Centrum Inspiracji Kulinarnych Makro. 
 Konkurs był organizowany przez Stowarzy-
szenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników. 
Uczestnikami konkursu byli uczniowie, którzy 
w poprzednich latach zajęli pierwsze miejsce 
w konkursach objętych patronatem Stowarzy-
szenia.  Zadaniem każdego z uczestników było 
wykonanie 7 porcji dania zasadniczego, którego 
głównym składnikiem był kurczak zagrodowy 
lub kukurydziany. Dodatkowo w daniu należało 
wykorzystać obowiązkowo składniki regionalne 
takie jak: suska sechlońska, jabłko łąckie, bundz, 
bryndza podhalańska, miód rzepakowy oraz obo-
wiązkowo produkty reprezentujące dziedzictwo 
gastronomiczne Krakowa takie jak obwarzanek 
krakowski, chleb prądnicki czy kiełbasę piasz-
czańską. Czas na przygotowanie dania głównego 
wynosił 150 minut. By dobrze przygotować się 
do finału, uczennica musiała wielokrotnie prze-
ćwiczyć poszczególne czynności, by w ostatnich 

 Minione miesiące roku szkolnego 2019/2020 
okazały się bardzo pracowite w Liceum Ogólno-
kształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle zarówno 
dla uczniów, jak i nauczycieli. Oprócz codzien-
nego wysiłku wkładanego w zdobywanie wiedzy, 
miały miejsce różnorodne działania. 
 Nasi uczniowie poszerzali swoją wiedzę teo-
retyczną w trakcie praktycznych zajęć: w Sta-
rostwie Powiatowym z zakresu wiedzy o spo-
łeczeństwie, w Muzeum Śląska Cieszyńskiego  
w ramach lekcji historii, w Radiu Katowice  
z wiedzy o mediach współczesnych, w Lotni-
czym Pogotowiu Ratunkowym i bielskiej Aka-
demii Techniczno-Humanistycznej z ratownictwa 
medycznego. Wzięli także udział w konkursie 
gwarowym, w warsztatach w ramach Ogólno-
polskiego Tygodnia Kariery i z zakresu cyberbez-
pieczeństwa oraz zajęciach w języku angielskim 
programu Erasmus+. Integracji społeczności 
szkolnej służyły: rajd integracyjny włączający 
w nasze grono uczniów pięciu klas pierwszych, 
konkursy z okazji Święta Niepodległości, spotka-
nie z absolwentami z okazji Dnia Patrona, wyjazd 
do Wiednia i Teatru w Czeskim Cieszynie, Dzień 
Zdrowia, Dzień Dobrego Słowa i akcje samorzą-
du uczniowskiego. Klasa sportowa wzięła udział 
w obozie sportowym. Młodzież działała również 
charytatywnie, przygotowując przedświąteczne 
prezenty dla potrzebujących dzieci oraz kolędu-
jąc dla seniorów. 
 Nasze dziewczęta wywalczyły 2. miejsce  
w powiatowych zawodach lekkoatletycznych,  

 W tym roku Dzień Babci i Dziadka ze 
względu na szybki termin zbliżających się ferii 
zimowych odbył się 7 stycznia  w Hotelu Go-
łębiewskim. W imprezie wzięły udział dzieci  
z Przedszkola nr 2 i Przedszkola nr 3.
 Babcie i Dziadkowie oglądali 120 małych 
artystów, którzy popisywali się swoimi umiejęt-
nościami i zdolnościami przed tak licznie zgro-  W dniach 8-10 stycznia 2020 roku odbył 

się obóz sportowy uczniów wiślańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha. Piłkarki i 
piłkarze spotkali się w Hali Sportowej LKS Beskid 
Brenna, by doskonalić umiejętności gry w piłkę 
ręczną i nożną. 
 Podczas trzydniowego zgrupowania prze-
prowadzone zostały testy sportowe, zajęcia 
teoretyczne oraz treningi taktyczne i motorycz-
ne. Udział w obozie brało 31 zawodników i za-
wodniczek pod okiem trzech trenerów: Marcina 
Pudalika, Piotra Bejnara oraz Daniela Arsenicza. 
Grupa korzystała z pełnowymiarowej hali sporto-

