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ROK HADYNY ZAINAUGUROWANY
augsburskim Ap. Piotra i Pawła, które odbyło się w ramach
Strefy Białych Świąt, zaszczyciło swoją obecnością wiele znakomitości, na czele z parą prezydencką. Więcej na str. 12.

fot. Justyna Ligocka

Trwa Rok Stanisława Hadyny. Zainaugurował go koncert
kolęd Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który założył kompozytor związany z Wisłą. Wydarzenie w kościele ewangelicko–
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W numerze:

– Budżet 2019
– Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
– Koncert Noworoczny
– Zapowiedzi imprez
i wiele więcej…

Wiślańskie obiekty wyróżnione
przez TripAdvisor.com
Największy na świecie portal turystyczny TripAdvisor.com przyznał
prestiżowe nagrody TRAVELLERS’ CHOICE® 2019 dla obiektów noclegowych. Miło nam poinformować, że wśród docenionych obiektów znalazły
się Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B oraz Hotel Wisła Premium***.
TRAVELLERS’ CHOICE® 2019 to jedno z największych wyróżnień
jakie otrzymać można w branży turystycznej. Rezydencja Pod Ochorowiczówką B&B została wyróżniona w kategorii Pensjonat / Zajazd w
Polsce, a Hotel Wisła Premium*** w kategorii niedrogich hoteli.
Zwycięzcy są wybierani przez redaktorów strony TripAdvisor na
podstawie milionów recenzji i opinii podróżnych z całego świata. Znakami rozpoznawczymi laureatów nagrody Travellers’ Choice są przystępna
cena, wspaniała obsługa i wysoka jakość.

dalszych działań, dzięki
którym zarówno hotel, jak
i miasto osiągną wiele korzyści – napisała Magdalena Fryc, prezes Zarządu
Hotel Wisła Premium*** w liście do burmistrza Wisły Tomasza Bujoka.
Gospodarz naszego miasta nie kryje, że nagrody dla obiektów turystycznych w Wiśle to powód do dumy nie tylko dla samych laureatów,
ale także dla samorządu i mieszkańców. – Z wielką satysfakcją i radością
przyjąłem informację o otrzymaniu przez Rezydencję Pod Ochorowiczówką i Hotel Wisła Premium nagrody Travellers’ Choice Award 2019.
Otrzymane wyróżnienie są potwierdzeniem wysokiej jakości usług,
świadczonych przez te obiekty. Serdecznie dziękuję, że poprzez swoją
rzetelną pracę przedsiębiorcy z branzy turystycznej przyczyniają się do
budowania pozytywnego wizerunku Wisły, jako miejscowości turystycznej – komentuje Tomasz Bujok.			
(luki)

– To dla nas ogromne wyróżnienie, na które pracujemy każdego
dnia. Największej wartości dodaje fakt, że za tą nagrodą stoją nasi zadowoleni goście i ich niezapomniane pobyty w Wiśle. Dziękujemy za wiele
ciepłych słów i gratulacji – podkreśla Wojciech Rozkoszny, właściciel
Rezydencji Pod Ochorowiczówką B&B.
– To nie tylko nagroda i promocja dla hotelu, ale również dla miejsca
i regionu, w którym się on znajduje. Dzięki wyróżnieniu, z ofertą hotelu,
a co za tym idzie także regionu zapozna się bardzo duża liczba gości.
Otrzymanie tak prestiżowej nagrody zmobilizuje nas jeszcze bardziej do
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Z prac Rady Miasta Wisła
W styczniu podczas obrad Komisji Rady Miasta podejmowano następujące tematy:
– wykaz zadań własnych gminy pod kątem Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych,
– możliwość pozyskania środków inwestycyjnych przez
szkoły i przedszkola w roku 2019 na klasy i pomoce dydaktyczne oraz rozważenie możliwości pozyskania środków na
budowę nowoczesnego przedszkola miejskiego,
– analiza etapów wdrożenia programu kierunkowego
rozwoju miasta Wisły na lata 2017–2020,
– stan zaawansowania budowy kanalizacji w ramach etapu IV – analiza porównawcza z poprzednim rokiem,
– inicjatywy lokalne – stan realizacji wniosków z lat poprzednich, nabór nowych wniosków,
– założenia dotyczące handlu w centrum Wisły (uwzględniające wytyczne parku kulturowego),
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 31 stycznia. Podjęto
uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta
Wisła (14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019 (15 „za”
– jednogłośnie),
zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia
27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości
dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru
opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu Bielsko–Biała z przeznaczeniem na prowadzenie
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (jednogłośnie),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia
22 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Wi-

sła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia
22 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach
i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 6
miesięcy (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 6
miesięcy (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Wisła w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 5 lat
(13 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6–letnie i dzieci młodsze (13 „za”, 2
„wstrzymujące się”),
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 (jednogłośnie).
Kolejna sesja odbędzie się 28 lutego.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch,
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.
Zapraszamy!
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
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Z uwagi na charakter naszej turystycznej miejscowości zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie
przepisów tzw. uchwały antysmogowej, podjętej 7 kwietnia 2017
r. przez Sejmik Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalania paliw. Zgodnie z przepisami od 1 września 2017 r. nie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności
powyżej 20% (np. mokrego drewna). Uchwała ta dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe
w naszym województwie, a więc mieszkańców, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot oraz podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1MW).
Realizacja tej uchwały ma doprowadzić do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.
Informuję, że Straż Miejska w przypadku zgłoszeń o odorze
wydobywającym się z komina lub istnieniu podejrzenia, że w piecu są spalane odpady (np. śmieci), będzie pobierała próbki z palenisk, które zostaną wysyłane do analizy i ekspertyzy pod kątem
spalania odpadów do wyspecjalizowanej firmy w tym zakresie.
Chcę podkreślić, że nasza świadomość o skutkach szkodliwości spalania odpadów jest coraz większa, więc ilość telefonów i
zgłoszeń do Straży Miejskiej w sprawie podjęcia interwencji rośnie. Kary za spalanie odpadów w postępowaniu mandatowym są
wysokie (do 500 zł), natomiast sankcje stosowane w przypadku
naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze
grzywny”. Kara ta jest bardzo dotkliwa, bo wynosi do 5000 zł.
Zima dla dzieci to czas szalonych zabaw na świeżym powietrzu i radości z dobrodziejstw, jakie niosą ze sobą śnieg i mróz.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w związku z okresem zimowym
przypominają dorosłym oraz najmłodszym mieszkańcom naszego
miasta, oraz naszym gościom przebywającym w Wiśle o zagrożeniach, które mogą powstać podczas zabaw na śniegu. Warto tutaj
zapamiętać kilka zasad:
– nie chodzimy po zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz
nie jeździmy po nich na łyżwach,
– nie wolno zaczepiać sanek do pojazdów mechanicznych,
– nie wolno zjeżdżać 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 domów i bloków,
– rzucając się śnieżkami, nie należy łączyć miękkiego śniegu z
kawałkami lodu, nie wolno celować w twarz drugiej osoby,
– nie należy rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody,
gdyż zaskoczony kierowca może stracić panowanie nad pojazdem,
– pamiętajmy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną
widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania,
– pamiętajmy, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem na
stoku narciarskim,
– pamiętajmy o ciepłym ubiorze.
Zachowajmy zdrowy rozsądek podczas zabaw na śniegu i lodzie, a będziemy mogli korzystać z dobrodziejstw zimy bez nieprzyjemnych konsekwencji!
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
z terenu Gminy Wisła
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w terminie od 4 lutego do 1 marca 2019 roku rozpocznie nabór wniosków na dofinansowanie kosztów obejmujących demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Formularze wniosków zostaną udostępnione na biurze
podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej w dniu ogłoszenia naboru.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 33/857 88 50.
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dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w terminie od 4 lutego do 1 marca 2019 roku rozpocznie nabór uzupełniający
wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła.
Formularze wniosków zostaną udostępnione na biurze
podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej w dniu ogłoszenia naboru.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 33/857 88 50.
UWAGA!
Dotacja dotyczy kotłów gazowych. Starym źródłem ciepła może być jedynie niskowydajny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną
w w/w uchwale do wyczerpania środków przeznaczonych na
ten cel.

UWAGA!
Burmistrz Miasta Wisła informuje,
że do 15 lutego 2019 r. w Biurze
Podawczym Urzędu Miejskiego
wydawane są decyzje oraz nakazy
płatnicze na podatek rolny, leśny
i od nieruchomości na rok 2019.
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!

Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2019–2033
oraz Budżet na rok 2019
Rada Miasta Wisła na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku
podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2019 oraz uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wcześniej
wszystkie komisje Rady Miasta zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał, formalnie nie wnosząc jakichkolwiek uwag ani
nie składając żadnych wniosków o zmiany. Opinie Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Katowicach również były pozytywne.
Projekty uchwał opracowane zostały zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła bardzo restrykcyjne dla gmin ograniczenia m.in. co do zaciągania długu
publicznego, rocznych kosztów obsługi tego długu oraz relacji dochodów bieżących i wydatków bieżących. Skutkują one
koniecznością odpowiedzialnego, strategicznego zarządzania
realizacją obligatoryjnych bieżących zadań własnych gminy i
optymalnym doborem wydatków inwestycyjnych, które przyczynią się do racjonalizowania kosztów utrzymania istniejącej
infrastruktury, jednocześnie stwarzając możliwości dalszego
rozwoju.
Przyjęty budżet na rok 2019 charakteryzuje się następującymi wielkościami:
dochody

63.320.000,00 PLN,
w tym bieżące 51.362.800,00 PLN;

wydatki

72.620.000,00 PLN,
w tym bieżące 49.929.887,00 PLN;

przychody

11.286.000,00 PLN,
tj. emisja obligacji komunalnych oraz tzw. wolne
środki z roku 2018

rozchody

1.986.000,00 PLN,
tj. spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek
oraz wykup ostatniej serii z wyemitowanych w roku
2014 obligacji komunalnych;

deficyt

9.300.000,00 PLN,
finansowany obligacjami komunalnymi,

zadłużenie

wzrost o 8.114.000,00 PLN,
niemniej skala wzrostu zależna jest od wykonania budżetu za rok 2018. Ponadto przewiduje się umorzenie
części zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek,
co spowoduje realne obniżenie zadłużenia.
Spłata zadłużenia rozłożona jest na okres do 2029
roku, przy czym największe obciążenie nadwyżki
operacyjnej budżetu nastąpi w latach 2021–2022.

Planowane wydatki roku 2019 są wyższe od ubiegłorocznych o niespełna ponad 4,1 mln PLN, w tym majątkowe o niecałe 4,4 mln PLN. Na realizację nowych inwestycji oraz płatności za roboty odebrane w grudniu 2018 roku zaplanowano
rekordowo dużo bowiem ponad 31% wszystkich wydatków,
przy czym najbardziej kosztownymi inwestycjami będą: Budowa Kompleksu Edukacyjno–Ekologicznego w Gminie Wisła,
Rewitalizacja kompleksu basenowego, Modernizacja oświetlenia ulicznego, Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I,
Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości
środowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła. Zaplanowano
również środki na wykup urządzeń oświetleniowych od przedsiębiorstwa energetycznego, obligatoryjny wykup urządzeń
kanalizacji sanitarnej wybudowanych przez prywatnych przedsiębiorców oraz nabycie kluczowych dla gminy nieruchomości. Ponadto przewidziano ponad 10 zadań inwestycyjnych o
niższych wartościach.
Pośród wydatków bieżących największą pozycję w budżecie miasta na rok 2019 stanowią wydatki na oświatę w kwocie
ponad 15 mln PLN, co oznacza wzrost w porównaniu do
roku 2018 o ponad 1,7 mln PLN (12,8%)! Na jej funkcjonowanie gmina otrzyma subwencję z budżetu państwa w kwocie ponad 6,2 mln PLN (wzrost w porównaniu do roku 2018
o ponad 0,2 mln PLN) co oznacza, że dodatkowe 1,5 mln
PLN musi pochodzić ze środków własnych Gminy Wisła.
Subwencja oświatowa stanowi zabezpieczenie dla ledwie 42%
wydatków na wiślańską oświatę (w roku ubiegłym 47%) i nie
wystarcza również na pokrycie wynagrodzeń pracowników
oświaty (11,1 mln PLN).
Budżet miasta obejmuje również udzielenie dotacji w łącznej kwocie ponad 4,5 mln PLN, przy czym w największym
stopniu dotyczą one Wiślańskiego Centrum Kultury (1,0 mln
PLN), Miejskiej Biblioteki Publicznej (0,6 mln PLN), Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego i pozostałych stowarzyszeń
sportowych (0,54 mln PLN), niepublicznego żłóbka i niepublicznych przedszkoli (1 mln PLN) oraz spółdzielni socjalnej
(0,1 mln PLN). Przewiduje się również dotacje dla właścicieli
wiślańskich nieruchomości z przeznaczeniem na ochronę środowiska (0,6 mln PLN na wymianę starych kotłów), granty dla
stowarzyszeń oraz pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na modernizację dróg (0,7 mln PLN).
Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Budżet miasta”, co umożliwia zapoznanie się ze
szczegółowymi ich ustaleniami.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Planowane dochody roku 2019 są wyższe od ubiegłorocznych o ponad 6,8 mln PLN, w tym w zakresie dochodów majątkowych o ponad 7,3 mln PLN (związane jest to m.in. z faktem zaplanowania przekazania dotacji unijnych z perspektywy
2014–2020 dla projektów zrealizowanych w roku 2018 i 2019).
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O ODŚNIEŻANIU W WIŚLE
17 stycznia burmistrz Wisły Tomasz Bujok spotkał się z przedstawicielami przedsiębiorstw, zajmujących się zimowym utrzymaniem dróg w
mieście. Celem spotkania było omówienie szczegółowych zasad odśnieżania dróg i chodników w trudnym okresie zimowym.
– Sygnały od mieszkańców, którzy zgłaszali uwagi na temat jakości
odśnieżania w mieście, skłoniły mnie do zorganizowania tego spotkania.
Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy sobie sporne kwestie z przedsiębiorcami,
którzy odśnieżają miasto – mówi gospodarz Wisły.
Podczas burzliwego momentami spotkania omawiano uwagi zgłaszane przez mieszkańców i samorząd wiślański, dotyczące jakości i
sposobu świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i
chodników. Wyjaśniano nieporozumienia, jakie powstały na linii: mieszkaniec – urząd, mieszkaniec – przedsiębiorca czy przedsiębiorca – urząd.
Burmistrz podziękował także tym firmom, które należycie wywiązały
się ze swoich obowiązków. – Dziękuję tym przedsiębiorcom, którzy stanęli
na wysokości zadania i w tych ekstremalnie trudnych warunkach potrafili
utrzymać przejezdność dróg, co w innych gminach, na przykład w Istebnej
czy Szczyrku, wcale nie było takie oczywiste – mówi Tomasz Bujok. Burmistrz Wisły dodał także, że wobec tych firm, które nie wywiązały się ze
swoich obowiązków, zostaną wyciągnięte konsekwencje.
(luki)

