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W PARYSKIM STYLU

Nowy Rok Wisła przywitała koncertem operetko- wszystkim mieszkańcom naszego miasta złożył burwym pt. „Paryski romans” w wykonaniu Teatru Mu- mistrz Tomasz Bujok.
zycznego IWIA z Gliwic. Podczas imprezy życzenia
Więcej o koncercie na stronie 11.
REKLAMA • OGŁOSZENIA

y
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Z uwagi na liczne pytania
mieszkańców, chciałbym przekazać informację dotyczącą stanowiska naszego miasta w sprawie
przyjęcia uchodźców. Jako burmistrz wielokrotnie odpowiadałem na pytania władz wojewódzkich i centralnych w sprawie możliwości przyjęcia
imigrantów i zakwaterowania ich na terenie naszego miasta.
Problem ten analizowałem bardzo dokładnie ze swoimi służbami i konsultowałem z Radą Miasta Wisła. Pomimo tego,
że rozumiemy powagę istniejącej sytuacji, nasza odpowiedź
była negatywna. Jako miasto nie zadeklarowaliśmy gotowości do przyjęcia uchodźców.
Być może dla niektórych mieszkańców nasze stanowisko
nie będzie zrozumiałe. Warto jednak pamiętać, że przyjęcie
uchodźców to bardzo odpowiedzialna decyzja, bowiem nie
jest to tylko chwilowe wsparcie, lecz przekazanie do ich
dyspozycji samodzielnego mieszkania, zapewnienie im zatrudnienia i prawidłowego, godnego życia dla całych rodzin.
Gmina nie dysponuje zasobem mieszkaniowym, który mógłby zostać przekazany tej grupie osób. Ponadto większość indywidualnych budynków mieszkalnych ma charakter domów
jednorodzinnych, bez możliwości wydzielenia samodzielnych, niezależnych mieszkań. Analizując problem uchodźców braliśmy też pod uwagę braki na miejscowym rynku pracy. Z uwagi na turystyczny charakter naszej miejscowości,
rynek ten w dużej mierze charakteryzuje się sezonowością,
dlatego możliwości znalezienia stałego, etatowego zatrudnienia są mocno ograniczone. Ten fakt stanowił więc kolejną
przesłankę do podjęcia takiej decyzji.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękuję Wszystkim za udział w uroczystości
pożegnania mojego drogiego taty Śp. Michała Bujoka.
Wspólnie z mamą, siostrą i całą rodziną dziękujemy za
liczne dowody sympatii, wsparcia i troski okazywane nam w
tych jakże trudnych dla nas dniach. Czuliśmy Wasze wsparcie, a wszystkie skierowane do nas dobre słowa, życzenia
Bożego Błogosławieństwa i Bożego prowadzenia dodają
nam nadziei i sił na dalsze dni.
Za wszystko jesteśmy Wam wdzięczni.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Z PRAC RADY MIASTA WISŁA
Rada Miasta Wisła na posiedzeniach Komisji w styczniu zajmowała
się m.in.: tematem funkcjonowania bibliotek szkolnych i współpracą z
Miejską Biblioteką Publiczną, analizą infrastruktury sportowej, omówieniem imprez zaplanowanych na rok 2016 oraz informacji o pozyskanych
sponsorach na poszczególne imprezy, analizą wniosków do budżetu na
rok 2016 złożonych przez mieszkańców, omówieniem projektu uchwały
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla inwestycji innych
niż turystyczne, tematem stanu przygotowań do Pucharu Świata oraz
kontrolą stanu prawnego dróg, na które poniesiono nakłady finansowe
w roku 2015. Ponadto Radni spotkali się z Rzecznikiem Praw Pacjenta.
Sesja Rady Miasta odbyła się 28 stycznia. Miłym akcentem w czasie
obrad była uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom Głębczańskiego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Okres świąteczno–noworoczny w dolinie Gębce”, który zorganizował Zarząd Osiedla nr 4.
Radni w trakcie sesji uchwalili miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Wyzwolenia (14
głosów „za” – jednogłośnie) oraz przyjęli stanowisko w sprawie wyodrębnienia w budżecie Miasta Wisła na rok 2017 środków stanowiących
fundusz sołecki (jednogłośnie).
Podczas obrad podjęto także następujące uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (jednogłośnie),
– zmieniającą Budżet Miasta Wisła na rok 2016 (jednogłośnie),
– w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego i
Domu Przedpogrzebowego w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (jednogłośnie),
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych ul. Dziechcinka i ul. Dworcowa w Wiśle (jednogłośnie),

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Burmistrz Miasta Wisła uprzejmie przypomina, że jest możliwość uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49
oraz kodem CN 3824 90 91 wykorzystywanego do produkcji rolnej
(nie jest możliwe dokonanie zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju opałowego).
Warunkiem otrzymania zwrotu podatku akcyzowego jest:
– posiadanie gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolnym,
– nabycie oleju napędowego potwierdzone imiennymi fakturami
VAT,
– złożenie stosownego wniosku w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w tutejszym urzędzie w nieprzekraczalnym terminie od 1
lutego 2016 do 29 lutego 2016 r. Do wniosku dołącza się imienne
faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
Jeżeli rolnik nie wykorzysta limitu zwrotu podatku, będzie mógł
uzyskać zwrot w II połowie roku – wtedy do wniosku składanego
w sierpniu dołącza faktury z okresu od 01.02.2016 do 31.07.2016 r.
Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Wiśle (pok. 114) lub na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa
(https://bip.minrol.gov.pl/Informacje–Branzowe/Zwrot–podatku–akcyzowego).				
Łukasz Małysz

– w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Cieszyńskiego polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej ul. Dziechcinka w Wiśle – kontynuacja z 2015 r. (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła
własności nieruchomości pgr nr 3391/1 położonej w Wiśle (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 (jednogłośnie),
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z
realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja (remont) osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik” (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października
2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz
określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w opłacie
miejscowej (jednogłośnie),
– w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Wisła przy rozpatrywaniu wniosków o przyjęcie kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2016” (jednogłośnie).
Na zakończenie udzielono odpowiedzi na wniosek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Zarząd Okręgu Podbeskidzie, a także
zapoznano się z interpelacjami i zapytaniami, jakie składali Radni w
okresie międzysesyjnym.
Kolejna sesja Rady Miasta Wisła odbędzie się 25 lutego.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu
Straży Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko w każdą
środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się
tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!

Uwaga Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2016 będą świętować jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpienia z wnioskiem
do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie medali „ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.
Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego
(Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod numerem telefonu: 33/855–35–95 do dnia 15 marca 2016 r.
Irena Szatan – Kierownik USC

Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta
Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Skurzok, pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–
10:00. Zapraszamy!
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (…)
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Miasta Wisła zarządzeniem Nr
Or.0050.14.2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017.
Poniżej przedmiotowy harmonogram:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny
2016/2017:
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej – od 1 marca 2016 r. do 31 marca
2016 (od 28 kwietnia 2016 do 6 maja 2016 postępowanie uzupełniające);
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – do 6
kwietnia 2016 (do 9 maja 2016 postępowanie uzupełniające);
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 21 kwietnia 2016 (24 maja 2016 postępowanie uzupełniające);
4. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia – do 26 kwietnia 2016 (27 maja 2016 postępowanie uzupełniające);
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 28 kwietnia
2016 (30 maja 2016 postępowanie uzupełniające).
W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym
2015/2016 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku
szkolnym 2016/2017. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 23
lutego do 29 lutego 2016 r.
Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny

2016/2017 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 1 marca do 31 marca 2016 r. Zasady rekrutacji określają przepisy
rozdziału 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156). Zgodnie z przepisami tej ustawy
rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie
drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane, ustalone przez Radę
Miasta Wisła w uchwale Nr III/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
Kryteria ustawowe to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty to: dzieci rodziców
obojga pracujących (świadczący pracę na podstawie stosunku pracy lub
na podstawie umów cywilno – prawnych) lub rolników (gospodarstwo
rolne powyżej 1 ha) i nie przebywający na urlopie macierzyńskim lub
wychowawczym (12 pkt); dzieci, których rodzeństwo jest wychowankami przedszkola (10 pkt); dochód na osobę w rodzinie na poziomie 100%
kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456
z późn.zm.) (8 pkt); dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarowali dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu (6 pkt); dzieci z rodzin
objętych pomocą MOPS–u (4 pkt); dzieci zgodnie z kryterium wieku –
od najstarszego (2 pkt).
Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni
opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo
stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią
potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny
2016/2017 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych
przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33 8552944, e–mail:
mzeas@um.wisla.pl.
Sylwester Foltyn – Dyrektor MZEAS w Wiśle

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

DOFINANSOWANIA –
OCHRONA SRODOWISKA
I GOSPODARKA WODNA

Zima jest porą roku szczególnie uwielbianą przez dzieci. Mimo, iż za
oknem nie widać śniegu, na który czekają z upragnieniem nasze pociechy, warto przypomnieć o zachowaniu stosownej czujności, by uniknąć
zimowych niebezpieczeństw.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w związku z feriami zimowymi
przypominają dorosłym i najmłodszym mieszkańcom naszego miasta, a
także turystom przebywającym w naszym mieście o zagrożeniach, które
mogą powstać podczas zabaw na świeżym powietrzu. Oto kilka zaleceń,
o których warto pamiętać:
– nie chodzimy po zamarzniętych zbiornikach wodnych,
– nie zaczepiamy sanek do pojazdów mechanicznych,
– nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko
uczęszczanych,
– nie strącamy z dachów sopli, nie rzucamy w nie kamieniami,
– nie robimy ślizgawek na chodnikach i przy wejściach do budynków,
– rzucając się śnieżkami, nie należy łączyć miękkiego śniegu z kawałkami lodu, nie wolno również celować w twarz drugiej osoby,
– nie należy rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody, zaskoczony kierowca może stracić panowanie nad pojazdem,
– pamiętajmy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania, dlatego uzupełnijmy naszą odzież o elementy odblaskowe,
– pamiętajmy o obowiązku noszenia kasku na stoku narciarskim,
– pamiętamy o odpowiednim ubiorze, dostosowanym do warunków
atmosferycznych.
Zachowajmy zdrowy rozsądek podczas zabaw na śniegu i lodzie, a
będziemy korzystali z dobrodziejstw zimy bez nieprzyjemnych konsekwencji.			
Wojciech Pliszczyński – Straż Miejska
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Burmistrz Miasta Wisły informuje, że w oparciu o zapisy uchwały
nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 czerwca 2011 roku w
sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
realizowanych na terenie Gminy Wisła, rozpoczyna nabór wniosków na
udzielenie dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2016 roku,
polegających na:
Wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego,
Wykonaniu przydomowej oczyszczalni ścieków,
Demontażu, transporcie oraz unieszkodliwianiu pokryć dachowych i
elewacji zawierających azbest;
Uchwałę określającą zasady dofinansowania można pobrać ze strony internetowej www.bip.wisla.pl w zakładce Biuro Obsługi Petenta /
Ochrona Środowiska / Dotacje celowe. Formularz wniosku będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie
internetowej od 24 lutego 2016 roku. Wypełnione, kompletne wnioski
należy składać w terminie od 24 lutego do 24 marca 2016 roku.
UWAGA!
Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością składania wniosków (decydować będzie data wpływu kompletnego wniosku do Urzędu
Miejskiego), w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowanych na ten
cel środków finansowych. Szczegółowe zasady można znaleźć w treści
ww. uchwały.
Referat Rozwoju Gospodarczego i Środowiska UM Wisła

Wiadomości
KOŁO ŁOWIECKIE ALARMUJE
– ZATRWAŻAJĄCE UPADKI SAREN

fot. KŁ Głuszec

Pomimo sprzyjających warunków pogodowych od początku tego
roku do teraz, według udokumentowanych danych ze Straży Miejskiej w Wiśle oraz Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle, tylko na
terenie obwodu KŁ „Głuszec” odnotowano 64 padłych saren. Jest to
liczba wraz z upadkami zawartymi w ewidencji Komisariatu Policji
w Wiśle (17 szt.). Przyjąć jednak trzeba, że liczbę upadków należy
przynajmniej podwoić, gdyż jest ona większa o upadki, które nie są
udokumentowane, a miały miejsce poza bezpośrednim obszarem zabudowań i dróg.

