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WESOŁYCH ŚWIĄT!
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Wam
zdrowia, pomyślności,
rodzinnego ciepła
i spełnienia marzeń.
A na Nowy Rok 2020
życzymy spełnienia planów,
zarówno zawodowych,
jak i osobistych.
Tomasz Bujok
– Burmistrz Miasta Wisła
Janusz Podżorski
– Przewodniczący Rady Miasta Wisła

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Centrum
Rehabilitacji

ul. Górnośląska 9
tel. 33 855 11 40

Przy wykupieniu jednego z
pakietów rehabilitacyjnych
zyskujecie podwójnie!!

niższą cenę
darmową konsultację
lekarską
u nas wykonasz badanie USG- bez kolejki

www.crkokus.pl
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Drodzy Czytelnicy
„Echa Wisły”,
zbliżający się rok będzie dla „Echa Wisły” czasem sporych zmian. Wiślańskie Centrum Kultury
pracuje obecnie nad nową formułą wiślańskiego
miesięcznika oraz nad nową szatą graficzną. Efekty będzie można zobaczyć już w styczniowym numerze „Echa”. W tym miejscu, chcielibyśmy poinformować wiernych Czytelników naszej gazety,
że nowe „Echo Wisły” w styczniu ukaże się wyjątkowo w nieco innym terminie – premierę zmienionego czasopisma zaplanowaliśmy bowiem na
dzień Koncertu Noworocznego, który odbędzie
się 19 stycznia 2020 r. w Hotelu Gołębiewski.

REKLAMA • OGŁOSZENIA

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

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

Mieszkańcom Wisły
życzymy zdrowych, radosnych

Czynimy starania, żeby „Echo Wisły” nadążało za oczekiwaniami Czytelników oraz zmieniającymi się warunkami wydawania prasy. Chcemy,
żeby każdy numer zawierał interesujące treści,
które będą poruszały tematy ważne dla Mieszkańców naszego miasta. Mamy nadzieję, że zmiany
pozytywnie Państwa zaskoczą.
Ten numer „Echa Wisły” to także ostatni numer, który wydaje długoletni twórca gazety – Łukasz Bielski. Chcielibyśmy gorąco podziękować
mu za ogrom pracy i poświęcenie, które towarzyszyło tworzeniu gazety dla Mieszkańców Wisły.
Do zobaczenia w styczniowym numerze

Świąt Bożego Narodzenia

Burmistrz Wisły
Tomasz Bujok

oraz wszelkiej pomyślności

Redaktor Naczelna „Echa Wisły”
Katarzyna Czyż–Kaźmierczak

w Nowym Roku 2020

Gabinet okulistyczny

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

Codziennie badanie
ostrości wzroku
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Z prac Rady Miasta Wisła

Sesja Rady Miasta odbyła się 28 listopada.
Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(13 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”);
– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019 (jednogłośnie);
– zmieniająca uchwałę XI/160/2019 Rady Miasta Wisła z dnia
30 października 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”);
– 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 (jednogłośnie);
– zmieniającą uchwałę nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła
z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów,
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie);
– w sprawie zmiany planu pracy Rady Miasta Wisła na 2019
rok (jednogłośnie);
– w sprawie Programu Współpracy Miasta Wisła z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 688)
na rok 2020 (jednogłośnie);
– w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle (jednogłośnie);
– w sprawie utworzenia „Klubu Seniora+” w Wiśle (jednogłośnie);
– w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach
wsparcia (jednogłośnie);
– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Wisła służebnością przejazdu
i przechodu. (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”);
– zmieniająca uchwałę nr XI/153/2019 Rady Miasta Wisła
z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień przedmiotowych w podatku (jednogłośnie);
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”);
– zmieniająca uchwałę nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ryczałt) (12 „za”, 2
„wstrzymujące się”, 0 „przeciw”);
– zmieniająca uchwałę nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła
z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (10 „za”, 4 „wstrzymujące
się”, 0 „przeciw”);
– zmieniająca uchwałę nr XXIII/166/04 Rady Miasta Wisła
z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w
mieście Wiśle (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”);
– zmieniająca uchwałę nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła
z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (jednogłośnie).
Podczas obrad Burmistrz Miasta Tomasz Bujok udzielał odpowiedzi na zgłoszone zapytania a Radni przekazywali komunikaty i informacje.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

Dyżury Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu
Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 – wejście od strony parku) 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!

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!

W miesiącu listopadzie Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się następującymi tematami:
– informacja z przebiegu tygodnia zdrowia;
– informacja z podjętych działań na rzecz seniorów;
– informacja na temat realizacji pomocy rzeczowej i finansowej osób bezrobotnym, bezdomnym oraz ich rodzinom;
– podsumowanie roku działalności Spółdzielni Socjalnej, plany
rozwoju, spotkanie z zarządem spółdzielni;
– opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok;
– program rozwoju budowy ścieżek rowerowych;
– raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej;
– analiza stanu wykonania wniosków złożonych przez komisję
w roku 2019.
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

Odszedł Emil Poljak
17 listopada zmarł Emil Poljak, sołtys Ostojićeva (2005–
2009) oraz wójt gminy Čoka (2012). Był jedną z osób ze społeczności potomków wiślan zaangażowanych w nawiązanie
współpracy z naszym miastem.
Jako sołtys Ostojićeva inicjował i był obecny w czasie uroczystego podpisania porozumienia przez burmistrza Andrzeja
Molina oraz przewodniczącego gminy Čoka z Serbii 28 lutego
2009 r. Przez wszystkie lata współpracy między gminami był
osobą bardzo zaangażowaną i aktywnie uczestniczącą w kontaktach między mieszkańcami Wisły i Ostojićeva.
Wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich oraz społeczności wiślan Ostojićeva przesłał burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
(UM Wisła)

Przed nami okres zimowy a wraz z nim prognozowane opady
śniegu. Prosimy, aby pojazdy parkujące wzdłuż ogrodzeń posesji
nie utrudniały i nie blokowały dróg przy akcji odśnieżania. Osoby
prowadzące działalności hotelarską, jeśli nie dysponują dostateczną ilością miejsc parkingowych, powinny zapewnić lub wskazać
swoim gościom bezpieczne miejsca do zaparkowania samochodu. Często zdarza się tak, że goście przyjeżdżający na kilka dni
przez cały okres swojego pobytu w naszym mieście nie poruszają się swoim pojazdem, co może skutkować tym, że zmieniająca
się aura sprawi, iż auto pozostawione w przypadkowym miejscu
po kilku dniach zostaje unieruchomione nawet przez niewielkie
wzniesienie terenu, lub powstałą zaspę śnieżną.
Apeluję do mieszkańców ogrzewających swoje domy tradycyjnymi piecami – pamiętajcie, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów! Nieprzestrzeganie zakazu spalania
śmieci, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze
aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych substancji
grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna
w wysokości nawet do 5000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.
Spalanie paliw, takich jak węgiel brunatny i jego mieszanki, muł,
flot, drewno o wilgotności powyżej 20% jest (na podstawie art.
334 ustawy o ochronie środowiska) zagrożone karą grzywny.
W przypadku gdy podczas kontroli w pobranej próbce popiołu
lub węgla zostaną wykryte substancje niedozwolone, będziemy
wnioskować dodatkowo o obciążenie osoby palącej odpady w
piecu kosztami badania laboratoryjnego. Przestrzegam, by przed
włożeniem do pieca śmieci lub niedozwolonego opału, pomyśleć
o zdrowiu swoim, swoich bliskich, najbliższych sąsiadów oraz o
naszej turystycznej miejscowości.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam
wszystkim czytelnikom życzenia zdrowych i spokojnych świąt,
a w nadchodzącym 2020 roku samych radosnych chwil.
st. insp. Wojciech Pliszczyński

REMONT DW 941
Przypominamy, iż wszystkie bieżące informacje na temat planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 znaleźć można na
stronie internetowej: https://przebudowadrogiwojewodzkiej941–
wisla.pl/utrudnienia/
Informacje przetargowe oraz zakres zaplanowanych prac
na stronie: http://www.bip–slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1536223480
Zachęcamy do systematycznego śledzenia stron i zapoznania
się z postępami prac.

Przywrócenie ruchu na drodze
powiatowej nr 2675 S – ul. Czarne
Jak poinformował Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w
Cieszynie w dniu 30 listopada została przywrócona przejezdność
na ul. Czarne. Ruch na przebudowanym odcinku, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu odbywa się wahadłowo przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej. Zlikwidowany został tymczasowy
objazd do Czarnego przez Kubalonkę i Zameczek.
Użytkowników ruchu drogowego prosi się o zachowanie
szczególnej ostrożności i stosowanie do wprowadzonej organizacji ruchu na drodze. Utrzymanie remontowanego odcinka drogi
na chwilę obecną prowadzi wykonawca robót drogowych. Bezpośredni kontakt pod numerem telefonu: 663 587 032. (UM Wisła)
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Nr

Rejon

Telefony
Kontaktowe

Wykonawca

I

Obłaziec

535 330 899

Byrt Paweł Usługi Leśne

II

Jawornik

517 267 460
606 733 379

Firma ZIBI Urszula Kamińska

III

Centrum

796 290 869
513 147 270

Firma ZIBI Urszula Kamińska

IV

Centrum

507 825 227
789 140 670

Firma Transportowo–Usługowa
Tomasz Szarzec

V

Centrum

606 753 381
698 899 368

Firma Stolarsko Ciesielska Adam
Wisełka

VI

Głębce

508 070 628

Firma Usługowa ROZBUD Krzok
Paweł

VII

Głębce

605 587 372

Firma Transportowo–Usługowo–
Handlowa Adam Roman

VIII

Głębce

501 711 844
504 232 035

Firma Ścinkowo–Zrywkowa Cieślar
Andrzej

IX

Głębce

508 070 628

Firma Usługowa „ROZBUD”
Krzok Paweł

X

Nowa Osada

603 576 861
796 458 492

Firma ZIBI Urszula Kamińska

XI

Nowa Osada

663 222 086
663 769 546
663 126 106

Firma Transportowa Ryszard
Szalbot

XII

Malinka

604 992 751
790 887 122

Inferno sp. z o.o.

XIII

Malinka

604 308 012
506 617 607

AGROBUD Cieślar Jan

Nowa, ul. Niemca, ul. Pod Beskidek, ul. Kiczerowska, parking
przy SP nr 5, ul. Polna, ul. Jodłowa, ul. Branców, ul. Cieślarów,
ul. Soszowska, ul. Jawornik, Os. Bucznik.
REJON III (CENTRUM): ul. Kwiatowa, al. Burschego, ul.
Kuryatty, ul. Kamienny, ul. Jarzębata, ul. Bukowa (gminna), os.
Tokarnia.
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.
REJON V (CENTRUM): ul. Dziechcinka, ul. Sarnia, ul. Sosnowa, ul. Strażacka, os. Skolnity, os. Jurzyków.
REJON VI (GŁĘBCE): os. Mały Stożek, os. Kobyla, ul. Spokojna, ul. Przykopa, ul. Brzegowa, ul. Kopydło (boczne odcinki).
REJON VII (GŁĘBCE): ul. Reymonta, ul. Wspólna, ul. Siglanów, ul. Ochorowicza, ul. Spacerowa do nr 19, ul. Jesionowa,
ul. Krzywa, ul. Radosna, ul. Groniczek, ul.1Maja i ul. Kopydło
(boczne odcinki), Cmentarz komunalny + parking.
REJON VIII (GŁĘBCE): os. Głębce Górne, ul. Klonowa, ul.
Kręta, ul. Dworcowa, ul. Kasztanowa, oś. Kozince, ul. Spacerowa
+ boczny odcinek, ul. Głębce (boczne odcinki).
REJON IX (GŁĘBCE): ul. Zjazdowa, ul. Górna, ul. Głęboka,
os. Mrózków, ul. Turystyczna (boczne odcinki).
REJON X (NOWA OSADA): ul. Milkowska, ul. Gościejów
(powiatowa i gminna), ul. Wypoczynkowa + os.Wróblonki.
REJON XI (NOWA OSADA): ul. Zielona, ul. Jasna, ul. Partyzantów, ul. Bielanów, ul. Tartaczna, ul. Torfowa, 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).
REJON XII (MALINKA): ul. Fiedorowska, ul. Malinka
(boczne odcinki), ul. Kadłubowa, ul. Chałupiańska, ul. Ogródkowa, ul. Jałowcowa, ul. Niedźwiedzia, ul. Malinczanów, ul. Koszarzyska, os. Bajcary, teren przy SP nr 3.
REJON XIII (MALINKA): os. Sadowy, ul. Rastoki + boczne
odcinki, ul. Stryczków, plac przed OSP Malinka i odcinek boczny
ul. Malinka (za OSP), ul. Cieńkowska, ul. Kędziorowska, ul. Malinka (odcinki boczne powyżej os. Sadowy).
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.
REJON XV (CZARNE): ul. Słoneczna, ul. Nad Zaporą, os.
Noclegi, os. Borowina, os. Czupel, ul. Skalna.
REJON XVI (Drogi powiatowe): ul. Zameczek, ul. Czarne, ul.
11 Listopada, ul. Górnośląska, ul. Olimpijska, ul. Konopnickiej,
ul. Willowa, ul. Bukowa.

XIV

Czarne

695 821 646
783 700 335

Firma Usługowa SKAŁKA Raszka
Andrzej

REKLAMA • OGŁOSZENIA

XV

Czarne

783 700 335
509 330 156

Firma Usługowa
SKAŁKA Raszka Andrzej

XVI

Drogi powiatowe

604 992 751
790 887 122

Inferno sp. z o.o.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Koordynator zimowego utrzymania dróg – Bogusław Juroszek – Pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wisła – 693–447–544.
Referat Gospodarki Komunalnej – 33 855–32–97.
Urząd Miejski w Wiśle – 33 855–24–25.
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: Mirosław Gazurek – 602–504–528, utrzymanie tymczasowego oznakowania firma – „Drogmol – Plus” – 728–319–182,
785–000–135).
Straż Miejska w Wiśle – 604–640–032, 33 855–25–21.
Komisariat Policji w Wiśle – 33 854–97–10.

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.
REJON II (JAWORNIK): ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul.
Wańkowska, ul. Leśna, ul. Jawornik (boczna), ul. Wrzosowa, ul.
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Gabriela Gargaś, Szczęście przy kominku,
Wydawnictwo Czwarta Strona, Poznań 2019.
Poznaj pełną świątecznego ciepła opowieść,
która w te Święta może przydarzyć się również tobie. Wśród urokliwych, pokrytych śnieżnym puchem ulic kryje się wyjątkowe miejsce,
gdzie rodzą się piękne opowieści – „Antykwariat z książką i kawą”.
To jedno z takich miejsc, gdzie każdy znajdzie ukojenie, ciszę, spokój, a także zrozumienie i poczucie bliskości. To tu wśród książek,
przy kubku gorącej herbaty z sokiem malinowym czeka na ciebie Bunia, gotowa, by wesprzeć radą i dobrym słowem. Kiedy z nieba spadają wielkie płatki śniegu, a na choinkach migoczą światełka, w przerwie między świątecznymi przygotowaniami antykwariat odwiedzają
okoliczni mieszkańcy. Przychodzą nie tylko na zakupy, ale również
ze swoimi troskami i problemami. Czy ta wizyta odmieni ich życie?
Cuda naprawdę się zdarzają. Przeczytaj, bo warto!
Elżbieta Piętak, Dariusz Piętak, LHOTSE ’89, Burda Media
Polska, Warszawa 2019.
Dziennik jednej z uczestniczek ostatniej wyprawy Jerzego Kukuczki Elżbiety Piętak dziennikarki i producentki telewizyjnej, pasjonatki gór, która po 30 latach zdecydowała się opublikować swoje
zapiski. Autorka opisuje życie w bazie, oddaje klimat wyprawy, atmosferę wśród uczestników. Z zapisanych pod szczytem Lhotse słów
wyłaniają się ciekawe sylwetki ludzi, na których tle wyróżnia się postać Jerzego Kukuczki. Ta publikacja to hołd wobec światowej sławy
himalaisty i świadectwo dla potomnych o człowieku, który kochał
góry do końca. Książka jest starannie wydana, a tekst uzupełniają
liczne fotografie, co sprawia, że czyta się ją bardzo przyjemnie. Polecamy!
Barry Timms, Pomocnicy Mikołaja, Wydawnictwo Zielona
Sowa, Warszawa 2019.
Pada śnieg i święta już tuż–tuż. W Choinkowym Lesie trwa
przedświąteczna krzątanina. Nagle Borsuk otrzymuje pilną wiadomość od Mikołaja: w Górach Jemiołowych spadło tyle białego puchu, że rodzina Niedźwiedzi nie zdążyła przygotować się do świąt!
Czy zwierzęta wyruszą z pomocą niedźwiedziom i czy pomogą Mikołajowi uratować Gwiazdkę? Przekonacie się, czytając ten zabawny
i interaktywny picturebook, który w perfekcyjny sposób wprowadzi
małego czytelnika w klimat świąt.
Oprac. MBP Wisła

Wiślańskie cmentarze

fot. MBP w Wiśle

W listopadowym klimacie odbyło się spotkanie grupy dyskusyjnej, działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Tematem rozważań były wiślańskie cmentarze, ich dzieje i stan obecny, a
zwłaszcza stan wiedzy na ich temat. Wniosek był bardzo pozytywny:
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Literackie Andrzejki
28 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyły
się ustrońsko–wiślańskie Literackie Andrzejki. Bohaterem wieczoru
był Andrzej Piechocki – artysta leśnik: rzeźbiarz, malarz i twórca zabawnych wierszyków okolicznościowych, od lat działający w Stowarzyszeniu Twórczym „Brzimy” i Ustrońskim Klubie Ekologicznym.
Autorski scenariusz spotkania złożonego z wierszy dotyczył idei
zjednoczenia nie tylko Andrzejów z Wisły i Ustronia, ale także obu
współpracujących ze sobą miejscowości. Wiersze prezentował na
scenie Szymon Pilch, a oprawę muzyczną zapewnił Wiślański Zespół
Kameralny i… syn solenizanta Jacek Piechocki, który przygotował
niespodziankę: piosenkę o twórczym ojcu Andrzeju i tegorocznych
laureatach Srebrnej Cieszynianki z Wisły i Ustronia. Dziewczyny z
Wiślańskiego Zespołu Kameralnego świetnie wykonały trzy utwory:
„Zacznij od Bacha” z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego, „Tolerancję” Stanisława Sojki i „Wszystko się może zdarzyć” Anity Lipnickiej. Dobrej muzyki, dowcipów, żartów i śmiechu nie brakowało.
Poezji również, gdyż wszyscy Andrzeje i występujący zostali uhonorowani wierszami przepisanymi przez młodzież w ramach akcji
Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Podaruj wiersz”.