Wiślańska uczennica 
gotowała w Krakowie

Pracowite półrocze 
w wiślańskim Liceum

Dzień Babci i Dziadka 
w ZPM w Wiśle

Sportowcy wiślańskiego 
Liceum trenują

Iwona Gomola Elżbieta Śliwka

DK

próbach w wyznaczonym czasie sporządzić danie 
w ilości 7 porcji. Z tym zadaniem świetnie po-
radziła sobie uczennica ZSGH Nikola Kubaczka  
z klasy IV TG zajmując II miejsce ze stratą 5 mi-
nut na wydanie dania. Zdaniem jurorów było to 
najlepsze danie, świetnie dopracowane smakowo 
i technicznie i z powodzeniem mogłoby znaleźć 
się w karcie menu w restauracji.

madzoną publicznością. Wszyscy zebrani gości 
oprócz oglądania tańców, słuchania piosenek  
i recytacji wierszy zostali ugoszczeni słodkim 
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców  
z ZPM w Wiśle oraz otrzymali prezenty przy-
gotowane przez dzieci z poszczególnych grup  
z obydwu przedszkoli.

a chłopcy 4. W powiatowych zawodach w bie-
gach przełajowych drużyna żeńska uplasowała 
się na 4., a męska na 6. miejscu. W tenisie sto-
łowym chłopcy wywalczyli 3., a dziewczęta 4. 
miejsce w powiecie. Piłkarze ręczni zwyciężyli w 
eliminacjach powiatowych. Dwoje uczniów zaję-
ło 2. miejsce w olimpiadzie z pierwszej pomocy.  
 Działania naszej szkoły zostały podsumowa-
ne w trakcie spotkania z zaproszonymi rodzicami 
uczniów oraz gośćmi wiślańskich instytucji. Mło-
dzież zaprezentowała program gwarowy, który 
w minionym półroczu przygotowała z okazji Po-
wiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Ponadto 
przedstawiono prezentację kończącą projekt 
programu Erasmus+, w którym współpracowa-
liśmy z partnerami z: Niemiec, Słowacji, Węgier 
i Włoch.

wej oraz siłowni. Wszystkie założone cele i jed-
nostki treningowe zostały w pełni zrealizowane, 
uczniowie spisali się wzorowo i z niecierpliwością 
czekamy na kolejny obóz wiosenny.
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w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Wiśle

 Już od kilku lat w głębczańskiej szkole od-
bywa się Ekumeniczny Koncert Kolęd. To taka 
nasza mała tradycja. W niedzielne popołudnie 
5 stycznia 2020 roku do głębczańskiej podsta-
wówki zawitało wielu gości, którzy zaprezento-
wali swoje ciekawe aranżacje Bożonarodzenio-
wych pieśni. 
 Po powitaniu wszystkich zaproszonych go-
ści przez panią dyrektor Barbarę Stefańską, jako 
pierwszy wystąpił działający przy parafii ewan-
gelickiej w Wiśle Głębcach chór mieszany pod 
kierunkiem  dyrygenta pana Tadeusza Poloka. 
Następnie zaprezentowały się nasze dzieci. 
Uczniowie wystąpili w szkolnych jasełkach bo-
żonarodzeniowych, do których przygotowali ich 
Ksiądz Sławomir Zawada i siostra Danuta Jurasik. 
Po występie dzieci, na scenie zaprezentowali się 
kolejni wybitni artyści m.in.: Pani Eliška Latawiec, 

 We wtorek 7 stycznia uczniowie Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach 
spotkali się z policjantami z wiślańskiej komendy. 
Celem spotkania było omówienie bezpiecznego 
spędzania czasu wolnego podczas ferii.

 Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle wzięli 
udział w konkursie barmańskim dla uczniów z całej Polski, który odbył się 
w  Międzybrodziu Żywieckim. Uczestnicy przygotowali napoje mieszane 
w kategorii Fancy.
 W ciągu 7 minut młodzi barmani przygotowywali 3 porcje wymyślonego 
przez siebie drinka. Ocenę techniczną przeprowadzała Mistrzyni Świata 
z 2018 roku Agnieszka Cieślar – absolwentka ZSGH w Wiśle. W komisji 
degustacyjnej zasiadało aż 5 osób, które oceniały wygląd, zapach i zapach 
przygotowanych napojów mieszanych. W oczekiwaniu na wyniki opieku-
nowie i uczestnicy wzięli udział w pokazie A. Cieślar oraz J. Zawadzkiego. 
Wiele pozytywnych emocji wywołał werdykt jury - Natalia Szalbot z klasy 
4tg zajęła II miejsce a Dawid Sikora z 1tgg III miejsce. Przed zwycięzcami 
pojawiło się kolejne wyzwanie – uzyskanie możliwości wzięcia udziału  
w konkursie Monin Cup Junior 2019. Zadaniem pierwszej trójki było przy-
gotowanie koktajlu z produktów ukrytych w „magic box”. Kolejny sukces 
odniosła Natalia, która w nagrodę weźmie udział w konkursie w Warszawie.