ku owczarki niemieckie rozszarpały 4 sarny, z tego 2 w samym centrum tej doliny. Odszkodowanie należne Skarbowi Państwa za jedną
zagryzioną sarnę, jakie powinien ponieść właściciel psa zagryzającego tę sarnę, 2 tysiące złotych. Jednak trudno jest tych właścicieli
ustalić. Tutaj konieczne są uregulowania prawne – ewidencja psów
i bezwzględne oznakowanie psów chipami dobrej jakości (zdalnie
odczytywane). To pozwoli na rozpoznanie kłusującego psa, ustalenie
właściciela i pociągnięcie go do odpowiedzialności. Jednak na dzień
dzisiejszy chroniącym zwierzynę myśliwym pozostają do dyspozycji
takie środki jak „złapanie” kłusującego psa, zrobienie zdjęć i ustalenie właściciela. Bardzo istotnym czynnikiem jest tutaj przychylność
współpracującej przy tych czynnościach Policji czy Straży Miejskiej,
co już miało miejsca.
Ze względów etycznych i zgodnie z sugestią redakcji „Echa Wisły” nie zamieszczam zdjęć rozszarpanych saren, gdyż przedstawiałyby makabryczne obrazy i byłyby zbyt drastyczne. Kawałki ciała
saren, sarny częściowo zjedzone lub rozszarpane, a wszystko wkoło
zbryzgane krwią – to tylko delikatny obraz tego, co przedstawia dokumentacja zdjęciowa. Te tragedie zwierząt, szczególnie widoczne
na śniegu, świadczą, jak długo sarna jest żywcem rozszarpywana,
usiłując bez szans wydostać się z kłów i uratować życie.
Chcę podkreślić, że kłusujące psy poradzą sobie nie tylko z sarną.
Kilka lat temu zimą, myśliwi naszego Koła otrzymali wiadomość o
gonionym przez dwa psy jeleniu na Jonidle. Po przybyciu na miejsce,
na środku rzeki Wisły, stał młody jeleń – byk, psów już nie było,
a świadkowie mówili o dwóch owczarkach niemieckich. Myśliwi z.
KŁ „Głuszec” jelenia wynieśli z rzeki i zawieźli w spokojne miejsce,
ale jeleń i tak nie przeżył. Był skrajnie zagoniony przez psy i wyczerpany. Widoczne zdjęcia dokumentują to zdarzenie.

fot. KŁ Głuszec

Na taki stan rzeczy głównie składają się dwa czynniki. Po pierwsze, prastare środowisko bytowania zwierzyny leśnej (kompleksy
leśne, pasma górskie i doliny) zostały poprzecinane przez obiekty
infrastruktury takie jak: kompleksy zabudowań, drogi, szlaki turystyczne, wyciągi narciarskie, sieci energetyczne, itp. Nastąpiła tak
zwana fragmentaryzacja środowiska naturalnego, co sprzyja lokalnemu wyniszczaniu gatunków. Zwierzyna leśna od prawieków ma
zakodowane w genach przesmyki (wagi) i nie uznaje stworzonej
przez człowieka infrastruktury, czyli usiłuje się przemieszczać instynktownie po pradawnych swoich ścieżkach, stąd tak wiele kolizji
drogowych ze zwierzyną leśną, szczególnie sarną, w których ta nie
ma szansy przeżycia. Drugim czynnikiem wyniszczającym populację

Najistotniejszym w ochronie zwierzyny leśnej przed szkodnictwem kłusujących psów byłoby zrozumienie i przychylność mieszkańców Wisły, stąd apeluję do właścicieli psów o niewypuszczanie
swoich czworonogów na noc do lasu, a na spacerach o prowadzenie
ich na smyczy.
Z myśliwskim pozdrowieniem „Darz – Bór !”
Piotr Jurosz – Prezes Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle

fot. KŁ Głuszec

REKLAMA • OGŁOSZENIA

sarny są bezkarnie kłusujące psy, które zagryzają, płoszą zwierzynę
i nie wiemy dokładnie ile jej pada ich ofiarą. Myśliwi i mieszkańcy
napotykają na terenie całego naszego obwodu łowieckiego psy „grasujące” bez opieki. Ilość rozszarpanych i zagonionych saren szacujemy na kilkadziesiąt sztuk. Taką ilość wskazujemy na podstawie ilości
znalezionych szczątków saren przez myśliwych oraz mieszkańców.
Przykładowo, tylko w jednym dniu (2 grudnia 2015 r.) w Jaworni-

echo WISŁY

5

Wieści z biblioteki
Sandra Kalniete, W butach do tańca przez
syberyjskie śniegi, Wydawnictwo Znak, Kraków 2015.
Sandra Kalniete jest łotewską europosłanką, która urodziła się w
Togurze na Syberii w rodzinie zesłańców. Tam właśnie zabiera czytelników w podróż w czasie, w której przewodnikami są losy jej dziadków
i rodziców. Rodzina matki została zesłana już w czerwcu 1941 roku w
czasie pierwszej fali deportacji, natomiast rodzina ojca Sandry, Aivarsa, w czasie drugiej fali w marcu 1949 roku. Przerzucani z miejsca na
miejsce zesłańcy skazani byli na dożywotnią niewolę przez bezdusznych urzędników sowieckiego aparatu represji. Walka o przetrwanie
dla osób młodych, jak rodzice Sandry Kalniete, oznaczała pozbawienie
młodości i marzeń. Uśmiechem losu było spotkanie Ligity i Aivarsa,
po którym, zaledwie po pół roku, skazańcy zawarli związek małżeński.
Wkrótce urodziła się Sandra. Dzięki ciężkiej pracy i pomocy rodziny,
która przed sowieckimi represjami uciekła do Kanady, udało im się
przetrwać najtrudniejsze czasy. Opowieść o tragicznych losach rodziny
przybliża historię kraju, a jej bohaterowie nie nikną w bezosobowej statystyce. Wspomnienia autorki wzruszają i zmuszają do zastanowienia
się jak ogromne zło wyrządzono całym narodom i jak zbrodniczym
systemem totalitarnym był Związek Sowiecki. Warto przeczytać!
Róża Lewanowicz, Porwana, Wydawnictwo Replika, Warszawa 2015.
Justyna Meyer, młoda pracownica jednej z warszawskich korporacji, zostaje pewnego dnia porwana sprzed klatki swojego bloku. Napastnicy uprowadzają ją na oczach zdezorientowanego męża
i mieszkańców osiedla. Obezwładniają, pakują do ciemnego vana i
odjeżdżają w nieznanym kierunku. Mąż porwanej, funkcjonariusz
Centralnego Biura Śledczego, początkowo wierzy, podobnie jak policjanci zajmujący się sprawą porwania Justyny, że ma ono związek
z jego pracą. Być może chodzi o okup, być może o zemstę? Jednak
śledczy szybko orientują się, że uprowadzenie kobiety ma drugie dno.
Na jaw zaczynają wychodzić skrywane przez Justynę tajemnice z jej
przeszłości. Łukasz dowiaduje się, że na kilka dni przed porwaniem
jego żonę nachodził mężczyzna podający się za jej kolegę z liceum.
W sprawę zagadkowego zniknięcia zaczyna być zamieszanych coraz
więcej osób, także z najwyższych szczebli władzy. Panieńskie nazwisko Justyny okazuje się znane również w kręgach wojskowych i
wśród dziennikarzy. Załamany mąż odkrywa, że coraz więcej osób
miało motyw, by porwać, a może nawet zamordować Justynę. Czy
uda mu się ją ocalić? Zachęcamy do przeczytania.
Robert Louis Stevenson, Treasure Island – Wyspa Skarbów,
Wydawnictwo 44.pl, Kraków 2014.
Marzysz, by płynnie i ze swobodą porozumiewać się w języku
angielskim, ale nie masz motywacji, by wreszcie zabrać się do nauki?
I bardzo dobrze. Nie potrzeba żadnej motywacji, ani specjalnych podchodów, bo seria książek „czytamy w oryginale wielkie powieści”
to wspaniałe narzędzie do opanowania języka w łatwy i przyjemny
sposób. Wspaniała adaptacja w wersji angielsko–polskiej dobrze znanej „Wyspy Skarbów” zabierze czytelnika w porywającą przygodę.
Serdecznie polecamy!
Oprac. MBP w Wiśle
REKLAMA • OGŁOSZENIA

nowy SKUP ZŁOMU i metali kolorowych
gotówka, atrakcyjne ceny
SPRZEDAŻ MUŁU WĘGLOWEGO
luzem i w workach 25 kg
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23,
tel. 692 441 483
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Biblioteka poleca

Przytul misia
Całkiem nową propozycją, którą Miejska Biblioteka Publiczna w
Wiśle skierowała do najmłodszych z Przedszkola nr 2 w Wiśle było spotkanie czytelniczo–rozrywkowe, podczas którego dzieci miło spędziły
czas w pokoju malucha.
Niektórzy z uczestników byli w bibliotece po raz pierwszy i z zachwytem spoglądali na regały wypełnione kolorowymi bajeczkami i
pięknie ilustrowanymi baśniami. Dzieci zawitały w biblioteczne progi
29 stycznia, by obchodzić zbliżający się Dzień Przytulania. Na wstępie
wszyscy grzecznie się przywitali oraz wspólnie wyrecytowali przywitalny wierszyk, po czym biblioteczny misiek poprosił każdego o przedstawienie się. Gdy pierwsze lody zostały przełamane, można było zaprezentować słuchaczom fragmenty pięknej opowieści autorstwa Przemysława
Wechterowicza pt. „Proszę mnie przytulić”. Historia niedźwiedziej rodzinki bardzo się spodobała, a każde dziecko otrzymało bibliotecznego
misia na własność, którego należało nakarmić, no i oczywiści przytulić.
Najmłodsi zaśpiewali piosenkę „Stary niedźwiedź” i wzięli udział w konkurencji sprawnościowej polegającej na przejściu z misiem pod szarfą.
W części pożegnalnej rozdane zostały jeszcze słodkości i zaproszenia do
zapisania się do biblioteki. Tego typu zajęcia mają na celu ukazywanie
pozytywnych aspektów związanych z czytaniem. A jeśli połączyć czytanie z przytulaniem, to rzec by się chciało, że sukces w budowaniu relacji
rodzinnych gwarantowany.			
Monika Śliwka

Świat i kosmos na kliknięcie
Uczniowie klas trzeciej i drugiej gimnazjum odwiedzili wiślańską bibliotekę, by wziąć udział w nietypowej lekcji bibliotecznej. Tematem zajęć, które odbyły się 12 i 13 stycznia było „Wykorzystanie
map online do zwiedzania świata”.
Dziewiętnastu uczniów we wtorek i osiemnastu w środę rozpoczęło zajęcia od zapoznania się z internetowym narzędziem Street
View. Ten wstępny etap lekcji przebiegł zdumiewająco szybko, co
umożliwiło zobaczenie większej ilości znanych miejsc świata. Po
nabyciu wprawy w wyszukiwaniu różnych zabytków i interesujących punktów cała lekcja przerodziła się w jedną wielką przygodę.
Przyjemnością było wymyślanie kolejnych miejsc, które z ekranu
monitora oglądać można w niezwykle dokładny sposób, prawie jak
w rzeczywistości. Właściwie nie ma ograniczeń w tego rodzaju wirtualnym zwiedzaniu, bo w mgnieniu oka możemy podróżować po
Wielkim Kanionie w Kolorado czy słynnym Wielkim Murze Chińskim. Widoki oglądane ze szczytu Mount Everest zapierają dech w
piersiach, można poczuć się prawie tak, jak uczestnik wyprawy na to
najwyżej położone miejsce ziemi.
Rozochoceni uczniowie wracali do szkoły z myślą o zwiedzaniu
kolejnych interesujących miejsc świata, które nie są dostępne na co
dzień. Od teraz dzięki nowym technologiom dostępnym w bibliotece
podróżowanie w nawet najdalsze zakątki globu staje się łatwe i dostępne dla każdego…
Na kolejnych zajęciach grupa dwudziestu gimnazjalistów oglądała kosmos przy użyciu dostępnych narzędzi internetowych. Tym
razem mieli okazję zwiedzać... Księżyc i Marsa. Tak, tak, są dostępne wysokiej jakości zdjęcia tych obiektów zawieszonych w próżni
kosmosu. Dodatkowo, uczniowie za pomocą dowolnego obrotu kuli