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki
Biblioteka poleca

Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy oglądali indywidualną wystawę artysty z Ustronia, jaka została otwarta w bibliotece.
Obrazy i rzeźby Andrzeja Piechockiego będą prezentowane w Wiśle
do końca roku. Wszystkich mieszkańców Ustronia i Wisły (i nie tylko) serdecznie zapraszamy!
(drc)
wszystkie cmentarze wiślańskie są w dobrym lub bardzo dobrym stanie zachowania, ale niektóre aż proszą się o opracowanie i publikacje.
O najstarszej nekropolii Na Farce (dziś katolickiej) opowiedział
Piotr Saternus, który przygotowuje do druku książkę o historii i osobach pochowanych na cmentarzu przy kościele. Najstarszym zachowanym nagrobkiem jest tu epitafium pastora Andrzeja Lehotzky’ego.
Dzieje i osoby spoczywające na ewangelickim Groniczku przybliżyła
autorka najnowszej publikacji wiślańskiej, właśnie na ten temat – Danuta Szczypka. W toku dyskusji ustalono, że cmentarz komunalny
założono w 1977 roku, a kaplicę oddawano do użytku częściami:
pierwszą w 1994, a drugą w 1997 roku.
Uczestnicy spotkania poruszyli kwestię cmentarza rozproszonego, czyli grobów wojennych rozrzuconych po wszystkich dolinach
wiślańskich (spis znajduje się w 4 tomie Monografii Wisły) oraz pochówków niezidentyfikowanych i zapomnianych, które wymagają
badań. Zastanawiano się także nad możliwościami ustalenia miejsc
spoczynku żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy zginęli lub zmarli na froncie zachodnim i żołnierzy zaginionych na wschodzie. Wiślanie zmarli na emigracji rozsiani są po całym świecie i zebranie takich
informacji wydaje się dziś bardzo trudne.
Galerię zdjęć ze spotkania można obejrzeć na stronie biblioteki.
(drc)

Świat w obłokach

Dzięki uprzejmości Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” i owocnej
współpracy w Roku Stanisława Hadyny 21 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyła się projekcja filmu pt. „W pogoni
za wiosną. Filmowy portret Stanisława Hadyny”. To kolejny element
obchodów 100.
rocznicy urodzin
wybitnego Ślązaka, kompozytora i
dyrygenta, literata
i artysty, mocno
związanego z miastem położonym
u stóp Baraniej
Góry.
Na projekcję
filmu
przybyli
m.in. Aleksandra
Hadyna,
radny
Sejmiku Wojewódzkiego Andrzej Molin, sekretarz miasta Sylwester Foltyn, przedstawicielka Rady Miasta Barbara Kędzior, ks. radca Waldemar Szajthauer i reprezentantka Zespołu „Śląsk” Sylwia
Richter z Koszęcina. Dokument zrealizowany w 2012 roku dla TVP
Historia poprzedzony został krótkim wstępem biograficznym, rozwijającym wątki rodzinne oraz wiślańskie w życiu Stanisława Hadyny.
Prelekcję ilustrowaną archiwalnymi fotografiami przedstawiła dyrektor biblioteki Renata Czyż.
W filmie wykorzystano archiwalne nagrania Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk”, zdjęcia i filmy wykonane przez samego profesora
Hadynę oraz fotograficzne zbiory rodzinne. Na ekranie można było
zobaczyć m.in. nieżyjących już: żonę profesora Agatę Hadynę, wybitnego reżysera Kazimierza Kutza czy znanego krytyka muzycznego Bogusława Kaczyńskiego. Teksty autorstwa Stanisława Hadyny
czytał Henryk Talar. Nie zabrakło także najbardziej lubianych pieśni
i tańców z repertuaru i w wykonaniu Zespołu „Śląsk”.
Po projekcji przy kawie i herbacie toczyły się ciekawe rozmowy.
Wspominano udział profesora Hadyny w wiślańskich wydarzeniach,
zwłaszcza w Tygodniu Kultury Beskidzkiej i próbach chóru przed
nagraniem płyty „Opłatek dla mamy”. Miejska Biblioteka Publiczna
im. Jana Śniegonia serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym i zaprasza na kolejne spotkania!				
(drc)

14 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbył się
koncert poezji śpiewanej pt. „Świat w obłokach”. Recital składał się
z kilkunastu piosenek polskich autorów, m.in.: Agnieszki Osieckiej,
Marka Grechuty i Jacka Kaczmarskiego. Publiczność, na czele z burmistrzem miasta Tomaszem Bujokiem, wypełniła salę biblioteki tak
szczelnie, że zabrakło miejsc na parterze i część widzów zasiadła na
antresoli.
Wykonawczynią koncertu była Barbara Lubos – znana aktorka teatralna i filmowa, związana z Teatrem Śląskim w Katowicach, absolwentka Wydziału Aktorskiego i Pantomimicznego PWST we Wrocławiu, laureatka wielu nagród, m.in. Przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu i „Złotej Maski” za rolę Iriny w „Trzech siostrach” A.
Czechowa. Na fortepianie towarzyszył jej Adam Snopek – pianista i
aranżer Teatru Śląskiego w Katowicach, absolwent klasy fortepianu
na Wydziale Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii
Muzycznej w Katowicach, laureat
międzynarodowego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Katowicach.
Recital „Świat
w obłokach” podbił serca wiślańskiej publiczności.
To było poruszające poetycko–muzyczne spojrzenie
w głąb człowieka, na jego kondycję we współczesnym świecie. Artyści słowem i dźwiękiem opowiedzieli o ludzkim pragnieniu miłości,
walce z samotnością i przeciwstawieniu się okrucieństwu świata w
imię zachowania głęboko humanistycznej postawy. Nie obyło się bez
bisu! Dziękujemy artystom za pełne wrażeń popołudnie i publiczności za tak liczne przybycie i życzliwe przyjęcie koncertu.
(drc)

WYSTAWY:

Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”, ul.
Ochorowicza 6, czynne w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela),
tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała (m.in.: Salvador Dali, Tomasz
Sętowski, Zdzisław Beksiński i wielu innych).
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 spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48
a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567
660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00.
Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 4A, czynne w
lipcu i sierpniu codziennie w godz. 10.00–16.00, w maju, czerwcu
i wrześniu w soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00. 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.

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego (budynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa budownictwa drewnianego. Wystawa czasowa: „Mój
koronkowy świat” – twórczość Teresy Legierskiej z Koniakowa.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855
17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.:
33/855 34 47. Wystawy: Wystawa Świąteczna Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. Wystawa podsumowująca projekt „Mistrz
tradycji – Kyrpce i nawłoki” (wernisaż 13 grudnia o 17.00). Dom
Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy stałe Jana Żyrka, Kornela Wilczka, Krystiana Wodnioka i Moniki Ślósarczyk. Wystawy czasowe: Barbara Kasza „Barwy Lata”, Anwar Belaaroui „Afrykańskie królowe”.
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fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

Stanisław Hadyna na ekranie

fot. SOM im. J. Drozda

22 listopada w Społecznym Ognisku Muzycznym im. Jerzego
Drozda w Wiśle odbyły się „Wiślańskie Zaduszki”. Do występujących uczniów SOM (Kamil Kędzior – saksofon, Lena Pustówka,
Magda Pilch, Martyna Kawulok – wokal) dołączyli studenci Instytutu Sztuk Muzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
W programie znalazły się m.in. piosenki do słów Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty czy Olgi Jackowskiej (Kora).
Na scenie zadebiutowały uczennice pierwszej klasy śpiewu
(opiekun Izabela Zwias) – Melania Pilch i Katarzyna Bandurska.
Był to bardzo udany występ. Gratulujemy! Występujący studenci
(Adam Myślewicz – fortepian, Tomasz Roszkowski – akordeon,
Dominika Wrzeszcz – wokal, Aleksandra Kutypa – gitara, Emil
Kiełbasa – instrumenty perkusyjne), charakteryzujący się muzyczną pasją, porwali publiczność swoją interpretacją utworów.
Koordynatorem projektu byli: prof. dr hab. Hubert Miśka i
dyrektor SOM Iga Baranowska–Jagiełło. Współpraca między
placówkami będzie kontynuowana w przyszłym roku. Plakat na
koncert przygotowało Wiślańskie Centrum Kultury (Iwona Klimaszewska). Dziękujemy!				
(eb)

fot. Wiśla Plus

WIŚLAŃSKIE ZADUSZKI

Zespół Wisła Plus na
Podkarpaciu
W dniach 23–24 listopada Zespół Regionalny „Wisła Plus” przebywał w Przecławiu na Podkarpaciu. Udał się tam na zaproszenie
tamtejszego Zespołu „Podkówka”.
Występ miał miejsce w Podkarpackim Centrum Kultury w Przecławiu w ramach drugiej edycji „Folkowej Złotej Jesieni”. Wyjazd był
również okazją zwiedzenia wielu ciekawych miejsc. Odwiedziliśmy
Muzeum Kultury Ludowej oraz Park Etnograficzny w Kolbuszowej,
a także zobaczyliśmy Skansen, który przedstawia urokliwe wsie Lasowiaków i Rzeszowiaków przełomu XIX i XX wieku. Podczas spaceru odbyliśmy niezwykłą podróż do świata, któremu nie pozwalamy
odejść w zapomnienie. Widzieliśmy też miejsce, gdzie kręcony były
sceny do filmu „Wołyń”. Po drodze wstąpiliśmy do historycznego
Parku w Bliźnie, który powstał na terenie autentycznej lokalizacji
niemieckiego poligonu broni rakietowej V1 i V2. Kolejnego dnia
zwiedziliśmy jedną z najwspanialszych podkarpackich rezydencji
– przepiękny zamek w Przecławiu, będący własnością Rejów. Nie
zabrakło wrażeń, jakie dostarczyły spotkania z przemiłymi ludźmi,
zarówno ze stowarzyszenia „Kobiety z pomysłem”, u których przebywaliśmy gościnnie w pobliskim Rzemieniu, oraz Zespołu „Podkówka” z Przecławia, który zaprosił nas na wspólną biesiadę. Dla zespołu były to niezapomniane chwile, które na długo zostaną w naszej
pamięci.			
Zespół Regionalny „Wisła Plus”.

Uczniowie wiślańskiego LO
u Seniorów
fot. SOM im. J. Drozda

O tym, jaką satysfakcję daje sprawianie radości innym, przekonali się po raz kolejny uczniowie wiślańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha. Występ z programem gwarowym w Domu
Seniora „Aura” w Wiśle był dla młodzieży okazją umilenia codzienności pensjonariuszom placówki. Scenka oraz pieśni ludowe naszego
regionu spotkały się z serdecznym odbiorem, zatem z niecierpliwością czekamy na wspólne kolędowanie.		
E. Śliwka

W Ustroniu, w ramach XIX Dni Klemensowych, 12 listopada
wystąpiły wokalistki ze Społecznego Ogniska Muzycznego im.
Jerzego Drozda w Wiśle: Marysia Juroszek, Lena Pustówka, Marta Staniek, Magda Pilch i Martyna Kawulok. Swoim występem
uświetniły wernisaż prac malarskich Gabrieli Pająk.
Proboszcz Parafii ks. Wiesław Bajger wraz z przewodniczącą
Czytelni Katolickiej Barbarą Langhammer, podziękowali za występ. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła występujące
gromkimi brawami.				
(eb)
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fot. LO im. P. Stalmacha

XIX DNI KLEMENSOWE

Tydzień Kariery Zawodowej
w LO Wisła
Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie,
mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na
rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. P.
Stalmacha od początku aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie. W tym
roku OTK realizowaliśmy pod hasłem „Pasja, Profesja, Powołanie”.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach i prelekcjach poświęconych zagadnieniom wykorzystania własnych zasobów na rynku
pracy. Młodzież klas III zapoznała się z rynkiem pracy w naszym
regionie oraz ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Klasy
II, wspólnie z doradcą z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skoczowie, przeanalizowały sposoby rozpoznania i wykorzystania własnego
potencjału na rynku pracy. Z kolei klasy I wzięły udział w warsztatach, podczas których analizowały własne talenty oraz kompetencje
pod kątem ich wykorzystania w edukacji oraz karierze zawodowej.
(LO Wisła)

Praktyczne lekcje
wiślańskiego Liceum
W ramach zajęć z wiedzy o mediach współczesnych oraz ratownictwa medycznego drugoklasiści LO im. P. Stalmacha w Wiśle udali się na bardzo interesującą i wartościową wycieczkę do Katowic i
Gliwic.
Najpierw zapoznali się z pracą i historią Radia Katowice. W studiu radiowym przysłuchiwali się nadawanej właśnie audycji, a następnie zwiedzili radiowe muzeum i oglądali dawny sprzęt radiowy.
Po zakończeniu wizyty w rozgłośni Polskiego Radia Katowice, pojechali do Gliwic, gdzie na terenie miejscowego Aeoroklubu stacjonuje
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doświadczeniami
trudnej pracy ratowników dzielił się jeden z członków załogi helikoptera.
Wizyta w tych dwóch miejscach, zorganizowana przez Renatę
Sikorę i Janinę Podżorską, z pewnością pomoże naszej młodzieży w
wyborze kierunku dalszego kształcenia się.
Elżbieta Śliwka

fot. LO im. P. Stalmacha

fot. LO im. P. Stalmacha

19 listopada uczniowie klas I ag i I bg Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wiśle odwiedzili Starostwo Powiatowe w
Cieszynie, gdzie na sali sesyjnej uczestniczyli w zajęciach poszerzających wiedzę z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
Kwestie dotyczące organizacji i funkcjonowania Starostwa przybliżył Sekretarz Powiatu, a o sprawach, które można w tym urzędzie
załatwić, opowiedzieli przedstawiciele Wydziału Komunikacji oraz
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów. W trakcie spotkania Naczelnik Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych przybliżył działania promujące region Śląska Cieszyńskiego po
obu stronach Olzy oraz zaprezentował promujący Śląsk Cieszyński
film i nowy portal internetowy.
Z kolei pod koniec października uczniowie klasy I ag wzięli
udział w podobnych zajęciach na poziomie samorządu gminnego.
Spotkanie na sali sesyjnej otworzył Sekretarz Miasta Wisła, a problematykę rejestracji Stanu Cywilnego przybliżyła Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego. Nasza młodzież, pod opieką Alicji Pylypenko–
Czepczor, będzie jeszcze uczestniczyć w zajęciach na szczeblu samorządu wojewódzkiego.			
Elżbieta Śliwka

fot. LO im. P. Stalmacha

Licealiści w urzędach

fot. LO im. P. Stalmacha

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Jesienne wieści z „Jedynki”