W Komisariacie Policji w Wiśle zamontowano urządzenie do samodzielnego badania stanu trzeźwości. To kolejny ogólnodostępny alkomat w powiecie
cieszyńskim. Od teraz przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, każdy chętny
będzie mógł samodzielnie sprawdzić swój stan trzeźwości.
Nowoczesny Alkomat AL–4000, to urządzenie stacjonarne przeznaczone do użytkowania w miejscach publicznych. Alkomat został zakupiony i
przekazany przez władze samorządowe miasta Wisły. Całkowity koszt zakupu sprzętu to 2990 zł. Do alkomatu zakupione zostały również niezbędne ustniki oraz przekazane materiały promujące trzeźwość
wśród kierowców. Urządzenie zamontowane jest w
poczekalni komisariatu w Wiśle.
– Teraz każdy, kto uzna, że potrzebuje badania
stanu trzeźwości, będzie mógł je samodzielnie wykonać w punkcie recepcyjnym jednostki. Badanie
jest proste i całkowicie bezpłatne. Wystarczy jedynie
pobrać z urządzenia jednorazową słomkę, rozpakować ją i umieścić w miejscu do tego przeznaczonym.
Następnie trzeba wdmuchnąć przez nią odpowiednią
ilość powietrza i odczytać wynik – mówi Bogusław Bury, dzielnicowy z Komisariatu Policji w Wiśle, który był inicjatorem zamontowania urządzenia.
– We współpracy z Policją podejmujemy wspólne działania, mające na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców i turystów. Alkomat to kolejny krok w tym kierunku. Jestem przekonany, że możliwość zbadania
swojego stanu trzeźwości, zachęci kierowców do sprawdzania czy mogą prowadzić pojazd, a wiadomo, że im mniej nietrzeźwych na drodze, tym bezpieczniej –
mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, który w towarzystwie kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Beaty Stebel przekazał urządzenie komendantowi Komisariatu
Policji podkom. Tomaszowi Domagale. 			
(luki)

KRONIKA POLICYJNA
– 31 grudnia na jednym ze stoków narciarskich w Wiśle Jaworniku dokonano przywłaszczenia telefonu komórkowego o wartości 1800 złotych.
Szkodę poniósł turysta z Bytomia.
– 10 stycznia na ul. Jawornik w ręce policjantów wpadł mieszkaniec Wisły, który jechał VW Passatem, mając w organizmie ok. 1,5 promila alkoholu.
– 12 stycznia na parkingu jednego z hoteli w centrum Wisły doszło do
uszkodzenia samochodu Audi A5 (kabriolet). Nieznany sprawca pociął dach, fotele i elementy plastikowe pojazdu należącego do mieszkanki Bielska–Białej.
– 12 stycznia mieszkaniec Wisły zawiadomił tutejszy komisariat o kradzieży zaparkowanego przy ul. Brańców samochodu marki Fiat Fiorino. Jeszcze
tego samego dnia Policji udało się odnaleźć pojazd, który stał na ul. Jawornik.
– 24 stycznia mieszkaniec ul. Jałowcowej zgłosił kradzież piły spalinowej o wartości 2000 złotych.
– 27 stycznia na ul. Turystycznej zatrzymano nietrzeźwego kierowcę z
Wisły. Siedział za kółkiem Hondy Civic, mając w wydychanym powietrzu
ok. 1,7 promila alkoholu.
We współpracy z Iloną Oleszczuk, zastępcą komendanta KP Wisła
opracował Łukasz Bielski
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fot. KP Wisła

fot. Tadeusz Papierzyński

Ogólnodostępny alkomat
w wiślańskim komisariacie

fot. Łukasz Bielski

22 stycznia w Urzędzie Miejskim w Wiśle doszło do podpisania umowy
z wykonawcą robót dla dwóch projektów, które mają uatrakcyjnić kompleks
sportowo–rekreacyjny Jonidło.
Zawarta umowa obejmuje dwa projekty unijne. Pierwszy to „Budowa
kompleksu edukacyjno–ekologicznego w Gminie Wisła”, na który wiślański samorząd pozyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokość 4 929 095,40 złotych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014–2020. Drugi to „Wisła i Jabłonków – budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do atrakcji kulturowych i przyrodniczych”. W tym przypadku
wysokość dofinansowania ze środków EFRR to 30 000 euro, a projekt będzie
realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V–A:
Republika Czeska – Polska.
Przedsiębiorca, który podjął się tego trudnego zadania – MG Building
Sp. z o.o. sp. kom. z Kielc, za wykonane roboty budowlane otrzyma wynagrodzenie w wysokości 10 299 040,43 złotych. Uzupełnieniem pozyskanych
środków zewnętrznych w obu przypadkach będą pieniądze pochodzące z budżetu miasta.
– To kolejna inwestycja, którą realizujemy, podnosząc atrakcyjność
naszej Wisły. Cieszę się, że na dużą część kosztów pozyskaliśmy środki
zewnętrzne. Mam nadzieję, że zgodnie z umową już w sierpniu tego roku
będziemy mogli oddać do użytku kompleks edukacyjno–ekologiczny na Jonidle i cieszyć się tą nową atrakcją. Ma ona służyć przede wszystkim mieszkańcom, ale również turystom, którzy uprawiają sport, chcą edukować się
pod kątem ekologicznym i miło spędzić czas na tym terenie – mówi Tomasz
Bujok, burmistrz Wisły.				
(luki)

Wyróżnienie dla Nadleśnictwa
Wisła
Statuetka „Instytucji Szczególnie Zasłużonej dla Polskiego Leśnictwa
Roku 2018” dotarła do beskidzkich lasów – Nadleśnictwa Wisła. 22 stycznia
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, podczas uroczystego posiedzenia miało miejsce oficjalne wręczenie nagrody.
Po raz XIX kapituła „Przeglądu leśniczego” docenia jednostki wyróżniające się swą działalnością pro leśną i społeczną. W latach poprzednich nagrodę otrzymywali m.in.: Polskie Towarzystwo Leśne, Instytut Dendrologii
PAN w Kórniku, Fundacja Pomoc Leśnikom w Krośnie czy Nadleśnictwo
Baligród. Dokonując wyboru kapituła wskazała na różnorodność działalności Nadleśnictwa Wisła. Reintrodukcja głuszca, kompleksowa edukacja społeczeństwa, owocne funkcjonowanie Karpackiego Banku Genów, Gospodarstwa Pszczelarskiego, efektywna współpraca z lokalnymi samorządami, to
tylko cześć dokonań składających się na wypracowany tytuł. Wieloletni trud
i praca w zachowaniu pięknych, zdrowych beskidzkich lasów została doceniona. Nadleśniczy Andrzej Kudełka, podkreśla, że w pracy Nadleśnictwa
należy pamiętać nie tylko o lesie, który nas otacza, ale także o ludziach, dla
których ten las rośnie. Dlatego Nadleśnictwo od lat wspiera zespół regionalny „Istebna”, „Szkółkę Malarską – Iwony Konarzewskiej” czy „Istebniański
Uniwersytet Seniora”. – Na taki tytuł nie zapracuje się w ciągu roku, to jest
owoc wieloletnich starań, inwestycji i niejednokrotnie odważnych decyzji,
ale dla natury warto ryzykować – dodaje Andrzej Kudełka. W swojej wypowiedzi podziękował także swoim poprzednikom: nadleśniczemu Witoldowi
Szoździe, emerytowanym już leśniczym i pracownikom, bo także dzięki ich
pracy Nadleśnictwo Wisła może cieszyć się nadanym wyróżnieniem.
– Edukacja społeczeństwa jest niełatwą walką, ludzie teraz mają tendencję, że szybko się nudzą. Zaciekawienie, i co najważniejsze przekazanie
wiedzy tak, aby została zapamiętana, w dzisiejszych czasach jest wyzwaniem
– mówi Andrzej Klimek, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła.
Przyznane wyróżnienia wiążą się z nadaniem „Dębowej Statuetki Przeglądu Leśniczego”. – Dąb to symbol siły, życiodajnej mocy i witalności.
Drzewo cenione zarówno wśród leśników, sympatyków przyrody, jak i całego społeczeństwa, więc naszym życzeniem jest, by nagrodzeni Laureaci byli
jak te dęby – sławni i silni – tak kapituła „Przeglądu Leśniczego” uzasadnia
przyznawanie wyjątkowej statuetki. Od tej pory będzie ona zajmowała honorowe miejsce w Nadleśnictwie Wisła. 		
Hanna Kocoń

fot. Nadleśnictwo Wisła

Umowa podpisana!

Wizyta dzieci i młodzieży z Ostojićeva

fot. UM Wisła

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Wisła i Parafii Ewangelicko–Augsburskich w Wiśle, nasze miasto odwiedziła grupa dzieci i młodzieży wraz z
opiekunami z serbskiego Ostojićeva.
W dniach 7–14 stycznia goście z Ostojićeva przebywali w Wiśle. W Beskidy przyjechało 12 dzieci wraz z 4 opiekunami. Podczas pobytu nasi goście m.in. uczyli się języka polskiego z panią Małgorzatą Urbańską, pobierali
naukę jazdy na nartach pod okiem instruktorów, a także zwiedzali atrakcje
turystyczne Wisły, Cieszyna i Bielska–Białej.
Pobyt grupy z Ostojićeva sfinansowały Parafie Ewangelicko–Augsburskie
z Wisły i Urząd Miejski w Wiśle. Ponadto dzieci i ich opiekunowie mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji, które zafundowali sponsorzy: Hotel Stok, Hotel Gołębiewski, Cukiernia u Janeczki, ośrodki narciarskie – Pasieki, Siglany i
Skolnity, Snowtubing oraz Radni Rady Miasta Wisła. Dziękujemy!
(luki)

OBWIESZCZENIE
ZE WZGLĘDU NA ZIMĘ I MROZY PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELI
(OPIEKUNÓW) WZGLĘDEM SWOICH PSÓW
Art. 9.1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma
obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je
przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.
2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały
dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała
lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość
uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.
Złamanie powyższych nakazów jest wykroczeniem ściganym z oskarżenia publicznego, zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Jeśli widzisz zabiedzonego, chudego albo chorego psa na łańcuchu, w kojcu – INTERWENIUJ!
Powiadom straż miejską, policję, lekarza weterynarii lub organizację pro–
zwierzęcą w twoim rejonie.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS”
Tel. 883299582
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Biblioteka poleca
Sebastian Kawa, Moje skrzydła. Drugi
znaczy ostatni, Wydawnictwo ELAY–SCG,
Bielsko–Biała 2013.
„Przebudowaliśmy mój indiański wigwam na trójkątny płat Rogalskiego. Za jego pomocą próbowaliśmy najpierw latać z muru obok
ośrodka zdrowia, ale loty były zbyt krótkie i nie dawały należytej satysfakcji. Postanowiliśmy więc wybrać się tam, gdzie startowali poważni
zawodnicy, na zbocze Żaru.” Tak rozpoczyna opowieść najbardziej
utytułowany pilot szybowcowy wszechczasów, wielokrotny mistrz
świata, zwycięzca Igrzysk Lotniczych Sebastian Kawa. Zachęcamy
do przeczytania emocjonujących wspomnień i zarazem zapraszamy
na spotkanie z Autorem, którego biblioteka będzie miała przyjemność
gościć podczas festiwalu podróżniczo–muzycznego w marcu!
Tomasz Michniewicz, Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi
świata, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2018.
Autor pokazuje nam świat przez pryzmat swoich bohaterów, którzy urodzili się w różnych szerokościach geograficznych. Prezentuje
życie „zwykłych ludzi”, od samych narodzin. Poznajemy historie ludzi z Ugandy, USA, Kolumbii, Indii, Finlandii, Zimbabwe i Japonii.
Dowiadujemy się, w jaki sposób działa wolontariat w Afryce, o mechanizmach pomocy otrzymywanej z krajów rozwiniętych, poznajemy, jak żyje się nauczycielce w Japonii, historię młodych czy samotnych matek, determinację do nauki w poszukiwania lepszego życia,
jak wygląda codzienna walka o ochronę zwierząt w rezerwacie. Niby
wszyscy to podobni do siebie ludzie jednak przez to, że przyszli na
świat w różnych, często mocno oddalonych od siebie miejscach, to
ich historie bardzo się różnią. Książka pokazuje niewiele, a jednak
opowiada o tak wielu sprawach, na które warto zwrócić uwagę, nad
którymi należy się pochylić i zastanowić. Polecamy!
Holly Bourne, Jestem już normalna?, Wydawnictwo Zielona
Sowa, Warszawa 2018.
Nastoletnia Evie od trzech lat zmaga się z zaburzeniami obsesyjno–kompulsywnymi. Okres leczenia był dla niej niesamowicie
trudny, bo kiedy chodzi o choroby psychiczne ludzie niestety zaczynają traktować takie osoby jak... wariatów. Tak też było w przypadku naszej bohaterki. Czytelnik poznaje jej chorobę i rozterki od
środka – terapie, leki i ich efekty uboczne, relacje rodzinne, strach
przed ujawnieniem choroby innym. Ale co to tak naprawdę jest normalność? Z takim pytaniem wychodzi autorka, która na przykładzie
chorej psychicznie dziewczyny dokonuje psychoanalizy czytelnika.
Czy jesteście już gotowi odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule?
Odważcie się i przeczytajcie! 			
Oprac. MBP Wisła
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W drodze do Ostojićeva
24 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia
odbyło się spotkanie z Grupą Twórczą Punkty Widzenia. Zespół przy
wsparciu miasta Wisła podjął się niełatwego zadania zrealizowania filmu
dokumentalnego. Obraz dotyczył będzie powinowactwa pomiędzy Wisłą a Ostojićevem, a szerzej pomiędzy Śląskiem Cieszyńskim a Banatem
(Wojwodiną w Serbii).
W skład grupy tworzącej film wchodzą: Andrzej Drobik (reżyseria),
Szymon Pilch (produkcja) oraz Angelika i Adam Donczew (zdjęcia).
Część zespołu pracowała już przy realizacjach poświęconych takim postaciom jak Bolko Kantor i Kornel Filipowicz (oba filmy były prezentowane w wiślańskiej bibliotece). Teraz na warsztat trafiła opowieść o
migracji beskidzkich górali na równiny bałkańskie i reaktywowaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami odległych miejscowości, które jednak
łączy niesamowity związek emocjonalny. Wspólnota historyczna, więzy
krwi, a przede wszystkim przyjaźń, nie tylko ta na szczeblu samorządowym, ale przede wszystkim w swoim ludzkim wymiarze.
Twórcy filmu zaprezentowali kilkuminutową zapowiedź powstałą
ze zdjęć nakręconych w Wiśle w styczniu 2019 roku, kiedy na zimowy obóz przyjechały dzieci z Ostojićeva. Przedstawiony został również
ogólny pomysł na realizację obrazu przed wyjazdem do Serbii, który zaplanowano na maj. Była okazja do wymiany myśli i refleksji, bowiem
każdy z uczestników spotkania ma inny punkt widzenia i własny ogląd
Ostojićeva. Premiera filmu zapowiedziana została na koniec sierpnia
2019 roku. Czekamy z niecierpliwością.			
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