Autor wielu tekstów prasowych i dwóch książek reporterskich oraz
kilku sztuk teatralnych, z których większość nie tylko była wystawiana w teatrach, ale także przekładana na języki obce. Najbardziej
znaną sztuką pozostaje dramat „Kim Pani jest?”, który w wykonaniu
Krystyny Jandy i Mirosławy Dubrawskiej został zrealizowany przez
Teatr Telewizji i kilkakrotnie powtórzony na antenie TVP. Gość honorowy spotkania relacjonował wojenne losy stryjów, mówił o początkach i swojej pracy w telewizji oraz pracy reportera dziennikarza.
Barwna opowieść zyskała ogromne brawa słuchaczy, wśród których
znalazła się rodzina, przyjaciele, członkowie Zespołu Regionalnego
„Wisła” i czytelnicy wiślańskiej biblioteki.
Biblioteka serdecznie dziękuje Panu Andrzejowi Niedobie i
Rodzinie za pomoc w organizacji spotkania i zaprasza na kolejne
projekcje filmowe. 18 lutego o godz. 16:30 w bibliotece w Domu
Zdrojowym można będzie zobaczyć film biograficzny o Zygmuncie
Samosiuku, wybitnym polskim operatorze filmowym oraz spotkać
się z jego twórcą i reżyserem Adamem Lewandowskim. Serdecznie
zapraszamy!!!				
Renata Czyż
ziemskiej mogli zobaczyć i zrozumieć, jaki wpływ na naszą planetę
ma nachylenie osi obrotu Ziemi oraz eliptyczny ruch wokół słońca.
Było to bardzo pomocne w zrozumieniu zjawisk typu: zaćmienie
słońca, występowania dnia i nocy polarnych czy zwyczajnego zjawiska zmiany pór roku. Na ekranie odbył się pokaz świateł nocnych
na całej kuli ziemskiej widzianych z kosmosu – przepiękne widoki
prezentujące obecność człowieka i jego kreatywność na Ziemi.
Kto by jeszcze niedawno pomyślał, że będzie możliwość oglądania Ziemi z kosmosu na co dzień i to z własnego domu? A kto
przewidział, że człowiek w tak łatwy sposób będzie mógł zza ekranu
komputera podziwiać piękno Księżyca czy Marsa? Właśnie tego nauczyli się uczniowie na lekcji bibliotecznej dotyczącej odkrywania
kosmosu. Zachęcamy do uczestnictwa w naszych interaktywnych i
multimedialnych lekcjach, by poszerzyć wiedzę o Wszechświecie.
Sebastian Polok

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

14 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia
w Wiśle odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie poświęcone Rodzinie Niedobów. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję
zobaczyć film dokumentalny oraz spotkać się z Andrzejem Niedobą,
pisarzem i publicystą, autorem reportaży i sztuk teatralnych.
Inspiracją do zorganizowania spotkania była wypadająca w tym
roku 110. rocznica urodzin Adama Niedoby (1906–1972), nauczyciela i wieloletniego kierownika Zespołu Regionalnego „Wisła”. Film
zrealizowany przez Telewizję Polską Oddział w Katowicach z cyklu
„A życie toczy się dalej…” poświęcony został wybitnym członkom
rodu Niedobów: Adamowi i Władysławowi (1914–1999), który założył Scenę Polską w Teatrze w Czeskim Cieszynie, słynny Zespół
Regionalny „Gorol” w Jabłonkowie oraz zainicjował tamże Gorolski
Święto. O współpracy braci zamieszkałych po obu stronach Olzy i
rozdzielonych granicą oraz o pozostałych członkach rodu opowiadał
Andrzej Niedoba, syn Adama, też związany z teatrem i literaturą.

fot. MBP w Wiśle

Niedobowie.
Zaolziański ród wiślański
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W wiślańskiej bibliotece odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie grupy dyskusyjnej, która tym razem podjęła temat przeszłości i
przyszłości kina w Wiśle. Dyskutowano o ginących w mrokach dziejów początkach projekcji filmowych, odbywających się jeszcze przed
drugą wojną światową i możliwościach wznowienia działalności kina
w Wiśle. Na spotkanie przybyli dawni pracownicy i osoby zainteresowane wznowieniem projekcji filmowych.
Materiały archiwalne i wywiady na temat działalności wiślańskiego kina zebrał i zreferował pomysłodawca podjęcia tematu – Jerzy Kufa. Z przeprowadzonych przez prelegenta wywiadów wynika,
że przed wojną projekcje filmowe w Wiśle odbywały się, zapewne
okazyjnie w ramach kina objazdowego. Filmy podczas okupacji wyświetlali Niemcy, po których prawdopodobnie pozostał projektor.
Dlatego jesienią 1945 roku już przyjmowano pracowników do kina,
które na stałe działało w Domu Zdrojowym. Jego likwidacja w 2011
roku miała podłoże ekonomiczne: brak widzów i dostępu do nowości
filmowych, a ponadto szybki rozwój nowych technologii doprowadziły do zamknięcia placówki.
W dawnej sali kinowej funkcjonuje dziś biblioteka, która organizuje projekcje filmów dokumentalnych i bajek dla dzieci, ale
przeszłość kina wymaga zbadania i opracowania. Część dokumentacji udostępnili dawni pracownicy i na jej podstawie w kolejnym
numerze „Echa Wisły” ukaże się artykuł Jerzego Kufy o wiślańskim
kinie. Wszystkich mogących posłużyć pomocą lub archiwalnymi fotografiami prosimy o kontakt z biblioteką, która zaprasza na kolejne
projekcje filmowe.					
(drc)

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego. Wystawa czasowa: Wystawa fotografii Renaty Zięby pod
tytułem „Echo lotu liści”.
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 „Grupy 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. Wystawa starego sprzętu narciarskiego. Dom
Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Aleksandry Mazur pod tytułem „Konie”
i ekspozycja stała.

8

echo WISŁY

fot. MBP w Wiśle

O kinie w Wiśle

Biblioteka od kulis
W styczniu Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle miała przyjemność gościć uczniów z wiślańskich szkół, którym zaproponowała
zwiedzanie zmodernizowanych pomieszczeń i zapoznanie z funkcjonowaniem instytucji.
Uczniowie klas: I b i I c Gimnazjum nr 1 w Wiśle oraz uczniowie
kl. I i II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha oswoili biblioteczną przestrzeń, co przygotowało ich do samodzielnego korzystania
ze zbiorów i usług biblioteki. Przybliżone zostały podstawowe terminy
związane z wypożyczaniem, regulaminy, układ księgozbioru oraz oferta
imprez kulturalnych i czytelniczych. Finałem zwiedzania było obejrzenie prezentacji multimedialnej, dzięki której młodzież mogła zobaczyć
zadziwiającą transformację, jaką przeszła biblioteka w ostatnich latach w
związku z unowocześnieniem wnętrz i doposażeniem pracowni.
Z kolei 19 stycznia odbyła się lekcja bezpieczeństwa w Internecie, w której udział wzięli uczniowie kl. III a Gimnazjum nr 1 w Wiśle. Uczestnicy spotkania chętnie podejmowali rozmowę i aktywnie
uczestniczyli w tworzeniu zasad bezpiecznego korzystania z portali
społecznościowych. Lekcja została przeprowadzona dzięki materiałom filmowym przygotowanym przez Fundację Dzieci Niczyje i jest
składową programu prewencyjnego „Dziecko w Sieci”.
W następnej lekcji bibliotecznej, która odbyła się 26 stycznia,
wzięli udział uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Temat lekcji brzmiał: „Witaj w mym królestwie” i jak się słusznie domyślili uczestnicy zajęć chodziło o królestwo książek. Spotkanie
rozpoczęło się zwiedzaniem pomieszczeń i omówieniem ich funkcji,
po czym potencjalni czytelnicy zapoznali się z regulaminami i układem
księgozbioru w dziale dziecięco–młodzieżowym. Był też czas na: wysłuchanie fragmentów audiobooka, zabawy integracyjne i drużynowy
pojedynek na skojarzenia dotyczące książki i biblioteki.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłe spotkania i zapraszamy na kolejne lekcje biblioteczne. 		
Monika Śliwka
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 8, wstęp po
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem
Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa
poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

„Higiena osobista i inne rzeczy wymagane”
– poezja Ludomiry Krop

fot. Z archiwum Muzeum Beskidzkiego

30 listopada 2015 roku w Muzeum Beskidzkim im A. Podżorskiego miało miejsce spotkanie poświęcone prezentacji zbioru
wierszy „Higiena osobista i inne rzeczy wymagane” autorstwa
Ludomiry Krop (1941 – 2000). Autorka tomiku była niezapomnianym nauczycielem, pedagogiem, polonistką, związaną z Liceum Ogólnokształcącym im P. Stalmacha oraz Zespołem Szkół
Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle. Przygotowani pod jej
kierunkiem uczniowie odnosili sukcesy na olimpiadach polonistycznych, chętnie też występowali w organizowanym przez jej
osobę Teatrze Poezji. Wraz z mężem, Janem, niestrudzenie pobudzała zainteresowanie literaturą i szeroko pojętą kulturą.
O wydanie wierszy Ludomiry Krop zabiegał jeszcze jej mąż,
Jan Krop (1940 – 2009), a następnie synowie – Lesław i Artur. W
rezultacie, przy inicjatywie Wiślańskiego Centrum Kultury, które
sfinansowało przedsięwzięcie, oraz Muzeum Beskidzkiego im. A.
Podżorskiego, owo marzenie udało się ziścić. W tomiku oprócz
wierszy znalazły się liczne rysunki Ludomiry Krop, przedstawiające liczne główki kobiece, niezwykle wytworne i eleganckie. W
niektórych można znaleźć reminiscencje twarzy autorki.

Główna praca redakcyjna nad tomikiem spoczęła na jednym
z uczniów Ludomiry Krop, prof. dr hab. Włodzimierzu Szturcu,
który ujednolicił interpunkcję oraz nadał ostateczny kształt tomiku. Oprócz wyodrębnionego jeszcze za życia artystki cyklu „Higiena osobista” dołączono szereg wierszy pod zbiorczym tytułem
„inne rzeczy wymagane”. Jak podkreśla prof. Szturc we wstępie
tomiku, wszystkie utwory łączy „ideał życia szlachetnego”, a w
ich formie słychać echa twórczości Mariana Brandysa, Tadeusza
Konwickiego czy Zbigniewa Herberta.
Na spotkaniu w muzeum wspomnieniami o Ludomirze Krop
dzieliła się Małgorzata Kiereś, Lesław Krop, Danuta Szczypka,
a prof. Włodzimierz Szturc wygłosił wykład pod intrygującym
tytułem „Myśli, które piszą słowa, które myślą”, szczegółowo analizując utwory
poetki pod względem
tematów i stylu. Część
uczestników spotkania
podzieliło się osobistymi wspomnieniami i
ciekawymi anegdotami
z życia autorki. Przypomniano też jedno z jej
najczęstszych powiedzeń – „Pokaż mi, co
czytasz, a powiem Ci,
kim jesteś”.
Pięknie wydany tomik poezji Ludomiry
Krop można zakupić w
Wiślańskim Centrum
Kultury przy placu Hoffa 3. Serdecznie zapraszamy do jego lektury.
Michał Kawulok

Od 27 stycznia do końca lutego w Muzeum Beskidzkim im. A.
Podżorskiego w Wiśle można oglądać wystawę fotografii Renaty
Zięby „Echo lotu liści”, na którą składa się obszerny cykl poświęcony liściom w aurze grudniowej. Zdjęcia wykonane są w systemie makro, a więc odwzorowują naturalną wielkość przedmiotów
lub je nawet trochę powiększają. Zabieg ten powoduje, że pospolite dla nas liście nabierają zupełnie nowych wartości estetycznych
– są podniesione do czegoś wyjątkowego i nagle można docenić
ich kształty, strukturę czy barwę. Na wielu zdjęciach liście są
zmrożone, co w dodatkowy sposób podkreśla ich formę, buduje
też skojarzenia związane z różnymi formami biżuterii: filigranem,
srebrem, masą perłową czy broszką. W pozostałych fotografiach
pojawiają się też rozedrgane refleksy świetlne, co wprowadza cieplejszą atmosferę i kolejne skojarzenia z jubilerstwem, tym razem
ze złotem! Wydaje się, że artystka poprzez swoje specyficzne
spojrzenie na fotografię balansuje pomiędzy czymś realnym, a już
prawie abstrakcyjnym, co jednak za każdym razem bardzo pobudza wyobraźnię. W związku z faktem, że wszystkie zdjęcia liści
zostały wykonane z góry, można nimi dowolnie obracać i zawsze
dobrze się prezentują.
Renata Zięba pochodzi z Gór Świętokrzyskich. Od 1999 roku
mieszka na Śląsku, obecnie w Cieszynie. Ukończyła Policealną