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Choć chłodniejsza aura na dobre zagościła już w naszej urokliwej miejscowości, to trudno na nią narzekać, jako że nie powitała
nas jeszcze ani pluchą ani słotą, a kolejne listopadowe dni upłynęły
w słonecznej atmosferze. W wiślańskiej „Jedynce” ostatnie tygodnie
minęły także – można by rzec –pod znakiem polskiej złotej jesieni.
Było interesująco, kolorowo, a czasem i łezka zakręciła się w oku ze
wzruszenia.
Z inicjatywy samorządu szkolnego 13 listopada stał się w tym
roku Dniem Patriotyzmu. Uczniowie samodzielnie przygotowali
piękne kotyliony, które z dumą prezentowali na piersiach, a następnie
wzięli udział w akademii z okazji Święta Niepodległości, przygotowanej przez klasę VI a i Joannę Magierę–Andrzejczak. Było uroczyście, podniośle i chwilami wzruszająco, a zaangażowanie z jakim
pierwszoklasiści odśpiewali hymn narodowy nikogo nie pozostawiło
obojętnym. Takie dni powinny być obecne w naszym życiu.
O tym, jak istotną wartość w życiu młodych wiślan stanowi
poczucie tożsamości narodowej, a „patriotyzm” to znacznie więcej aniżeli dumne pojęcia, świadczy również ich ogromne zaangażowanie w projekt edukacyjny poświęcony językowi ojczystemu.
Klasa VI b pod opieką Jolanty Leśnik przez kilka jesiennych tygodni wcielała się w role „Detektywów językowych na tropie… zaśmiecania języka polskiego przez
nadużywanie w życiu codziennym słów obcego pochodzenia”.
Z aparatem fotograficznym w
rękach wyszukiwali w najbliższym otoczeniu dowodów na to,
że zamiast zadbać o wzbogacenie
własnego słownictwa, wygodniej
sięgać po zbędne zapożyczenia.
Projekt został podsumowany podczas zajęć języka polskiego w postaci samodzielnie opracowanych
prezentacji multimedialnych oraz
plakatów.
Okazję do refleksji nad przemijalnością ludzkiego życia przyniósł jak co roku 31 października,
poprzedzający Święto Zmarłych.
W tym wyjątkowym dniu szkolna
społeczność wspominała nie tylko najbliższych, ale i tych, którzy
sprawili, że możemy żyć w pokoju, uczyć się, przyjaźnić, kochać.
Jesteśmy winni im wdzięczność i pamięć. Samorząd szkolny zorganizował w tym dniu muzyczny dzień zadumy, przygotował wspomnienie o wybitnych postaciach zmarłych w bieżącym roku oraz
odwiedził cmentarze – groby zasłużonych dla Wisły, ale także bezimiennych. W ten sposób uczniowie włączyli się w ogólnopolską
akcję „Szkoła pamięta”.
Bieżący rok szkolny w SP 1 obfituje także w wiele wydarzeń
przedsiębranych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, do którego projekt napisała i realizuje w świetnym stylu Joanna Leszczyńska. Oto kilka z tych, które miały miejsce tylko w ostatnich tygodniach. 25 października uczniowie klasy VII pod opieką
autorki projektu przygotowali oraz zaprezentowali swoim młodszym
kolegom i koleżankom dwa przedstawienia teatrzyku lalek. Pierwsze
powstało w oparciu o legendę z naszego regionu „Tu się żyje bez
starości”. Lalki do inscenizacji uczniowie wykonali własnoręcznie.
Drugie przedstawienie zatytułowane „Drzewa” to już kolejne z cyklu
„Przygody Gangu Słodziaków”, w którym w rolę kukiełek wcielają
się urocze pluszaki, czyli wszystkim dobrze znane Słodziaki. Kolejne dwa przedstawienia pt. „Koncert” oraz „Latająca Zuzia” odbyły
się 22 listopada, a tym razem zakończyły się wręczeniem listków z
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autografami borsuka Bartka. Występowali znowu siódmoklasiści dla
swoich młodszych kolegów z klas I–III.
15 listopada zainteresowani uczniowie pod opieką Joanny Leszczyńskiej wzięli udział w projekcie edukacyjnym pt. „Starożytne pismo”. Dzięki zasobom biblioteki szkolnej wyszukali sporą ilość ciekawych informacji na temat pisma klinowego oraz hieroglifów egipskich.
Następnie na podstawie zgromadzonych materiałów oraz ilustracji,
samodzielnie wykonywali tabliczki gliniane z pismem klinowym oraz
ilustracje z hieroglifami egipskimi. Projekt został podsumowany wystawą w bibliotece szkolnej. Z kolei z 15 na 16 listopada po raz kolejny
w naszej szkole odbyła się „Baśniowa Noc w Bibliotece”. W tej imprezie tym razem udział wzięły klasy II ze swoimi wychowawczyniami – Małgorzatą Gojniczek i Katarzyną Kawulak. Noc obfitowała w
wiele atrakcji. Dość wspomnieć, że wychowawczynie najpierw czytały
wybrane baśnie Braci Grimm, do których drugoklasiści tworzyli bajkowe ilustracje, jakie potem wzięły udział w konkursie na najpiękniejszą
pracę. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Zuzanna Pezda z klasy II a i
Vanessa Pinkas z II b, drugie zajął Edward Michałek z klasy II a, a trzecie przypadło Eliaszowi Pilchowi z II b. Następnie opatuleni w swoje
śpiwory uczniowie obejrzeli film na podstawie baśni Braci Grimm pt.
„Królewna Śnieżka”. Z nadmiaru wrażeń nikt nie zmrużył oka, co –
zdaniem samych zainteresowanych – tylko utwierdziło
ich w przekonaniu, że noc
spędzona w bibliotece nie
była wyłącznie baśniowa, ale
i niezapomniana.
„Uwaga! Uwaga! Książki wyszły z biblioteki!!!”
– pod takim hasłem w SP 1
odbył się 18 listopada happening, w którym wzięli udział
uczniowie klas IV–VIII
wraz ze swymi wychowawcami. Imprezę poprzedziły
żmudne, ale jakże twórcze
przygotowania. Wcześniej
uczniowie różnych klas rysowali okładki książek, które
następnie zostały przyczepione do sznurka, tworzącego „łańcuch czytelniczy”. Nieoceniona
klasa V b dodatkowo namalowała duże okładki ulubionych książek i
„przebrała” się w nie, aby zainicjować happening. Z tak zaprojektowanym łańcuchem i wodzirejem, którym stała się Ewa Śmiałkowska
„przebrana za słownik języka polskiego”, zapraszała uczniów kolejnych klas do dołączenia się, dzięki czemu powstał naprawdę długi
łańcuch czytelników, zarówno tych bardziej jak i mniej wytrawnych.
Następnie wszyscy, złączeni wspólną ideą propagowania czytelnictwa,
przeszli na salę gimnastyczną, gdzie dyrektor Gabriela Polok–Otawa
rozdała nagrody w konkursach towarzyszących akcji.
Liczne uroczystości i inicjatywy nie wyczerpały jednak ogromu
działań, jakimi pochwalić mogli się w ostatnim czasie uczniowie i
nauczyciele naszej szkoły. 6 listopada kolejny raz odbyły się u nas
warsztaty plastyczne. Nauczyciele z różnych wiślańskich placówek
mieli możliwość doskonalenia swego warsztatu pracy poprzez poznanie nowych technik i rozwiązań plastycznych w tworzeniu bożonarodzeniowych ozdób i projektów związanych z zimą. Warsztaty okazały się bardzo przydatne, szczególnie w pracy z uczniem edukacji
wczesnoszkolnej. Rozwijały wyobraźnię oraz kreatywne myślenie, a
ich efekty poznamy zapewne już niedługo, jako że wielkimi krokami
nadchodzi tak upragniony przez wszystkich okres przedświątecznych
przygotowań.

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Klasy VIII zakończyły cykl zajęć z doradztwa zawodowego,
prowadzonych przez Jolantę Leśnik, podczas których dokonywali
bilansu swoich kompetencji, określali preferencje zawodowe, zdobywali informacje na temat lokalnego rynku pracy i systemu edukacji.
Wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się do odpowiedzialnego planowania własnej kariery oraz już wkrótce do podjęcia – przy
wsparciu doradczym – decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia.
Za nami również kolejne warsztaty profilaktyczne. 25 października uczniowie klas IV–VI uczestniczyli w koncercie zatytułowanym
„Szkoła wolna od uzależnień – Złe wpływy”, którego prowadzącym
był Grzegorz Ornette Stępień – multiinstrumentalista i gitarzysta basowy zespołu Oddział Zamknięty. Spotkanie poświęcone zostało profilaktyce uzależnień. Muzyk dzielił się z młodzieżą swoimi przemyśleniami i poglądami na temat zagrożeń współczesnego świata oraz
uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy. Natomiast 12 listopada klasy VI–VIII brały udział w warsztatach „Przemoc odbierze ci moc” prowadzonych przez trenerkę z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Uczestnicy w trakcie zajęć zyskali
wiedzę na temat przyczyn i
mechanizmów powstawania
frustracji oraz towarzyszącej
jej złości. Zostali zapoznani
nie tylko z moralnymi, lecz
również
psychospołecznymi, prawnymi i zdrowotnymi
konsekwencjami zachowań
agresywnych.
Prowadząca
uczyła młodzież praktycznych metod radzenia sobie ze
złością, nazywania własnych
emocji oraz radzenia sobie z
frustracją. Wierzymy, że takie
działania mogą w przyszłości
dać pożądane efekty. Warsztaty zostały sfinansowane
ze środków Urzędu Miasta Wisła.
Nauczanie w SP 1 oczywiście nie ograniczało się tylko do szacownych murów szkolnych, ale wyszło także poza nie. Ważnym
aspektem współczesnej edukacji jest uczenie dzieci już od najmłodszych lat aktywnego uczestnictwa w kulturze, dlatego też 6 listopada uczniowie klas I–III wzięli udział w przedstawieniu pt. „O małej
Syrence w niejednej piosence”. Spektakl gościł na Scenie Teatralnej
Hotelu Gołębiewski.
Z teatralnej widowni powróćmy jednak do życia szkoły, w której
listopad już tradycyjnie upłynął pod znakiem Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, najważniejszych w karierze edukacyjnej
każdego ambitnego ucznia, a takich u nas oczywiście nie brakuje. Po
tygodniach mozolnych przygotowań można było wreszcie w etapie
szkolnym zweryfikować nabytą wiedzę i doskonalone umiejętności
poprzez zmierzenie się z arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego czy biologii. Już dziś wiemy i z dumą informujemy, że Nadia Cieślar, uczennica klasy VIII
b, przygotowywana przez Ewę Śmiałkowską zakwalifikowała się do
drugiego etapu konkursu z języka polskiego. Na wyniki pozostałych
nadal oczekujemy. Prócz konkursów przedmiotowych, miał miejsce
także konkurs recytatorski. Piękno słowa to wspaniały sposób na wyrażenie siebie, swoich emocji, sądów, myśli. Właśnie tak stało się 5
listopada w naszej szkole. Uroczyście ogłaszamy, że mistrzami słowa
naszej szkoły zostali Wiktoria Dachowska z V a i Oliwer Strycki z
VIII b. Szkolny konkurs recytatorski stał się kolejny raz okazją do
spotkania z poezją i prozą języka ojczystego oraz przeżywania ich
piękna dzięki inspirującym wystąpieniom uczestników. Jury wyłoniło zwycięzców, którzy reprezentowali szkołę w XXVII edycji
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego im. Ludomiry Krop w
Muzeum Beskidzkim w Wiśle.

Z kolei 22 listopada odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego
Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura 2019/2020”. Z 39 uczestników
do etapu rejonowego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Julia Berdychowska i Joanna Mołodyńska z klasy V a, Pola Jancarczyk
i Zofia Wiencek z Vb, Daniel Stasiak i Klaudia Żyła z VII, Magdalena Pilch, Daniel Heczko i Piotr Szturc z VIII a oraz Filip Raszka z
VIII b. Serdecznie gratulujemy!
Po intensywnych działaniach na arenie naukowej nasi podopieczni zasłużyli na chwilę wytchnienia. W uatrakcyjnieniu i
umileniu pobytu w szkole swoim kolegom i koleżankom przoduje
samorząd uczniowski, prężnie działający pod opieką Ewy Śmiałkowskiej, poprzez organizowanie już cyklicznych „Muzyczny piątków”, czyli czasu, kiedy podczas przerw śródlekcyjnych na korytarzach rozbrzmiewa muzyka rozmaitych stylów, a spontaniczne
tańce radości to nierzadki widok. Z inicjatywy samorządu także 28
października odbył się międzyklasowy quiz o szkole, w którym uczniowie musieli odpowiedzieć na tak enigmatyczne pytania, jak ilość
schodów z parteru do trzeciego piętra czy całkowita liczba godzin
wychowania fizycznego klasy sportowej. Turniej okazał
się tak zacięty i wyrównany,
a wiedza o szkole, do której
uczęszczają nasi uczniowie
tak duża, że konieczna okazała się dogrywka.
Skoro o dogrywkach
mowa, czas na słów kilka o
sporcie. 17 listopada odbyły
się zawody pływackie w ramach II rundy Cieszyńskiego Mitingu Pływackiego. Na
starcie nie mogło zabraknąć
naszych uczniów, którzy w
ramach projektów pływackich realizowanych w naszej szkole także szlifują swoje umiejętności. Mimo że były to
pierwsze tak „poważne” zawody młodych pływaków, wszyscy
podopieczni Marcina Kotowicza stanęli na wysokości zadania i
dzielnie rywalizowali z zawodnikami m.in. z Czech, Cieszyna,
Katowic, Czechowic–Dziedzic i Skoczowa. Najlepszy występ
zanotowała Martyna Cieślar, która zdobyła srebrny medal na dystansie 25 m stylem dowolnym, a o włos od brązowego medalu,
a konkretnie o 0.31 s, znalazł się Michał Kożuch na tym samym
dystansie. Wszystkim naszym reprezentantom gratulujemy i czekamy na kolejne zawody.
Natomiast 19 listopada odbyły się szkolne eliminacje do turnieju tenisa stołowego o „Puchar Burmistrza miasta Wisła”. Wzięło w
nim udział 27 chłopców i 6 dziewcząt, którzy rywalizowali w trzech
kategoriach wiekowych. Ostatecznie do turnieju zakwalifikowali
się w kategorii: chłopcy 2010 i młodsi – Michał Pilch; dziewczyny
2010 i młodsze – Anna Pik, Lena Szczepanik i Karolina Bielesz;
chłopcy 2009–2007: Kamil Racki, Ksawery Lazar i Kacper Lazar.
Jak widać ostatnie tygodnie w „Jedynce” obfitowały w wiele
ważnych i niezwykłych wydarzeń. Był to czas zarówno intensywnej
nauki, rozwijania pasji i zainteresowań, jak i doskonalenia sprawności sportowych oraz rywalizacji na zasadach „fair play”. Mieliśmy
również okazję do zadumy i refleksji nad tym, co dla nas szczególnie istotne. Było różnorodnie, ciekawie, barwnie tej jesieni.
Już grudzień, a z nim czas przedświątecznych przygotowań. Być
może zima zapuka do naszych okien już wkrótce. W szkolnych murach będą miały miejsce kolejne konkursy, a w salach lekcyjnych
– ciekawe zajęcia. Na uczniów już czekają następne imprezy i interesujące wydarzenia przygotowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle. Ale o tym za miesiąc. Do zobaczenia!
Jolanta Leśnik
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Dzień Kredki i Pluszowego Misia
Na miano szczególnych dni w listopadzie zasługują także
Dzień Kredki – 22 listopada, oraz Dzień Pluszowego Misia – 25
listopada. Pierwszy z nich wypełniony był zabawami doskonalącymi umiejętność rozróżniania kolorów. Kolorowaliśmy obrazki
oraz pozowaliśmy do zdjęcia z kredkami wielkością dorównującymi dzieciom. Z kolei w dniu misia nasze przedszkole stało się
misiowym przedszkolem, gdyż dzieci przyniosły swoje ulubione
pluszowe niedźwiadki. Były opowiadania o misiach, wspólna
praca plastyczna oraz zabawy i gry ruchowe. Z niecierpliwością
patrzymy w nasz przedszkolny kalendarz, czekając na kolejne
szczególne dni, a o ich przebiegu będziemy informować na łamach Echa Wisły i na stronie przedszkola na Facebooku.
Elżbieta Zioła