Kultura i edukacja przez Internet
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle idzie z duchem czasu. Oprócz książek do czytania i do słuchania oraz prasy można
wypożyczać e–booki czyli książki elektroniczne. To kolejna forma lektury, którą biblioteka nieodpłatnie udostępnia swoim czytelnikom.
Czytelnicy mogą korzystać z darmowego dostępu do bazy prawie
2 tysięcy publikacji. Duża część elektronicznego księgozbioru przeznaczona jest dla studentów i pracowników naukowych, ale wśród e–książek znajdują się również publikacje z zakresu literatury faktu, literatury pięknej, m.in. kryminały, sensacje i fantastyka, literatury dla dzieci
i młodzieży, a także poradniki, słowniki i kompendia. Aby korzystać
z e–booków w serwisie libra.ibuk.pl, wystarczy być czytelnikiem wiślańskiej biblioteki oferującej usługę dostępu do platformy. Użytkownicy,
którzy odbiorą kod PIN, otrzymają całodobowy dostęp do oferowanych
publikacji z dowolnego miejsca, także za pomocą urządzeń mobilnych
wspieranych przez IOS oraz Android. Dostęp do puli tytułów możliwy
jest dzięki współpracy ze Śląskim Konsorcjum IBUK, w ramach którego biblioteki na terenie województwa śląskiego wspólnie wykupiły
dostęp do serwisu. Na ferie czy wakacje zamiast walizki książek można
zabrać laptop czy tablet i czytać w dowolnym miejscu. Wybór e–książek
jest duży i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
W wiślańskiej bibliotece można także otrzymać dostęp do bezpłatnych kursów językowych i specjalistycznych. Osoby chcące się uczyć
za pomocą platformy e–learningowej mogą zgłaszać się po kody do interaktywnych lekcji dostępnych on–line. W pracowni lub w domu dzieci
i dorośli mogą się uczyć języków obcych,. M.in. angielskiego i niemieckiego, szybkiego czytania i pisania, a także obróbki fotografii. Biblioteka przedłuża dostęp do platformy w zależności od zainteresowań czytelników. Zapraszamy zatem po bezpłatne kody!		
(drc)

Ferie w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle serdecznie zaprasza
dzieci i młodzież do udziału w zajęciach czytelniczo–plastycznych w czasie ferii.
W PROGRAMIE:
1) poniedziałek – piątek: 11–15 lutego i 18–22 lutego 2019 r. w godz. 9.30–10.00 Czytanie na śniadanie dla
dzieci w wieku 3–8 lat. Poranki czytelniczo–filmowe dla
najmłodszych
2) wtorki i czwartki: 12, 14, 19, 21 lutego 2019 r.
w godz. 10.00–13.00 Warsztaty czytelniczo–plastyczne dla
dzieci w wieku 7–13 lat
12.02 (wtorek) warsztaty pt. „Kaligrafia dla początkujących” w Ogólnopolskim Dniu Pisania Piórem
14.02 (czwartek) „Proza i poezja dla zakochanych
i nie tylko”. Zajęcia czytelniczo–artystyczne
19.02 (wtorek) Dzień Bezpiecznego Internetu 2019
pod hasłem „Działajmy razem”. Zajęcia edukacyjne w pracowni komputerowej
21.02 (czwartek) Forum młodych pt. „Polecam ten tytuł,
bo…”. Warsztaty kreatywności promujące bibliotekę, książkę i czytanie.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel. 33 855 26 91

Niespodzianki dla
trzylatków
Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna im. J.
Śniegonia w Wiśle bierze udział w ogólnopolskiej kampanii „Mała
książka – wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek,
który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem
minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni,
czyli o roli czytania w życiu dziecka” to poradnik przypominający o korzyściach wynikających z czytania
dzieciom oraz podpowiadający,
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna
ważne miejsce na czytelniczej mapie
dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie
pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego.
Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Odbiór wyprawek czytelniczych odbywa się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Projekt skierowany jest do dzieci urodzonych w 2016, a udział w projekcie jest bezpłatny!
Więcej na: http://biblioteka.wisla.pl/?p=10498
MBP w Wiśle
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WYSTAWY:

Kolej na ferie!

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera
1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–
17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki
nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna
górali Beskidu Śląskiego (budynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa budownictwa drewnianego.
Wystawy czasowe: „Wisła w kadrze” – obrazy i fotografie.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–
16.00, tel.: 33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia
„Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w
Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: „Kocie historie” – wystawa poświęcona kotom będącym pod opieką Fundacji „Lepszy Świat” (do 18
lutego), „Malowany ptak” – wystawa prac Janusza Księżnika (od
22 lutego). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa: Kornel Wilczek „Ars Metallum Ars Rewolucja!”.
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne
w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa
Rafała Olbińskiego „Zalety dwuznaczności”.
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.

W czasie tegorocznych ferii w województwie śląskim dzieci i
młodzież mogą podróżować Kolejami Śląskimi za darmo.
Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego br., czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast
biletu okazać ważną legitymację szkolną.
Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest marszałek województwa
śląskiego Jakub Chełstowski. – To nie jest oferta tylko dla dzieci i
młodzieży z województwa śląskiego, ale dla wszystkich w wieku
szkolnym, którzy odwiedzą w tym czasie nasz region. To promocja
województwa, Kolei Śląskich, ale i transportu publicznego. Chcemy
od najmłodszych lat pokazywać mieszkańcom, że transport niskoemisyjny ma same zalety – mówi marszałek województwa śląskiego.

REKLAMA • OGŁOSZENIA

5 stycznia odbyły się w Społecznym Ognisku Muzycznym im.
Jerzego Drozda w Wiśle warsztaty instrumentów smyczkowych.
Skrzypaczka Katarzyna Gluza i altowiolinistka Katarina Orsik–Sauter prowadziły z uczniami bezpłatne zajęcia.
Instrumentalistki przyjechały do Wisły z Bydgoszczy. Są członkiniami kwartetu smyczkowego New Music Quartet, który wystąpił
podczas koncertu w kościele Apostołów Piotra i Pawła, 6 stycznia.
Z warsztatów skorzystała także uczennica włoskiej szkoły muzycznej. Pani Katarzynie i pani Katarinie dyrekcja SOM serdecznie dziękuje za poświęcony uczniom czas.		
(ibj)

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
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fot. SOM im. J. Drozda

Promocja dotyczy zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i
gimnazjalnych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać,
że dzieci do czwartego roku życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok. Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie
linie obsługiwane przez Koleje Śląskie – jedynym wyjątkiem będzie
odcinek przygraniczny Chałupki – Bohumin. Oznacza to, że uczestnicy akcji będą mogli wybrać się pociągiem nie tylko do Ustronia,
Wisły czy Zwardonia, ale również do Zakopanego. W okresie ferii
śląski przewoźnik specjalnie rozszerzył termin kursowania zakopiańskich pociągów i do stolicy polskich Tatr będzie kursował w tym czasie codziennie.			
(materiały prasowe)

SMYCZKOWE WARSZTATY

Noworoczne koncertowanie z umową
partnerską w tle

fot. Łukasz Bielski

20 stycznia w Hotelu Gołębiewski w Wiśle odbył się tradycyjny
Koncert Noworoczny. Tym razem zgromadzoną publiczność bawili
aktorzy, muzycy i tancerze ze Sceny Polskiej Cieszyńskiego Teatru w
Czeskim Cieszynie oraz Zespołu Tanecznego „Suszanie”, którzy zaprezentowali program „Powróćmy jak za dawnych lat, czyli polskie
piosenki międzywojenne”.
Zanim jednak prowadząca koncert Grażyna Durlow zaprosiła
do obejrzenia niezwykłego spektaklu muzycznego, zebranych gości
powitał burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Gospodarz naszego miasta opowiedział o mijającym roku, wspominając o najważniejszych

fot. Łukasz Bielski

aktorów Sceny Polskiej Cieszyńskiego Teatru, oryginalne kostiumy i
scenografia – wszystko to pomogło publiczności udać się w podróż w
czasie do tamtych, dawno minionych lat. Spektakl w reżyserii Bogdana
Kokotka był znakomity i zapewne jeszcze długo pozostanie w pamięci
osób, które postanowiły niedzielny wieczór spędzić na Koncercie Noworocznym. Po występie burmistrz Tomasz Bujok zaprosił wszystkich
zgromadzonych na okolicznościowy toast.		
(luki)

fot. Łukasz Bielski

miejskich inwestycjach i wydarzeniach, a także przybliżył zadania,
jakie stoją przed samorządem w najbliższej przyszłości. Burmistrz
nie zapomniał również podziękować partnerom i sponsorom, którzy
wspólnie z miastem działają na rzecz mieszkańców.
Uroczystym momentem wieczoru było podpisanie umowy
partnerskiej pomiędzy Wisłą i Jabłonkowem. Dokumenty sygnowali
Jiří Hamrozi, starosta Jabłonkowa
i Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Włodarze obydwu miast, które już
od wielu lat ze sobą współpracują,
pozyskując środki unijne, podkreślali, jak ważna i korzystna jest ta
kooperacja dla obydwu stron. – Od
wielu lat działamy wspólnie, a teraz
ta współpraca nabrała formalnego
charakteru. Cieszę się, że mamy takich przyjaciół tuż za naszą granicą, z którymi możemy realizować
wiele projektów z korzyścią dla naszych mieszkańców – podkreślał
burmistrz Wisły. – Wspólnymi siłami pozyskaliśmy dla naszych
miast ponad milion złotych na różne projekty i zadania. Dzięki Unii

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Europejskiej i braku granic możemy stale zacieśniać naszą współpracę. Dziękuję za to i życzę burmistrzowi i mieszkańcom Wisły wszystkiego dobrego – dodał starosta Jabłonkowa.
Po podpisaniu umów gospodarze obu miejscowości wymienili
się podarunkami, a następnie Grażyna Durlow zaprosiła na muzyczną
ucztę, która przeniosła widzów do okresu przedwojennego. „Ta ostatnia niedziela” czy „Miłość ci wszystko wybaczy” to tylko kilka piosenek z wielu, które pięknie zabrzmiały w nowych aranżacjach zespołu
pod kierunkiem Tomasza Pali. Do tego wspaniały kunszt wokalny
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fot. Łukasz Bielski
fot. Marlena Fizek

fot. Justyna Ligocka

fot. Marlena Fizek

fot. Justyna Ligocka

4 stycznia, w ramach Strefy Białych Świąt, w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła w Wiśle odbył się koncert
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, który oficjalnie zainaugurował Rok
Stanisława Hadyny. Szczególnymi gośćmi koncertu była para prezydencka – Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda.
Koncert cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgodnie z
przewidywaniami kościół wypełniony był po brzegi. Na zakończenie wspaniałego koncertu prezydent Andrzej Duda złożył wszystkim
zebranym życzenia noworoczne. W tym niezwykłym wydarzeniu
uczestniczyli przedstawiciele samorządów wojewódzkiego, powiatowego i gminnego oraz wielu dostojnych gości z członkami rodziny
wielkiego kompozytora na czele.
Dzień później, 5 stycznia, w ramach Strefy Białych Świąt, w
kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Wiśle, odbył się koncert kolęd Stanisława Hadyny w wykonaniu Studia Operowego Miejskiego Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz z Bielska–Białej. Był to kolejny akcent obchodów Roku Hadyny.
Piękne operowe głosy artystów sprawiły, że koncert był wspaniałym
przeżyciem muzycznym.
Cykl koncertów w ramach Strefy Białych Świąt zakończył się 6
stycznia. W kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła w
centrum Wisły wystąpiło Społeczne Ognisko Muzyczne im. J. Drozda w Wiśle oraz gość specjalny – New Music Quartet. Koncert „Muzyka polskich kompozytorów na zakończenie obchodów 100–lecia
niepodległości Polski” składał się m.in. z utworów Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara, Tatiany Stachak, Seweryna Krajewskiego,
Lecha Miklaszewskiego, Krzysztofa Grzeszczaka, Krzysztofa Pendereckiego i Karola Szymanowskiego. Specjalnymi gośćmi tego wieczoru byli: ks. biskup Adrian Korczago oraz samorządowcy gminni,
powiatowi i wojewódzcy.
Justyna Ligocka, Marlena Fizek, Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

STREFA BIAŁYCH ŚWIĄT
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27. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
– znów rekord!

fot. Sztab WOŚP Wisła

fot. Sztab WOŚP Wisła

fot. Sztab WOŚP Wisła

fot. Sztab WOŚP Wisła

Podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Wiśle zebraliśmy 40 626,04 złotych.
Pomimo niesprzyjającej pogody wolontariusze ze Sztabu
WOŚP w Wiśle spisali się na medal, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy szefowi Sztabu Zenkowi Zembolowi za zaangażowanie i za „ogarnięcie” całej zbiórki oraz Piotrkowi Kilianowi
za prowadzenie imprezy. Dziękujemy naszym artystom: Dagmarze
Pyzik, kapeli Polandia, zespołom: Strange, Misiasty, The Kroach,
Lazy Leg a także uczniom Społecznego Ogniska Muzycznego w
Wiśle. Dziękujemy grupie tanecznej WCK Elite oraz Karinie Szymańskiej ZUMBA Wisła.