Szkołę Fotograficzną w Gliwicach z tytułem „Fototechnik” oraz
studia na kierunku Animacja Społeczno – Kulturalna z Turystyką Kulturalną na Uniwersytecie Śląskim – filia w Cieszynie. Fotografią zajmuje się zarówno zawodowo jak i hobbistycznie. W
swoich poszukiwaniach odwołuje się wielkich mistrzów dyscypliny, m.in. Ansela Adamsa czy Edwarda Westona. Od 2011 roku
należy do Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, pełniąc
funkcję jego sekretarza.
Michał Kawulok

fot. Muzeum Beskidzkie

Renata Zięba – „Echo lotu liści”
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NOWE SAMOCHODY DLA POLICJI
21 stycznia na placu Hoffa miało miejsce „symboliczne” przekazanie nowych samochodów policyjnych dla naszych stróżów
prawa. Komisariat Policji w Wiśle wzbogacił swój tabor o oznakowany pojazd marki Škoda Yeti i nieoznakowany samochód
marki Opel Astra.
Zakup pojazdów, w ramach współpracy policji z samorządem,
wsparły Gminy Wisła (20 000 zł) i Istebna (10 000 zł). Przy przekazaniu nowych samochodów obecni byli przedstawiciele Policji:
mł. insp. Jacek Bąk – szef Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i podinsp. Marek Legierski – komendant Komisariatu Policji
w Wiśle, a także władze obu gmin: Tomasz Bujok – burmistrz
Wisły, Janusz Podżorski – przewodniczący Rady Miasta Wisła,
Henryk Gazurek – wójt Istebnej i Stanisław Legierski – wiceprzewodniczący Rady Gminy Istebna. Mamy nadzieję, że nowe pojazdy będą dobrze służyć naszym policjantom.
Warto dodać, że po raz pierwszy miała miejsce sytuacja, iż
wiślański Komisariat Policji otrzymał aż dwa pojazdy jednocześnie, za co samorządowcy z Wisły i Istebnej serdecznie dziękują
komendantowi Jackowi Bąkowi.			
(luki)

„Z przytupem” dostała nagrodę
Mamy przyjemność poinformować, iż nieformalna grupa
„Z przytupem”, działająca przy Wiślańskim Centrum Kultury,
zdobyła nagrodę przyznaną przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej
Młodzieży Twórczej (Ośrodek Działaj Lokalnie) za filmik dokumentujący działania związane z Wiślańską Biną.
Dzięki projektowi Działaj Lokalnie „Na Wiślańskiej Binie” latem 2015 roku zorganizowanych zostało 18 imprez
tanecznych! Film można obejrzeć na stronie www.wisla.pl
pod adresem: wisla.pl/aktualnosci/Z_przytupem_dostala_naDorota Jamrozińska
grode,8547.html.			

fot. Łukasz Bielski

„Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili”

Święto Babci i Dziadka
w Społecznym Ognisku Muzycznym

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego
dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z Przedszkola nr 2 zaprosiły gości do Hotelu Gołębiewski. Dyrektor Irena
Wantulok przywitała wszystkich, złożyła serdeczne życzenia, a
potem przyszedł czas na występy wnucząt.
Dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki specjalnie
przygotowane na tę okazję. Nasi goście obejrzeli także pokazy
taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie ze wzruszeniem słuchali
czułych i miłych słów, a małych artystów nagradzali głośnymi
brawami.

fot. Przedszkole nr 2

Z okazji Dni Babci i Dziadka, jak co roku, w Społecznym
Ognisku Muzycznym zorganizowano koncert, który odbył się 22
stycznia. Oprócz uczniów SOM wystąpiło TRIO FLETOWE w
składzie: Magdalena Kania, Marta Wizner i Mariola Ciepły.
Podczas koncertu usłyszeliśmy kompozycje mistrzów baroku: J. B. de Boismortier „Trio d – moll”, J. Quantz „Trio D
– dur” oraz kolędę pt. „Cicha noc”. Wypełniona po brzegi widownia obdarzyła występujących artystów licznymi brawami.
Wśród gości obecny był reprezentujący Urząd Miejski w Wiśle
sekretarz miasta Jan Cieślar.
		
(eb)

fot. SOM im. J. Drozda

Na koniec wnuczęta obdarowały swoich kochanych gości
upominkami przygotowanymi własnoręcznie i spędziły miłe
chwile z Dziadkami przy słodkim poczęstunku. Był to naprawdę
wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze Babć i Dziadków pokazały, jak ważne
są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Aż
żal było wracać do domu. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo
pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i Dziadków!
Wszyscy rodzice zaangażowali się w to przedsięwzięcie poprzez pieczenie ciast, przygotowanie poczęstunku, pomoc w przygotowaniu dzieci do występów, za co serdecznie dziękujemy!
Irena Wantulok
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W paryskim stylu

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

8 stycznia w gościnnych progach Hotelu Gołębiewski
odbył się Koncert Noworoczny. Główną atrakcją wieczoru
był koncert pt. „Paryski romans” w wykonaniu Teatru Muzycznego IWIA z Gliwic.
Koncert rozpoczął burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który
przywitał gości i złożył im życzenia noworoczne. Koncert
miał formę podziękowania dla sponsorów, którzy wspierają
Gminę Wisła w jej działaniach. Przed koncertem, w jego
przerwie i po zakończeniu części artystycznej zaprezentowano krótkie filmiki prezentujące 22 firmy i instytucje, które współpracują z miastem. – Ta forma pokazania tych firm
ma na celu to, byśmy się lepiej poznali. W kolejnych latach
będziemy chcieli zaprezentować kolejne przedsiębiorstwa
i instytucje, których działalność jest związana z rozwojem
naszego miasta – wyjaśniał istotę zaprezentowanych filmów
gospodarz Wisły.
Licznie zgromadzona publiczność mogła więc poznać
część naszych dobroczyńców oraz wysłuchać wspaniałego koncertu operetkowego z wielkimi przebojami i popisami tanecznymi artystów. Głośne owacje dla wykonawców potwierdziły, że brawurowy spektakl, utrzymany w
paryskim klimacie, bardzo się widzom podobał. Po zakończonym występie burmistrz Tomasz Bujok podziękował artystom z Teatru IWIA i zaprosił wszystkich gości
na mały poczęstunek.				
(luki)

echo WISŁY

11

Kolędowanie z parą prezydencką

fot. Barbara Niemczyk

zakończył występ Wiślańskiego Zespołu Kameralnego WZK
oraz koncert Izabeli Kopeć. Mezzosopranistka wystąpiła w towarzystwie kwintetu smyczkowego Akademii Muzycznej w
Katowicach oraz chóru „Ad Libitum”, składającego się z pracowników i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
pod kierunkiem dyrygentki Izabelli Zieleckiej–Panek. Koncert

pt. „Moc Tradycji” prezentował najpiękniejsze i najstarsze polskie kolędy i pastorałki. Zaprezentowane aranżacje zachęciły
do wspólnego śpiewu na zakończenie koncertu.
Barbara Niemczyk

Centrum, prowadzona przez Andrzeja Pilcha oraz chór parafialny z Wisły Głębiec pod dyrekcją Tadeusza Poloka. Na
zakończenie koncertu wystąpiła Wiślańska Orkiestra Dęta pod
kierownictwem Henryka Itnera z najpiękniejszymi kolędami
polskimi i amerykańskimi połączonymi z krótkimi rozważaniami ks. Łukasza Ostruszki.
W kolejnym dniu kolędowania, 3 stycznia, w kościele
rzymskokatolickim zaśpiewali i zagrali uczniowie ze Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda z Wisły,
przygotowani przez Igę Baranowską–Jagiełło oraz Misyjna
Orkiestra Dęta z Wisły pod kierunkiem Lidii Barczuk. Z kolei
w kościele ewangelicko–augsburskim cykl „Wieczory Kolęd”
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fot. Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

W pierwszy weekend stycznia w kościołach w Wiśle Centrum odbyły się „Wieczory Kolęd”. 2 stycznia, w kościele
rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP, koncert rozpoczął Wiślański Zespół Kameralny WZK, działający przy Wiślańskim Centrum Kultury, prowadzony przez Tadeusza Poloka. Wiślańskie kolędy i pastorałki zaprezentował także Zespół
Regionalny „Wisła”, a na zakończenie wystąpiła kapela dziecięca „Jetelinka” z Jaworzynki z programem pastorałek oraz tradycyjnym
„winszem” najmłodszych dzieci.
Po zakończonym koncercie była możliwość przejścia na kolejne koncerty do kościoła ewangelicko–augsburskiego Ap. Piotra i
Pawła. Licznie zgromadzonych mieszkańców
Wisły i turystów swoją obecnością niespodziewanie zaszczycił prezydent Andrzej Duda
wraz z małżonką Agatą Kornhauser–Duda.
Para prezydencka przyjęła upominek przygotowany przez proboszcza parafii ks. Waldemara Szajtahuera oraz świąteczną bombkę od
Marii Bujok, dyrektor Wiślańskiego Centrum
Kultury. Koncert rozpoczął się odśpiewaniem
kolędy „Adeste Fideles” w wykonaniu chóru
parafialnego z Wisły Centrum z asystą organ. Następnie wystąpiła męska grupa śpiewacza „Wańcy”.
Zbigniew Czyż, kierownik grupy, złożył parze prezydenckiej
tradycyjne wiślańskie życzenia oraz wyjaśniał genezę tradycyjnych świątecznych przyśpiewek. Następnie najpiękniejsze
kolędy zaprezentowały chóry parafialne z Wisły Centrum pod
dyrekcją Elżbiety Szajtauer, męska grupa śpiewacza z Wisły

Ekumeniczny Wieczór Kolęd

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Kolejny, tradycyjnie już od lat organizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnem Ekumeniczny Wieczór Kolęd, w tym roku
odbył się 17 stycznia. Występ rozpoczęli uczniowie, wykonując kolędę „Cudnie jak anielskie pienia”. Śpiewali ją uczniowie klas I i IV,
na dzwonkach grały: Marta Bagińska, Karolina Bączek, Anna Mo-

i IV: Dawid Batko, Estera Bujok, Beniamin Cieślar, Diana Cieślar,
Natalia Pilch, Hanna Pilch, Jakub Witucki i Oliwia Żegunia.
Jak co roku z okazji Wieczoru Kolęd, do czerniańskiej szkoły zawitali uczniowie oraz absolwenci, członkowie ich rodzin, emerytowani nauczyciele oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością uroczystość
uświetnił burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który przybył wraz ze swoją
żoną, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski oraz radna Alicja Pilch. Cała uroczystość przeplatana była wspólnym kolędowaniem,
a zakończyła się poczęstunkiem dla wszystkich przybyłych.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować członkom Chóru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i Wyższobramskiego Chóru Kameralnego za wykonanie pieśni; pracownikom szkoły za stworzenie już
chyba po raz czwarty chóru „Kolędowego”; panu Tadeuszowi Polokowi za akompaniament przy wspólnym kolędowaniu; rodzicom,
którzy pod kierunkiem pani Danuty Cieślar zorganizowali tę uroczystość; uczniom, którzy poświęcili swój czas, by nauczyć się kwestii

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Tradycją stał się już występ chóru pracowników szkoły powoływanego zawsze przed Wieczorem Kolęd, który w tym roku zaśpiewał
dwa utwory. W pięknych mikołajkowych czapeczkach wystąpił także
zespół taneczny „Xdance” pod kierunkiem Aleksandry Forias. Nie
mogło również zabraknąć scenki regionalnej, która w tym roku nosiła
tytuł „Pobaba przi suszeniu siana” i została napisana przez Elżbietę
Rabięcny i Elżbietę Szajtauer. Wystąpili w niej uczniowie z klas III

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

sler, Aleksandra Procner i Karolina Szalbot, na skrzypcach Paulina
Szarzec, a akompaniowała Dominika Cieślar. Następnie wystąpiły
zaproszone chóry: Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Wisły
pod kierunkiem Andrzeja Troszoka oraz Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna pod kierunkiem Piotra Sikory.

scenki regionalnej; nauczycielom, którzy prowadzili próby scenki regionalnej – paniom Marcie Procner, Alicji Pieszce i Elżbiecie Rabięcny; uczniom, którzy grali na instrumentach, śpiewali i tańczyli pod
kierunkiem pani Aleksandry Forias; wszystkim pracownikom szkoły,
którzy pomogli przy dekoracjach i we wszelkich innych przygotowaniach; panu Romanowi Wisełce i jego pracownikom za przygotowanie poczęstunku; pani Joannie Pilch za prowadzenie całego programu
oraz pani Sylwii Śliwce za wykonanie kalendarzy na 2016 rok, które
były upominkiem dla wszystkich gości. Osób, które przyczyniły się
do tego, by Ekumeniczny Wieczór Kolęd w Wiśle Czarnem mógł się
odbyć już po raz 23. jest wiele, a to nasuwa piękną refleksję, jak dużo
potrafimy zdziałać razem, wspólnie i jakim ogromnym potencjałem
dysponujemy. Wystarczy tylko połączyć swoje siły, zdolności, możliwości i marzenia, a potem już tylko cieszyć się owocami tej wspólnej pracy.