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

15 listopada w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w
Wiśle odbył się Konkurs Recytatorski dla dzieci z klas 0 a i
0 b. Do konkursu przystąpiło troje dzieci z klasy 0 a: Tomasz
Kocyan z wierszem Juliana Tuwima „ Okulary”, Nina Polok z
utworem Tadeusza Karasiewicza „Pokochaj jesień” oraz Laura
Podżorska z wierszem Jana Brzechwy „Żuk”, oraz troje dzieci
z klasy 0 b: Michał Sobczyk z utworem Doroty Gellner „Czekoladki dla sąsiadki”, Nikola Cieślar z wierszem Jana Brzechwy „Samochwała” i Kacper Hebda z utworem Marii Konopnickiej „Zima zła”. Podczas podsumowania i oceny wystąpień,
brane były pod uwagę cztery kryteria: prawidłowe opanowanie
pamięciowe przygotowanych wierszy, interpretacja utworu,
dykcja oraz ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczestnicy troszkę się denerwowali przed swoimi wystąpieniami, ale
doping kolegów i koleżanek z obu zerówek spowodował, iż
dzieci pięknie się zaprezentowały. Wszyscy uczestnicy zostali
nagrodzeni dyplomami oraz nagrodą rzeczową. Celem Konkursu było wyłonienie trójki dzieci, które wystąpią jeszcze raz w
konkursie międzyprzedszkolnym w grudniu. Po trudnych obradach wyłoniono trzech zwycięzców: 1. miejsce zajął Michał
Sobczyk z klasy 0 b, 2. Nina Polok z klasy 0 a i 3. Tomasz
Kocyan z klasy 0 a. Serdecznie gratulujemy!!!
Judyta Łuka

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

„Zerówkowy konkurs recytatorski”

Żywa lekcja historii
Spotkanie z laborantkami
20 listopada odwiedziły nas laborantki, pracujące w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej – pani Ania i pani Małgosia. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o wodzie. Panie opowiadały nam
o tym, co się dzieje z wodą zanim trafi do naszych kranów oraz co
się z nią dzieje, gdy wyjmiemy korek z umywalki albo użyjemy
spłuczki. Dzięki prezentacji mogliśmy zobaczyć jak woda poddawana jest filtrowaniu i uzdatnianiu oraz jak pracuje oczyszczalnia
ścieków. Panie zdradziły nam tajemnicę, dlaczego w stacji uzdatniania wody pracują małże. Zachęciły nas do oszczędzania wody,
gdyż woda jest bezcennym skarbem. Dowiedzieliśmy się, że na
świecie są regiony, gdzie nie ma bieżącej wody i trzeba po nią iść
bardzo daleko oraz, że na jedną osobę przypada jej bardzo mała
ilość. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy upominek. Bardzo
dziękujemy za wspaniałe odwiedziny!
Elżbieta Zioła
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10 października uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach mogli na wesoło przeżyć historię.
Odbyła się bowiem żywa lekcja historii pt. „Epoka miecza i
krzyża”.
Prowadzący zajęcia w sposób wesoły i żartobliwy przedstawiali fakty i znane postacie historyczne. Przenieśliśmy się
w epokę średniowiecza, w czasy wikingów i rycerzy. Lekcja
zaczęła się od krótkiej charakterystyki epoki, zamku, przypomnienia najważniejszych wydarzeń tego okresu oraz czym zajmowała się heraldyka. Głównym celem zajęć było omówienie
zagadnień związanych z rycerstwem. Uczniowie poznali pazia,
giermka, a także rycerza. Dowiedzieli się, jaką drogę musiał
przejść kandydat na rycerza, jakie musiał spełniać wymagania, czego musiał się nauczyć. Poruszono też temat pasowania
na rycerza, turniejów rycerskich oraz kodeksu honorowego.
Prezentowano również miecze, stroje poszczególnych postaci, zbroję, omówiono z jakich części się składa. Największym
przeżyciem tych zajęć była jednak możliwość założenia strojów z dawnej epoki. Żywe lekcje historii cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem.
Grażyna Bujok

fot. Łukasz Bielski

Zanim wręczono laury zaprezentowano program artystyczny,
który wykonali: Chór mieszany „Echo” z Zebrzydowic, Zespół
Regionalny „Nadolzianie”, Dziecięcy Zespół „Kończaneczki” i
Regionalny Zespół Śpiewaczy „Małokończanie”. Organizatorem
Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.
Andrzej Niedoba – syn Adama Niedoby, pochodzącego z
Nawsia na Zaolziu, wieloletniego kierownika Zespołu Regionalnego „Wisła”, obecnie stały mieszkaniec Wisły. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisarz i publicysta, znany
przede wszystkim jako autor reportaży i sztuk teatralnych, ale także dziennikarz i prezenter telewizji, najpierw TVP Kraków, potem
TVP Katowice. Pracował w kilkunastu redakcjach, m.in. „Głosie
Ziemi Cieszyńskiej”, „Panoramie”, „Tak i Nie”, otrzymywał też

nagrody za swoje reportaże obejmujące tematykę społeczno–obyczajową oraz kryminalną. Wydał kilka książek reporterskich,
m.in. „Siedemdziesiąt dziewięć godzin nocy” (1981), „Piekłoniebo” (1990), „Matka Ziemia” (2017), ale jego teksty można znaleźć
w wielu dziełach zbiorowych, np. w antologii reportażu śląskiego
pt. „Pierony. Górny Śląsk po polsku i niemiecku” (2014). Autor
artykułów poświęconych wielkiemu Zaolziakowi Stanisławowi
Hadynie wydanych jako samodzielne publikacje w Katowicach
(2009) i Wiśle (2010). Najbardziej znane są jego sztuki teatralne. Jest autorem kilku dramatów, takich jak „Skoczek” (debiut w
1978 roku), „Dom”, Kapry i brzany”, „Pakamera”, „Górlandia”
oraz słynne „Rajska jabłonka” i „Kim pani jest?”. Za „Rajską jabłonkę” w 1985 roku otrzymał I nagrodę w konkursie ogłoszonym
przez miesięcznik teatralny „Dialog”, a jej prapremiera odbyła się
w 2016 roku z okazji jubileuszu 65–lecia Sceny Polskiej Teatru
Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Sztuka „Kim pani jest?”, w
której grała Krystyna Janda i Mirosława Dubrawska, była pokazywana kilkakrotnie w Teatrze Telewizji (premiera w 1993 roku).

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
odbyła się Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej,
podczas której wybitnym osobowościom Śląska Cieszyńskiego
wręczono Laury Ziemi Cieszyńskiej. W roku 2019 Rada Miasta
Wisła zadecydowała o przyznaniu Srebrnej Cieszynianki Andrzejowi Niedobie.
Andrzej Niedoba, którego sylwetkę prezentujemy poniżej,
znalazł się wśród 14 tegorocznych laureatów. Statuetkę wyróżnionemu wiślaninowi wręczyli przewodniczący Rady Miasta Wisła
Janusz Podżorski i burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
Tegorocznymi laureatami Srebrnej Cieszynianki zostali: Stanisław Heller (Brenna), Rozalia Buczek (Chybie), Eugeniusz Raabe (Cieszyn), Jan Żarski (Dębowiec), Zenon Sobczyk (Goleszów),
Stanisława Figna (Hażlach), Urszula Gruszka (Istebna), Renata i
Edward Podstawni (Jaworze), Halina Romańska (Skoczów), Józef
Sikora (Strumień), Andrzej Piechocki (Ustroń), Andrzej Niedoba
(Wisła), Felicjan Szczypka (Zebrzydowice) i ks. Janusz Sikora
(Powiat Cieszyński). Honorową Złotą Cieszyniankę w tym roku
otrzymała Danuta Koenig z Ustronia.

fot. Łukasz Bielski

CIESZYNIANKA DLA ANDRZEJA NIEDOBY

Andrzej Niedoba jest autorem słów znanego powszechnie hymnu
beskidzkiego „Szumi jawor”, do którego muzykę skomponował
ojciec, Adam Niedoba. Jest także bratankiem Władysława Niedoby, legendarnego Jury spod Gronia z Nawsia, założyciela Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Właśnie
rodzinie Niedobów poświęcona jest najnowsza książka Andrzeja Niedoby „Rzeka niepokorna. Saga cieszyńska”, która ukazała
się w 2018 roku. Laureat w 2017 roku Nagrody im. Karola Mirki
przyznawanej przez Zarząd Województwa Śląskiego.
Paweł Brągiel
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Nagroda powiatu
dla Andrzeja Niedoby

Strefa Kibica: dodatkowa
trybuna Pucharu Świata w Wiśle

osiem sztuk, w tym trzy w Teatrze Telewizji z udziałem wybitnych gwiazd polskiego ekranu. Jest autorem słów hymnu górali
beskidzkich „Szumi jawor”, do którego muzykę skomponował
Jego ojciec Adam Niedoba. W latach 1970–1972 pełnił funkcję
redaktora naczelnego Głosu Ziemi Cieszyński.
Biorąc pod uwagę znaczenie tych faktów, Powiat Cieszyński
przyznał nagrodę im. ks. Leopolda Jana Szersznika w kategorii
ochrony dziedzictwa kulturowego w roku 2019 Andrzejowi Niedobie, mając na uwadze Jego szczególny dorobek dziennikarski,
teatralny i literacki przyczyniający się do utrwalania i promowania dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego w Polsce, a
także za granicą.
Sylwia Pieczonka

W dniach 22–24 listopada w Wiśle odbyły się zawody Pucharu
Świata w skokach narciarskich. Tłumy kibiców dopingowało skoczków na skoczni w Wiśle Malince, a w centrum miasta dużą popularnością cieszyła się Strefa Kibica.
W pierwszym dniu weekendu ze skokami w wiślańskim amfiteatrze od godzin popołudniowych zaczęli zbierać się kibice, którzy na
dużym ekranie mogli oglądać treningi i kwalifikacje. Na Placu Hoffa pojawiły się także stoiska sponsorów PŚ, punkt informacyjny dla
kibiców i niespodzianka – duża, śnieżna góra, uformowana ze śniegu
przywiezionego z obiektu w Malince. Po transmisji odbyła się uroczystość wręczenia numerów startowych dziesięciu najlepszym skoczkom
kwalifikacji. Była to świetna okazja dla fanów skoków, którzy mogli
zobaczyć z bliska swoich idoli i otrzymać od nich autograf.
W sobotę cała Strefa Kibiców trzymała kciuki za występ Polaków
podczas konkursu drużynowego. Amfiteatr pełen fanów stał się dodatkową trybuną PŚ. Po skokach nie zabrakło zabaw i konkursów z nagrodami
oraz koncertów. Wystąpiły zespoły Pieczarki i Lady Pank Tribute.
Ostatni dzień Pucharu Świata w Wiśle to także piękne emocje
w Strefie Kibica w wiślańskim amfiteatrze. Kibiców czekały chwile
wzruszenia. –W Strefie Kibica fani skoków narciarskich przeżyli dzisiaj chwile grozy, kiedy Piotr Żyła zaliczył nieudane lądowanie. Ta
chwila ciszy i wiwat, kiedy okazało się, że skoczek z Wisły wstał o
własnych siłach, pokazały jak piękne i wzruszające potrafią być emocje
sportowe – mówi Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury, jeden z organizatorów Strefy Kibica w Wiśle.
Symbolicznie działanie tegorocznej Strefy Kibica zakończył niezapowiadany wcześniej koncert Orkiestry Polskiej Grupy Górniczej
pod dyrekcją Grzegorza Mierzwińskiego. Orkiestra muzyką odprowadziła kibiców na Plac Hoffa i tym samym uroczyście zakończyła
tegoroczny Puchar Świata w Wiśle.			
(WCK)

fot. Małgorzata Krawczyk

27 listopada w Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród im. ks. Leopolda Jana Szersznika.
Wyróżnienie to przyznawane jest przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Dorobek twórczy i działalność w zakresie popularyzacji i
ochrony kultury tegorocznych laureatów przedstawił zgromadzonym starosta cieszyński Mieczysław Szczurek. Tegorocznymi
laureatami nagrody zostali: animatorka kultury Jolanta Dygoś,
rzeźbiarz ludowy Jan Bojko, dziennikarz i dramaturg Andrzej
Niedoba i Amatorski Klub Filmowy „Klaps” z Chybia. Andrzej
Niedoba, obecny mieszkaniec Wisły, otrzymał nagrodę w kategorii ochrony kultury.
Andrzej Niedoba urodził się 30 października 1940 r. w Cieszynie. Jego całe życie zawodowe wypełniała „reporterka” wykonywana z notesem w ręce. Swoje teksty publikował w wielu
dziennikach i tygodnikach, takich jak Dialog, Tygodnik Kulturalny, Panorama, był też laureatem wielu konkursów na reportaż.
Jest autorem książek: „Siedemdziesiąt dziewięć godzin nocy”,
„Piekło niebo”, zbioru reportaży pt. „Matka Ziemia” poświęconych bohaterom swojej Małej Ojczyzny – Ziemi Cieszyńskiej
oraz wydanej w roku ubiegłym przez Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach „Rzeki niepokornej. Sagi cieszyńskiej”. Książka ta,
to zapis dziejów pięciu pokoleń rodziny Niedobów na tle wydarzeń historycznych począwszy od wybuchu I wojny światowej, aż
po czasy współczesne. Wstęp do książki napisał prof. Daniel Kadłubiec, rekomendując publikację szerokiemu gronu czytelników,
przybliżając w nim specyfikę i różnorodność ziemi cieszyńskiej
także ludziom „nie stela”.
Andrzej Niedoba to również uznany polski dramaturg, autor
sztuk teatralnych (m.in. „Skoczek”, „Pakamera”, „Kim pani jest”
– przetłumaczone na język francuski i niemiecki, „Noc świętojańska”, „Dom”, „Górlandia”, „Rajska jabłonka”). Wystawił dotąd
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Wisła świętowała
niepodległość

fot. Paweł Brągiel

fot. Paweł Brągiel

Tradycyjnie 11 listopada w Wiśle obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem
Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny, odprawiono
także nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy pw. Św. Jadwigi Śląskiej
na Zadnim Groniu.
Przed rozpoczęciem części oficjalnej tegorocznych obchodów,
zgromadzeni pod pomnikiem uczestnicy mogli wysłuchać koncertu
Orkiestry Dętej pod kierunkiem Henryka Itnera, która zadbała o oprawę muzyczną wydarzenia. Punktualnie o godzinie 12:00 w ramach
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!” wspólnie odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Następnie burmistrz Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek od wiślańskich harcerzy z gromady zuchowej
„Przyjaciele Wombata” i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
– Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w
polskiej historii. Po 123 latach pozbawiona suwerenności Ojczyzna
odrodziła się, jako niepodległe państwo. Właśnie dziś przywołujemy pamięć bohaterów, którzy walce o wolność i polskość Ojczyzny

fot. Paweł Brągiel

poświęcili swoje życie. Oddając im szacunek i cześć, myślimy o
wszystkich Polakach, zarówno tych, którzy odeszli, jak i tych, którzy żyją obecnie – mówił w swoim wystąpieniu gospodarz naszego
miasta. – Musimy być świadomi, że o niepodległą Polskę trzeba się
nieprzerwanie troszczyć i pielęgnować jej dotychczasowy dorobek.
Ta troska i starania winny towarzyszyć wszystkim. Zarówno tym rządzącym krajem, jak i pozostałym jego obywatelom. My, mieszkańcy
Wisły, musimy z pełną odpowiedzialnością czynić starania, by tutaj
żyło się nam dobrze – dodał burmistrz Tomasz Bujok.
Część artystyczną w tym roku zapewnili uczniowie ze Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda oraz kapela góralska „Wisła”. Następnie przy werblach orkiestry, nastąpiło tradycyjne
złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym
o Polskość i Wolność Ojczyzny. Kwiaty składali: władze miasta z
burmistrzem Tomaszem Bujokiem na czele, wiślańscy radni z przewodniczącym Rady Miasta Wisła Januszem Podżorskim na czele,
Zarządy Osiedli, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej
Molin, delegacja Związku Polskich Spadochroniarzy – XVIII oddział
w Cieszynie, przedstawiciele Nadleśnictwa Wisła, połączona dele-

gacja Policji, Straży Granicznej i Straży Miejskiej, przedstawiciele
Ochotniczych Straży Pożarnych, Wiślańskiego Centrum Kultury,
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Stowarzyszenia
„Grupa Twórców Wiślanie”, Wiślańskiej Akademii Aktywnych, Zespołu Regionalnego „Wisła”, Zespołu Regionalnego „Wisła Plus”,
Stowarzyszenia „Aktywni w dziedzinie”, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, oraz delegacje Szkoły Podstawowej nr 1 Wisła
Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła Czarne, Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka, Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik,
Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha oraz Zespołu Szkół
Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta.
Po zakończeniu uroczystości pod Pomnikiem, w kaplicy pw. Św.
Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu wiślańscy duchowni odprawili
nabożeństwo ekumeniczne. W nabożeństwie uczestniczyły władze
miasta, kierownictwo Rezydencji Prezydenta RP – Zamek w Wiśle
oraz mieszkańcy i zaproszeni goście.