Bardzo gorące podziękowania należą się naszym wspaniałym
sponsorom, a są to: Hotel Premium, Piekarnia u Troszoka, Cukiernia Wiślanka, Cukiernia u Janeczki, MM Studio, Wyższa Szkoła
Bezpieczeństwa, ZPM JUR–GAST, Firma Małgrzata, Pizzeria
Amadeo, Pizzeria BUBA, Pizzeria Colorata, Foto Brodacki, Iwona Klimaszewska, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Wyciąg
Narciarski Siglany, Base Camp Istebna, Firma Vulkan, TRANS–
MED, Kamratówka.
Do zobaczenia za rok!
Anna Łupieżowiec
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bólu”, „Kawa czy herbata?”, „Droga do zdrowia”, „Ruch to zdrowie”, „Nordic walking – zalety i techniki, nauka praktyczna, wyjście
w teren”, „Nie pchaj się do grobu”, „Oddychaj głęboko”, „Dobry sen na zdrowie”,
„Gorzka prawda o cukrze”. Z wykładów w
2017 r. skorzystało łącznie 171 osób.
Rok 2018 pozwolił na uczestnictwo w
kolejnych, ciekawych i pożytecznych spotkaniach: „Posiłek zwycięzców”, „Ratowanie życia”, „Badania diagnostyczne – co
trzeba wiedzieć?”, „Zasady dobrej komunikacji”, „Błędy żywieniowe współczesnego
człowieka”, „Suplementy diety”, „Znaczenie i rola tłuszczów w zdrowym żywieniu”,
„Emocje a choroby autoimmunologiczne”,
„Super odporność”, „Czy grozi Ci anemia?”. W roku 2018 z wykładów skorzystały łącznie 154 osoby.
Przed nami rok 2019 pełen nowych wyzwań i ciekawych spotkań
Klubu Zdrowia. Zachęcamy wszystkich do udziału w tych wartościowych zajęciach, które odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca o godzinie 17:00 (w sezonie zimowym) lub 18:00. Chcemy
także serdecznie podziękować Julii Troszok za organizację tych comiesięcznych spotkań, za podejmowanie nowych wyzwań, spełniających nasze oczekiwania, życząc jej wielu sił i radości w ich realizacji.
Elżbieta Szajtauer

Wolontariat w SP5

Pomagamy nie tylko ludziom. W październiku dzieci zbierały
kasztany i żołędzie dla dzikich zwierząt, które zostały przekazane
myśliwym z Koła Łowieckiego „Głuszec”. Uczniowie z oddziału
przedszkolnego za uzbieranie największej ilości, otrzymali upominki.
Początkiem roku 2019 zostanie ogłoszona zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla zwierząt ze schroniska „Azyl” w Cieszynie,
zainicjowana przez uczennice klasy VIII. W listopadzie, grudniu i
styczniu w SP5 organizowana jest akcja „Góra Grosza”. Celem zainicjowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” akcji jest zbiórka drobnych
monet, przeznaczonych na pomoc dzieciom w domach dziecka czy w
rodzinach zastępczych. Na korytarzu została wystawiona puszka, do
której uczniowie mogą wrzucać przyniesione grosze. Akcja cieszy
się dużą popularnością wśród uczniów i pracowników szkoły. Dzięki
tej zbiórce uczymy najmłodszych,
jaką siłę stanowić może niewielka
pomoc wielu ludzi i wspólne działanie na rzecz potrzebujących. Od
dwóch lat nasza szkoła prowadzi
również zbiórkę nakrętek, organizowaną przez Urząd Miejski
w Wiśle na rzecz Hospicjum im.
Łukasza Ewangelisty w Cieszynie
pod nazwą „Zakręć się na pomaganie”. Uczennice z klas VII i VIII
w ramach wolontariatu pomagają
nauczycielom w przygotowaniu pomocy dla młodszych kolegów.
Bardzo chętnie udzielają również pomocy koleżeńskiej przy odrabianiu zadań domowych, ponadto dziewczyny z klasy VIII raz w tygodniu czytają bajki maluszkom z pobliskiego Przedszkola „Stumilowy
Las”.
W SKW członkami są uczniowie klas VII i VIII, ale cała społeczność szkolna angażuje się w organizowane przez nich akcje i zbiórki.
Na zajęciach z pedagogiem uczniowie dowiadują się czym jest wolontariat, jaką rolę odgrywa w naszym życiu bezinteresowna pomoc,
jakie korzyści za sobą niesie oraz jak każdy z nich może pomagać.
Pamiętajmy, że jako wolontariusze mamy szansę na uśmiech i radość osób, którym pomagasz, a także zmienić na lepsze świat swój
i innych.
Joanna Cieślar – opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu przy SP5

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Aż trudno uwierzyć, że już dwa lata minęły od momentu, kiedy
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem otwarliśmy świetlicę
ogólnodostępną C.Z.A.S. (Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej). Od stycznia 2017 roku rozpoczął w tym miejscu swą działalność Klub Zdrowia pod kierunkiem Julii Troszok (emerytowanej
nauczycielki naszej szkoły) z Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej,
która co miesiąc organizowała spotkania i prelekcje dla mieszkańców
Czarnego i nie tylko, podczas których podejmowane były tematy dotyczące zdrowia i profilaktyki.
W tym czasie mieliśmy okazję posmakować i poznać receptury
przeróżnych zdrowych dań i napojów, zbadać ciśnienie oraz skorzystać z mobilnej biblioteki, wypożyczając książki, które wzbudzały
nasze zainteresowanie. Spotkania „Klubu Zdrowia” zainaugurowane
zostały wykładem dr. n. med Jacka Mattera „Dobra woda zdrowia
doda”. Następne prelekcje podejmowały takie tematy jak: „Leczenie

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna działalność na rzecz społeczeństwa. Przynosi korzyści nie tylko tym, którzy otrzymują pomoc,
ale także osobom, które tę pomoc niosą. Wolontariusz w ciekawy i
twórczy sposób spędza czas wolny, nawiązuje nowe przyjaźnie. Ma
szanse się realizować i zdobywać doświadczenie, które będzie przydatne w pracy.
Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 5 powstał we wrześniu 2018 roku, a jego członkami są uczniowie klas
VII i VIII, zainteresowani chęcią niesienia bezinteresownej pomocy
innym. W ramach działalności SKW organizowane są spotkania z
opiekunem, popularyzujące wiedzę na
temat wolontariatu oraz służące organizacji wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych.
We wrześniu podjęliśmy współpracę z zespołem charytatywnym,
działającym przy parafii kościoła
rzymskokatolickiego, na rzecz której
uczniowie sprzedawali znicze i opłatki
oraz pomagali pakować chlebki. Włączyliśmy się również w sprzedaż cegiełek dla Fundacji „Pomóż i Ty” na rzecz
osób niewidomych i niepełnosprawnych. Nauczyciele i uczniowie
przygotowali także paczki dla dzieci z Ukrainy, Białorusi i Rumunii
w ramach akcji „Prezent pod choinkę”. Jej ideą jest niesienie pomocy
rodzinom żyjącym w bardzo skromnych warunkach, często pozbawionych szansy na otrzymanie prezentu na Boże Narodzenie. Szkoła przygotowała 18 paczek. Z kolei na przełomie listopada i grudnia
uczniowie kwestowali w okolicach kościołów ewangelicko–augsburskich w Centrum i Jaworniku, aby zebrać pieniądze na budowę hospicjum dla obłożnie chorych, na pograniczu trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Organizatorem akcji
jest Fundacja „Z serca dla serca”. Udało nam się zebrać blisko 2500
zł. Dziękujemy księżom proboszczom Waldemarowi Szajthauerowi
i Zdzisławowi Sztwiertni za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do zebrania takiej sumy.
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fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Klub Zdrowia w czerniańskiej szkole

Co z tą zaćmą?
Szpital Śląski w Cieszynie szykuje w lutym dla mieszkańców
regionu dwie niespodzianki: wykład na temat zaćmy oraz bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem tej choroby. Podczas „białych
czwartków” – bezpośrednio po badaniu – będzie można zapisać się
na zabieg.
Spotkanie Pro salute odbędzie się 19 lutego (wtorek), o godz. 16.00
w szpitalnej sali konferencyjnej. Natomiast z bezpłatnych badań można skorzystać 28 lutego oraz 7 marca br. w godzinach 10.00–14.00 na
Oddziale Okulistycznym cieszyńskiego szpitala. Dodatkowo takie badania można także wykonać 27 lutego, w godz. 9.00–16.00 w Centrum
Medycznym BESKIDMED w Ustroniu, Pod skarpą 6. Nie jest wymagane skierowanie ani też telefoniczne umawianie się.
Ważne jest nie tylko widzieć, ale i… wiedzieć. Tak przewrotnie
zacznę ten tekst. A dlaczego? Bo wierzę , że są takie przypadki gdy
wiedza chroni przed utratą widzenia. I zaraz postaram się Państwa do
tej tezy przekonać.
Być może dzisiaj jesteś w takim momencie,
że niepokoi cię twoje widzenie, pogarsza się
stopniowo, nie widać już tak wyraźnie jak kiedyś, pojawiły się mroczki? Być może usłyszałeś
już, że to może być zaćma i boisz się co dalej?
Czy da się ją wyleczyć? Gdzie? Jak długie są kolejki do jej usunięcia? Słyszałeś w telewizji, że
sięgają kilku lat? Słyszałeś gdzieś również, choć
nie pamiętasz nawet gdzie, że w czasie zabiegu
mogą ci wszczepić chińską soczewkę, a ty tego
nie chcesz i nie wiesz jak tego uniknąć.
Wszystkie te pytania, każde jedno z nich, wynikają z lęku i…
niewiedzy. Rozwiejmy więc niejasności, a wierzę że poziom lęku
spadnie.
Co to jest zaćma?
Zaćma (katarakta) jest chorobą oczu, która wydaje się być w
pewnym wieku nieunikniona. Statystyki mówią, że w Polsce choruje
na nią ponad 800 tys. osób, a granica wieku jej występowania stale
przesuwa się coraz niżej. Chorują coraz młodsi ludzie. Samo rozpoznanie jest dla wielu osób ogromnym stresem i źródłem niepokoju.
To zrozumiałe, gdyż w jej przebiegu postępuje pogorszenie widzenia,
aż do całkowitego zaniewidzenia włącznie. Jeśli zaćmy nie usunie się
w momencie, gdy nie jest bardzo nasilona, to jej obecność powoduje
znaczne pogorszenie jakości życia.
Zaćma jest chorobą, która rozwija się w soczewce oka. Jest postępującym, nasilającym się zmętnieniem wynikającym ze zmiany
struktury tworzących soczewkę białek. Białka przechodzą z form rozpuszczalnych, i co za tym idzie przeźroczystych, w nierozpuszczalne.
Podobny proces zachodzi w gotującym się białku kurzym, które staje
się nieprzejrzyste. Zwróćmy uwagę, że przez ścięte białko jajka nie
sposób wyraźnie widzieć.
Zaćmę leczy się z powodzeniem operacyjnie, a sam zabieg w
niewielkim odsetku obarczony jest ryzykiem niepowodzeń. Metody
chirurgiczne w zaćmie przez ostatnie dziesięciolecia ulegały ciągłemu udoskonaleniu. Używane są coraz to lepsze sposoby usuwania
zmętnień soczewki za pomocą fakoemulsyfikatora. Niebywały rozwój objął również wszczepiane w trakcie zabiegu, a niezbędne dla
widzenia, soczewki wewnątrzgałkowe. W chwili obecnej soczewki
takie nie tylko zapewniają skupienie promieni światła wpadających
do oka, ale także korygują przedoperacyjną wadę wzroku, krótkowzroczność, nadwzroczność czy astygmatyzm. Soczewki wyposażone są w filtry UV a niektóre z nich, tak zwane „żółte” w dodatkowy
filtr światła niebieskiego zabezpieczający siatkówkę oka pacjenta
przed szkodliwym promieniowaniem.
Zmiany w refundowanych zabiegach usunięcia zaćmy
Jeszcze kilka lat temu kolejki do usunięcia zaćmy sięgały w Polsce kilku lat. Był to czas ogromnego i narastającego stresu dla osób,
którym stopniowo pogarszało się widzenie, a co za tym idzie komfort
życia. Działania ekip rządzących w ostatnich latach, a także wprowa-

dzenie ustawy transgranicznej przyniosły jednak ogromne zmiany.
Część pacjentów zdecydowała się na usunięcie zaćmy poza granicami
Polski, z częściową refundacją zabiegu przez NFZ. Do dziś mamy w
Europie takie możliwości. Ponadto, co przyniosło znacznie większe
skutki, Narodowy Fundusz Zdrowia zasilił finansowo polskie ośrodki
okulistyczne, pozwalając na wykonanie większej ilości procedur i co
za tym idzie skrócenie kolejek. Kolejne rewolucyjne pomysły wprowadzone w lipcu 2018 r dotyczyły zasad kwalifikacji do zabiegów
operacyjnych dotyczące upośledzenia widzenia pacjentów do mniej
niż 60%. Od tego momentu osoby z niewielkim ubytkiem wzroku
nie mogły już znaleźć się w kolejce niejako „na zapas”. Zmniejszono
również wycenę zabiegu, która poskutkowała jeszcze większą ilością
wykonywanych przez ośrodki operacji. Od stycznia 2019 roku zalecono również przeprowadzanie zabiegów w trybie jednodniowym,
eliminując w ten sposób bariery w ilości łóżek na oddziale.
Jaką więc sytuację mamy dzisiaj?
Na Śląsku Cieszyńskim i Podbeskidziu nie ma długich kolejek
do operacji zaćmy! Sięgają one najwyżej kilku tygodni – miesięcy.
W przypadku stanów wymagających pilności zabiegu, a wskazania
takie zdecydowanie rozszerzono w ostatnich
wskazaniach NFZ, pacjent może być operowany praktycznie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Możliwości w zastosowaniu soczewek wewnątrzgałkowych również
są szersze, NFZ finansuje nie tylko zwykłe
soczewki ale i te korygujące astygmatyzm
przedoperacyjny.
Co wydaje się być ważne przy wyborze
miejsca, gdzie zdecydujemy się usunąć zaćmę? Jestem przekonana, że najważniejsza
jest kompleksowa, wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem. Najważniejsze, to trzeba mieć świadomość, że chorzy mogą wymagać
dalszego leczenia okulistycznego, najlepiej więc kontynuować leczenie w placówce, w której zabieg był wykonany. Zdarza się, że pacjent
wymaga zapewnienia całodobowej opieki pooperacyjnej, są również
tacy pacjenci, którzy chorują na inne jeszcze choroby oczu, mają np.
zmiany w siatkówce, wymagają badań dodatkowych czy przeprowadzenia witrektomii. Są też tacy, których stan ogólny wymaga konsultacji wykonanej przez innych specjalistów. Taką właśnie opiekę
zapewnia Oddział Okulistyczny Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
dr n.med. Agata Plech

Dzień Babci i Dziadka w ZSP1
Styczeń, choć mroźny, jest miesiącem pełnym gorących uścisków
i uczuć, gdyż obchodzimy wtedy święto wszystkich babć i dziadków.
Dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych 22 stycznia zaprosiły swoje babcie i dziadków na uroczyste spotkanie, podczas którego
nie zabrakło śpiewu, wierszyków i tańców oraz pysznego poczęstunku dla najbliższych.
Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Barbara Stefańska przywitała miłych gości oraz złożyła wszystkim zgromadzonym
serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności oraz pociechy z wnucząt.
Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się maluszki przygotowane
przez Ewę Szulik i Elżbietę Ziołę z wierszykami, piosenką oraz niespodzianką, bowiem wystąpili w kucharskich czapkach i fartuszkach
wykonując instrumentację na kuchennych przyrządach do melodii
Piotra Czajkowskiego. Po występie maluszków scena wypełniła się
starszymi przedszkolakami z obu zerówek, którzy zapewnili obecnym gościom wiele emocji występując w pokazie mody dla seniorów, śpiewając, grając na instrumentach, tańcząc i recytując zabawne oraz wzruszające wierszyki. Do występu dzieci z obu „zerówek”
przygotowały Judyta Bujok, Weronika Karch, Adriana Wantulok i
Dorota Iwanek.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za pomoc w
organizacji imprezy, za ciasta, pomoc w przygotowaniu sali, strojów
na występy, a przede wszystkim kochanym babciom i dziadkom za
przybycie!				
Elżbieta Zioła
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Chór wiślańskiego liceum
sprawia radość
Swego rodzaju tradycją świąteczno–noworoczną są wyjazdy
chóru szkolnego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha
w Wiśle, by dzielić się radością z innymi. Tym razem chór wystąpił
w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie.
Kolędy przygotowane przez chór oraz czytane opowiadania
wprowadziły słuchaczy w świąteczną zadumę. Okazją do wzajemnej
integracji było wspólne kolędowanie, wykonanie ozdób świątecznych oraz rozmowy. Po raz kolejny nasza młodzież mogła przekonać
się, ile satysfakcji daje sprawianie radości innym.
Elżbieta Śliwka