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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fot. Wiślańskie Centrum Kultury

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w zimowej retro
zabawie w Wiśle. Ponad 200 osób ubrało się w dawne stroje i na
starym sprzęcie stanęło na starcie Narciarskiego Biegu Retro. Zabawa była wyśmienita, a poziom iście olimpijski.
W narciarskim biegu łączonym (1 km na piechotę z nartami na
plecach i 1 km na naśnieżonych trasach OS Jonidło) wzięli udział
m.in.: mistrz świata w biegach narciarskich Józef Łuszczek oraz
olimpijczycy i wielokrotni medaliści mistrzostw Polski: Anna
Podżorska, Danuta Ligocka, Weronika Przyczynek, Jan Kawulok,
Paweł Gorzołka, Edward Dudek i Jacek Skowron. Uczestnicy imprezy przybyli z różnych zakątków Polski m.in:. z Jeleniej Góry,
Krakowa, Katowic, Gliwic, Wodzisławia Śląskiego, Ustronia,
Istebnej, Wieszowy, Radziechów, Bielska–Białej, Przezchlebia.
Nie zabrakło również gości z zagranicy – węgierskiej drużyny z
Tarnalelesz oraz Słowaków z miejscowości Čierne.
Po zaciętej i wyrównanej walce sędzia główny zawodów Bronisław Szalbót podjął decyzję o zwycięstwie wszystkich sztafet
w poszczególnych kategoriach. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok
nagrodził zwycięzców pucharami. Miasto Wisła reprezentowało 10 sztafet. Najmłodszą zawodniczką, która pokonała trasę na
drewnianych „cumlokach” była 4–letnia Klara Cieślar. Natomiast
najstarszym zawodnikiem okazał się 86–letni Jerzy Cienciała.
Najbardziej „Retro Uczestniczka” Ela Czajka przyjechała do Wisły prosto z Londynu.
Organizatorami tegorocznej zabawy było Stowarzyszenie
„Aktywni w Dziedzinie”, które pozyskało środki z Powiatu
Cieszyńskiego, oraz Wiślańskie Centrum Kultury. Składamy
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli zorganizować V Międzynarodowy Narciarski Bieg Retro: góralskim
kapelom z Istebnej i z Wisły, chórowi i zespołowi Jung Band
z Kochanowic, retro pojazdom - Janowi Szarzec oraz Właścicielom „Wiślańskiej Ciuchci” i „Ciuchci Martusi”, Prezesowi i
Pracownikom „Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego”, sędziom zawodów, wolontariuszom - Basi Niemczyk i Zenkowi

Zembolowi. Wyrażamy wdzięczność za udostępnienie sprzętu
narciarskiego: Jasiowi Klisiowi, Irkowi Pilchowi, Szkole Podstawowej nr 3 w Malince oraz MKS Istebna. Bardzo dziękujemy
sponsorom wydarzenia, którymi byli: Centrum „Green Hill” ,
Hotel Gołębiewski, Cukiernia „Wiślanka”, Hotel Podium, DW
Beskidy, Foto Studio Brodacki Szymon, Cukiernia „Delicje”,
Wyciąg „Klepki”, Dwór Jur-Gast, Snow Tubing, Cukiernia
„U Janeczki”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Legierski”,
Wyciąg „Beskid”, Wyciąg „Siglany”, Wyciąg „Nowa Osada”,
Sklep „Spirali”, Ośrodek Sportowy „Jonidło”, Hotel Arka SPA,
Firma „Polysport”, Zakłady Przetwórstwa Mięsnego „Jur-Gast”,
Piekarnia nr 1 w Wiśle, Piekarnia „U Troszoka”, Cukiernia „Na
Blejchu”, Firma LARIX – Odlo i Viking, Pracownia „Malowany
Ptak”, Pracownia „Kości”, „Domino Sport” Czeski Cieszyn, Hostel Krokus, Firma „Agat”, Hurtownia „Montana”, Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle.
Dziękując wszystkim za udział, dobre humory oraz pozytywne
nastawienie zapraszamy do wspólnej zabawy za rok.
Maria Bujok – Dyrektor WCK

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

V Narciarski Bieg Retro
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Wiśle
W imieniu całego sztabu dziękuję wszystkim osobom, które
przyczyniły się do tegorocznego sukcesu akcji w Wiśle: Wolontariuszom, Właścicielom Galeria Klub Kawiarnia „Kultura”, Wiślańskiemu Centrum Kultury, Straży Miejskiej w Wiśle, służbom porządkowym oraz szkołom. Wielkie dzięki składam również na ręce
Właścicieli Cukierni „Wiślanka” za przekazanie sztabowi tortu na
licytację. Dziękuję wszystkim osobom, które w tym roku nie przeszły
obojętnie koło osób z puszką i wsparły ten szczytny cel.
Dorota Jamrozińska – Sztab WOŚP Wisła

fot. Dorota Jamrozińska

fot. Dorota Jamrozińska

Z przyjemnością informujemy, iż w tym roku sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Wisła zebrał kwotę 22.358 zł. Jest to
suma o około 6 tysięcy złotych wyższa od ubiegłorocznej (w 2015 r.
zebrano ponad 16 tys. zł).
Cieszymy się bardzo, że znalazło się tyle osób chętnych do dzielenia się i otwierania serc dla dobra całego społeczeństwa. Celem
tegorocznej zbiórki jest zakup sprzętu medycznego dla oddziałów
pediatrycznych i geriatrycznych na terenie całej Polski – również lokalnego szpitala w Cieszynie, który na przestrzeni lat otrzymał od
fundacji WOŚP sprzęt o wartości ponad 1,2 mln złotych.
10 stycznia podczas 24. finału WOŚP w Wiśle kwestowało 39
osób. Wolontariuszy można było spotkać w centrum miasta, na
czynnych wyciągach narciarskich oraz przy wyjściu z kościołów
po nabożeństwach. Dodatkowo zbiórka była prowadzona w Klubie
„Kultura” przy ulicy Lipowej (budynek PTTK). Wieczorem odbył
się tam wspaniały blues–rockowy koncert w wykonaniu śląskiego

fot. Dorota Jamrozińska

zespołu „Acoustic”. Artyści tego akustycznego trio raczyli nas wspaniałymi bluesowymi dźwiękami aż do późnych godzin wieczornych.
W przerwach koncertu przeprowadzone zostały również licytacje na
rzecz WOŚP, które osiągnęły kwotę ponad 600 zł, za co szczerze dziękujemy niesamowitej publiczności tego kameralnego koncertu! Wśród
przedmiotów przeznaczonych do licytacji znalazły się gadżety WOŚP
oraz tort w kształcie serca, który został wylicytowany na kwotę 100 zł.

Koncert Diecezjalnej Orkiestry Dętej
najsłynniejszych polskich kolęd, przekazując melodią i słowem istotę
świąt Bożego Narodzenia.
Diecezjalna Orkiestra Dęta, której kierownikiem muzycznym i
dyrygentem jest Adam Pasterny, skupia w swoich szeregach 28 osób
z różnych miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Podczas koncertu, w
krótkiej prezentacji, orkiestra przedstawiła swój 30–letni dorobek
artystyczny, wspominając o swoich początkach w 1985 roku aż po
dzień dzisiejszy. Orkiestra występuje podczas ważnych uroczystości
kościelnych w diecezji cieszyńskiej. Koncertowała także na Dolnym
Śląsku, Opolszczyźnie, w Niemczech i Czechach.
Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

9 stycznia w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła w Wiśle Centrum odbył się ostatni z wieczorów kolędowych.
Podczas koncertu zagrała Diecezjalna Orkiestra Dęta, której towarzyszyły solistki Agnieszka Brzezicka oraz Anna Schubert.
Całość poprowadził Mieczysław Brzezicki, a słowem bożym służył proboszcz parafii ksiądz Waldemar Szajthauer. Licznie zebrana
publiczność miała okazję wysłuchać kolęd polskich oraz największych amerykańskich przebojów świątecznych. Wieczór kolęd był
wyjątkowy, gdyż muzycy zachęcali widzów do wspólnego śpiewu

16

echo WISŁY

Bal Aniołów

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

27 stycznia uczniowie klas integracyjnych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle wzięli udział w Balu Aniołów, przygotowanym przez Międzynarodową Organizację SOROPTIMIST
International Klub. Impreza odbyła się w Domu Narodowym w
Cieszynie.
Dzieci z wiślańskiej szkoły bawiły się znakomicie. Mogły
obejrzeć przedstawienie teatralne, pokaz iluzjonisty oraz potańczyć wspólnie z wolontariuszami, harcerzami i studentami.
Dziękujemy organizatorom, harcerzom Hufca Ziemi Cieszyńskiej, studentom Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz
uczniom pobliskich szkół za wspaniałą zabawę i serdeczną atmosferę. Dziękujemy również za poczęstunek i paczki, które
otrzymali nasi uczniowie.			
Opiekunowie

POWITALI NOWY ROK

W sali strażnicy OSP w Wiśle Jaworniku odbył się Wiślański Bal Sylwestrowy. Zabawę prowadził zespół „Fire
Voice”, śpiewając najnowsze przeboje muzyki polskiej oraz
zagranicznej.
Dodatkowymi atrakcjami były wspólne zabawy taneczne
przygotowane przez lidera zespołu Szymona Sadowskiego.
Po północy niespodzianką od Wiślańskiego Centrum Kultury był koncert Jacka Kieroka, który w mroźną noworoczną
noc zaproponował ciepłe chorwackie i greckie melodie oraz
tradycyjny biały walc, w którym to Panie proszą Panów do
tańca. Zabawa w szampańskim nastroju trwała do wczesnych
Barbara Niemczyk
godzin porannych. 		

Mieszkańcy Wisły oraz turyści tradycyjnie już mogli
przywitać Nowy Rok na wiślańskim rynku. Wszyscy bawili
się w rytmach największych przebojów muzyki polskiej i
zagranicznej.
Wspaniała zabawa, mimo silnego mrozu, przyciągnęła
sporo uczestników. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Adam.
O północy toast oraz życzenia noworoczne złożył burmistrz
Marlena Fizek
Wisły Tomasz Bujok.			

fot. Marlena Fizek

fot. Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

Wiślański Bal Sylwestrowy
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ NA GRÓNIACH
Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poetów. Tym razem prezentujemy wiersze
Pawła Szturca i Teresy Pabian.
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PRZEPOWIEDNIA GROMNICZNA

ZIMA

Tak Wiślanie mówili:
„W Grómnice mróz, gazdo gotuj wóz,
a jak taje, to zaś sanie.”
Albo: „Na Grómnice– siana, słomy połowice”.
Wtedy woda z dachu ciekła:
sople lodu, co wisiały
ich przyczepność zwolna pękła
i jak szkło na dół spadały.
Tłukły się w mniejsze kawałki:
bo o twardość uderzały;
także kryształowe miarki
zimno z siebie wydawały.
Potem i śnieg z dachu zleciał:
gdzie się gont zaświecił nowy
i deszcz z chmur na dół poleciał
w kroplach gruby, zaś werblowy.
Gada chodził po obejściu:
oko mrużył, głową kręcił
lubił mieć wszystko na miejscu
a w Gromnicę trochę święcił.
I też patrzył w niebo dalej:
po tych gróniach co sczerniały;
miały w sobie jakieś żale
razem z deszczem tam płakały.
Gnały niebem chmury sine:
ten deszcz wlekły po dolinach
tak ulewną niosły grzywę
płukały śnieżną pierzynę.
Też i zima już ustała:
choć do gromnic była ostra,
bo się wcześnie zawiązała
ale długo chyba potrwa.
Tak też było w tamtym czasie:
już za tydzień mrozy trzasły,
śniegiem wiało nawet w lesie,
wiatry wszędy go poniosły…
Zima trwała aż przez kwiecień:
w maju oracz się pojawił;
bo bujnie sypnęło kwieciem–
maj już wszystko to naprawił.
Czy „Gromnice” się sprawdzają?
Zobaczymy w krótkim czasie.
Czy sens odpowiedzi mają?
Czas może się na nią natknie.
Paweł Szturc

Przyszła biała pani oczekiwana,
Dzieci się cieszą, ulepią bałwana.
Sypnęło białym puchem z nieba,
Na stokach tego śniegu trzeba.
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Wirują śnieżynki wiatrem niesione,
Pokryły już łąki i drzewa zielone.
Jak nutki rozrzucone wolno opadają,
Zdaje się z wiatrem coś rozmawiają.
Ptaszki do karmnika gromadką przyleciały,
Ucieszone bo ziarno w nim zastały.
Narciarze też się radują,
Na stokach sobie szusują.
Byle tylko w Beskidach jeszcze zima została,
Taka dumna, mroźna, biała.
I słońce promykiem z nieba spogląda,
Jak pięknie w bieli Beskid wygląda.
Teresa Pabian

Sukces w XXIV Posiadach
Gawędziarskich
W dniach 14, 15 i 22 listopada w Jeleśni i Milówce odbyły
się XXIV Posiady Gawędziarskie. Miło nam poinformować,
że wiślanki Marta Szarzec i Urszula Cypcer zdobyły wysokie
miejsca. Marta zajęła w konkursie I miejsce w kategorii dzieci
do lat 12, natomiast Pani Urszula III miejsce w kategorii dorosłych. Gratulujemy!
(luki)

Sport

fot. Alicja Kosman/PZN

9 stycznia ruszyła dwunasta edycja Narodowego Programu
Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” –
LOTOS Cup 2016 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.
Pierwsza edycja zawodów została zorganizowana na kompleksie
skoczni narciarskich w Szczyrku Skalite oraz trasach biegowych
OS Jonidło w Wiśle.
Skoczkowie i skoczkinie z Polski, Czech, Ukrainy i Łotwy rywalizowali przez dwa dni na kompleksie obiektów HS–44, HS–77
i HS–106 w sześciu kategoriach męskich – Senior, Junior A, Junior
B, Junior C, Junior D oraz Junior E i dwóch kobiecych: Młodziczki
i Juniorki.
W inauguracyjnym konkursie bardzo dobrze zaprezentowali się
reprezentanci WSS Wisła. W swoich kategoriach wiekowych na
najwyższym stopniu podium stawali: Artur Kukuła (Senior), Łukasz Podżorski (Junior A), Tomasz Pilch (Junior C) i Wiktor Szozda (Junior E). Drugą lokatę w swojej kategorii wywalczyła Paulina
Cieślar (Młodziczki), a trzeci w najmłodszej grupie był Wojciech
Troszok (Junior E).