fot. Paweł Brągiel

Organizatorzy składają podziękowania dla: Kierownictwa Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle – za zorganizowanie okolicznościowego spotkania w Zamku; Księży wiślańskich parafii – za odprawienie
ekumenicznego nabożeństwa i wspólną modlitwę; Policji i Straży
Granicznej – za pełnienie warty honorowej pod Pomnikiem; Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda, kapeli góralskiej „Wisła” i Orkiestry Dętej pod kierunkiem Henryka Itnera – za oprawę
artystyczną obchodów oraz wszystkim uczestnikom uroczystości za
przybycie.				
Paweł Brągiel
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Informacja o działalności Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Wiśle za okres od 01 stycznia 2014 r.
do 31 października 2019 r.

fot. PKPS

Polski Komitet Pomocy Społecznej jako Stowarzyszenie Charytatywne o zasięgu ogólnokrajowym w terenie działa poprzez
Zarządy Miejskie. Głównym celem stowarzyszenia jest wspomaganie i uzupełnianie działań podejmowanych przez organy państwa i samorządu w zakresie pomocy społecznej. Zarząd Miejski
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Wiśle organizacyjnie
podporządkowany jest Śląskiemu Zarządowi Wojewódzkiemu
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Stowarzyszenie Charytatywne w Katowicach.
Zarząd Miejski działa w oparciu o statut stowarzyszenia.
Obecnie Zarząd Miejski liczy 17 członków. W swojej działalności Zarząd współpracuje przede
wszystkim z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Wiśle, władzami samorządowymi miasta, oraz
Śląskim Zarządem Wojewódzkim
PKPS w Katowicach.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Miejski podejmował działania
polegające na :
1) gromadzeniu środków pieniężnych,
2) zakupie paczek świątecznych,
3) przeprowadzeniu zbiórki
środków pieniężnych gromadzonych bezpośrednio na rachunku
bankowym, dla osób poszkodowanych w pożarze,
4) wydawaniu żywności dla osób korzystających z pomocy
MOPS w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
FEAD 2014–2020.
W minionej kadencji podejmowano działania zbiórek pieniędzy w formie darowizn na rzecz stowarzyszenia, w szczególności
wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oraz
osób publicznych. W latach 2014 –2016 corocznie wystosowywano kilkadziesiąt apeli pisemnych z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego działalności naszego stowarzyszenia. Pomimo
takich działań pozytywny odzew w postaci wpłat na konto z roku
na rok malała. Z tytułu darowizn uzyskano przychody w kwocie 3 300,00 zł. Z zebranych darowizn w latach 2014 do 2016 w
okresie przedświątecznym dokonywano zakupu paczek dla rodzin

lub osób najbardziej potrzebujących, wskazanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle. Na zakup paczek wydatkowano łącznie 4 519,72 zł.
W 2019 roku przeprowadzano zbiórkę pieniężną na rzecz
osób poszkodowanych w pożarze, w którym spłonął ich budynek
mieszkalny. Środki zbierane były bezpośrednio na konto PKPS i
przekazane na konto ojca tej rodziny. Ze zbiórki uzyskano wpłaty w wysokości 15 700,00 zł i przekazano na rachunek bankowy
poszkodowanego.
W czasie ostatniej kadencji podstawową działalnością Zarządu było wydawanie żywności dla podopiecznych, tj. osób pobierających świadczenia z
pomocy społecznej w
ramach programu rządowego. Żywność dla
podopiecznych przyznawana przez Śląski Zarząd Wojewódzki PKPS
w Katowicach. Ogromną
pomoc w tej działalności uzyskano od Burmistrza Miasta, w postaci
przyznawania dotacji na
koszty transportu żywności z Katowic. Uzyskano
też możliwość korzystania z lokalu na magazyn
i miejsce do wydawania
paczek podopiecznym w budynku Urzędu Miejskiego.
Wydawanie żywności odbywało się przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który wystawiał skierowania do odbioru żywności osobom uprawnionym, angażował się
w powiadamianie tych osób o terminach wydawania żywności, a
także pomagał bezpośrednio przy wydawaniu paczek żywnościowych. Corocznie z tej formy pomocy korzystało ponad 400 osób.
W minionej kadencji wydano potrzebującym ok. 50 ton żywności.
Działania podejmowane przez członków Zarządu PKPS na
rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej wykonywane są zupełnie nieodpłatnie z pełnym zaangażowaniem, za co
składam wszystkim serdeczne podziękowania.
Irena Cieślar – Prezes Zarządu Miejskiego PKPS

Miejskie Zawody Sportowo–Pożarnicze

fot. Krystyna Piszczek

zacięta i pełna emocji. Wyniki przedstawiają się następująco: 1. miejsce – OSP Wisła Jawornik II, 2. miejsce – OSP Wisła Jawornik I, 3.
miejsce – OSP Wisła Centrum, 4. miejsce – OSP Wisła Czarne, 5.
miejsce – OSP Wisła Malinka. Superpuchar Burmistrza Miasta Wisła
zdobyła drużyna OSP Wisła Jawornik II.
Gratulujemy!					
(luki)

fot. Krystyna Piszczek

5 października na boisku Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich
„Start” odbyły się Miejskie Zawody Sportowo–Pożarnicze kobiet i
mężczyzn. Wiślańskie drużyny rywalizowały wspólnie z drużynami
pożarniczymi z gminy Istebna.
Zawody otworzył Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Wiśle
druh Tomasz Bujok. Pomimo deszczowej pogody rywalizacja była
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fot. Szymon Brodacki

2 listopada 1879 roku oddano do użytku pierwszą szkołę w
Wiśle Czarnem, która została wybudowana w miejscu, gdzie
obecnie znajduje się zapora. Natomiast 9 listopada 1969 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły w Czarnem, która w tym
miejscu, nad potokiem Biała Wisełka, stoi do dziś. Jak nietrudno
obliczyć, na listopad bieżącego roku przypadły więc dwa okrągłe
jubileusze – 140–lecia szkolnictwa w dolinie Czarnego oraz 50–
lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem.
Obchody jubileuszowe odbyły się w 15 listopada. Na uroczystość przybyli liczni goście: Andrzej Molin – radny Semiku
Śląskiego, Karolina Kaliska–Skrabania z Kuratorium Oświaty z
Katowic, Jan Poloczek – reprezentujący Starostwo Powiatowe
w Cieszynie, Tomasz Bujok – burmistrz Wisły, Sylwester Foltyn – sekretarz miasta, Janusz Podżorski – przewodniczący Rady
Miasta oraz radni: Barbara Kędzior, Alicja Pilch, Zdzisław Pilch,
Wiktor Buczek – naczelnik naszego miasta w czasie budowy obecnej szkoły oraz nauczyciel w trzeciej czerniańskiej szkole – na
Równem, dyrektorzy wiślańskich szkół, przedszkoli i jednostek
oświatowych, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą: Wiślańskiego Centrum Kultury, Nadleśnictwa
Wisła, Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie, Towarzystwa
Miłośników Wisły, emerytowani dyrektorzy szkoły: Halina Stypa, Elżbieta Śliż oraz Bożena Woch, obecni oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy naszej szkoły, członkowie rodzin naszych
uczniów, a także absolwenci.
Wszyscy otrzymali na przywitanie specjalny numer gazetki
szkolnej Między Nami Uczniami, zredagowany w całości przez
uczniów klasy VIII, który zawierał kalendarium, wywiady z absolwentami oraz z dyrektor Elżbietą Szajtauer, a także artykuły o
współczesności i przyszłości szkoły. Gazetka została wydrukowana w ramach realizowanego w naszej szkole przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 „Nad Białką”
projektu „Sportem po oczach”, który jest już ósmym projektem

prowadzonym w naszej szkole w ramach Programu Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
Uroczystość rozpoczęła się preludium na trąbce wykonanym
przez Arkadiusza Kuklę, ucznia klasy VI. Następnie został wprowadzony poczet sztandarowy i wszyscy zgromadzeni odśpiewali
Hymn Narodowy. Potem głos zabrała dyrektor szkoły Elżbieta
Szajtauer, która powitała wszystkich gości i przybliżyła pokrótce historię szkolnictwa w dolinie. Aby lepiej oddać to, o czym
mówiła, wszyscy zebrani mogli następnie obejrzeć film o historii
i współczesności szkoły–jubilatki wykonany przez Sylwię Śliwkę. Potem nadszedł czas na program artystyczny składający się z
występów nauczycieli w ramach „Kabaretu Czerniańskiego Niepokoju”, który przedstawił pięć skeczy pod zbiorczym tytułem
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fot. Szymon Brodacki

Jubileusz w Czarnem

„Migawki ze szkolnego życia w SP2” przeplatanych występami
uczniów szkoły. Scenariusz napisała Alicja Pieszka, a w scenkach
wystąpili: Justyna Brańka, Wojciech Brodzki, Dariusz Cieślar,
Danuta Cieślar, Danuta Kozyra, Sylwia Krzok, Joanna Michalik,
Elżbieta Rabięcny i Elżbieta Szajtauer. Zebrani mogli obejrzeć
następujące skecze: „Witamy w rezerwacie”, „Odliczanie”, „Zebranie rady pedagogicznej”, „Szkolna rzeczywistość” oraz „Kontrola”. Natomiast dzieci oddziału przedszkolnego pod kierunkiem
Alicji Procner–Ochman oraz uczniowie klas I–III pod kierunkiem
Sylwii Cieślar, Ewy Kubackiej oraz Elżbiety Rabięcny, zaprezentowały układy choreograficzne, zaś piosenki przy akompaniamencie Elżbiety Szajtauer wykonali uczniowie klas I–V, a utwory na
dzwonkach uczniowie klasy VII.
Po programie artystycznym ponownie głos zabrała dyrektor
Elżbieta Szajtauer, która poprosiła na środek szczególnie zasłużonych gości – budowniczych szkoły: Wiktora Buczka, Adama
Michalika i Edwarda Pękałę, którym wręczyła w dowód uznania pamiątkowe statuetki. Niestety nie mogły być z nami Anna
Cieślar i Zofia Pilch, dla których również zostały przygotowane
statuetki za zaangażowanie w budowę obecnej szkoły. Przy tej
okazji głos zabrał Wiktor Buczek, jeden z pierwszych nauczycieli pracujących w trzeciej szkole w Czarnem – na Równem.
Później nadszedł czas na przemówienia pozostałych gości. Jako
pierwszy głos zabrał burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok, który przekazał na ręce dyrektor Szajtauer najlepsze życzenia, a następnie wręczył medale im. Bogumiła Hoffa. Podczas jubileuszu
odznaczenia te na wniosek dyrekcji SP2 otrzymały dwie osoby
szczególnie zasłużone dla szkoły w Czarnem – Julia Troszok i
Karol Chmiel. Następnie głos zabrali także pozostali goście: Andrzej Molin, Karolina Kaliska–Skrabania, Jan Poloczek, Janusz
Podżorski, Marlena Fizek z Wiślańskiego Centrum Kultury, Barbara Kędzior – radna miasta i absolwentka czerniańskiej szkoły,
Beata Mendrek – reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. P.
Stalmacha w Wiśle i absolwentka naszej szkoły, Grażyna Pruska
– prezes Towarzystwa Miłośników Wisły, Wanda Przybylska –
prezes Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie, Piotr Dudzik
reprezentujący Nadleśnictwo Wisła, a także dyrektorzy szkół,
przekazując na ręce dyrektor „dwójki” życzenia dla szkoły i całej społeczności. Otrzymaliśmy także wiele życzeń i pozdrowień
drogą listową, m.in. od wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka
czy dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i absolwentki naszej
szkoły Renaty Czyż. Rano, w dniu jubileuszu, przyjechali także
państwo Drzewieccy z bukietem kwiatów i życzeniami od Szkoły
Muzycznej, ponieważ nie mogli być na uroczystości ze względu
na inne obowiązki zawodowe.
Po przemówieniach gości nastąpiła część nieoficjalna jubileuszu – wspólny poczęstunek, podczas którego wszyscy zgromadzeni mogli skosztować czerniańskiej żebroczki wykonanej w naszej
kuchni, a także poczęstować się kanapkami, kołoczami oraz okolicznościowym tortem. Natomiast przy wyjściu każdy z gości otrzy-
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Jak wspomnieliśmy wyżej podczas uroczystości jubileuszowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem burmistrz
Wisły Tomasz Bujok i sekretarz miasta Sylwester Foltyn wręczyli na wniosek dyrektor Elżbiety Szajtauer Medale im. Bogumiła
Hoffa – Zasłużony dla Miasta Wisła. Otrzymały go dwie osoby
szczególnie zasłużone dla szkoły w Czarnem – Julia Troszok i
Karol Chmiel, emerytowani nauczyciele SP2.
Karol Chmiel – muzyk, założyciel zespołu „Wisełka”, wydawca śpiewników pieśni ludowych, kierownik Ogniska Muzycznego w Wiśle. Grał w kapeli zespołu Wisła, dbał o edukację regionalną w mieście. Jest w ciągłym kontakcie ze szkołą, interesuje się
tym, co się w niej dzieje i zawsze służy radą.
Julia Troszok – propagatorka edukacji regionalnej, pomysłodawczyni i wieloletni organizator pieszych Rajdów Szkoły
u Źródeł Wisły, współautorka scenariuszy scenek regionalnych
wystawianych corocznie podczas Ekumenicznych Wieczorów
Kolęd, prowadziła zajęcia edukacji regionalnej i przygotowywała
uczniów do licznych konkursów gwarowych na szczeblu szkolnym (konkurs „Latosi Pogwarki w Białce”) oraz międzyszkolnym
(na Zaolziu szkoła otrzymała puchar za szczególną pielęgnację
gwary). Do dzisiaj działa i wspomaga szkołę, prowadząc prelekcje
np. w ramach Tygodni Zdrowia. Obecnie od trzech lat prowadzi
Klub Zdrowia w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S. działającej
przy szkole w Czarnem, organizując prelekcje i wykłady dotyczące zdrowego stylu życia dla mieszkańców Wisły. Pisze projekty i
zdobywa środki finansowe na działania podejmowane w ramach
prowadzonej przez siebie wiślańskiej filii Chrześcijańskiej Służby
Charytatywnej, dzięki czemu corocznie odbywają się na wiślańskim rynku wystawy Expo Zdrowie i koncerty orkiestry dętej promujące zdrowy styl życia.			
Alicja Pieszka

fot. Przedszkole nr 2

mał jeszcze pamiątkowy emblemat wykonany w naszej pracowni
FabLab przez Marka Michalika oraz różę. Wszyscy chętni mogli
także zapoznać się z wyłożonymi w holu kronikami szkolnymi, a
także zostawić swój wpis pamiątkowy w kronice jubileuszu.
Dziękujemy wszystkim gościom, za to, że wspólnie z nami spędzili ten szczególny czas. Dziękujemy osobom zaangażowanym w
realizację całego przedsięwzięcia – nauczycielom, pracownikom
obsługi, przyjaciołom szkoły i uczniom za wysiłek włożony w
przygotowanie i czuwanie nad właściwym przebiegiem tej uroczystości. Dziękujemy także Józefowi Poljakowi za filmowanie
całej uroczystości oraz Szymonowi Brodackiemu – absolwentowi
naszej szkoły, który zadbał o obsługę fotograficzną. Dziękujemy
za nieodpłatne wykonanie dań garmażeryjnych Romanowi Wisełce, dziękujemy Rodzicom oraz Przyjaciołom Szkoły: Annie Pilch,
Danucie Podżorskiej i Lidii Forias za przygotowanie kanapek, a
Annie Michalik za przystrojenie jubileuszowego tortu. Cieszymy
się, że uroczystość mogła się odbyć, a naszej szkole – szacownej
jubilatce życzymy, by nadal trwała w dolinie Czarnego, rozwijała
się i mogła kształcić kolejne pokolenia wiślan, by rodzice naszych
przyszłych potencjalnych uczniów nie zważając na plotki, a może
nawet wbrew nim, wybierali Szkołę Podstawową nr 2 w Wiśle
Czarnem dla swoich dzieci, by czerniańska „Dwójka” mogła się
dalej rozwijać i stawać coraz lepsza, i by za 50 lat mogła świętować okrągłą rocznicę 100–lecia istnienia.

Mali patrioci w Przedszkolu nr 2
7 listopada dzieci w Przedszkola nr 2 z ulicy Wodnej obchodziły
uroczystość upamiętniającą 101. rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. Dzień ten był poprzedzony tygodniową tematyką zajęć,
podczas których dzieci zostały zapoznane z historią, symbolami Polski oraz wykonywały prace plastyczne. Uczyły się szacunku do kraju
ojczystego, a także rozwijały poczucie przynależności narodowej.
W tym szczególnym dniu wszystkie dzieci ubrały się odświętnie. Po przyjściu do przedszkola otrzymały kotyliony narodowe, a po
śniadaniu spotkały się w jednej sali. Przypomniały sobie wiadomości dotyczące Polski, odpowiadając na różne pytania. Obejrzały film
edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej. Pamiętając o zachowaniu
należytej postawy, odśpiewały Hymn Polski. Nie zapomniały również o ważnym miejscu w naszym mieście i udały się pod Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny, by złożyć tam
bukiet z białych i czerwonych kwiatów. Mamy nadzieję, że obchody
tego ważnego dnia będziemy kultywować w każdym kolejnym roku,
by dzieci od najmłodszych lat uczyły się patriotyzmu.
H. B.