W związku z reformą oświaty, której jednym z założeń jest 8–klasowa szkoła podstawowa, placówki edukacyjne muszą zagwarantować warunki lokalowe przybywającym oddziałom. Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku w roku 2018 stanęła przed tymże problemem, w
wyniku czego dyskutowano, analizowano, poddawano pod rozwagę
różne pomysły.
Jednym z nich było zaadaptowanie pomieszczeń w piwnicy na
potrzeby funkcjonowania biblioteki szkolnej. Zwolnione w ten sposób miejsce umożliwi przygotowanie kolejnej sali lekcyjnej. Dyrektor szkoły Katarzyna Czyż podjęła to wyzwanie, które wiązało się z
dużym nakładem pracy i kosztów. Koszt remontu wyniósł 90 000 zł,
z czego dwie trzecie pokryła Gmina Wisła a resztę sfinansowano ze
środków własnych placówki, pozyskanych z wynajmu pomieszczeń.
W efekcie podjętych działań, pod
koniec ubiegłego roku szkolnego,
pomieszczenie w piwnicy zostało
wyremontowane a jego przestronne
wnętrze stało się wygodnym, estetycznym i przyjaznym miejscem.
Teraz uczniowie mogą przebywać
i korzystać ze zdecydowanie bardziej zacisznej biblioteki, w sposób
komfortowy.
Halina Raszka

fot. LO im. P. Stalmacha

W dniach 9–11 stycznia odbył się obóz sportowy klasy III a Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Uczniowie
mieli okazję jeździć na nartach na wyciągu „Złoty Groń” w Istebnej,
gdzie pod czujnym okiem trenerów doskonalili różne techniki narciarskie.
Czas spędzali także na grach zespołowych i ćwiczeniach w sali
gimnastycznej Ośrodka Wypoczynkowego „Las” oraz na basenie.
Sportowcy wrócili do domów bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności. Z kolei wraz z tegorocznym naborem do klasy sportowej
absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów będą mogli trenować w
naszym liceum gry zespołowe, zwłaszcza piłkę ręczną i piłkę nożną.
E. Śliwka
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fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Sportowcy wiślańskiego
liceum trenują

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

fot. LO im. P. Stalmacha

Biblioteka w SP5

Ekumeniczny Koncert Kolęd w ZSP1
Już od kilku lat w głębczańskiej szkole odbywa się Ekumeniczny Koncert Kolęd. To taka nasza mała tradycja. 6 stycznia po raz
kolejny do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 zawitało wielu
gości, którzy zaprezentowali swoje ciekawe aranżacje bożonarodzeniowych pieśni.
Po powitaniu wszystkich zaproszonych gości przez dyrektor
Barbarę Stefańską, jako pierwsze zaprezentowały się dzieci z głębczańskiej podstawówki. Uczniowie klasy V a i V b wystąpili w
przedstawieniu polsko–angielskim pt.: „Opowieść wigilijna”, które
przygotowały wraz z uczniami Agnieszka Paluszkiewicz i Natalia
Płomieńska–Krzak. Następnie na scenie wystąpili m.in.: chór działający przy parafii ewangelicko–augsburskiej w Wiśle Głębcach,
chór mieszany z Mazańcowic „Hejnał Mazańcowice”, orkiestra dęta
z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle „Echo Adwentu”
oraz duet braci Krzysztof i Tomek Cieślar. Chłopcy koncertowali na
fortepianie, solo i na cztery ręce, oraz wykonali jeden utwór w duecie
na akordeonach. Wśród występujących na scenie, nie mogło zabraknąć naszych wybitnych, szkolnych wokalistek: Dominiki Świercz
i Julii Haratyk z klasy VIII oraz Julii Nogowczyk z klasy VI. Występujący goście w podziękowaniu za ubogacenie swoim występem
Koncertu Kolęd otrzymali symboliczne pierniki w kształcie gwiazdy
betlejemskiej. Po tak różnorodnych i wzruszających prezentacjach,
wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice naszych uczniów.		
Agnieszka Pliszczyńska

Babciu, Dziadku coś wam dam,
uśmiech w sercu, który mam

Jak informowaliśmy w listopadzie ubiegłego roku dzięki stworzeniu projektu z programu „Ekośrodowisko – dotknąć natury”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr
2 w Wiśle Malince powstała „Zielona Pracownia”. Jednak ww. projekt zakładał nie tylko modernizację dawnej pracowni przyrodniczej i
wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt multimedialny i wiele pomocy
dydaktycznych, ale też przeprowadzenie wielu ciekawych zajęć.
Dotychczas odbyło się ich już kilkanaście. W listopadzie z uczniami spotkali się przewodnicy górscy Iwona Boś i Mariusz Boś.
Spotkanie dotyczyło zapoznania z najbliższymi pasmami górskimi
i szczytami, poznanie tras turystycznych i zabytków w najbliższej
okolicy. Goście opowiadali o pracy przewodnika górskiego, szczególnie podkreślili zasady bezpiecznego zachowania się w górach. Na
kolejne spotkania przybył leśnik Aleksander Skrzydłowski z Nadleśnictwa Wisła, który opowiadał na temat zwierząt żyjących w naszych
lasach. Kilka spotkań poprowadzili pracownicy Wodociągów Ziemi
Cieszyńskiej: Alicja Cieślar i Paweł Cieślar, którzy mówili na czym
polega ich praca, omawiali znaczenie wody w życiu człowieka oraz
przeprowadzili wiele doświadczeń związanych z wodą. Projekt koordynują: dyrektor Grażyna Staniek, oraz nauczyciele: Elżbieta König,
Magdalena Pilch i Sebastian Polok.
Z wielką radością możemy pochwalić uczniów klasy III, którzy
zajęli 2. miejsce w konkursie literacko–plastycznym „Wolna i niepodległa. Moja opowieść o Ojczyźnie”, organizowanym przez Fundację „Chronić dobro”, działającej przy Opactwie Benedyktyńskim
w Tyńcu. Zadanie uczniów było niełatwe, bo polegało na napisaniu
tekstu, zawierającego elementy historii oraz własne refleksje na temat losów wolnej Polski i walki o niepodległość. Następnie należało
przepisać ułożony tekst oraz zilustrować go w formie książki. Pracę
uczniowie musieli wykonać wspólnie pod okiem opiekuna projektu, którym była Lidia Czyż. W nagrodę uczniowie otrzymali piękne
książki, puzzle oraz możliwość wzięcia udziału w warsztatach.
Z kolei w dniach 22–23 stycznia w sali gimnastycznej ZSP2 odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. W pierwszym
dniu dla swoich ukochanych dziadków wystąpili uczniowie klas I–
III, w drugim przedszkolaki oraz dzieci z „zerówki”. W części artystycznej dzieci deklamowały okolicznościowe wiersze, wystąpiły z
przedstawieniami, tańcami, a także grały solowo i grupowo na instrumentach. Następnie zaś zaprosiły babcie i dziadków do klas, gdzie
czekał słodki poczęstunek oraz wykonane własnoręcznie przez wnuki
prezenty oraz laurki.			
Lidia Czyż

fot. Przedszkole nr 2

Dzięki możliwości ponownego skorzystania z sali w Hotelu Gołębiewski, wnuczęta z Przedszkola nr 2 właśnie tam zaprosiły swoich
gości na występy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dziadkowie nie zawiedli i ogromna sala wypełniła się prawie po brzegi.
Po słowach przywitania przez dyrektor przedszkola, przyszedł
czas na często pierwsze publiczne występy dzieci. Były wiersze i piosenki – wzruszające, gdzie w oku zakręciła się łza i takie, które wywołały uśmiech na twarzy gości. Oprócz montażu słowno–muzycznego przygotowanego przez nauczycielki, goście obejrzeli również
pokazy taneczne przygotowane na rytmice. Dziadkowie nagradzali
małych artystów gromkimi brawami. Po występie wnuczęta wręczyły swoim ukochanym gościom upominki wykonane własnoręcznie i
spędziły miłe chwile z dziadkami przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków pokazały,
jak miłe było to spotkanie. Żal było wracać do domu. Mamy nadzieję,
że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i ich
dziadków! Sto lat!					
(HB)

Wieści z Malinki

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

21 grudnia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle zrobiło się naprawdę nastrojowo. Najpierw uczniowie z klas V
przypomnieli nam historię Scrooge’a, odgrywając przedstawienie
pt. „Opowieść wigilijna”. Był to naprawdę piękny występ, dlatego
w tym miejscu pragniemy im serdecznie podziękować za chęci, zaangażowanie, nauczenie się roli i uczestnictwo w licznych próbach.
Jesteśmy z Was naprawdę dumne!
Po przedstawieniu przyszedł czas na Jasełka, które przygotowali
uczniowie klas IV z ks. Tadeuszem Byrtem. Dzieci przeniosły nas
niejako do Betlejem do stajni. Tam rozegrały się najważniejsze wydarzenia, których byliśmy bezpośrednimi uczestnikami, gdyż scenki
przerywane były wspólnym śpiewem kolęd.
Po obejrzeniu tych przedstawień udaliśmy się na wigilijki klasowe, aby tam kontynuować wspólne świętowanie. Nie zabrakło życzeń, śpiewania kolęd i celebrowania tego wyjątkowego czasu.
Agnieszka Paluszkiewicz i Natalia Płomieńska–Krzak

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

W świątecznym klimacie…
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Styczeń to w Szkole Podstawowej nr 1 miesiąc wystawiania ocen
i podsumowania pracy w pierwszym półroczu. To również miesiąc
spotkań z rodzicami. W tym roku podobnie jak w poprzednich latach
spotkania odbyły się w jeszcze świątecznej atmosferze szkolnego
Koncertu Kolęd oraz Dnia Babci i Dziadka.
16 stycznia odbył się Koncert Kolęd klas IV–VIII. Uczniowie
rozpoczęli od przywitania wszystkich przybyłych gości góralską
przyśpiewką świąteczną. Następnie klasy V i VIII zaprezentowały
krótką scenkę opartą na motywach powieści Charlesa Dickensa pt.
„Opowieść wigilijna”. Po nich przyszła kolej na różne znane i mniej
znane kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne. Po zakończonych
występach dzieci, rodzice, dziadkowie i nauczyciele spotkali się
przy wspólnym ciastku i kawie.
Dwa dni później, bo 18 stycznia, w naszej szkole został zorganizowany Koncert Kolęd połączony z Dniem Babci i Dziadka klas
I–III. Uroczystość składała się z dwóch części. Pierwsza zatytułowana była „Moja Babcia i Mój Dziadek”. Uczniowie klasy Ia, Ib, II
i III zaprezentowali wiersze, piosenki i tańce dla swoich dziadków.
Druga część nawiązywała do „Jasełek”. Dzieci z klas I–III zaśpiewały znane pastorałki m.in.: „Świeć gwiazdeczko mała świeć”, „Gore
gwiazda Jezusowi”, „Gdy święta są”, „Była noc” oraz „Skrzypi
wóz”. Uczniowie klasy Ib i IIIa wystąpili w przedstawieniach świątecznych. Na zakończenie wszystkie dzieci wręczyły własnoręcznie
wykonane prezenty dla swoich babć i dziadków. Po uroczystości goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców uczniów.
Uczniowie „Jedynki” bardzo lubią swoją szkołę. Spędzają w niej
nie tylko dnie, ale również czasami noce. Właśnie noc z 4 na 5 stycznia postanowiły spędzić w szkole klasy VIIIa i VIIIb. Uczniowie
pod opieką swoich wychowawców, świetnie się bawili, grając w gry
planszowe i oglądając filmy. Nie obyło się bez pizzy.
Tradycyjną już imprezą, która odbywa się również w styczniu,
jest Bal Gimnazjalny klas III gimnazjum. W listopadzie i grudniu,
pod okiem wykwalifikowanych trenerów, trzecioklasiści uczestniczyli w kursie tańca, a w czasie balu mogli wykazać się znajomością
kroków walca, twista czy tanga. Bal rozpoczął się polonezem, do
którego uczniowie zaprosili włodarzy miasta, dyrekcję i nauczycieli. Niestety reforma oświaty spowodowała, że był to już ostatni Bal
Gimnazjalny.
Oprócz uroczystych spotkań i balów nasi uczniowie odnoszą
również sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. 12 stycznia reprezentanci „Jedynki” uczestniczyli w etapie
rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”.
Eliminacje odbyły się w Ustroniu, a oficjalne ogłoszenie wyników
przewidziane jest w lutym. Oto uczestnicy konkursu: Zofia Wien-
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Styczeń w „Jedynce”

cek (IVb), Anna Zawada (IVb), Daniel Stasiak (VI), Daniel Heczko (VIIa), Piotr Szturc (VIIa), Aleksandra Długosz (VIIIb) i Joanna
Wiencek (VIIIb). Również 12 stycznia w Ustroniu odbyło się oficjalne wręczenie nagród w Diecezjalnym Konkursie Niepodległościowym. Gustaw Molin zajął 1. miejsce w konkursie fotograficznym
„Foto gra terenowa’18”. Gratulacje! Został także rozstrzygnięty
szkolny konkurs na szopkę bożonarodzeniową. Wyniki są następująco: klasy I–III – 1. Salvador Niemczyk (Ib), 2. Mateusz Mosler
(III), 3. Karol Bujok (III); klasy IV–VI: 1. Klaudia Żyła (VI), 2. Natalia Kulig (VI), 3. Aleksandra Soszka (Vb). Mamy także sukcesy
w konkursie przedmiotowym z języka polskiego, w którym Mikołaj
Śmiałkowski, Joanna Wiencek i Natalia Kobyłecka zakwalifikowali
się do etapu rejonowego, z kolei laureatami sesji jesiennej konkursu
przedmiotowego „Olimpus” z matematyki zostali Piotr Szturc i Daniel Heczko, a z języka angielskiego Kevin Urbaczka.
Nasi uczniowie oprócz wspaniałych wyników w konkursach i
sporcie uzyskują również wysokie średnie i otrzymują stypendia. W
pierwszym półroczu stypendium za wyniki w nauce otrzymali: Aleksander Kawulok (Va), Szymon Szturc (Vb), Daniel Heczko (VIIa),
Piotr Szturc (VIIa), Nadia Cieślar (VIIb), Mateusz Polok (VIIIa),
Joanna Wiencek (VIIIb). Za wyniki w sporcie stypendium otrzymali: Agata Martynek (VI), Emilia Raszka (VIIb), Małgorzata Szalbot
(IIIc), Julia Gluza (IIId). Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymała Natalia Kobyłecka z klasy IIIc gimnazjum.
W połowie stycznia w hali sportowej SP1 w Ustroniu rozpoczął się kolejny etap rozgrywek powiatowych SZS w koszykówce.
W pierwszej kolejności spotkały się zespoły dziewcząt z rocznika
2003. Turniej rozpoczął mecz SP1 z Wisły i dziewcząt z goleszowskiego Gimnazjum, który zakończył się zwycięstwem wiślanek
41:2. Pojedynek Wisły i Ustronia też nie zaskoczył i zakończył
się zwycięstwem koszykarek z Wisły 39:0. Młodsze dziewczynki
z rocznika 2006 rozegrały tylko jeden
mecz z uczennicami SP2 z Ustronia,
który zdecydowanie wygrały 52:4 i tak
jak ich starsze koleżanki awansowały do
finału powiatowego, o którym piszemy
obok. Również 23 stycznia odbyły się
międzyszkolne zawody w narciarstwie
biegowym. W grupie młodszej chłopcy zajęli 2. miejsce, natomiast w grupie
starszej dziewczęta oraz chłopcy wywalczyli 1. lokaty i awansowali do dalszej
fazy zmagań.
Przed nami zimowe ferie, ale jeszcze
wcześniej przygotowania do kolejnej wymiany w ramach programu Erasmus+.
Tym razem w marcu nasi uczniowie pojadą do włoskiego Edolo.
Monika Cieślar