W drugim dniu zmagań, 10 stycznia, również nasi skoczkowie
pokazali się z bardzo dobrej strony. Swoje kategorie wygrywali:
Łukasz Podżorski (Junior A), Tomasz Pilch (Junior C) i Paulina
Cieślar (Młodziczki). Na podium stanęli jeszcze: Artur Kukuła
(trzeci w Seniorach), Bartosz Czyż (trzeci w Juniorach B) i Wiktor
Szozda (trzeci w Juniorach E).
Tradycyjnie pierwszą edycję zawodów LOTOS Cup zakończyła
rywalizacja w kombinacji norweskiej. Rywalizację rozpoczęto 10
stycznia od skoków do kombinacji na skoczniach w Szczyrku, a
dokończono 11 stycznia biegami na trasie biegowej OS „Jonidło”

TRUDNA ZIMA DLA PIOTRA ŻYŁY
29 grudnia rozpoczął się 64. Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła
z Wisły zajął w pierwszym konkursie w Oberstdorfie 48. miejsce
(100,1 pkt. – 105,5 m). Wiślanin przegrał w rundzie KO z triumfatorem konkursu, którym został Niemiec Severin Freund (307,2 pkt. –
126,0 i 137,5 m). Po słabym występie trener Łukasz Kruczek podjął
decyzję o wycofaniu zawodnika WSS Wisła z TCS. Pozostałe trzy
konkursy w Garmisch–Partenkirchen, Innsbrucku i Bischofschofen
wygrał Peter Prevc ze Słowenii, triumfując w całym turnieju.
Po TCS skoczkowie udali się do Willingen, gdzie w dniach 9–10
stycznia rozegrano kolejne konkursy PŚ. W polskiej kadrze na te
zawody nie znalazł się żaden z zawodników WSS Wisła. Konkurs
drużynowy wygrali Niemcy, a indywidualny Słoweniec Peter Prevc.
W dniach 15–17 stycznia na mamucie w Kulm/Bad Mitterndorf
rozegrano najważniejszą imprezę bieżącego sezonu – Mistrzostwa

fot. Alicja Kosman/PZN

LOTOS CUP 2016

w Wiśle. Zawodnicy rywalizowali w pięciu kategoriach wiekowych
(Junior A startował wraz z Seniorem). W dwuboju zawodnikom
WSS Wisła nie poszło już tak dobrze, jak podczas skoków. Jedynym wiślaninem na podium był Mateusz Małyjurek (drugi w kategorii Junior C).
Druga edycja cyklu Lotos Cup 2016 została rozegrana na kompleksie skoczni Skalite oraz trasach biegowych na Jonidle w dniach
26–28 stycznia (zgodnie z programem areną zmagań miały być trasy PZN na Kubalonce, jednak wysokie temperatury i opady deszczu
sprawiły, że zmieniono miejsce zawodów; skrócono także dystanse).
Konkursy skoków przeprowadzono w sześciu męskich i dwóch
damskich kategoriach wiekowych. W pierwszym konkursie, spośród
zawodników i zawodniczek WSS Wisła, w gronie triumfatorów znalazła się Paulina Cieślar (Młodziczki). Na drugim stopniu podium
stawali Łukasz Podżorski (Junior A) i Tomasz Pilch (Junior C), a na
jego najniższym stopniu stanął Wiktor Szozda (Junior E). Dzień później, w drugim konkursie skoków, triumfowali: Aleksander Zniszczoł
(Senior), Tomasz Pilch (Junior C) i Wiktor Szozda (Junior E). Miejsca na podium wywalczyli także Łukasz Podżorski (drugi w kategorii
Junior A) i Kacper Juroszek (drugi w kategorii Junior C).
27 stycznia na skoczni zmierzyli się także kombinatorzy norwescy. Serie skoków wygrali dwaj zawodnicy WSS Wisła – Kacper
Juroszek (Junior C) i Wiktor Szozda (Junior E). Nasz pierwszy reprezentant w rozegranym 28 stycznia biegu nie wystartował, natomiast
Wiktor przystąpił do drugiej części kombinacji z pozycji lidera, jednak jej nie utrzymał. Jedynym wiślaninem na podium był Mateusz
Małyjurek, który zajął drugie miejsce w grupie Junior C.
Kolejne zawody rozegrano w dniach 4–6 lutego (po zamknięciu
tego wydania gazety), a finałowe konkursy są planowane w dniach
12–14 lutego. Wyniki lutowych zawodów oraz końcowe klasyfikacje
cyklu Lotos Cup 2016 podamy w kolejnym numerze „Echa Wisły”, a
tymczasem na bieżąco można śledzić szczegółowe rezultaty i klasyfikacje na stronie http://pzn.pl/lotos–cup/aktualnosci/.
(luki)
Świata w lotach narciarskich. W składzie kadry Łukasza Kruczka na
czempionat znalazł się co prawda Piotr Żyła, ale wiślanin nie wystartował ani w konkursie drużynowym (triumfowała Norwegia), ani w
indywidualnym (mistrzem świata został Peter Prevc).
Polacy, dla których ta zima do najłatwiejszych nie należy, nieco
się odbudowali w Zakopanem, gdzie w dniach 23–24 stycznia rozegrano konkurs drużynowy i indywidualny. W rywalizacji zespołowej
reprezentacja Polski zajęła 3. miejsce, ulegając Norwegom i Austriakom. Niestety w trzeciej ekipie konkursu nie znalazło się miejsce dla
Piotra Żyły. Nasz skoczek wystartował tylko w zawodach indywidualnych, jednak nie zdołał zdobyć punktów do klasyfikacji PŚ, zajmując 40. lokatę (119,8 pkt. – 121,0 m). Zwyciężył Austriak Stefan
Kraft (307,3 pkt. – 133,0 i 133,0 m).
Poprzedni miesiąc zmagań w PŚ zakończyły zawody w Sapporo
(30–31 stycznia). W kadrze na japońskie konkursy zabrakło skoczków z Wisły. Wygrywali Słoweniec Peter Prevc i Norweg Anders
Fannemel.					
(luki)
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fot. materiały prasowe

Pierwsze zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty odbyły się 13 stycznia na trasie narciarskiej na Jonidle w
Wiśle. Zawody, jak wszystkie Ligi Regionalne w tym sezonie, dedykowane są kategoriom wiekowym Junior C, D i E, czyli zawodniczkom i zawodnikom uczęszczającym do szkół gimnazjalnych i
podstawowych. Najmłodsi startujący w Ligach walczą o wyjazd na
finał Pucharu Grupy Azoty, który będzie możliwością zmierzenia się
z najlepszymi rywalami z Lig Podkarpacko–Lubelskiej, Mazowiecko–Północnej, Karkonoskiej i Małopolskiej.
W Wiśle, w najmłodszej kategorii Junior E (2 km techniką dowolną) zwyciężyli Maria Jakubiec z LKS Klimczok Bystra i Mateusz
Praski z WSS Wisła. 2. lokatę wśród chłopców w tej kategorii zajął Tomasz Wąsowicz, a Laura Wantulok (oboje WSS Wisła) wśród
dziewcząt była 6. W kategorii Junior D (3 km techniką dowolną)
triumfowali Karolina Kohut z NKS Trójwieś Beskidzka i Artur Bożek z LKS Klimczok Bystra. Tuż za podium wśród Juniorek D znalazła się Zuzanna Cieślar, 6. miejsce wywalczyła Aleksandra Raszka, a 9. Małgorzata Szalbot z WSS Wisła. Wśród Juniorów D 5. był
Gabriel Boś, a 8. Łukasz Cieślar z wiślańskiego klubu. Natomiast w
grupie Junior C (4 km techniką dowolną) wygrywali Kamila Gruszka
z NKS Trójwieś Beskidzka i Jakub Plinta z LKS Klimczok Bystra. W
tej kategorii zabrakło reprezentantów naszego miasta.

Druga edycja Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty rozegrana została 20 stycznia na Kubalonce. Na liście startowej
znalazły się nazwiska 79 zawodników i zawodniczek. W kategorii
juniorów D zwyciężył z dużą przewagą nad rywalami Łukasz Gazurek z Trójwsi Beskidzkiej. Drugi na mecie w tej kategorii wiekowej
był zawodnik WSS Wisła Gabryś Boś. W grupie juniorek D zaciętą
walkę o zwycięstwo stoczyły Laura Legierska z Trójwsi Beskidzkiej
i Zuzanna Cieślar z WSS Wisła. Ostatecznie wygrała ta pierwsza wyprzedzając swoją rywalkę o 10 sekund.
Artur Bączyński z UMKS Marklowice okazał się najlepszym
juniorem E, wyprzedzając reprezentanta WSS Wisła Tomasza Wąsowicza i Jakuba Fiedora z Trójwsi. Wśród najmłodszych dziewcząt triumfowała Zuzanna Fujak z UMKS Marklowice przed Marią
Jakubiec z Klimczoka Bystra i Jolantą Jałowiczor z MKS Istebna.
Wśród Juniorek C wygrała Kamila Gruszka z NKS Trójwieś Istebna,
a wśród Juniorów C triumfował Robert Paszkiewicz z Gimnazjum nr
3 w Wodzisławiu Śląskim.
Zawodnicy i zawodniczki WSS Wisła zajmowali następujące lokaty: Junior D (3 km techniką dowolną) – 2. Gabriel Boś, 6. Łukasz
Cieślar; Juniorka D (3 km techniką dowolną) – 2. Zuzanna Cieślar, 4.
Małgorzata Szalbot, 5. Aleksandra Raszka, 9. Magda Pilch; Junior E
(2 km techniką dowolną) – 2. Tomasz Wąsowicz, 4. Mateusz Praski;
Juniorka E (2 km techniką dowolną) – 6. Laura Wantulok.
(luki)
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fot. materiały prasowe

Biegali na Jonidle
i Kubalonce

Puchar Grupy AZOTY
na Kubalonce
W dniach 23–24 stycznia na Kubalonce odbyły się zawody Pucharu Grupy AZOTY w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”.
W pierwszym dniu rywalizacji rozegrane zostały widowiskowe
biegi ze startu wspólnego techniką klasyczną. Na starcie stanęło 292
zawodniczek i zawodników z 37 klubów z całej Polski. 10 km przebiegli juniorzy A, po 5 km: juniorki A, juniorzy B i juniorki B, na
dystansie 3 km zmierzyli się ze sobą juniorzy C i juniorki C, oraz juniorzy i juniorki D. Na najwyższy stopień podium w poszczególnych
kategoriach wskoczyli: Marcelina Marcisz (MKS Halicz Ustrzyki
Dolne) – Seniorka, Agata Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) – Juniorka A, Magdalena Kobielusz (MKS Istebna) – Juniorka B, Eliza Rucka
(MKS Istebna) – Juniorka C, Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka)
– Juniorka D, Bartłomiej Rucki (NKS Trójwieś Beskidzka) – Senior,
Patryk Borkowski (UKS Rawa Siedlce) – Junior A, Mateusz Haratyk
(NKS Trójwieś Beskidzka) – Junior B, Dawid Damian (KS Jedność
Nowy Sącz) – Junior C i Robert Bugara (UKS Regle Kościelisko) –
Junior D. Zawodniczki i zawodnicy WSS Wisła zajmowali miejsca:
19. Małgorzata Niemiec – Juniorka B, 6. Zuzanna Cieślar, 17. Małgorzata Szalbot, 27. Aleksandra Raszka i 29. Magdalena Pilch – Juniorka D, 20. Gabriel Boś i 29. Łukasz Cieślar – Junior D.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Anna Klasa (Cartusia
Kartuzy) startująca w kategorii juniorka C, która zatrzymała się, by
pomóc zawodniczce, która źle poczuła się na trasie. Zawodniczka z
Kartuz straciła przez to szansę na dobrą lokatę i przybiegła na metę
jako jedna z ostatnich. Organizatorzy wyróżnili ją za wzorową postawę nagrodą Fair Play. W drugim dniu zmagań zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w widowiskowych biegach ze startu wspólnego,
ale tym razem w stylu klasycznym. Zawody zgromadziły rekordową liczbę młodych sportowców, bo prawie 300. Seniorzy i juniorzy
A mieli do pokonania trasę o długości 15 km, juniorzy B przebiegli 10 km, po 7,5 km: seniorki, juniorki A i juniorki B, na dystansie
5 km zmierzyli się ze sobą juniorzy C i juniorki C, a na dystansie
3 km juniorzy D i juniorki D. W gronie zwycięzców znaleźli się:
Marcelina Marcisz (MKS Halicz Ustrzyki Dolne) – Seniorka, Agata
Warło (NKS Trójwieś Beskidzka) – Juniorka A, Klaudia Kołodziej
(LKS Witów Mszana Dolna) – Juniorka B, Izabela Marcisz (MKS
Halicz Ustrzyki Dolne) – Juniorka C, Irena Szkurat (WKS Zakopane) – Juniorka D, Andrzej Pradziad (UKS Regle Kościelisko) – Senior, Patryk Borkowski (UKS Rawa Siedlce) – Junior A, Mateusz
Haratyk (NKS Trójwieś Beskidzka) – Junior B, Dawid Damian (KS
Jedność Nowy Sącz) – Junior C i Jan Guńka (KS Chochołów) – Junior D. Zawodnicy i zawodniczki WSS Wisła zajmowali następujące
lokaty: 19. Małgorzata Niemiec – Juniorka B, 12. Zuzanna Cieślar,
24. Aleksandra Raszka i 38. Magdalena Pilch – Juniorka D, 19. Mateusz Małyjurek, 26. Grzegorz Zawada – Junior C, 24. Gabriel Boś i
39. Łukasz Cieślar – Junior D.			
(luki)