KRONIKA POLICYJNA
– 1 listopada na ul. Biała Wisełka policjanci zatrzymali
mieszkankę i mieszkańca Tychów, którzy w stanie nietrzeźwości poruszali się pojazdami typu quad. Kobieta miała 1,2
a mężczyzna 1,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
– 9 listopada na ul. 1 Maja wpadł mieszkaniec Gliwic,
który „pod wpływem” prowadził samochód marki Audi. Jego
wynik to 2,2 promila.
– 23 listopada, podczas trwania zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich, skradziono samochód marki Audi
Q5, który był zaparkowany przy ul. Malinka. Szkodę poniósł
mieszkaniec województwa podkarpackiego.
– 24 listopada na ul. Cieńków zatrzymano mieszkańca Wisły, który jadąc Fordem Focusem spowodował kolizję drogową
z innym pojazdem. Okazało się, że sprawca zdarzenia był nietrzeźwy. Miał ok. 3 promili alkoholu w organizmie.
– 28 listopada na ul. 1 Maja funkcjonariusze policji zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która „na podwójnym gazie” jechała samochodem Peugeot 306. Badanie alkomatem wykazało u
niej powyżej 0,5 promila alkoholu.
We współpracy z zastępcą komendanta KP Wisła
Iloną Oleszczuk
opracował Łukasz Bielski
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Drugoroczne SMOK–i
W 2018 roku Gmina Wisła zawarła z Polskim Związkiem Koszykówki umowę, której przedmiotem było tworzenie i prowadzenie w
Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykarskiego, tzw. SMOK–a. We wrześniu tego roku
rozpoczęliśmy drugi rok realizacji programu.
Ten ogólnopolski projekt upowszechniania koszykówki wśród dziewcząt i chłopców, realizowany przy
współpracy PZKosz oraz Ministerstwa
Sportu i Turystyki, ma na celu zachęcenie młodych ludzi do uprawiania koszykówki oraz promocję aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu.
W ramach zawartej umowy Polski Związek Koszykówki przekazał
szkole niezbędny do prowadzenia szkolenia sprzęt sportowy, natomiast
Gmina udostępniła obiekty sportowe oraz zakupiła stroje koszykarskie.
Program SMOK objął 45 dziewczynek z Wisły i okolic. Zajęcia
prowadzone są na trzech poziomach i uczestniczą w nim dwie starsze
grupy (klasa IV i V) oraz dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, które zostały włączone do programu po raz pierwszy właśnie w

20

echo WISŁY

Srebro dla „Stalmacha”!
26 listopada w Cieszynie został rozegrany finał powiatu w koszykówce dziewcząt. W zawodach wzięły udział trzy drużyny: LO im. P.
Stalmacha, I LO im. A. Osuchowskiego oraz II LO im. M. Kopernika.
W pierwszym meczu nasze koszykarki pokonały reprezentację
„Osucha” 33:24. W tym spotkaniu zagrały (punkty): Laura Kotrys
(20), Klaudia Pawłowska (6), Dżesika Cieślar (5), Karolina Matuszny
(2), Natalia Bury, Dominika Szalbot, Anna Szajthauer, Julia Haratyk, Julia Zawada, Julia Rulczyńska i Julia Wnuk. W drugim pojedynku wiślanki musiały uznać wyższość rówieśniczek z „Kopera”
i przegrały 18:36. W tym spotkaniu skład naszej drużyny wyglądał
następująco: Laura Kotrys (15), Klaudia Pawłowska (2), Karolina
Matuszny (1), Dżesika Cieślar, Natalia Bury, Dominika Szalbot,
Anna Szajthauer, Julia Haratyk, Julia Zawada, Julia Rulczyńska i Julia Wnuk. Ostatecznie „Stalmach” ukończył zawody na 2. miejscu.
Gratulacje dla koszykarek i podziękowania dla opiekunów: trenera Daniela Arsenicza i Andrzeja Cieślara.
E. Śliwka

„JEDYNKA” MISTRZEM WISŁY
W ramach Igrzysk Dzieci w koszykówce, 26 listopada w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków rywalizowały wiślańskie
szkoły podstawowe. W kategorii dziewcząt zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum, przed uczennicami Szkoły
Podstawowej nr 5 w Jaworniku i Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnem. Z kolei w zawodach chłopców 1. miejsce wywalczyła drużyna
Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum przed Szkołą Podstawową nr 5
w Jaworniku i Zespołem Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Malince.
Jarosław Sobczyk – Gminny koordynator ds. sportu szkolnego
tym roku. Z myślą o najmłodszej grupie dziewczynek, szkoła otrzymała specjalne piłki w rozmiarze 4 oraz „Trzy Kosze” – sprzęt dostosowany do najmniejszych adeptów koszykówki. Dzięki niemu, małe
koszykarki mogą rzucać do obręczy na wysokości 150–190 cm!
Zajęcia w ramach programu prowadzi wykwalifikowana kadra
trenerska, która dzięki udziale w programie na bieżąco podnosi swoje
kwalifikacje. Treningi w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków przy Szkole Podstawowej nr 1 odbywają się: we wtorki w
godz: 15.00–17.30 i piątki w godz:14.30–16.00 (klasy V), w poniedziałki w godz: 15.15–16.45 i soboty w godz: 10.30–12.00 (klasy IV)
oraz w czwartki w godz: 14.00–15.30 i piątki w godz: 12.30–14.00
(klasy I–III). Zapraszamy na treningi!
Aleksandra Nosowicz
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W listopadzie koszykarki Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska
Jedynka kontynuowały rywalizację w II lidze kobiet.
3 listopada zespół ISWJ Wisła przegrał we własnej hali z KS Pogoń
Ruda Śląska – 60:80 (11:12, 11:21, 15:19, 23:18). Nasza drużyna zagrała
w składzie (punkty): Laura Kotrys (18), Justyna Brańka (13), Justyna
Pilch (12), Karolina Kiraga (8), Kamila Waliczek (4), Sandra Hracka (3),
Aleksandra Suszka (2), Daria Caputa i Marta Grabska.
16 listopada Koszykarki ISWJ Wisła ponownie przegrały we własnej
hali z niepokonaną jak dotąd drużyną Zagłębia Sosnowiec 53:79 (13:24,
13:9, 9:25, 18:21). Podopieczne trenera Przemysława Kurzoka zagrały w zestawieniu (punkty): Beata Szarzec (16), Kamila Waliczek (13), Justyna Pilch
(9), Laura Kotrys (5), Sandra Hracka (5), Karolina Kiraga (5), Justyna Brańka, Daria Caputa, Aleksandra Suszka, Oliwia Malzczyk i Magda Barabasz.
Przełamanie i pierwsza wygrana w sezonie przyszła w pojedynku
z RKK AZS Racibórz, który został rozegrany 23 listopada. Wiślanki
wygrały 84:72 (24:26, 26:14, 12:18, 22:14), grając w składzie (punkty):
Justyna Pilch (22), Justyna Brańka (17), Kamila Waliczek (15), Sandra
Hracka (12), Karolina Kiraga (10), Laura Kotrys (8), Marta Grabska, Daria Caputa i Aleksandra Suszka.
Miniony miesiąc nasz zespół zakończył dwumeczem. 30 listopada zagrał z AZS Uniwersytetu Śląskiego a 1 grudnia odrobił ligowe zaległości,
podejmując Dwójkę Kamienica Polska. W starciu z „Akademiczkami” nasz
zespół przegrał 67:89 (20:25, 17:19, 11:25, 19:20), występując w składzie
(punkty): Beata Szarzec (17), Justyna Pilch (14), Justyna Brańka (11), Karolina Kiraga (10), Kamila Waliczek (7), Laura Kotrys (6), Marta Grabska
92), Daria Caputa i Sandra Hracka. Z kolei w pojedynku z Dwójką wiślanki
odniosły najefektowniejszą wygraną w historii swoich startów w rozgrywkach seniorskich, pokonując rywalki 117:35 (33:9, 26:11, 21:9, 37:6). W tym
pojedynku zagrały (punkty): Beata Szarzec (30), Laura Kotrys (21), Kamila
Waliczek (20), Justyna Brańka (15), Justyna Pilch (14), Sandra Hracka (8),
Karolina Kiraga (5), Marta Grabska (2) i Magda Barabasz (2).
Rozgrywki ligowe w listopadzie kontynuowały także młodzieżowe
drużyny ISWJ Wisła. Oto przegląd osiąganych przez nie wyników:
– U16: Chrobry Basket Głuchołazy 59:48, MKS Strzelce Opolskie
87:58, Olimpia Wodzisław Śląski 86:82, MKS MOS II Katowice 81:60;
– U14: Olimpia Wodzisław Śląski 94:44, UKS MOSM Bytom
135:23, Pogoń Ruda Śląska 125:35;
– U13: Orzeł Jaworzno 78:43, Siła Ustroń 82:20, MKS Czechowice–Dziedzice 38:60;
– U12: UKS SP 27 Katowice 30:33, ŻAK Żory 47:61, MKS Czechowice–Dziedzice 25:35, UKS Piłsudczyk Brzeg 38:28;
– U11: MKS MOS Katowice 20:0 (wo.), UKS SP 27 Katowice 0:82;
(luki)
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GRAŁY KOSZYKARKI

8 listopada podsumowano kolejny sezon wiślańskiej Ligi 6 o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. W tegorocznych zmaganiach wzięło
udział 7 drużyn i blisko 100 zawodników.
Burmistrza Wisły reprezentował sekretarz miasta Sylwester Foltyn, składając zawodnikom gratulacje i podziękowania. Dokonał
również wręczenia najlepszym drużynom i zawodnikom pucharów,
a także nagród rzeczowych. Na tegorocznym piłkarskim podium stanęli zawodnicy drużyn: Gamblersi – 1. miejsce, ePompa – 2. miejsce
i eMeR–Boys – 3. miejsce. Wszystkie zespoły uczestniczące w zmaganiach otrzymały sprzęt sportowy. Zgodnie z zasadami rozgrywek
przyznano również wyróżnienia indywidualne, które otrzymali: najlepszy zawodnik – Marcin Marianek (Gamblersi), najlepszy strzelec
– Michał Raszka (eMeR–Boys) oraz najlepszy bramkarz – Kacper
Fiedor (ePompa). Z kolei za postawę fair–play nagrodę odebrała drużyna eMeR–Boys.
Kolejne piłkarskie zmagania na wiślańskim „Orliku” już na wiosnę 2020 roku.
Paweł Brągiel

fot. Łukasz Bielski

Liga 6 podsumowana

PIŁKARZE KOŃCZĄ RUNDĘ

SZKOLNE KOPANIE
W październiku odbyły się Szkolne Zawody w Piłce Nożnej
szkół podstawowych z Wisły. W ramach Igrzysk Dzieci turniej, który odbył się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnem,
wygrał zespół Szkoły Podstawowej nr 5 z Jawornika, który zanotował
komplet zwycięstw. Na 2. miejscu z jedną porażką uplasowała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 z Centrum. 3. miejsce przypadło Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu nr 2 z Malinki, 4. Zespołowi
Szkolno–Przedszkolnemu nr 1 z Głębiec a 5. Szkole Podstawowej nr 2
z Czarnego. Z kolei na ,,Orliku” przy Zespole Szkół Gastronomiczno–
Hotelarskich odbył się turniej starszych chłopców w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Złoto wywalczyła drużyna Szkoły Podstawowej
nr 1 z Centrum, srebro przypadło Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu
nr 2 z Malinki a brąz Szkole Podstawowej nr 2 z Czarnego.
Jarosław Sobczyk – Gminny koordynator ds. sportu szkolnego

fot. Paweł Brągiel

fot. Jarosław Sobczyk

fot. Jarosław Sobczyk

fot. Paweł Brągiel

fot. Paweł Brągiel

W listopadzie zakończyła się runda jesienna sezonu 2019/20 piłkarskiej okręgówki. Drużyna WSS Wisła w minionym miesiącu rozegrała dwa spotkania.
W pierwszym podopieczni trenera Tomasza Wuwra pokonali na
wyjeździe Metal WG Skałkę Żabnica 3:1 (Szymon Płoszaj 2, Szymon Woźniczka). W drugim, również rozegranym na wyjeździe, ulegli Błyskawicy Drogomyśl 0:2.
Na półmetku rozgrywek zespół WSS Wisła zajmuje w tabeli 5.
miejsce z dorobkiem 26 pkt. i bilansem goli 38:22. Minioną rundę
należy zatem uznać za całkiem udaną.			
(luki)
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fot. Szymon Brodacki

Dzielnicowy Komisariatu Policji w Wiśle mł. asp. Bogusław
Bury po raz kolejny zaangażował się w pomoc dla wymagającego leczenia wiślanina Kuby Bujoka. Dziecko urodziło się w styczniu 2018
roku z kilkoma schorzeniami zwanymi holoprozencefalia (ciężka
wada wrodzona polegająca na niedokonanym podziale przodomózgowia, padaczką oraz wodogłowiem).
Chcąc pomóc rodzinie wiślański dzielnicowy zorganizował II
Turniej Charytatywny Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta
Wisła, który odbył się 15 listopada w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Pawła Stalmacha.
Puchary dla zwycięzców turnieju wręczył osobiście burmistrz
Wisły Tomasz Bujok. Na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy z Komisariatu Policji w Ustroniu, drugie miejsce zajęła
drużyna Państwowej Straży Pożarnej z Cieszyna a trzecie przypadło
reprezentacji Miasta Wisła. W turnieju udział wzięły również drużyny: Komisariatu Policji w Wiśle, Komisariatu Policji w Rajczy,

DRUGIE W POWIECIE
Drużyny dziewcząt z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w
Głębcach oraz chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku
reprezentowały Wisłę w zawodach szkół podstawowych w tenisie
stołowym na szczeblu powiatowym, które odbyły się 19 i 21 listopada w Chybiu.
W rywalizacji najlepiej wypadły dziewczęta z ZSP1, które wywalczyły srebrny medal w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Ich
młodsze koleżanki w Igrzyskach Dzieci zajęły 5. miejsce. Z kolei w
zawodach chłopców zespoły z SP5 zajęły 6. lokatę zarówno w Igrzyskach Dzieci jak i Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Jarosław Sobczyk – Gminny koordynator ds. sportu szkolnego

SZKOLNE ZMAGANIA
PING–PONGISTÓW
7 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku odbyły się drużynowe Mistrzostwa Wisły szkół podstawowych w tenisie
stołowym.
W ramach Igrzysk Dzieci w kategorii dziewcząt triumfowała
drużyna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Głębcach, przed
Szkołą Podstawową nr 5 w Jaworniku I i Szkołą Podstawową nr 5 w
Jaworniku II. Z kolei w kategorii chłopców zwyciężyła reprezentacja
Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku, przed Zespołem Szkolno–
Przedszkolnym nr 2 w Malince i Zespołem Szkolno–Przedszkolnym
nr 1 w Głębcach.