Wieczór Kolęd w SP 2
6 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył
się już po raz dwudziesty szósty Ekumeniczny Wieczór Kolęd. W
tym dniu do naszej szkoły przybyli liczni goście – mieszkańcy Wisły, rodzice uczniów, uczniowie oraz absolwenci, a także przyjaciele
szkoły. Cieszymy się, że mogliśmy gościć również sekretarza miasta
Sylwestra Foltyna wraz z rodziną.
Jak co roku na koncert przybyły też zespoły, które umilały czas
zebranym. Tym razem swój repertuar zaprezentował Zespół Regionalny „Mała Wisła” pod kierunkiem Marii Czyż z towarzyszeniem
kapeli Wisła pod kierunkiem Joanny Kłósko, oraz Wiślański Zespół Kameralny pod batutą Agnieszki Szarzec. Występy gości były
przeplatane wspólnymi kolędami. Na koniec wystąpili gospodarze
– najpierw nauczyciele i uczniowie wykonali trzy kolędy przy akompaniamencie uczestników warsztatów nauki gry na ukulele, które odbywały się jesienią w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S., a nastepnie została zaprezentowana scenka regionalna pt. „Szpyrki”, w której
wystąpili uczniowie z klasy IV, V, VI i VII. Spotkanie zakończyło
się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców.
Tegoroczny Wieczór Kolęd rozpoczął cykl imprez jubileuszowych
SP nr 2, która w tym roku obchodzi 50. rocznicę istnienia.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

23 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Dziadka i Babci, tradycyjnie już połączona z
gwarowym konkursem recytatorskim „Latosi pogwarki w Białce”.
W tym roku program artystyczny przygotowali młodsi uczniowie
szkoły oraz dziewczynki uczęszczające na zajęcia kółka tanecznego
„Xdance”. Program rozpoczął się od piosenki – przywitania licznie zebranych gości, którą wykonali uczniowie klas I–III. Następnie zebranych
przywitała dyrektor szkoły Elżbieta Szajtauer i nadszedł czas na występy
konkursowe. W tym roku konkurs gwarowy odbywał się już po raz dziewiętnasty i wzięło w nim udział 8 uczniów z klasy IV i V. Po zaprezentowaniu przygotowanych wierszy odbyło się głosowanie publiczności
oraz narada jury, które obradowało w składzie: Julia Troszok, Elżbieta
Szajtauer i Marta Procner. W tym czasie trwał program artystyczny. Najpierw wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, które przygotowały
dla dziadków taniec, wierszyki i piosenkę, a następnie swój występ zaprezentowali uczniowie klas I–III, którzy połączyli swoje siły i wspólnie
wyćwiczyli Taniec Śnieżynek oraz inscenizację wiersza Juliana Tuwima
pt. „Rzepka”. Program artystyczny zakończył się trzema tańcami dziewczyn z zespołu „Xdance”, a następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu gwarowego. W tym roku 1. miejsce zajęła Wiktoria Madzia, 2. Jonasz Cieślar, a 3. Maria Pilch (wszyscy z klasy IV). Przyznano
także wyróżnienie Klaudii Szalbot (z klasy IV), a Jonasz Cieślar zdobył
dodatkowo nagrodę publiczności. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez działającą w szkole Spółdzielnię Uczniowską „Zgoda” oraz wiślański Urząd Miejski. Tym miłym
akcentem zakończył się program artystyczny, ale wszyscy zebrani mogli
jeszcze wspólnie z wnukami cieszyć się miłą atmosferą przy wiślańskim
kołoczu ufundowanym przez Radę Rodziców.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień Dziadków połączony
z konkursem gwarowym

Sport
Mistrzostwo Powiatu zostaje w Wiśle!

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Końcem grudnia uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 z Wisły od eliminacji miejskich rozpoczęły rywalizację powiatową w minikoszykówce
dziewcząt (roczniki 2006 i młodsze). Jeszcze w styczniu, w następnej fazie
zmagań rozegranych w Ustroniu, wygrały pojedynek grupowy o awans do
finału powiatowego, który odbył się 23 stycznia w Pogwizdowie.
Tam wiślankom przyszło się zmierzyć ze zwycięskimi zespołami z
grupy cieszyńskiej i skoczowskiej. W pierwszym turniejowym meczu
koszykarki SP 1 z Wisły wygrały z gospodyniami z Pogwizdowa 54:12.
Drugi pojedynek wiślanek z dziewczętami z SP 2 z Brennej również zakończył się ich wygraną 44:14. Zatem wiślańskie koszykarki ponownie
zdobyły mistrzostwo Powiatu Cieszyńskiego w minikoszykówce oraz
awansowały do dalszego etapu rywalizacji.
Zwycięski zespół z Wisły gra w składzie: Joanna Mołodyńska, Anna
Mikler, Sara Hołomek, Martyna Laskowska, Agata Martynek, Karolina
Kiraga, Oliwia Fuchs, Elżbieta Podżorska, Julia Kożuch, Sandra Hracka,
Natalia Kulig i Ania Mojeścik. Gratulujemy!
Aleksandra Nosowicz
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W dniach 27–28 grudnia w szwajcarskim Engelbergu odbyły się
dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich.
Pierwszy wygrał Austriak Markus Schiffner, a wiślanie Paweł
Wąsek i Tomasz Pilch zostali sklasyfikowani odpowiednio na
21. i 27. pozycji. Drugi konkurs padł łupem reprezentanta Austrii
Philippa Aschenwalda, a niestety zawodnicy WSS Wisła Paweł
Wąsek oraz Tomasz Pilch rywalizację zakończyli już po pierwszej
serii, zajmując 35. i 40. miejsce.
28 grudnia w Żorach odbył się XX Wigilijny Jubileuszowy Turniej Dzieci i Młodzieży w tenisie stołowym. W gronie triumfatorów zawodów znalazła się Ewelina Pilch z Wisły, która wygrała
rywalizację w kategorii amatorskiej dziewcząt z rocznika 2006 i
młodsze.
31 grudnia na trasach biegowych PZN Kubalonka odbył się Bieg
Sylwestrowy – pierwsze w tym sezonie zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach narciarskich. W poszczególnych
kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Zuzanna Fujak (NKS
Trójwieś Beskidzka) – Juniorka C, Martyna Michałek (MKS
Istebna) – Juniorka D, Kamila Haratyk (WSS Wisła) – Juniorka E,
Aleksandra Chrószcz (UMKS Marklowice) – Juniorka F, Łukasz
Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) – Junior C, Artur Baczyński
(UMKS Marklowice) – Junior D, Szymon Zawada (MKS Istebna)
– Junior E oraz Jakub Pawlik (LKS Klimczok Bystra) – Junior F.
Na podium stanęła także zawodniczka WSS Wisła Laura Wantulok, która zajęła 2. miejsce w kategorii Juniorka D.
4 stycznia w Ośrodku Narciarskim Stożek w Wiśle odbyły się
pierwsze w tym sezonie zawody zaliczane do klasyfikacji Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie. W poszczególnych
kategoriach wiekowych triumfowali: Justyna Potempska z Warszawy, Sylwia Matusik z Sosnowca, Katarzyna Przylepa z Lublina, Grzegorz Łotocki z Bytomia, Marcin Rycaj z Lublina, Waldemar Lalik z Jerzmanowic, Michał Prądzyński z Warszawy oraz
Andrzej Gomuliński z Zakopanego. Z grona naszych zawodników
na podium stanął Borys Madejczyk z Wisły, który był 2. w kategorii mężczyzn 18–35 lat.
W dniach 5–6 stycznia w estońskim Otepää rozegrano zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W pierwszej konkurencji
(1 skok – skocznia HS–97 (K–90) / bieg na 10 km) Paweł Słowiok
z Wisły zajął 32. miejsce (+ 2.22,5). Wychowanek WSS Wisła
Adam Cieślar z Istebnej, który w konkursie skoków (zaliczono
rezultaty z rundy prowizorycznej – 4 stycznia) zajął 46. lokatę, nie
stanął na starcie biegu. W drugiej konkurencji (1 skok – skocznia
HS–97 (K–90) / bieg na 10 km) Adam Cieślar (+ 2.54,8) zajął
41. miejsce, natomiast Paweł Słowiok, który po konkursie skoków
plasował się na 48. pozycji, nie stanął na starcie biegu. W obu
zawodach wygrywał Norweg Jarl Magnus Riiber.
5 stycznia w Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej odbył
się Puchar Złotego Gronia w slalomie, zaliczany do klasyfikacji
Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie. Wśród triumfatorów, w grupie mężczyzn w wieku 18–35 lat, znalazł się Marcin
Czyż z Wisły.
6 stycznia w niemieckim Klingenthal rozegrano dwa konkursy
Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym
zawodnicy WSS Wisła nie zdobyli punktów. Tomasz Pilch zajął
48., a Paweł Wąsek 51. miejsce. Wygrał Tilen Bartol ze Słowenii.
W drugim Paweł Wąsek zajął 13. lokatę, a Tomasz Pilch został
sklasyfikowany na 54. pozycji. Triumfował Niemiec Moritz Baer.
6 stycznia wiślanin Marcin Czyż wygrał Puchar Złotego Gronia
w slalomie gigancie, zaliczany do klasyfikacji Mistrzostw Polski
Amatorów PZN w slalomie, który także odbył się w Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej. Nasz alpejczyk triumfował w
kategorii mężczyzn w wieku 18–35 lat.
6 stycznia na trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano drugie w tym sezonie zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w
biegach narciarskich. W poszczególnych kategoriach wiekowych
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najlepsi okazali się: Karolina Kukuczka (MKS Istebna) – Open,
Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) – Juniorka C, Małgorzata Szotkowská (TJ Dolní Lomná) – Juniorka D, Kamila Haratyk (WSS Wisła) – Juniorka E, Magda Jakubiková (Ski Mosty)
– Juniorka F, Grzegorz Zawada (MKS Istebna) – Open, Wiktor
Wojtas (NKS Trójwieś Beskidzka) – Junior C, Artur Baczyński
(UMKS Marklowice) – Junior D, Marcin Michałek (MKS Istebna) – Junior E oraz Piotr Matuszny (LKS Pogórze) – Junior F. Na
podium stanęła jeszcze trójka reprezentantów WSS Wisła. Laura
Wantulok wywalczyła 2. miejsce w grupie Juniorka D, Stanisław
Boś zajął 2. lokatę w kategorii Junior E, natomiast Olga Cieślar
była 2. w grupie Juniorka E.
6 stycznia rozpoczęła się rywalizacja skoczków i dwuboistów w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich
i Kombinacji Norweskiej w sezonie 2018/2019. Ze względu na
trudne warunki atmosferyczne rozegrano tylko zmagania Młodziczek i Juniorów E. Na skoczni K–40 wśród dziewczynek 8.
miejsce zajęła Paulina Czepczor, a 10. Natalia Łupieżowec z WSS
Wisła. Ich klubowy kolega Mikołaj Wantulok stanął na najniższym stopniu podium, a pozostali zawodnicy wiślańskiego klubu
zajmowali następujące lokaty: 8. Tymoteusz Cienciała, 14. Tomasz Samiec, 17. Wojciech Sikora, 19. Jan Krużołek, 29. Olivier
Szturc, 31. Kacper Wantulok, 34. Mateusz Majewski, 35. Adam
Pilch, 45. Adam Łupieżowiec, 48. Kevin Kubień.
Maraton skoków narciarskich mogli obserwować kibice zebrani 7
stycznia w kompleksie skoczni w Szczyrku–Skalitem. Najpierw
rozegrano zaległe konkursy Narodowego Programu Rozwoju
Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej na skoczniach
K–95 i K–77, a potem, zgodnie z wcześniejszym programem,
przeprowadzono wszystkie konkursy drugiego dnia zmagań. Pomimo tego medalowy dorobek zawodników WSS Wisła był dosyć
skromny. W kategorii junior B 2. i 3. miejsce zajął Kacper Juroszek,
a w jedynym konkursie kategorii junior E na 2. pozycji został sklasyfikowany Mikołaj Wantulok. Z kolei w dniach 7–8 stycznia w
Szczyrku (skoki) oraz na trasach biegowych PZN Kubalonka (biegi)
rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody dwuboistów w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej. Z grona zawodników WSS Wisła na podium stanął
tylko Miłosz Krzempek, który zajął 2. miejsce w kategorii Junior C.
11 stycznia w Zwardoniu rozegrano trzecią eliminację Mistrzostw
Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. 4. miejsce w kategorii
mężczyzn w wieku 18–35 lat zajął Borys Madejczyk z Wisły.
W dniach 11–13 stycznia w Val di Fiemme rozegrano zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W pierwszej konkurencji
(1 skok – skocznia HS–135 (K–120) / bieg na 10 km) Adam Cieślar zajął 32. miejsce, a niestety Paweł Słowiok został zdyskwalifikowany w konkursie skoków za nieprawidłowy kombinezon.
Triumfował Niemiec Johannes Rydzek. W drugiej konkurencji
– sprincie drużynowym (2 x 1 skok – skocznia HS–135 (K–120)
/ bieg – 2 x 7,5 km) najlepsi okazali się reprezentanci Norwegii: Jørgen Gråbak i Jan Schmid, natomiast Adam Cieślar i Paweł
Słowiok, którzy w konkursie skoków zajęli 18. miejsce w gronie
dwudziestu duetów, nie stanęli na starcie biegu. Z kolei w ostatniej
konkurencji zawodów PŚ we Włoszech (1 skok – skocznia HS–135
(K–120) / bieg na 10 km) Paweł Słowiok zajął 38. miejsce a Adam
Cieślar, który po konkursie skoków plasował się na 37. pozycji, nie
stanął na starcie biegu. Wygrał Niemiec Vinzenz Geiger.
Piotr Andrzejewski z Wisły wygrał 12. Zawody w Skialpinizmie
im. Kuby Soińskiego „Night Vertical Race”, które odbyły się 12
stycznia w Szczyrku.
12 stycznia rozegrano pierwszy z cyklu Halowych Mityngów Lekkoatletycznych w Brzeszczach. W pchnięciu kulą dziewcząt (3 kg)
wystartowała Julia Wilińska z UKS Wisła, która zajęła 13. lokatę.
Reprezentant Austrii Claudio Moerth wygrał konkurs FIS Cup w
skokach narciarskich w Zakopanem, który rozegrano 12 stycznia.
Tomasz Pilch z WSS Wisła na półmetku rywalizacji plasował się
na 2. pozycji, ale w drugiej serii zanotował upadek i ostatecznie
został sklasyfikowany na 15. miejscu. Dzień później, 13 stycznia,
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Kacper Juroszek zajął 16., a Tomasz Pilch 22. miejsce. Wygrał
David Hagen z Austrii.
12 stycznia w miejscowości Muczne rozegrano sprinty techniką
klasyczną – pierwszą konkurencję Pucharu Bieszczad, inaugurującego rywalizację w Narodowym Programie Rozwoju Biegów
Narciarskich „Puchar Grupy Azoty 2019”. W kategorii juniorka
D triumfowała Laura Wantulok z WSS Wisła. Wiślanka była
również najszybsza w biegu techniką klasyczną Juniorek D na dystansie 2,5 km, który rozegrano 13 stycznia, również w ramach
Pucharu Bieszczad.
12 stycznia w austriackim Bischofshofen rozegrano dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, przy czym
drugi z nich został przełożony z 13 stycznia (z powodu prognozowanego silnego wiatru). W pierwszym konkursie 6. miejsce zajął
Aleksander Zniszczoł, natomiast Paweł Wąsek (obaj WSS Wisła)
został sklasyfikowany na 15. pozycji. Wygrał Austriak Clemens
Aigner. W drugim Paweł Wąsek był 14., a Olek Zniszczoł 21.
Triumfował Ziga Jelar ze Słowenii.
19 stycznia na trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano trzecie w tym sezonie zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w
biegach narciarskich. W poszczególnych kategoriach wiekowych
najlepsi okazali się: Karolina Kukuczka (MKS Istebna) – OPEN,
Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka) – Juniorka C, Martyna Michałek (MKS Istebna) – Juniorka D, Kamila Haratyk (WSS
Wisła) – Juniorka E, Hanna Michałek (MKS Istebna) – Juniorka F,
Paweł Twardosz (SMS Szczyrk) – OPEN, Łukasz Gazurek (NKS
Trójwieś Beskidzka) – Junior C, Artur Baczyński (UMKS Marklowice) – Junior D, Szymon Zawada (MKS Istebna) – Junior E i
Piotr Matuszny (LKS Pogórze) – Junior F. Oprócz Kamili Haratyk
na podium stawali również inni zawodnicy WSS Wisła: Gabriel
Boś zajął 3. miejsce w grupie Junior C a Laura Wantulok wywalczyła 2. lokatę w grupie Juniorka D.
Niestety kolejny nieudany start zanotowali nasi dwuboiści w
zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. Podczas
zawodów rozegranych 18 stycznia we francuskiej miejscowości
Chaux–Neuve (1 skok – skocznia HS–118 (K–116) / bieg na 5
km) Paweł Słowiok z Wisły zajął 40., a wychowanek wiślańskiego klubu Adam Cieślar 47. miejsce. Zwyciężył po raz pierwszy
w karierze reprezentant Austrii Franz–Josef Rehrl. Dzień później,
19 stycznia, Adam Cieślar zajął 41., a Paweł Słowiok 44. lokatę
w drugiej konkurencji (1 skok – skocznia HS–118 (K–116) / bieg
na 10 km) zawodów Pucharu Świata w kombinacji norweskiej we
francuskim Chaux–Neuve. Zwyciężył po raz drugi z rzędu Franz–
Josef Rehrl. W trzeciej konkurencji francuskich zawodów PŚ (1
skok – skocznia HS–118 (K–116) / bieg na 15 km), rozegranej 20
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stycznia, wygrał Austriak Mario Seidl, natomiast nasi dwuboiści
w tej rywalizacji nie wzięli udziału.
Paweł Wąsek zajął 6. miejsce w indywidualnym konkursie skoków narciarskich, rozegranym 24 stycznia w fińskim Lahti w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym.
Pozostali dwaj zawodnicy WSS Wisła Kacper Juroszek i Tomasz
Pilch zajęli odległe lokaty – odpowiednio 48. i 53. Złoto zdobył
Norweg Thomas Aasen Markeng.
25 stycznia w Szczyrku rozegrano piątą eliminację Mistrzostw
Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. 4. miejsce w kategorii
mężczyzn w wieku 18–35 lat zajął Borys Madejczyk z Wisły.
26 stycznia w Tomaszowie Lubelskim rozegrano pierwsze konkurencje XIV Pucharu Roztocza, drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Puchar Grupy Azoty 2019”.
Zawody miały status Mistrzostw Polski Młodzików (Junior C)
oraz Ogólnopolskich Zawodów Uczniowskich Klubów Sportowych (Junior D i Junior E). Cieszy, że w rywalizacji dziewcząt
złoty medal wywalczyła Laura Wantulok (WSS Wisła) – Juniorka D, a srebrny Kamila Haratyk (WSS Wisła) – Juniorka E. Rywalizacja odbywała się na dystansie 3 km techniką dowolną. W
drugim dniu XIV Pucharu Roztocza, 27 stycznia, rywalizowano
w biegach techniką klasyczną. Ponownie w Ogólnopolskich Spotkaniach Uczniowskich Klubów Sportowych w biegu na dystansie
2,5 km Laura Wantulok wygrała zmagania w grupie Juniorek D, a
Kamila Haratyk była 2. w kategorii Juniorek E.
Reprezentacja Polski w składzie: Tomasz Pilch (WSS Wisła),
Kacper Juroszek (WSS Wisła), Adam Niżnik (Wisła Zakopane)
oraz Paweł Wąsek (WSS Wisła) zajęła 6. miejsce w drużynowym
konkursie skoków narciarskich, który rozegrano 26 stycznia w
fińskim Lahti w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym. Tytuł mistrzowski wywalczyli skoczkowie z
Niemiec. Dzień później, 27 stycznia, reprezentacja Polski w składzie: Kinga Rajda (Sokół Szczyrk), Tomasz Pilch (WSS Wisła),
Kamila Karpiel (AZS Zakopane) i Paweł Wąsek (WSS Wisła) zajęła 9. miejsce w konkursie skoków narciarskich drużyn mieszanych – ostatniej konkurencji rozgrywanych w Lahti Mistrzostw
Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym. Wygrali Rosjanie.
Aleksander Zniszczoł zajął 5. miejsce w pierwszym konkursie
Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który rozegrano 26 stycznia w słoweńskiej Planicy. Drugi z zawodników
WSS Wisła Bartosz Czyż został sklasyfikowany na 53. pozycji.
Triumfował reprezentant gospodarzy Bor Pavlovcic. W drugim
konkursie, który odbył się 27 stycznia wygrał Niemiec Martin
Hamann. Na 6. pozycji zawody ukończył Aleksander Zniszczoł,
a Bartosz Czyż był 52.				
(luki)