Świetny występ szczypiornistów z
wiślańskiego Gimnazjum

fot. Gimnazjum nr 1

21 stycznia w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Ustroniu rozegrany
został eliminacyjny Turniej Piłki Ręcznej szkół gimnazjalnych. Uczestniczyły w nim drużyny żeńskie i męskie z Gimnazjum nr 1 w Wiśle,
Gimnazjum nr 1 w Ustroniu oraz Gimnazjum w Goleszowie.
Podczas pierwszego meczu rozgrywek spotkały się ze sobą drużyny
dziewcząt z Wisły i Ustronia. Spotkanie było bardzo wyrównane, jednak w końcówce wiślanki prowadzone przez Marcina Kotowicza uległy
drużynie gospodyń 17:20 i ostatecznie zajęły 2. miejsce, pokonując w
trzecim pojedynku zespół z Goleszowa.
Prawdziwych emocji dostarczył jednak dopiero mecz finałowy drużyn męskich, do którego wiślańscy gimnazjaliści awansowali, pokonując
reprezentację Gimnazjum z Goleszowa. Podopieczni Bartłomieja Kopija
zagrali bardzo odważnie z reprezentacją ustrońskiego Gimnazjum nr 1,
która składała się praktycznie w całości z zawodników MKS–u Ustroń,
na co dzień grających w śląskiej lidze piłki ręcznej. Zacięty i wyrównany pojedynek zakończył się wynikiem 16:16. Aby wyłonić zwycięzcę
turnieju, organizatorzy musieli odwołać się do wyników meczów obu
drużyn z reprezentacją Gimnazjum z Goleszowa. Po sprawdzeniu protokołów okazało się, że oba zespoły straciły w meczu z goleszowianami
po 5 bramek, jednak nasza drużyna rzuciła rywalom 28 goli, a Ustroń 27.
Ta jednobramkowa różnica dała zawodnikom Gimnazjum nr 1 w Wiśle
zwycięstwo w turnieju oraz awans do finałów powiatowych.
Ogromnie gratulacje należą się trenerowi Bartłomiejowi Kopijowi,
który wspaniale przygotował swoich podopiecznych, a także zawodnikom za wielką wolę walki. Liczymy na kolejne udane występy naszych
gimnazjalistów w kolejnych etapach rozgrywek.
Marcin Kotowicz

Najtrudniejszy Dakar w karierze
Obolały, potwornie zmęczony i zawiedziony końcowym rezultatem, ale
jednocześnie dumny. Tak czuł się Adam Małysz, wjeżdżając na podium w
Rosario oznaczające symboliczną metę tegorocznego Dakaru. Kierowca Orlen Teamu ukończył ten wyczerpujący rajd po raz czwarty w karierze.
W klasyfikacji generalnej wiślanin wraz z francuskim pilotem Xavierem Panserim zajął 52. miejsce. Przed startem zasiadający za kierownicą
Mini All4 Racing sportowiec mówił, że marzy mu się lokata w pierwszej
dziesiątce, ale te plany pokrzyżowała w połowie rajdu awaria sprzęgła.
Mimo utraty szans na dobry wynik i powracających problemów z samochodem, nasz reprezentant nie poddał się, dojeżdżając do mety Dakaru.
– Dotarliśmy na metę po trudnych przeprawach, nieprzespanych
nocach i walce z bólem. Wydarzenia na trasie kilka razy prawie doprowadziły mnie do płaczu. Ten Dakar od połowy rajdu okazał się dla nas
tragiczny. Walczyliśmy nie o wynik, a tylko o przetrwanie. Naszymi
rywalami były przeciwności losu, sprzęt, zdrowie. Był to dla mnie jak
do tej pory najtrudniejszy Dakar w karierze. Zdarzały się momenty, że
miałem tego wszystkiego serdecznie dość. Tym bardziej teraz cieszę się,
że nie poddaliśmy się z Xavierem i ukończyliśmy rajd. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy trzymali kciuki za naszą załogę i dodawali nam otuchy. Było źle, chwilami nawet bardzo, ale już po wszystkim – powiedział
po zakończeniu rywalizacji Adam Małysz.
Zwycięzcą tegorocznego Dakaru wśród kierowców samochodów
został Stephane Peterhansel. Dla jeżdżącego z Jeanem–Paulem Cortretem Francuza to 12. triumf w tej imprezie. Nazywany „Monsieur Dakar”
zawodnik ma sześć wygranych w kategorii samochodów. Wcześniej tyle
samo razy był bezkonkurencyjny, startując samotnie, na motocyklu.
Uczestnicy tegorocznej edycji pokonali ponad dziewięć tysięcy kilometrów. Trasa wiodła przez Argentynę i Boliwię. Rajd ukończyło 218 z
378 startujących pojazdów (84 motocykle, 23 quady, 67 samochodów i 44
ciężarówki). To mniej niż 60 procent. Komentując pojawiające się coraz
częściej plotki o powrocie Dakaru do Afryki, organizatorzy już ogłosili,
że w przyszłym roku zawody znów odbędą się w Ameryce Południowej.
Według nieoficjalnych informacji rywalizacja ma rozpocząć się w Chile,
a zakończyć w Urugwaju. Po drodze rajd odwiedzi Argentynę, Boliwię i,
być może, Brazylię.
Szczegółowy opis udziału Adama Małysza w Rajdzie Dakar na malysz.pl.
Źródło: malysz.pl

SYLWESTROWE SKAKANIE
STYCZNIOWE BOJE POD KOSZEM
W rozegranym 9 stycznia awansem meczu XII kolejki grupy południowej II ligi kobiet koszykarki ISSiR Start Wisła przegrały na wyjeździe z rezerwami KS JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec 44:67 (13:16, 9:10,
3:26, 16:18). Nasze dziewczyny toczyły z faworytkami zacięty bój przez
trzy kwarty. Jednak wysoko wygrana przez rywalki trzecia odsłona spotkania zadecydowała o końcowym rezultacie. Najwięcej punktów w tym
spotkaniu zdobyły Justyna Brańka – 14 oraz Marcelina Strządała – 13.
KS JAS–FBG Zagłębie II Sosnowiec – ISSiR Wisła 44:67 (13:16,
9:10, 3:26, 16:18) Zagrały (punkty): Justyna Brańka (14), Marcelina
Strządała (13), Beata Szarzec (7), Agata Tomala (7), Justyna Pilch (3),
Aleksandra Suszka, Gabriela Kosek, Ewa Szarzec i Katarzyna Wałęska.
Kolejny mecz nasze koszykarki zagrały 23 stycznia. Przed własną
publicznością podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka
podejmowały AZS UŚ Katowice. Po emocjonującym pojedynku i ambitnej walce nasze dziewczyny musiały uznać wyższość akademiczek z
Uniwersytetu Śląskiego i przegrały 55:67.
ISSiR Wisła – AZS UŚ Katowice 55:67 (12:27, 20:14, 9:11, 14:15)
Zagrały (punkty): Beata Szarzec (15), Marcelina Strządała (13), Justyna Brańka (12), Katarzyna Raszka (8), Stefania Seniow (3), Agata Tomala
(2), Daria Caputa (2), Justyna Pilch, Aleksandra Suszka i Ewa Szarzec.
Miesiąc nasza drużyna zakończyła wyjazdowym pojedynkiem z
Olimpią Wodzisław Śląski. 30 stycznia na parkiecie lidera tabeli nasze
dziewczyny poległy 52:97. ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski – ISSiR
Wisła 97:52 (31:13, 21:20, 22:6, 23:13)
Zagrały (punkty): Beata Szarzec(16), Justyna Brańka (10), Marcelina Strządała (10), Stefania Seniow (6), Agata Tomala (5), Justyna Pilch
(5), Aleksandra Suszka, Karolina Podżorska i Daria Caputa.
(luki)