fot. Jarosław Sobczyk

Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce, Służba Ochrony Państwa
– Zamek w Wiśle oraz Nadleśnictwo Wisła. W czasie turnieju trwała również zbiórka publiczna prowadzona przez Fundację „Serca dla
Maluszka”. Domowe wypieki od rodziców, znajomych Kubusia oraz
innych rodziców, które sprzedawano podczas zawodów, wzbogaciły
zbiórkę. Dzięki ludziom dobrej woli udało się zebrać kwotę 3191,50
zł. Dochód w całości zostanie przekazany na Kubusia Bujoka z Wisły, celem jego leczenia i rehabilitacji.
Z całego serca dziękujemy również wszystkim sponsorom: Sklepowi Euro Koniaków – za pyszne mięso na gulasz, Piekarni u Troszoka – za wspaniały chlebek, Sklepowi Małgorzata Wisła – za kubki,
tacki, mieszadełka, Ewie Lazar – za przepiękny, malowany upominek
na szkle dla Kubusia, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 – za udostępnienie sali oraz personelowi za pomoc w imprezie, Willi Dana
– za udostępnienie sprzętu oraz Szymonowi Brodackiemu – za sesję
zdjęciową. Podziękowania również dla rodziców Ewelinki Pilch, którzy również zaangażowali się w przeprowadzenie turnieju.
Organizatorzy

fot. Jarosław Sobczyk

II Turniej Charytatywny
o Puchar Burmistrza Miasta

fot. Szymon Brodacki

W ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii dziewcząt
najlepszy okazał się Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Głębcach,
drugi był Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Malince, trzecia
Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnem a czwarta Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku. Natomiast w kategorii chłopców triumfowała
Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku, drugi był Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 w Głębcach, trzeci Zespół Szkolno–Przedszkolny
nr 2 w Malince a czwarta Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnem.
Jarosław Sobczyk – Gminny koordynator ds. sportu szkolnego
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27 października w Wiśle odbył się Nocny Samochodowy Rajd
Przeprawowy „Nocne Wilki z Titanum Winch”. W prestiżowej
klasie Extreme najlepsi okazali się Dariusz Walczuch i Arkadius
Bornowski. Pozostałe miejsca na podium zajęli Agnieszka Pilch
i Marcin Ścisłowski oraz Krzysztof Suszka i Artur Krężelok.
28 października w Strumieniu rozegrano finał powiatowy Igrzysk
Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci w Drużynowych Zawodach Szachowych. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (rocznik
2005–2006) 5. miejsce zajęła reprezentacja Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębce.
9 listopada w II Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Młodziczek i Młodzików w tenisie stołowym wystąpili zawodnicy
UKS Wisła Wiślanie. W rywalizacji młodzików miejsca 25–32
zajął Kamil Racki, a miejsca 33–64 Michał Pilch, Paweł Pilch i
Stanisław Wrzecionko.
Jakub Glajcar z Wisły zajął 4. miejsce w XII Maratonie Beskidy,
który odbył się 9 listopada w Radziechowach. W kategorii M–30
wiślanin stanął na 2. stopniu podium.
9 listopada w Wiśle Łabajowie odbyły się Mistrzostwa Śląska
Młodzików i Dzieci w biegu górskim w stylu alpejskim. W grupie
Chłopców (U–14) na dystansie 800 m 5. lokatę zajął Wiktor Adamiec z Wisły.
Koszykarskiej reprezentacji Śląska Młodziczek nie udało się zakwalifikować do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Turniej eliminacyjny (dla zespołów z miejsc 7–16
zeszłorocznej OOM), który odbył się w dniach 9–11 listopada w
Zielonej Górze, koszykarki ze Śląska, a wśród nich cztery zawod-

OWOCNY ROK „GÓRALA”
Wiślańskie Koło Cyklistów „Góral” jakiś czas temu zakończyło
już oficjalnie sezon 2019. Przyszedł czas na podsumowanie i sprawozdanie.
Rok 2019 był już siódmym sezonem działalności WKC „Góral”. Oprócz wycieczek z kalendarza, cykliści brali również udział
w innych imprezach, reprezentując miasto Wisła. Mijający sezon był
najbardziej ambitny i owocny ze wszystkich, co pokazuje poniższa
statystyka:
– ilość przejechanych dni wycieczkowych – 16,
– suma przejechanych kilometrów – 1466,
– suma pokonanych przewyższeń – 17342 m,
– liczba uczestników wszystkich wycieczek – 110.
Dziękując władzom naszego miasta za życzliwe wsparcie, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wycieczkach w roku 2020.
Szczegóły, aktualności, archiwum, fotorelacje dostępne są pod adresem: http://www.jonidlo.pl/wkc–goral–2.html.
Podsumowanie wycieczek WKC „Góral”:
1) 07.04.2019 – Rodzinne rozpoczęcie sezonu – „100 lat Bitwy pod
Skoczowem” (dystans: 51 km, 247 m przewyższeń, uczestników: 23),
2) 28.04.2019 – Strumień – stolica „Żabiego Kraju” (w tym terminie nie odbyła się ze względu na pogodę, zrealizowana 22.10.2019,
dystans: 82 km, 270 m przewyższeń, uczestników: 5),
3) 05.05.2019 – Śladami dawnych szlacheckich siedzib po czeskiej
stronie Śląska Cieszyńskiego (nie odbyła się ze względu na pogodę),
4) 18–19.05.2019 – Wisła – Kraków – Wisła (2 dni, dystans: 277
km, 1749 m przewyższeń, uczestników: 12)
5) 09.06.2019 – „U stóp Wielkiej Raczy 1226 m npm”: Oščadnica
na Słowacji (dystans: 92 km, 1553 m przewyższeń, uczestników: 8),
6) 05–07.07.2019 – Wisła – Szaflary – Wisła (3 dni, dystans: 364
km, 3228 m przewyższeń, uczestników: 12),
7) 28.07.2019 – Dookoła Pilska 1557 m npm (dystans: 151 km,
1994 m przewyższeń, uczestników: 6),

•
•

•

•

niczki ISWJ Wisła: Karolina Kiraga, Sandra Hracka, Joanna
Hanik i Agata Martynek, rozpoczęły od czterech zwycięstw w
fazie grupowej. Niestety, w decydującym pojedynku o awansie
Kadra Śląska przegrała z kadrą Lubelskiego 44:50.
Michał Soska z Wisły zajął 4811. miejsce w IV Biegu Niepodległości, który odbył się 11 listopada w Poznaniu. Nasz zawodnik w
grupie M–30 był 1524.
16 listopada w czeskim mieście Hradec Králové odbył się Międzynarodowy Turniej Kendo „Vánoční Kendování”. Świetnie w
zawodach spisała się Lena Pustówka z Wiślańskiej Sekcji Kendo
Genryoku, która zajęła 2. miejsce w rywalizacji dzieci (9–11). Nasza zawodniczka wzięła udział również w turnieju drużynowym.
Tu wraz ze swoim trenerem Krzysztofem Kaczorowskim oraz
Janą Ziegelneimovą i Johanką Ziegelheimovą również stanęła na
2. stopniu podium.
30 listopada na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży
„Mikołaj z Goleszowa”. W poszczególnych kategoriach najlepsi
okazali się: Marta Ściborski (WSS Wisła), Julia Fender (LKS
Klimczok Bystra), Filip Křenek (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Daniel Škarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Tymoteusz Cienciała
(WSS Wisła), Adam Pilch (WSS Wisła) oraz Wojciech Bobak
(KS Rutkow–ski). Na podium stanęli jeszcze czterej reprezentanci
WSS Wisła: Natalia Łupieżowiec, Dorota Kawulok, Mikołaj
Wantulok i Tadeusz Rzeszótko.
Reprezentant Norwegii Daniel Andre Tande wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce, który rozegrano 30 listopada. Na 13. pozycji zawody ukończył Piotr Żyła z
WSS Wisła. Zawody zaplanowane na 1 grudnia nie odbyły się.
(luki)

8) 18.08.2019 – Lysá Hora 1323 m npm w Czechach (dystans:
139 km, 2081 m przewyższeń, uczestników: 9),
9) 04–07.09.2019 – „CYKLOJAZDA HISTORIE 2019” – rajd
rowerowy Wisła – Zvolen na Słowacji (4 dni, dystans: 450 km, 4758
m przewyższeń, uczestników: 9),
10) 22.09.2019 – „Tour de Jezioro Goczałkowickie” (dystans:
110 km, 462 m przewyższeń, uczestników: 14),
11) 06.10.2019 – Rodzinne zakończenie i podsumowanie sezonu
(dystans: 40 km, 1000 m przewyższeń, uczestników: 12).
Inne imprezy i wydarzenia, w których brali udział członkowie
WKC „Góral”:
1) 14–15.06.2019 – Charytatywna „SZTAFETA ROWEROWA
24h’’ – WISŁA CZARNE (4. miejsce w kategorii OPEN – sztafeta
w składzie: Mariusz Boś – kapitan, Iwona Boś, Gabriel Boś, Władysław Bujok, Michał Martynek, Tomasz Wąsowicz, Włodzimierz
Wąsowicz, Piotr Palka, Grzegorz Cholewa, Adam Cieślar, Bogdan
Marszałek, Ryszard Cieślar, Janusz Podżorski, Stanisław Lazar,
Bolesław Cieślar, Ala Haratyk, Jarosław Szturc, Marcin Mitręga,
Patryk Nogowczyk, Janusz Gomola, Krzysztof Wickowski i Tadeusz Papierzyński – ilość przejechanych okrązeń: 153, czyli ok. 690
km; 2. miejsce w kategorii JUNIOR – 1 okrążenie trasy (4,5 km):
Stanisław Boś),
2) 2019.09.08 WISŁA – Dożynki gminne 2019 (udział w korowodzie dożynkowym),
3) 2019.09.20 Jabłonków (Czechy) – Europejski Tydzień Mobilności (impreza zorganizowana była w ramach wspólnego programu
„Jabłonków – Wisła – razem możemy więcej’’, gdzie partnerem projektu jest Wiślańskie Centrum Kultury, miasto Wisła reprezentowała
8–osobowa grupa WKC „Góral”),
4) Cykl zawodów rowerowych MTB BIKE ATELIER (Ewa Gorzelany, Janusz Gomola, Adam Pilch),
5) GRUPA KOLARSKA GLIWICE (Patryk Nogowczyk, zawodnik w kategorii junior – starty w zawodach MTB i szosowych Grupa
pod egidą PZKol).
Opracował: Mariusz Boś – Sekretarz WKC „Góral”
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fot. TMfoto.pl

VI edycja Górskiej Przygody przeszła już do historii. Jak co roku
spotkaliśmy się w Wiśle, by spod Hotelu Podium*** wyruszyć na malownicze ścieżki Beskidów. Tym razem aura okazała się mniej łaskawa
niż w ubiegłym roku i przywitała nas jesienną słotą i deszczem.
Na trasę wyruszyło blisko 500 uczestników, by rywalizować w biegu oraz marszu nordic walkingu. Trasa biegu górskiego przebiegała na
dystansie 17 km, natomiast nordic walkingowcy walczyli na dystansie
12,5 km. Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych rezultatów
i satysfakcji z pokonania własnych słabości. Cieszymy się, że wszyscy
bezpiecznie dotarli do mety. Wszystkie dzieci startujące w Małej Górskiej Przygodzie otrzymały pamiątkowe worki z VI edycji oraz wyjątkowy słodki poczęstunek w postaci czekoladowych babeczek!
W biegu głównym pierwszy na mecie zameldował się Marcin
Kubica (INOV–8 TEAM) z czasem 01:09:49. Zaraz za nim bieg
ukończył Radosław Hetman (Grupa Nomax), a na 3. pozycji zameldował się Karol Urbańczyk (Biegiem przez Chybie). Wśród kobiet
1. była Kasia Golba (AZS AWF Katowice/1SecondTeam), 2. Sandra Mikołajczyk (Silesia Runners Club), a 3. Anna Skalska (Carbon
OCR Racing Team Festiwal Biegowy Krynica Zdrój). W dyscyplinie
nordic walking pierwszy na mecie zameldował się Tomasz Boroń
(RUNHOGS Tychy), natomiast pierwszą kobietą na mecie, a 2. zawodniczką w open była Joanna Kołodziej (Stadion Śląski). Najlepszą
wiślanka to Barbara Cieślar z 3. miejscem wśród kobiet w kategorii
nordic walking oraz Jakub Glajcar – 11. na dystansie 17 km.
Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy
zechcieli pomóc nam przy organizacji Górskiej Przygody. Zawody te
nie miałyby szans powodzenia, gdyby nie ludzie dobrej woli, którzy
poświęcili swój czas oraz partnerzy imprezy, dzięki którym mogliśmy

fot. TMfoto.pl

Górska Przygoda

ufundować nagrody dla uczestników. Szczególne podziękowania składamy wszystkim wolontariuszom, niesamowitemu Karolowi Kucięba
z Fizjoterapiaslask.pl, który poprowadził profesjonalną rozgrzewkę
przed biegiem głównym oraz biegiem dzieci. Wyjątkowym fotografom Pawłowi i Robertowi Urbaniakom z serwisu BikeLife.pl, którzy
uwiecznili wyjątkowe chwile tej imprezy na swoich fotografiach. Ratownictwu Medycznemu Fantom, które zadbało o bezpieczeństwo na
trasie i przeprowadziło szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci. Serdecznie dziękujemy Ranczo Cieńków za wsparcie na bufecie.
Dziękujemy partnerom imprezy – Hotelowi Podium***, który
ugościł nas w dniu imprezy, zapewnił ciepły posiłek dla zawodników
i ufundował bony na pobyt w hotelu, Makaronowi Międzybrodzkiemu, który zadbał o wkład do ciepłego posiłku regeneracyjnego, Miastu Wisła za organizacyjne wsparcie i gościnność, LECHowi FREE
za napoje bezalkoholowe dla wszystkich zawodników, Centrum
Diagnostyki Sportowej Diagnostix oraz CryoSpace, firmie GARMIN
za ufundowane zegarki Forerunner 30 do losowania, firmie PACK–
CENTER – producentowi taśm i folii do pakowania, która zadbała o
zabezpieczenie trasy, BikeCafe serwujących wyśmienitą kawę, firmie
Viking – producentowi odzieży sportowej i outdoor, JUMPCITY za
przekazanie wejściówek do Jumpcity Katowice, firmie Camel&more
– wyłącznemu dystrybutorowi marek Dexshell – wodoodporne skarpetki, rękawiczki i czapki, Nutrixxion – producentowi odżywek zapewniających wsparcie dla aktywnych sportowców, firmie AIRMIX
– Tekstylne Systemy Wentylacji za wsparcie w zakresie organizacji i
zabezpieczenia zawodów, firmie Wusztzkarry za wszystkie usmażone frytki i kiełbaski, firmie Nikwax za impregnaty do odzieży do pakietów sportowych, firmie Imaginario, firmie Danmis – Mleko kozie
i jego przetwory, firmie Uvex Polska – producentowi m.in. okularów
jak i kasków oraz firmie Śrub–Met ze Świętochłowic.
Organizatorzy

Kolarze z Wisły podsumowali sezon
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nych otarć czy defektów sprzętu ale to część tej „zabawy”. Na koniec chcemy bardzo podziękować całej Dyrekcji i Obsłudze Hotelu
Podium za wszelką pomoc i możliwość korzystania ze sprzętu jaki
oferuje ośrodek. Mamy nadzieję, że zima szybo minie a my wrócimy
do ścigania w nowym sezonie 2020. Do zobaczenia!
Drużyna Hotel Podium Wisła – Diagnostix – Cryospace

fot. Z archiwum drużyny

Wiślańscy kolarze reprezentujący Hotel Podium Wisła – Diagnostix – Cryospace zakończyli i podsumowali sezon. Głównym naszym
celem na rok 2019 były starty w cyklu Bike Atelier MTB Maraton,
rozgrywanych w większości w naszym województwie.
Organizatorzy zaplanowali dwanaście rund o różnej specyfikacji.
Cztery typowo górskie (Ustroń, Brenna, Jeleśnia, Żywiec) cztery pośrednie (Olkusz, Żarki, Psary, Kielce) i cztery płaskie (Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Racibórz, Częstochowa). Do klasyfikacji generalnej
liczyło się siedem najlepszych startów.
W klasie kobiet (K30) Ania Kaczmarzyk zajęła 3. miejsce (5. OPEN
wśród wszystkich pań). Janusz Gomola i Adam Pilch w klasie M40 zajęli odpowiednio 24. i 25. miejsca (67. i 62. Open wśród mężczyzn).
Ewa Gorzelany z powodów osobistych musiała niestety zawiesić starty
w połowie sezonu. Dodatkowo Ania Kaczmarzyk wystartowała w kilku
zawodach typu „Uphill” i krótko mówiąc „gdzie startowała, tam wygrała”, nie dając rywalkom większych szans. Wygrała Cykl Uphill MTB
Beskidy, Uphill Magurka MTB oraz Uphill Rysianka.
Wszyscy zgodnie uważamy sezon za bardzo udany, szczególnie
pod względem bezpieczeństwa, bo udało się go zakończyć bez poważnych kontuzji i wypadków. Oczywiście nie obyło się bez drob-