Wilchwy, AKS Mikołów, Borowik Szczejkowice oraz godpodarze – UKS FA Żory.
Wiślańskie Orły reprezentowali: Nikodem
Wisełka, Kuba Heller, Cyprian Kaczorowski, Krystian Legierski, Patryk Juroszek i Kacper Miły. Mimo, że nie było prowadzonej oficjalnej klasyfikacji, należy podkreślić, że młodzi adepci futbolu z Wisły
spisali się rewelacyjnie, wygrywając 5 i remisując 1 spotkanie. – Ze
szkoleniowego punktu widzenia jesteśmy bardzo zadowoleni z ostatnich postępów jakie poczyniła cała drużyna. To dopiero kategoria
U8, ale już teraz chłopcy prezentują solidną grę zespołową. Podczas
turnieju zdobyliśmy kilka pięknych bramek z rzutów rożnych, realizując dokładnie schemat ćwiczony na jednym z ostatnich treningów. Fantastyczne parady bramkarskie Nikodema, kilka świetnych
strzałów z dystansu Patryka, solidna postawa w obronie Kacpra oraz
Krystiana pozwoliły zachować nam bardzo dobry bilans bramkowy –
podkreślają trenerzy UKS Wiślańskie Orły.
Kuba Heller, który strzelił 12 bramek został wyróżniony nagrodą indywidualną. Natomiast jedna z akcji indywidualnych Cypriana
Kaczorowskiego, który w turnieju zdobył 8 goli, z efektowną „ruletą”
zakończoną celnym uderzeniem na bramkę, była jedną z najbardziej
spektakularnych akcji całego wydarzenia! Gratulujemy!
Krzysztof Kaczorowski

Wiślańskie Orły czarowały w Pawłowicach

fot. UKS Wiślańskie Orły

19 stycznia drużyna Żaków (U8) UKS Wiślańskie Orły udały się
do Pawłowic, by wziąć udział w I Edycji Turnieju Piłkarski Trening,
zorganizowanego przez UKS FA Żory. Rywalizacja odbywała się
w formule 3 + 1, a przeciwnikami były zespoły: Football Academy
Bielsko–Biała, Zagłębie Sosnowiec, Niepokorni Orzesze, Wicher
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Turniej Czterech Skoczni
i reszta
Doniesienia z aren Pucharu Świata w skokach narciarskich rozpoczynamy od 67. Turnieju Czterech Skoczni, który odbył się na
przełomie roku. 30 grudnia w niemieckim Oberstdorfie odbył się
pierwszy konkurs, który wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi (282,3
pkt. – 138,5 i 126,5 m). Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) w rundzie
KO przegrał z Rosjaninem Jewgienijem Klimowem i odpadł z dalszej
rywalizacji, zajmując 43. miejsce (108,7 pkt. / 114,5 m). Znacznie
lepiej zaprezentował się drugi z zawodników WSS–u Piotr Żyła. W
pojedynku KO wiślanin pewnie pokonał Norwega Johanna Andre
Forfanga i po pierwszej serii plasował się na 4. pozycji. Drugi skok
był trochę mniej udany i ostatecznie nasz zawodnik zakończył rywalizację na 6. miejscu (268,3 pkt. – 133 i 126,5 m).
W konkursie noworocznym, który rozegrano tradycyjnie w niemieckim Garmisch–Partenkirchen, wystąpiło dwóch zawodników WSS
Wisła. W rundzie KO Piotr Żyła pokonał Szwajcara Killiana Peiera,
natomiast Aleksander Zniszczoł przegrał ze Słoweńcem Timi Zajcem.
Olek zakończył rywalizację na 44. pozycji (85,8 pkt. – 118,5 m), a Piotr
ukończył zawody na 11. miejscu (241,3 pkt. – 128,5 i 130,5 m). Ponownie triumfował Ryoyu Kobayashi (266,6 pkt. – 136,5 i 133 m).
Później było już tylko gorzej. 4 stycznia w trzecim konkursie w
Innsbrucku Piotr Żyła przegrał pojedynek KO ze Słoweńcem Timi
Zajcem i nie zdołał awansować do rundy finałowej, zajmując ostatecznie 42. lokatę (90,7 pkt. – 113,5 m). Z kolei Aleksander Zniszczoł
nie zdołał nawet przebrnąć kwalifikacji. Triumfował po raz trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi (267,0 pkt. – 136,5 i 131 m). Natomiast
6 stycznia, w konkursie kończącym TCS w austriackim Bischofshofen (bez rundy KO), Piotr był 13. (241,8 pkt – 130 i 127 m), a
Olek ponownie nie przebrnął kwalifikacyjnego sita i oglądał zawody
w roli widza. Znowu najlepszy okazał się Ryoyu Kobayashi, który
triumfował w klasyfikacji końcowej turnieju. Jest trzecim skoczkiem
w historii (po Svenie Hannawaldzie i Kamilu Stochu), który wygrał
wszystkie cztery konkursy TCS. W „generalce” turnieju Piotr Żyła

uplasował się na 19. pozycji, natomiast Aleksandrowi Zniszczołowi
z dwoma punktowanymi skokami przypadła 51. lokata.
Z Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata udali się
do włoskiego Predazzo, gdzie w dniach 12–13 stycznia rywalizowali o kolejne pucharowe punkty. W pierwszym konkursie Piotr Żyła
(WSS Wisła) zajął 7. miejsce (270,0 pkt. – 121,5 i 127 m). Zwyciężył
z dużą przewagą Japończyk Ryoyu Kobayashi (315,0 pkt. – 135 i 136
m). W drugim skoczek WSS Wisła zamknął pierwszą „10” (241,8
pkt. – 119,5 i 127 m), a wygrał jego kolega z reprezentacji Dawid
Kubacki (271,1 pkt. – 129,5 i 131,5 m).
W dniach 19–20 stycznia w Zakopanem rozegrano kolejne konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. W rywalizacji drużynowej reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła (WSS Wisła), Maciej Kot (AZS Zakopane), Kamil Stoch (KS Eve–nement Zakopane)
i Dawid Kubacki (TS Wisła Zakopane) zajęła 3. miejsce. Biało–czerwoni zgromadzili na swoim koncie 1117,2 pkt. Wygrali Niemcy –
1157,5 pkt., którzy o zaledwie 0,1 pkt. pokonali Austriaków. Z kolei
w konkursie indywidualnym triumfował Austriak Stefan Kraft (278,3
pkt. – 133 i 132,5 m). Zgodnie z oczekiwaniami z trójki zawodników
WSS Wisła najlepiej zaprezentował się Piotr Żyła, który zajął 19.
miejsce (253,5 pkt. – 123,5 i 128 m). Pucharowe punkty na swoje
konto zapisał również Paweł Wąsek, który zakończył zmagania na
27. pozycji (238,5 pkt. – 129 i 121 m), więc mógł się cieszyć ze zdobycia pierwszych w karierze punktów do klasyfikacji PŚ. Niestety
Aleksander Zniszczoł nie powtórzył skoku z kwalifikacji (6. lokata
– najlepsza wśród Polaków) i zakończył rywalizację na 45. pozycji
(113,5 pkt. – 120,5 m).
Ostatnie zawody w minionym miesiącu odbyły się w dniach
26–27 stycznia w japońskim Sapporo. Oba konkursy wygrał Austriak
Stefan Kraft (270,1 pkt. – 132 i 137 m; 248,2 pkt. – 135 i 128 m).
Bardzo dobrze punktował Piotr Żyła, który w pierwszym konkursie
zajął 11. lokatę (226,0 pkt. – 127,5 i 123,5 m), a w drugim otarł się
o podium, plasując się na 4. pozycji (236,1 pkt. – 139,5 i 127 m).
Wiślanin do 3. Ryoyu Kobayashiego stracił zaledwie 0,5 pkt.
Na koniec stycznia skoczek WSS Wisła zajmował w klasyfikacji
generalnej PŚ wysokie 4. miejsce z dorobkiem 677 pkt. Prowadził
Japończyk Ryoyu Kobayashi – 1233 pkt.		
(luki)

SKAKALI O PUCHAR PREZESA
26 stycznia na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się Puchar
Prezesa Śląsko–Beskidzkiego Związku Narciarskiego z cyklu „Nadzieje Beskidzie” w skokach narciarskich. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Paulina Czepczor, Dorota
Kawulok, Mikołaj Wantulok, Kacper Wantulok oraz Adam Pilch
(wszyscy WSS Wisła).
Wyniki (najlepsza trójka i miejsca zawodników WSS Wisła:
Dziewczęta (rocznik 2008 i starsze) – skocznia HS–24
1 Paulina Cieślar
2 Natalia Łupieżowiec
3 Agnieszka Ochodek

WSS Wisła
WSS Wisła
WSS Wisła

175,4 pkt.
143,3 pkt.
110,1 pkt.