W ostatni dzień roku 2015 na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się
Sylwestrowy Puchar Wiślaczka w skokach narciarskich. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Paulina Cieślar (WSS Wisła) –
dziewczęta Open, Karolina Kiraga (WSS Wisła) – dziewczęta rocznik 2006
i młodsze, Wiktor Fickowski (SS–R LZS Sokół Szczyrk) – chłopcy Open,
Robert Ryś (LKS Olimpia Goleszów) – chłopcy rocznik 2003, Mateusz
Chraścina (LKS Olimpia Goleszów) – chłopcy rocznik 2004 i 2005, Wiktor
Szozda (WSS Wisła) – chłopcy rocznik 2006 i 2007 oraz Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła) – chłopcy rocznik 2008 i młodsi. Konkurs miał ciekawy
charakter, gdyż zawodnicy podczas skoków prezentowali się w ciekawych
przebraniach i stylizacjach.
Zawodniczki i zawodnicy WSS Wisła zajmowali następujące miejsca:
– Dziewczęta (Open) – skocznia K–20: 1. Paulina Cieślar, 2. Wiktoria Kiersnowska, 3. Angelika Wisełka, 6. Karolina Kiraga;
– Dziewczęta (rocznik 2006 i młodsze) – skocznia K–10: 1. Karolina
Kiraga, 3. Olga Cieślar, 5. Paulina Czepczak, 6. Nikola Kiersnowska, 7.
Miriam Pilch, 8. Zuzanna Pilch;
Open – skocznia K–40: 2. Szymon Jojko, 11. Wojciech Troszok, 14.
Miłosz Krzempek, 15. Tymoteusz Cienciała, 16. Wiktor Szozda, 21. Jakub Wisełka, 23. Wojciech Cieślar;
– Rocznik 2003 – skocznia K–20: 2. Miłosz Krzempek, 4. Adrian
Wawrzacz;
– Rocznik 2004–2005 – skocznia K–20: 2. Wojciech Troszok, 10.
Jakub Wisełka, 12. Grzegorz Mitręga, 13. Jakub Wantulok, 14. Mateusz
Staroń;
– Rocznik 2006–2007 – skocznia K–20: 1. Wiktor Szozda, 5. Jakub
Cieślar, 6. Wojciech Cieślar, 7. Jakub Żyła, 13. Kacper Botor;
– Rocznik 2008 i młodsi – skocznia K–10: 1. Tymoteusz Cienciała, 6.
Jan Pilch, 8. Michał Cieślar. 				
(luki)
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W dniach 6–9 stycznia w austriackim ośrodku narciarskim Reiteralm odbyły się zawody FIS w narciarstwie alpejskim. Adam
Chrapek z Wisły zajął dwa razy 6. miejsce w slalomie, nie ukończył pierwszego slalomu giganta, a w drugim był 61.
9 stycznia w Bielsku–Białej odbył się V Międzynarodowy Turniej
Judo Dzieci i Młodzieży „Pokonujemy Granice”. W turnieju wystartowało dwóch zawodników UKS Centrum Wisła. Bartosz Baczyński zajął 3. miejsce w kategorii U–13 (do 51 kg), a Zuzanna
Zalewska była 7. w kategorii U–13 (do 42 kg).
W dniach 9–10 stycznia w niemieckim Garmisch–Partenkirchen
odbyły się zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Jedyny wiślanin w stawce Aleksander Zniszczoł zajmował
w nich odległe 60. i 50. miejsce. Triumfowali reprezentant Niemiec David Siegel i Austriak Thomas Hofer.
W dniach 9–10 stycznia w norweskim Høydalsmo rozegrano zawody Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej. W
silnie obsadzonych zawodach nieźle zaprezentowali się nasi dwuboiści. W pierwszej konkurencji Paweł Słowiok z Wisły (AZS
AWF Katowice) zajął 17., a Adam Cieślar z Istebnej (WSS Wisła)
18. miejsce. Wygrał Norweg Espen Andersen. Z kolei w drugim
dniu Paweł Słowiok z Wisły zajął 20. lokatę, a Adam Cieślar po
nieudanym skoku zrezygnował.
14 stycznia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbyły się Międzygminne Eliminacje Zawodów Powiatowych w Koszykówce szkół podstawowych. W turnieju uczestniczyły reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle (chłopcy
i dziewczyny), Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu (chłopcy),
Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu (dziewczyny) oraz Szkoły
Podstawowej w Goleszowie. W turnieju dziewczyn wygrały koszykarki wiślańskiej „Jedynki”, natomiast w turnieju chłopców
najlepsi byli koszykarze z SP1 Ustroń. Chłopcy z Wisły uplasowali się na 2. pozycji.
15 stycznia w Kluszkowcach odbyły się pierwsze w tym sezonie
zawody Akademickiego Pucharu Polski w narciarstwie alpejskim
AZS Winter Cup. W imprezie wzięła udział Joanna Kukuczka z
Wisły, który zajęła 13. miejsce w slalomie gigancie i 14. w slalomie.
W dniach 15–16 stycznia w fińskiej miejscowości Ruka odbyły
się zawody Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej.
Adam Cieślar z Istebnej (WSS Wisła) zajął w pierwszej konkurencji (skocznia HS–142 / bieg na 10 km) 13. miejsce, a Paweł
Słowiok z Wisły (AZS AWF Katowice) został sklasyfikowany na
16. pozycji. W drugiej konkurencji (skocznia HS–142 / bieg na 10
km) Adam zajął 11., a Paweł 15. lokatę. Oba konkursy wygrał Fin
Ilkka Herola.
W dniach 16–17 stycznia w Zakopanem odbyły się zawody FIS
Cup w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie wygrał Austriak Stefan Huber, a zawodnicy WSS Wisła zajmowali następujące lokaty: 21. Artur Kukuła, 25. Tomasz Pilch, 38. Tomasz
Byrt, 78. Bartosz Czyż i 80. Jakub Jurosz. W drugim dniu zmagań
ponownie wygrał Stefan Huber, a wiślanie zajmowali następujące
miejsca: 13. Artur Kukuła, 31. Tomasz Pilch, 41. Tomasz Byrt,
72. Bartosz Czyż i 77. Jakub Jurosz.
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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W dniach 16–17 stycznia w Tomaszowie Lubeskim odbyły się
pierwsze zawody z cyklu Puchar Grupy Azotów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich – Bieg na
Igrzyska. Jedyna zawodniczka WSS Wisła w stawce – Natalia
Bury zajęła 12. miejsce w biegu Juniorek B na dystansie 5 km
techniką klasyczną oraz 6. miejsce w biegu na dystansie 7,5 km
techniką dowolną.
16 stycznia Mateusz Małyjurek (WSS Wisła) zajął 6. miejsce w
pierwszym dniu zawodów Youth Cup w kombinacji norweskiej,
rozgrywanych w czeskim Harrachovie (HS–70/bieg 5 km). Dzień
później, 17 stycznia, młody wiślanin był 8. (HS–70/bieg 2,5 km).
17 stycznia w niemieckim Willingen odbyły się dwa konkursy
Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W obu punkty
zdobył Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła), który zajął odpowiednio 30. i 24. miejsce. Jego klubowy kolega Łukasz Podżorski zajmował 36. i 37. lokatę. Triumfowali Austriacy Florian Altenburger i Thomas Hofer.
Adam Chrapek z Wisły (AZS AWF Katowice) nie zaliczy do
udanych swojego startu w zawodach FIS w narciarstwie alpejskim, które odbyły się w dniach 16–17 stycznia we włoskim
Pfelders. Nasz alpejczyk nie ukończył przejazdów w obu slalomach gigantach.
18 stycznia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbyły się Gminne Zawody w Piłce Ręcznej. Wygrała drużyna
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku, 2. miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum, a miejsce na
podium uzupełnił zespół ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Malince.
W zmaganiach startowała jeszcze drużyna Szkoły Podstawowej nr
2 w Czarnem.
18 stycznia na Złotym Groniu w Istebnej rozegrano zawody w
narciarstwie alpejskim „Beskidzie Nadzieje”. Na 2. miejscu w
grupie chłopców z rocznika 2002–2003 rywalizację ukończył Andrzej Michalski z Wisły.
Adam Chrapek z Wisły (AZS AWF Katowice) zajmował 41. i
44. miejsce w slalomach gigantach, rozegranych w dniach 20–21
stycznia w ramach zawodów FIS w narciarstwie alpejskim w austriackim Hochfügen.
20 stycznia na stoku Stożka w Wiśle odbyła się I runda Akademickich Mistrzostwach Śląska w narciarstwie alpejskim. Nieźle
w zawodach zaprezentowali się nasi zawodnicy. W rywalizacji
kobiet 3. miejsce zajęła Weronika Raszka z Wisły, a w zmaganiach mężczyzn na 2. pozycji uplasował się Marcin Czyż, również z Wisły.
W dniach 22–24 stycznia w japońskim Sapporo rozegrano konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Aleksander
Zniszczoł z WSS Wisła zajmował w nich 20., 45. i 17. miejsce,
natomiast jego klubowy kolega Łukasz Podżorski plasował się na
pozycjach numer 39, 41 i 41. Zwyciężali Czech Tomáš Vančura,
Norweg Tom Hilde i Słoweniec Jaka Hvala.
23 stycznia na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim odbyły się
eliminacje Mistrzostw Polski PZN Amatorów w slalomie gigancie. 7. miejsce w grupie mężczyzn 18–35 lat zajął Tobiasz Troszok
z Wisły.
Blisko tysiąc dwustu zawodników stanęło na starcie pierwszych w
tym roku zawodów w biegach terenowych z przeszkodami z cyklu
Runmageddon – Zimowy Runmageddon Rekrut, który odbył się
23 stycznia w Warszawie. 95. miejsce w rywalizacji zajął Tomasz
Zawalski z Wisły.
24 stycznia na stoku Starego Gronia w Brennej rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody XI Pucharu Beskidzkich Groni w Narciarstwie Alpejskim 2016 – Puchar Ośrodka Narciarskiego „Pod
Starym Groniem”. Wśród triumfatorów jednej z kategorii wiekowej znalazła się Martyna Cieślar z Wisły (w najmłodszej grupie
dziewcząt).
24 stycznia w Katowicach rozegrano pierwsze zawody szóstej
edycji Panewnickiego Biegu Dzika. W gronie ponad czterystu
uczestników biegu najlepszy okazał się Jakub Glajcar z Wisły.
(luki)

Nocne bieganie dla psiaków,
co niosą pomoc

fot. Łukasz Bielski
fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

23 stycznia w centrum Wisły odbyła się impreza pod nazwą
Nocny Bieg Dwóch Szczytów. Po raz kolejny dochód z imprezy
przeznaczony zostanie na potrzeby psów–ratowników, służących
w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.
Impreza zgromadziła na starcie ponad 130 uczestników
(100% więcej niż w poprzedniej edycji), którzy mieli do pokonania dwa dystanse. W pierwszym, rekreacyjnym biegu, dystans
do pokonania wynosił 2499 metrów, czyli dokładnie tyle, ile mają
Rysy. Główny bieg, już z pomiarem czasu, odbył się na dystansie
8848 metrów, czyli odległości równej wysokości najwyższej górze świata Mount Everest. Biegacze jednak przebyli nieco dłuższy
dystans, ale nikt nie narzekał. Na obliczach uczestników cały czas
gościł uśmiech. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy, oryginalny
medal, a najlepsi nagrody i upominki. Oprócz tego na śmiałków
czekała pyszna grochówka, przygotowana przez OSP Bystra, oraz
kawa i herbata.
Bieg na długim dystansie wygrał Krzysztof Studnicki, który
jednak nie miał mierzonego czasu. Drugi na mecie zameldował się
Szymon Molek, a trzeci Andrzej Łukasiak. Wśród pań najszybsza
była Joanna Kumięga, drugie miejsce zajęła Katarzyna Stabla, a
trzecie Arleta Dejewska.
Zmaganiom biegaczy towarzyszyły gry, zabawy i konkursy
dla dzieci, a także pokazy psów–ratowników GOPR. Na placu
Hoffa rozpalono także „watrę”, czyli góralskie ognisko. Była również muzyka, która cały czas towarzyszyła uczestnikom. Dzięki
„cegiełkom” udało się zebrać 4 610 zł! Pozyskane środki zostaną
przeznaczone na zakup profesjonalnego zestawu GPS dla przewodnika i psa, a następnie w ramach darowizny sprzęt zostanie
przekazany Grupie Beskidzkiej GOPR.
(luki)
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Z NATURĄ NA TY

KRONIKA POLICYJNA
– 20 grudnia na ul. Jawornik wpadł wiślanin, który kierował Mazdą pod wpływem ok. 3 promili alkoholu.
– 1 stycznia z jednego z pokojów w obiekcie noclegowym przy ul.
Głębce skradziono portfel z gotówką. Szkodę poniósł mieszkaniec Wisły.
– 2 stycznia z jednego ze sklepów przy ul. 1 Maja skradziono gotówkę – 4 500 złotych.
– 11 stycznia na ul. Jawornik w ręce stróżów prawa wpadł kierowca Fiata Pandy, który jechał „na podwójnym gazie”. Mieszkaniec
naszego powiatu miał ok. 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
– 21 stycznia z zaparkowanego w Głębcach samochodu marki VW
skradziono sprzęt narciarski o wartości ok. 500 złotych. Straty były
większe, gdyż złodziej, by dostać się po łup wybił szybę w pojeździe.
Stratę poniósł turysta z Bydgoszczy.
– 27 stycznia w centrum miasta zatrzymano mieszkańca Wisły,
który posiadał środki odurzające. Delikwent miał przy sobie 0,565 grama suszu konopi indyjskiej. W wyniku kolejnych czynności policjanci
ujawnili w miejscu zamieszkania zatrzymanego kolejne niedozwolone
środki, tym razem suszu było 0,937 grama.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
13 lutego (sobota) – Spotkanie Walentynkowe w Głębcach
– Restauracja „Olimpia”
14 lutego (niedziela) – Walentynki na deskach – ON Soszów
14 lutego (niedziela) – Puchar Cieszyna w slalomie – ON
Stożek
15–19 lutego (poniedziałek–piątek) – Ferie w bibliotece –
Miejska Biblioteka Publiczna
18 lutego (czwartek) – Spotkanie z reżyserem Adamem Lewandowskim oraz projekcja filmu dokumentalnego pt. „Niezależna republika Samosiuk” – Miejska Biblioteka Publiczna
20–21 lutego (sobota–niedziela) – Snow Volley – Turniej
siatkówki na śniegu) – Plac Hoffa
21 lutego (niedziela) – Puchar Soszowa w snowboardzie –
ON Soszów
22–26 lutego (poniedziałek–piątek) – Ferie w bibliotece –
Miejska Biblioteka Publiczna
22–27 lutego (poniedziałek–sobota) – Aktywne ferie na Jonidle (zajęcia na nartach biegowych) – OS Jonidło
26 lutego (piątek) – Puchar Stożka – Eliminacje Amatorskich Mistrzostw Polski w slalomie gigancie – ON Stożek
27 lutego (sobota) – Zjazd na Byle Czym – ON Siglany
28 lutego (niedziela) – II Bieg Wiślański o Puchar Burmistrza Miasta Wisła – OS Jonidło
3–5 marca (czwartek–sobota) – Puchar Świata w skokach
narciarskich – Skocznia narciarska im. Adama Małysza
3–6 marca (czwartek–niedziela) – Strefa Kibica / 5.03 koncert Golec uOrkiestra – Plac Hoffa
6 marca (niedziela) – Dzień Kobiet z WCK
8 marca (wtorek) – Dzień Kobiet na Soszowie – ON Soszów
8 marca (wtorek) – Spektakl „Galatea. Intertekstualna fantasmagoria” – Miejska Biblioteka Publiczna
Do końca lutego, w każdy poniedziałek i czwartek (18:00)
– bezpłatne zajęcia dla początkujących biegaczy narciarskich –
OS Jonidło
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl
oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty
i miejsca imprezy