Ekumeniczny Koncert Kolęd

Dzielnicowy o czasie wolnym 
podczas ferii

Umieją robić drinki

pochodząca z Czech światowej sławy śpiewacz-
ka operowa  wraz z akompaniatorem Krzyszto-
fem Cieślarem. 
 Po wykonaniu kolęd przez Eliszkę Latawiec 
w języku czeskim i polskim na scenie wystą-
pili  muzycy z orkiestry dętej „Dobra Nowina”  
z kościoła Zielonoświątkowego z Wisły Nowej 
Osady  wraz z zaprzyjaźnioną orkiestrą dętą  
z Gródka na Zaolziu pod kierunkiem dyrygenta 
pana Tomasza Magudy. Następnie swój wyjąt-
kowy i niepowtarzalny koncert zaprezentował 
Zespół Dzwonków ze Skoczowa -  dyrygentem 
była Dorota Podżorska. Wśród występujących 
na scenie, nie mogło zabraknąć naszej wybitnej, 
szkolnej wokalistki: Julii Nogowczyk z kl.7, która 
równie pięknie zaśpiewała dwie współczesne 
kolędy.

Agnieszka Pliszczyńska, Małgorzata Saurais

pedagog Hanna Pilch

Dorota Mendrek

 Policjanci zwrócili uwagę dzieci na wybór od-
powiedniego – bezpiecznego miejsca do zabaw 
zimowych, mówili o odpowiednim ubiorze oraz 
potrzebie przestrzegania regulaminów na trasach 
narciarskich. Przypomnieli zasady bezpiecznego 
korzystania z Internetu.



Bo z gwarą proszę Państwa nie ma żartów ! Nieje-
den się na niej mocno przejechał pomimo najszczer-
szych chęci. Dlatego też dobrze ją znać, umieć się 
nią posługiwać lub przynajmniej próbować zgłę-
bić jej podstawy. Oczywiście słowa te kieruję dziś 
głównie do osób spoza wiślańskich dolin, które być 
może spędzają tutaj urlop, bądź zaglądają w te strony  
od czasu do czasu. Zatem posłuchajcie mnie uważ-
nie. Istnieją w naszej wiślańskiej mowie słowa, które  
w języku urzędowym brzmią tak samo (jak w gwarze), 
ale znaczą zupełnie coś innego! Z pewnością oczeku-
jecie teraz podania jakiegoś przykładu ? Oczywiście, 
proszę bardzo. Będzie to sześć słówek, ułożonych  
w króciutką rymowankę:

Tekst ten przeczytany „po polsku” wydaje się być 
dosyć absurdalny, jakby był jakąś plątaniną przypad-
kowych słów. A jeśli odkryjemy gwarowe znaczenia 
tych słów otrzymamy mniej więcej to:

Teraz już się pewne rzeczy wyjaśniły, prawda ? A tak 
bardzo dosłownie to: ja znaczy tak, łuna to ona, grać 
– płakać, futro – jedzenie, żarcie, wedla – obok, poza, 
niezbyt celnie, a wybiegać to mniej więcej to samo  
co wysypać, upuścić, rozlać, rozsypać etc.

Oczywiście są jeszcze inne słówka, czy zwroty, które 
by można tutaj zacytować z tej okazji, ale bez przesa-
dy, nie zamierzam Państwa aż tak gwarą po grzbiecie 
prać, przepraszam, uderzać! 

Rozmówki 
Polsko-Wiślańskie.

Pozdrawiam serdecznie
Chłop z Doliny
kumalutku@gmail.com

JA, ŁUNA GRAŁA.
FUTRO WEDLA WYBIEGAŁA!

ZAPŁAKAŁA…
…BO JEDZENIE WYSYPAŁA.

Takie samo, 
ale nie to samo
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