15,5 i 17,5 m
14,0 i 14,5 m
11,0 i 11,0 m

Chłopcy (rocznik 2009–2010) – skocznia HS–24
1 Kacper Wantulok
2 Jan Liška
PK
3
PK
PK
PK
PK

Marcel Szczyrk
Adam Łupieżowiec
Jan Borys
Mateusz Bury
Eneasz Nogowczyk
Jan Mechlewski

WSS Wisła
TJ Rožnov pod
Radhoštěm
WSS Wisła
WSS Wisła
WSS Wisła
WSS Wisła
WSS Wisła
WSS Wisła

197,3 pkt. 17,5 i 18,5 m
173,4 pkt. 16,0 i 17,0 m
152,1 pkt. 15,0 i 14,5 m
145,9 pkt. 14,5 i 13,5 m
140,9 pkt. 13,5 i 14,5 m
138,1 pkt. 11,5 i 15,5 m
130,3 pkt. 13,0 i 13,0 m
124,0 pkt. 12,5 i 12,5 m

Dziewczęta (rocznik 2009 i młodsze) – skocznia HS–13

Chłopcy (rocznik 2011 i młodsi) – skocznia HS–13

1 Dorota Kawulok
189,5 pkt. 10,0 i 7,5 m
WSS Wisła
2 Milena Hula
SS–R LZS Sokół Szczyrk 153,9 pkt. 6,5 i 5,5 m

1
2
3
PK
4
PK
7
PK
PK
10

Chłopcy (rocznik 2007–2008) – skocznia HS–44
1
2
3
5
7
9
10
11
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189,7 pkt.
Mikołaj Wantulok
WSS Wisła
185,5 pkt.
Tymoteusz Cienciała
WSS Wisła
Filip Staszewski
LKS Olimpia Goleszów 172,3 pkt.
133,8 pkt.
Jan Krużołek
WSS Wisła
119,9 pkt.
Mateusz Majewski
WSS Wisła
103,8 pkt.
Tomasz Samiec
WSS Wisła
91,4 pkt.
Jan Cieślar
WSS Wisła
54,4 pkt.
Oliwier Szturc
WSS Wisła
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33,5 i 37,5 m
33,5 i 36,5 m
33,0 i 33,5 m
31,5 i 25,0 m
25,0 i 29,5 m
26,0 i 28,0 m
24,0 i 23,0 m
22,5 i 22,0 m

227,9 pkt. 11,0 i 11,0 m
Adam Pilch
WSS Wisła
Wiktor Sosna
LKS Olimpia Goleszów 212,7 pkt. 10,5 i 10,5 m
199,3 pkt. 10,0 i 9,0 m
Jakub Nawrocki
WSS Wisła
198,8 pkt. 9,5 i 9,5 m
Maks Zeszutek
WSS Wisła
193,5 pkt. 8,0 i 9,5 m
Adam Pierzchała
WSS Wisła
190,6 pkt. 8,5 i 9,5 m
Tymoteusz Zeszutek
WSS Wisła
180,7 pkt. 8,5 i 7,5 m
Jan Małyjurek
WSS Wisła
163,9 pkt. 8,0 i 6,5 m
Piotr Paszkiewicz
WSS Wisła
157,6 pkt. 6,5 i 6,5 m
Aleksander Telec
WSS Wisła
123,6 pkt. 4,0 i 4,0 m
Stanisław Krzepina
WSS Wisła

(luki)

Medale Mistrzostw Polski Młodzików PZN
W dniach 26 i 27 stycznia reprezentanci WSS Wisła wzięli udział
w Mistrzostwach Polski Młodzików PZN – XIV Pucharze Roztocza, który był rozgrywany w Tomaszowie Lubelskim. W ramach
mistrzostw rozegrano także drugie zawody w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Puchar Grupy Azoty”.
W pierwszym dniu zawodów (26 stycznia) rywalizacja odbywała
się stylem dowolnym. Największy sukces odniosła Laura Wantulok,
która zdobyła złoty krążek w kategorii Juniorka D w biegu na dystansie 3 km. Medal srebrny zawisł z kolei na szyi Kamili Haratyk, która
była 2. w kategorii Juniorka E, również w biegu na dystansie 3 km.
Pozostali zaowdnicy WSS Wisła też pokazali się z niezłej strony. Oto
ich wyniki: Junior C (5 km) – 9. Gabriel Boś, 35. Łukasz Cieślar, 41.
Tomasz Wąsowicz; Juniorka C (5 km) – 20. Aleksandra Raszka, 42.
Paulina Cieślar; Junior D (3 km) – 9. Dawid Pilch, 10. Piotr Palka;
Junior E (3 km) – 6. Stanisław Boś; Juniorka E (3 km) – 6. Olga Cieślar. Zawodnicy i zawodniczki rywalizujący w kategoriach Junior B,
C i D walczyli także o punkty Pucharu Grupy Azoty. Tutaj również
Laura Wantulok może pochwalić się wywalczeniem 1. miejsca w kategorii Juniorka D. Pozostali wiślańscy biegacze w tej klasyfikacji
zajmowali następujące lokaty: Juniorka C – 20. Aleksandra Raszka,
42. Paulina Cieślar; Junior C – 9. Gabriel Boś, 35. Łukasz Cieślar,
42. Tomasz Wąsowicz; Juniorka D – 9. Kamila Haratyk, 26. Olga
Cieślar; Junior D – 9. Dawid Pilch, 10. Piotr Palka, 42. Stanisław Boś.
Drugiego dnia (27 stycznia) rywalizowano stylem klasycznym.
Kolejny raz nasze młode zawodniczki zdobywały medale MP Młodzików. Laura Wantulok po raz drugi cieszyła się ze złota w kategorii
Juniorka D w biegu na dystansie 2,5 km, a jej klubowa koleżanka Kamila Haratyk mogła fetować zdobycie srebrnego medalu w kategorii
Juniorka E, również w biegu na dystansie 2,5 km. Pozostali zawodnicy WSS Wisła też dzielnie walczyli na trasach, notując następujące
wyniki: Junior C (3 km) – 12. Gabriel Boś, 33. Łukasz Cieślar, 41.
Tomasz Wąsowicz; Juniorka C (3 km) – 19. Aleksandra Raszka, 46.

Paulina Cieślar; Junior D (2,5 km) – 11. Dawid Pilch, 20. Piotr Palka; Junior E (2,5 km) – 18. Stanisław Boś; Juniorka E (2,5 km) – 6.
Olga Cieślar. Zawodnicy i zawodniczki rywalizujący w kategoriach
Junior B, C i D również i tym razem walczyli o punkty Pucharu Grupy Azoty. Tutaj również Laura Wantulok mogła cieszyć się z miejsca
na podium, zajmując 2. miejsca w kategorii Juniorka D. Pozostali
wiślańscy biegacze zajmowali następujące lokaty: Juniorka C – 19.
Aleksandra Raszka, 46. Paulina Cieślar; Junior C – 12. Gabriel Boś,
33. Łukasz Cieślar, 41. Tomasz Wąsowicz; Juniorka D – 5. Kamila
Haratyk, 24. Olga Cieślar; Junior D – 11. Dawid Pilch, 20. Piotr Palka, 65. Stanisław Boś.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Kolejne ogólnopolskie zawody Grupy Azoty już 2–3 lutego w
Zakopanem.
Przypominamy również wyniki I edycji zawodów w biegach
narciarskich w ramach Narodowego Programu Rozwoju Biegów
Narciarskich – Puchar Grupy Azoty. Był to Puchar Bieszczad, który rozegrano w dniach 12–13 stycznia w miejscowości Muczne. W
pierwszym dniu zawodów odbyły się sprinty, w drugim biegi na dystansach. Świetnie spisała się Laura Wantulok, zdobywając 1. miejsce w kategorii Juniorka D w pierwszym i drugim dniu zawodów.
W sprintach zawodnicy WSS Wisła zajmowali następujące miejsca:
Junior C – 8. Gabriel Boś, 36. Tomasz Wąsowicz; Juniorka C – 29.
Aleksandra Raszka; Junior D – 14. Piotr Palka, 15. Dawid Pilch. W
biegach na dystansach lokaty były następujące: Junior C – 6. Gabriel
Boś, 39. Tomasz Wąsowicz; Juniorka C – 19. Aleksandra Raszka;
Junior D – 8. Piotr Palka, 16. Dawid Pilch.
Zapraszamy do kibicowania zawodnikom Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego na zawodach na Kubalonce, gdzie z powodzeniem walczą w ramach Śląsko–Beskidzkiej Ligii Regionalnej. Kolejna edycja zawodów odbędzie się 13 lutego o godz. 10.00.
Iwona Boś – WSS Wisła

STYCZEŃ POD KOSZAMI
– U13: Pogoń Ruda Śląska 87:36, Stal Brzeg 94:40, MKS Strzelce Opolskie 82:17;
– U14: Chrobry Basket Głuchołazy 54:72, JAS FBG Zagłębie
Sosnowiec 70:52, MKS MOS Katowice 34:55, Pogoń Ruda Śląska
53:48;
– U16: MKS Czechowice–Dziedzice 48:72, Piłsudczyk Brzeg
46:93, Stal Brzeg 35:60, UKS SP27 Katowice 57:41.
(luki)

fot. ISWJ Wisła

W styczniu kolejne boje o ligowe punkty stoczyły koszykarki
ISWJ Wisła. Oto wyniki, jakie osiągały wiślanki w pojedynkach w
II lidze kobiet.
RMKS Rybnik – ISWJ Wisła 74:49 (22:11, 14:17, 21:5, 17:16)
Zagrały (punkty): Justyna Brańka (13), Marcelina Strządała (12),
Gabriela Kosek (11), Justyna Pilch (7), Kamila Waliczek (2), Agata
Tomala (2), Nikola Pałasz (2), Katarzyna Cieślar, Katarzyna Raszka,
Stefania Seniow.
ISWJ Wisła – Pogoń Ruda Śląska 56:88 (12:29, 11:25, 15:15, 18:19)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (29), Justyna Brańka (11), Justyna
Pilch (7), Katarzyna Cieślar (4), Kamila Waliczek (2), Katarzyna Raszka (2),
Stefania Seniow (1), Gabriela Kosek,
Agata Tomala, Nikola Pałasz.
ISWJ Wisła – Żak Nowy Sącz
101:64 (25:25, 27:12, 23:12, 26:15)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (44), Nikola Pałasz (17), Justyna
Brańka (13), Justyna Pilch (13), Gabriela Kosek (6), Katarzyna Cieślar
(4), Karolina Matuszny (4).
Mecze w grudniu i styczniu rozgrywały także młodzieżowe drużyny
ISWJ Wisła. Oto ich wyniki:
– U11: Piłsudczyk Brzeg 20:0,
MMKS Kędzierzyn–Koźle 64:7,
MKS MOS Katowice 39:14, UKS
SP27 Katowice 27:33;

echo WISŁY
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ROZMAITOŚCI
Zebrały sie Hana z Mareno...
– Nale Marena, cóż tak ciężko wzdychosz? Czy cie dychawica dopadła?
– Ani sie nie pytej! Ledwo coch żywot uratowoł!
– Co sie stało?
– Szłach przez ceste, aj temi pasami, jeny były przisute. Naroz słyszeć
wyci syren, pote taki jeny szus i sześć ałut z policyjó, światłami, a na kóńcu karetka. Dybych nie łuskoczył, to po mie!
– Ciebie chcieli chycić?!
– Ale! Prezydent sie wióz do Szczyrku na narty! A ci jego szoferzi nie
patrzó czy ałuta sie uchyló, jeny waló jako ruski tankiw 68 roku na Czechy!
– A co by było, dyby trefili na korek? Dyć katastrofa pewno!
– Jo se myśle, że jak jeden se chce pozjyżdżać na nartach, to ni może
tak być, że trzicet policyjantów go wachuje! Wiela to je pijędzy!
– Jak już je w tych najwyższych władzach, to niech siedzi na te stołku,
a nie marni naszych podatków!

– Ty, a nasz Fojt też z takó paradó jeździ?
– Łón sie isto tak nie boi. A jeszcze we Wiśle!
– Nó nie wie, ale łostatniemi czasy fórt syreny słyszeć jeny strażackie.
– Jo słyszoł, że roz puścili syrene, coby strażocy przilecieli, bo trzeja
było śniyg z dachu na przedszkolu ściepać!
– A co? Waliło się? Ewakuacyje robili?
– No prowie ni! Łóni zawczasu ściepujó!
– Ale to nałozajst ni ma prowda. Przeca drugi roz, to by ani do pożaru
nie przilecieli.
– Nó nie wie, tak ludzie prawió!
– Gupoty też nikiedy idzie usłyszeć! Wczora prawili, że policyja dowała mandaty tem, co po ceście szli!
– A co, mieli lotać? Czy jeny ałutami sie ruszać?
– Mieli iść chodnike! Zdo mi sie, że zaś jakosi władza miała jechać,
tóż ludzi łuchylali zawczasu.
– A jak chodniki zafujane abo zalodzóne? Abo ich ni ma? Dyć w cołej
dziedzinie nie posypowali. Nie wie, może soli abo piosku chybiło? Ludzie
jeny tańcowali po lodzie. A borocy starzi?
– Niech siedzó dóma do wiosny! Ni majó nic do chodzenio!
Baby z grónia

KALENDARIUM IMPREZ
8 lutego (piątek) – Spotkania z wiślańską tradycją „Sztrykowanie kopyc” – Wiślańskie Centrum Kultury
8–10 lutego (piątek–niedziela) – „Start do nart” z Radiem
ZET – ON Skolnity
9 lutego (sobota) – Stand Up: Syrek–Dąbrowski i Szumowski – Hotel Gołębiewski
11–22 lutego (poniedziałek–piątek) – Ferie w Bibliotece –
Miejska Biblioteka Publiczna
11–22 lutego (poniedziałek–piątek) – Ferie zimowe z Wiślańskim Centrum Kultury – Wiślańskie Centrum Kultury
15 lutego (piątek) – Spotkania z wiślańską tradycją „Haft” –
Wiślańskie Centrum Kultury
15 lutego (piątek) – Piotr Bałtroczyk na Walentynki – Hotel
Gołębiewski
16 lutego (sobota) – Koncert zespołu „Ich Troje” – Hotel
Gołębiewski
22 lutego (piątek) – Spotkania z wiślańską tradycją „Heklowanie” – Wiślańskie Centrum Kultury
23 lutego (sobota) – Stand Up: Rejent i Jurkiewicz – Hotel
Gołębiewski
3 marca (niedziela) – Puchar Stożka w narciarstwie alpejskim (eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów PZN) – ON
Stożek

rys. Janusz Kożusznik

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