Przy okazji Inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich,
odbyły się również zawody dla najmłodszych skoczków. Do Wisły na
kompleks skoczni w Centrum przyjechała międzynarodowa reprezentacja z Czech, Słowacji, Niemiec oraz krajowych klubów sportowych.
W Międzynarodowych Zawodach w Skokach Narciarskich Dzieci
i Młodzieży pod nazwą „Mini Puchar Świata” wzięło udział ponad 100
zawodniczek i zawodników. W poszczególnych kategoriach wiekowych
najlepsi okazali się: Natalia Łupieżowiec (WSS Wisła), Julia Fender
(LKS Klimczok Bystra), Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła), Adam
Pilch (WSS Wisła) oraz Wiktor Sosna (LKS Olimpia Goleszów).
Wyniki skrócone:
– Dziewczęta – rocznik 2006–2009 (skocznia HS–24): 1 Natalia
Łupieżowiec (WSS Wisła) – 214,0 pkt., 20 i 20 m; 2. Kira Kapustiková (KPSL Banská Bystrica) – 202,0 pkt., 18,5 i 19 m; 3. Mila
Twarok (WSV 1923 Bad Freienwalde) – 194,6 pkt., 18,5 i 18,5 m, 4.
Marta Ściborski (WSS Wisła) – 189,0 pkt., 18 i 17 m; 6. OIiwia Bury
(WSS Wisła) – 171,8 pkt., 18 i 18 m; 7. Agnieszka Ochodek (WSS
Wisła) – 165,1 pkt., 16 i 16 m, 8. Nikola Kiersnowska (WSS Wisła)
– 141,0 pkt., 14 i 13,5 m.
– Dziewczęta – rocznik 2010 i mlodsze (skocznia HS–13): 1. Julia Fender (LKS Klimczok Bystra) – 230,0 pkt., 10,5 i 12 m, 2. Zara
Zelenčík (KPSL Banská Bystrica) – 213,9 pkt., 10,5 i 9 m; 3. Adriana
Mičulková (TJ Frenštát pod Radhoštěm) – 174,5 pkt., 7,5 i 7,5 m; 5.
Wiktoria Kubas (WSS Wisła) – 164,1 pkt., 6,5 i 6,5 m; 7. Paulina De
Mulder (WSS Wisła) – 100,1 pkt., 1,5 i 1,5 m.
– Chłopcy – rocznik 2008–2009 (skocznia HS–44): 1. Tymoteusz
Cienciała (WSS Wisła) – 227,1 pkt., 40,5 i 40,5 m; 2. Tomasz Samiec
(WSS Wisła) – 222,0 pkt., 40 i 40 m; 3. Kacper Wantulok (WSS Wisła) – 210,0 pkt., 38,5 i 39 m; 9. Adam Łupieżowiec (WSS Wisła) –
158,8 pkt., 32 i 33,5 m; 13. Kevin Kubień (WSS Wisła) – 135,7 pkt.,
30,5 i 29 m; 15. Artur Mikołajczak (WSS Wisła) – 109,7 pkt., 27 i
27,5 m; 17. Piotr Paszkiewicz (WSS Wisła) – 98,9 pkt., 25,5 i 26 m;
18. Jan Mechelewski (WSS Wisła) – 98,8 pkt., 25,5 i 25 m; PK. Jan
Borys (WSS Wisła) – 147,1 pkt., 32 i 31,5 m.

fot. WSS Wisła
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– Chłopcy– rocznik 2010–2011 (skocznia HS–24): 1. Adam Pilch
(WSS Wisła) – 236,3 pkt., 22,5 i 21 m; 2. Oliver Janda (TJ Frenštát
pod Radhoštěm) – 216,1 pkt., 19 i 20,5 m; 3. Rafał Luberda (KS Rutkow–ski) – 214,6 pkt., 19,5 i 20 m; 4. Franciszek Rzeszótko (WSS
Wisła) – 213,3 pkt., 19 i 19,5 m; 6. Jakub Nawrocki (WSS Wisła) –
201,4 pkt., 19,5 i 18,5 m; 8. Paweł Pierzchała (WSS Wisła) – 199,1
pkt., 18 i 19 m; 9. Michał Cieślar (WSS Wisła) – 197,3 pkt., 17,5 i
18,5 m; 11. Konrad Klimnut (WSS Wisła) – 188,9 pkt., 19 i 19 m; 13.
Piotr Drobisz (WSS Wisła) – 185,1 pkt., 18 i 16,5 m; 16. Jan Małyjurek (WSS Wisła) – 157,5 pkt., 15 i 15 m; 22. Dawid Urbaczka (WSS
Wisła) – 124,9 pkt., 15,5 i 17,5 m; PK. Tobiasz Jałowiczor (WSS
Wisła) – 144,8 pkt., 16 i 15 m.
– Chłopcy – rocznik 2012 i młodsi (skocznia HS–13): 1. Wiktor
Sosna (LKS Olimpia Goleszów) – 234,6 pkt., 11,5 i 11,5 m; 2. Tadeusz Rzeszótko (WSS Wisła) – 221,0 pkt., 11 i 11,5 m; 3. Grzegorz
Grzanka (LKS Olimpia Goleszów) – 216,9 pkt., 11,5 i 10,5 m; 5.
Artur Drobisz (WSS Wisła) – 189,3 pkt., 8 i 8,5 m; 6. Piotr Puc (WSS
Wisła) – 185,7 pkt., 8 i 8 m; 9. Kevin Pilch (WSS Wisła) – 166,8 pkt.,
7 i 7 m; 14. Oliwier Michalczuk (WSS Wisła) – 101,6 pkt., 1,5 i 1,5
m; PK. Piotr Zieliński (WSS Wisła) – 136,4 pkt., 4,5 i 5 m.
(luki)

Niezwykła statuetka dla Waltera Hofera

fot. WCK

Apoloniusz Tajner oraz dyrektor zawodów Andrzej Wąsowicz. Piękna statuetka, którą otrzymał Walter Hofer została wyrzeźbiona przez
znanego wiślańskiego rzeźbiarza Grzegorza Michałka, który do jej
stworzenia wykorzystał prastare, subfossilne drzewo. Podobne statuetki, choć wyrzeźbione z drzewa lipowego, otrzymali w tym roku
zwycięscy skoczkowie na skoczni w Wiśle Malince.
Walter Hofer pełni rolę dyrektora Pucharu Świata w skokach narciarskich od 1992 roku. W 2008 podczas kongresu Międzynarodowej
Federacji Narciarskiej w Kapsztadzie został wybrany także dyrektorem Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Odejście Hofera to
zatem koniec długiej epoki w skokach narciarskich.
(WCK)

fot. WCK

To ostatni sezon zimowy, w którym Walter Hofer pełni funkcję
dyrektora Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jako, że po raz
ostatni odwiedził Wisłę w tej roli, władze miasta i przedstawiciele
PZN postanowili podziękować mu za wszystko, co do tej pory zrobił
dla polskich skoków narciarskich i Wisły.
– Walter Hofer zawsze był przychylny Wiśle, mogliśmy liczyć
na jego pomoc i wsparcie. Dlatego postanowiliśmy podziękować mu
niezwykłą statuetką, zrobioną na tę okazję z drzewa subfossilnego,
liczącego 6600 lat – tłumaczy Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Przy okazji tegorocznego Pucharu Świata w Wiśle Walter Hofer
spotkał się z samorządowcami i działaczami PZN na uroczystej kolacji. Oprócz burmistrza Wisły wzięli w niej udział m.in. prezes PZN
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Mistrzostwa Brandenburgii
W pierwszy weekend listopada w niemieckim Bad Freienwalde
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Brandenburgii w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. Tradycyjnie w zawodach z bardzo
dobrej strony zaprezentowali się zawodnicy WSS Wisła.
W rywalizacji w skokach narciarskich wiślanie aż pietnastokrotnie stawali na podium, z czego aż osiem na jego najwyższym stopniu.
Wśród triumfatorów znaleźli się: Jakub Wisełka (chłopcy 2003–04,
K–60), Wiktor Szozda (chłopcy 2006, K–60), Mikołaj Wantulok
(chłopcy 2007–08, K–60 oraz chłopcy 2007, K–42), Tymoteusz Cienciała (chłopcy 2008, K–42), Kacper Wantulok (chłopcy 2009, K–42),
Marta Ściborski (open 2008 i starsi, K–21) i Adam Pilch (chłopcy
2011, K–21). Na drugim stopniu podium stawali: Wiktoria Kiersnowska (dziewczęta 2002–03, K–60) i Franciszek Rzeszótko (chłopcy
2011, K–21). Natomiast na najniższym stopniu „pudła” lądowali: Patryk Wnętrzak (chłopcy 2005, K–60), Tomasz Samiec (chłopcy 2008,
K–42), Michał Cieślar (chłopcy 2010, K–21), Paweł Pierzchała (chłopcy 2011, K–21) oraz Wiktoria Kubas (dziewczęta open, K–10).
Z kolei w zmaganiach dwuboistów bilans reprezentantów WSS
Wisła to cztery złote, dwa srebrne i cztery brązowe medale. 1. miejsce
w swoich kategoriach zajmowali: Wiktoria Kiersnowska (dziewczęta
– rocznik 2002–2003), Wiktoria Kubas (dziewczęta – rocznik 2011),
Wiktor Szozda (chłopcy – rocznik 2006) i Adam Pilch (chłopcy –
rocznik 2011), 2. lokaty wywalczyli: Jakub Wisełka (chłopcy – rocznik 2002–2003) i Kacper Wantulok (chłopcy – rocznik 2009), natomiast na najniższym stopniu podium stawali: Natalia Łupieżowiec
(dziewczęta – rocznik 2007–2008), Nikola Kiersnowska (dziewczęta
– rocznik 2008–2009), Michał Cieślar (chłopcy – rocznik 2010) i Paweł Pierzchała (chłopcy – rocznik 2011). Gratulujemy!
(luki)
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łączną notę 1018,2 pkt. Wyprzedzili na podium Norwegów i Polaków. Ekipa ze Skandynawii w składzie: Daniel Andre Tande (123 i
128,5 m), Thomas Aasen Markeng (120 i 118,5 m), Marius Lindvik
(121 i 128 m) oraz Robert Johansson (129 i 130,5 m) uzyskała notę
995,7 pkt. Gospodarze w zestawieniu Piotr Żyła (131 i 117 m), Jakub
Wolny (123,5 i 119 m), Kamil Stoch (125,5 i 118 m) i Dawid Kubacki (126,5 i 120,5 m) za swoje próby zgromadzili w sumie 990,9
pkt. – Wszyscy daliśmy z siebie wszystko, walczyliśmy do końca i
pozwoliło nam to na zajęcie trzeciego miejsca – powiedział po zawodach Jakub Wolny.
24 listopada skoczkowie po raz pierwszy w tym sezonie powalczyli o punkty indywidualnie. W loteryjnym i wietrznym konkursie
szczęśliwy los wyciągnął norweski skoczek Daniel Andre Tande,
który lądował na 127 oraz 129 metrze i tym samym pewnie wygrał
zawody. Za swoje skoki otrzymał notę 241,4 pkt. – To był bardzo
wymagający konkurs szczególnie dla jury, ale jego członkowie zrobili wszystko jak najlepiej. Ja zrealizowałem swoje zadanie, oddałem
dobre skoki i jestem zadowolony z wygranej – opowiadał zwycięzca
konkursu.
Drugie miejsce nieoczekiwanie zajął reprezentant Słowenii Anze
Lanisek z notą 225,6 pkt. za dwie równe próby na odległość 126 m.
Na trzecim stopniu podium, ku uciesze biało–czerwonej publiczności, stanął Kamil Stoch. Polak za skoki na 118 i 126,5 m uzyskał
224,2 pkt. Pierwsze tej zimy pucharowe punkty zdobyli także: siódmy Dawid Kubacki (125 i 127 m) oraz 25. Maciej Kot (116,5 i 117
m). Niestety zawodnicy z Wisły zajęli miejsca poza finałową „30”.
Piotr Żyła (119 m), na którego liczyliśmy najbardziej, niestety zaliczył groźny upadek. Wiślanin zakrwawiony, poobijany i zdenerwowany opuszczał zeskok. Ostatecznie został sklasyfikowany na 35. pozycji. Paweł Wąsek (106,5 m) był 39., a Aleksander Zniszczoł (103
m) ukończył rywalizację na miejscu numer 44.

fot. Łukasz Bielski
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Po raz trzeci w historii na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince zainaugurowano Puchar Świata w skokach narciarskich.
Przez trzy dni na wiślańskim obiekcie oraz w Strefie Kibica w centrum miasta trwała wspaniała zabawa ze sportowymi emocjami w tle.
22 listopada odbyły się kwalifikacje, w których triumfował Niemiec Karl Geiger (133 m). Drugie miejsce wywalczył Szwajcar Killian Peier (125,5 m), a trzeci był Austriak Daniel Huber (122 m). Najlepiej z biało–czerwonych zaprezentował się Dawid Kubacki, który
po skoku na odległość 123 m zajął siódmą pozycję. Po kwalifikacjach
najlepsza „10” już tradycyjnie udała się do Strefy Kibica, gdzie wśród
fanów odebrała plastrony z numerami startowymi.
Pierwsze w sezonie zimowym 2019/2020 zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich zostały rozegrane 23 listopada. Jak co roku
na wiślańskim obiekcie panowała wspaniała atmosfera, a licznie
zgromadzeni polscy kibice wspaniale dopingowali wszystkich zawodników. Na starcie konkursu drużynowego zobaczyliśmy 10 reprezentacji, a tego wieczoru najlepsi okazali się Austriacy. Pierwsze
miejsce dla podopiecznych Andreasa Feldera wywalczyli: Philipp
Aschenwald (121 i 133 m), Daniel Huber (125 i 134 m), Jan Hoerl
(130 i 114 m) oraz Stefan Kraft (127,5 i 125 m). Za te skoki uzyskali

fot. Łukasz Bielski

Puchar Świata Wisła 2019: Triumf Austrii i Daniela Andre Tande

Na koniec warto dodać, że mimo trudnych warunków atmosferycznych, organizatorzy stanęli na wysokości zadania i dobrze przygotowali obiekt do zawodów. Pozostaje jednak pytanie, stawiane
przez wielu ekspertów, dziennikarzy i przedstawicieli PZN, czy organizowanie zawodów w połowie listopada w Wiśle, w której zimy
wtedy próżno szukać, ma dalej sens. Może w końcu władze FIS
przejrzą na oczy i znajdą dla naszego miasta lepszy termin w kalendarzu, np. w styczniu lub lutym.			
(luki)
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ROZMAITOŚCI
ROZMÓWKI POLSKO–WIŚLAŃSKIE
Odcinek 5
Dzisiaj będzie nieco bardziej nostalgicznie za sprawą wierszyka, który zamieszczam poniżej. Myślę, że komentarz nie jest tutaj
zbytnio konieczny.

Tęknota za stareczkó
w starej kumodzie, w niźnij szuflodzie
naszłech blachoczek, coch jak mioł roczek
(matka mi ło te kiejsi prawili),
starka mi dycki w nim gryske warzili.
Blaszok łobity, z kraja łodrzity,
glejta zeńdzióno smrode przeńdzióno!
Gryska z blachoczka – to nie żebroczka
Roz wyskipiała, roz przigorzała.
Taki z tó gryskó stareczka miała.
Wycheń ten szkorboł wszyscy mi radzó,
a jo sie na nich szpatnie łosadzó:
Dyć ludzie złoci, jo tak nie łumie!
Przeca mje starka hósiali szumnie...

Stareczko drogo, starko niebogo
Nie szło tych pore roków wydzierżeć!?
tak Was ta staroś zaczeła mjerzieć ?
Jo bych Wó gryski dzisio nawarził
Ło wszystkich sprawach kapke przegwarził.
mógliście jeszcze kapeczke pożyć,
abo mje matka gibczyj łurodzić.
Nad te blachoczke mje biere grani,
strsznie mje teskno dzisio za wami.
PS. Wiersz jest dostępny online w wykonaniu dwóch młodych
Wiślan. Kto jest ciekawy, niech w serwisie YouTube wpisze frazę
„Garce po starce” i odpali pierwszy film z listy.
Pozdrawiam serdecznie.
Chłop z Doliny.
kumalutku@gmail.com

KALENDARIUM IMPREZ
12, 13 i 14 grudnia (czwartek, piątek, sobota) – Wycieczka po Wiśle
ze zwiedzaniem Rezydencji Prezydenta RP – Zameczek Myśliwski Habsburgów (zbiórka o godz. 9:30)
13 grudnia (piątek) – Wernisaż Wystawy Świątecznej Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” oraz podsumowanie projektu „Mistrz tradycji – Kyrpce i nawłoki” – Wiślańskie Centrum Kultury (godz. 17:00)
14– 15 grudnia (sobota– niedziela) – Jarmark z tradycją – Plac Hoffa
21 grudnia (sobota) – BeSKIdy Winter Go (uroczysta inauguracja sezonu narciarskiego w województwie śląskim – bezpłatna jazda, animacje i konkursy, koncert Grubsona, apres– ski) – Ośrodek Narciarski Skolnity Ski&Bike
27– 29 grudnia (piątek– niedziela) i 6 stycznia (poniedziałek) – Strefa Białych Świąt – Kościół Ewangelicko– Augsburski Apostołów Piotra i
Pawła, Kościół Rzymskokatolicki Wniebowzięcia NMP w centrum Wisły
31 grudnia (wtorek) – Sylwester na Rynku – Plac Hoffa
12 stycznia (niedziela) – 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – Plac Hoffa
19 stycznia (niedziela) – Koncert Noworoczny „Gala nowojorska” –
Hotel Gołębiewski (godz. 16:00)
Więcej imprez i szczegóły na stronie www.wisla.pl i na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów poszczególnych wydarzeń.

rys. Janusz Kożusznik

I co mó gorke rzaznyć do łómu?
Prendzyj tu z wami stane do hómu!
Dyć posłóchejcie, zoleżeć dejcie,
Naprowde nic was to nie łobchodzi?
Starzicy kiejsi też byli młodzi...

