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Alina Marzec
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

lekarz specjalista reumatologii
internista

Piotr Szajtauer
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Krokus ul. Górnośląska 9 
tel. 33 855 11 40/ kom .  731 731 110

Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

Majówka w Wiśle pełna była trakcji. Gwiazdą tego-
rocznego długiego weekendu, który trwał… 9 dni, był ze-

DŻEM NA MAJÓWKĘ

spół Dżem. Fotorelacja z koncertu legendarnej grupy oraz 
innych atrakcji wiślańskiej Majówki na str. 14-15.



„Życie jak Marzenie” z Wisły
W ramach współpracy gmin Beskidzkiej 5, w Beskidy zawitała 

popularna audycja „Życie jak Marzenie”, którą co weekend emituje 
Radio ZET. W dniach 6–8 kwietnia gospodarz programu Małgorzata 
Chełminiak wraz ze studiem zawitała do Wisły.

We wspomnianym 
terminie na antenie Ra-
dia ZET emitowany był 
program na żywo prosto 
z naszego miasta. Pro-
wadząca odwiedziła naj-
ciekawsze zakątki Wisły, 
m.in.: Rezydencję Prezy-
denta RP, skocznię nar-
ciarską im. Adama Mały-
sza, Muzeum Beskidzkie, 
Muzeum Magicznego 
Realizmu „Ochorowi-
czówka”, Galerię Spor-
towe Trofea Adama Małysza, Chatę Olimpijczyka Jasia i Helenki, a 
mobilne studio z pięknym widokiem zostało zlokalizowane w Pierni-
kowej Chacie przy Karolowym Dworze.

Przez kolejne cztery tygodnie programy „Życie jak Marzenie” 
były realizowane w Istebnej, Ustroniu, Brennej i Szczyrku.       (luki)
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STULATKA Z JAWORNIKA
2 maja w gronie rodziny i zaproszonych gości swoje 100. uro-

dziny obchodziła Pani Helena Niemczyk. Życzenia Jubilatce złożył 
również burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który wraz z żoną Anną od-
wiedził mieszkankę Jawornika w dniu jej święta. Pani Helenie życzy-
my dużo, dużo zdrowia!
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Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

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

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

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

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
W maju strażnicy miejscy będą wykonywać kontrole sanitarno–po-

rządkowe posesji zarówno osób prywatnych, jak i posesji, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza związana z wynajmem kwater 
i gastronomią. Przedmiotem kontroli będzie w szczególności wywóz 
nieczystości płynnych oraz w przypadku działalności wywóz odpadów 
stałych. Przypominam, o regularnym, systematycznym i zgodnym z bie-
żącym zużyciem wody wywozem nieczystości ciekłych.

Mając na uwadze rozpoczynający się okres letni zwracam się z 
prośbą do mieszkańców o podnoszenie estetyki naszego miasta. Czy-
niąc zadość wymaganiom w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na terenie nieruchomości przypominam właścicielom posesji o koniecz-
ności systematycznego wykaszania terenów zielonych oraz przycinania 

drzew i krzewów położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodzi 
o chodniki i drogi), aby nie utrudniać bezpiecznego korzystania z pasa 
drogowego. Każda zadbana posesja świadczy pozytywnie o wizerun-
ku naszego miasta. Przypominam również, iż zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta z dnia 28 września 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Wisła odpady zielone ulegające 
biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone w workach 
koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogra-
mem wywozu. Istnieje również możliwość dowozu we własnym zakresie 
odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy 
ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle), który jest czynny w 
poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6:00–17:00 oraz w soboty w go-
dzinach 8:00–15:00. Przywożąc w/w odpady do PSZOK należy okazać 
identyfikator z nadanym numerem ewidencyjnym. 

	 	Beata	Miś	–	Komendant	Straży	Miejskiej	w	Wiśle	

Z prac Rady Miasta Wisła
W kwietniu Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się następu-

jącymi tematami:
– zapoznanie z zaawansowaniem przygotowań do Tygodnia Zdrowia,
– gimnastyka korekcyjna w szkołach w kontekście wyników badań 

wad postawy, plany w szkołach w roku szkolnym 2018–2019,
– opiniowanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów sporto-

wych za wysokie osiągnięcia w sporcie,
– wnioski (przygotowywane, złożone, w trakcie realizacji i zakoń-

czone do roku 2017) o pozyskanie środków zewnętrznych z różnych 
źródeł na zadania związane z kulturą, turystyką i sportem,

– aktualizacja informacji z roku 2017 o stanie regulacji prawnej 
dróg gminnych przewidzianych do modernizacji na lata 2015–2018,

– zasady emisji obligacji w stosunku do możliwości budżetu miasta,
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 26 kwietnia. Na jej początku doszło 

do miłej uroczystości pożegnania Anny Bujok, wieloletniej kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która odchodzi na emery-
turę. Burmistrz Tomasz Bujok i przewodniczący Rady Miasta Janusz 
Podżorski podziękowali Pani kierownik za wieloletnią pracę na rzecz 
wiślańskiego społeczeństwa.

W części roboczej sesji jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęto 
uchwałę o zmianie planu pracy Rady Miasta Wisła na rok 2018 oraz 
przyjęto informację na temat „Ocena zasobów pomocy społecznej w 
gminie Wisła – rok 2017”. Następnie podjęto uchwały:

– zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 
(jednogłośnie),

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2018,
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 22 czerw-

ca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Wisła do 2020 roku, realizowanego w ramach projektu pn. 
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła”, 
Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efek-
tywność energetyczna – działanie 9.3 termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs 

nr 2/POIiŚ/9.3/2013), współfinansowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerw-
ca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Wisła na lata 2016–2032” (jed-
mogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położo-
nych w Wiśle na os. Bobrów (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położo-
nych w Wiśle przy ul. Malinka (12 „za”, 3 „wstrzymujących się”),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z 25 października 2012 
r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań włas-
nych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (14 „za”, 
1 „przeciw”),

– zmieniającą Uchwa-
łę Budżetową na rok 2018 
(jednogłośnie),

– w sprawie emisji 
obligacji oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wy-
kupu (13 „za”, 2 „wstrzy-
mujące się”),

– zmieniającą Uchwałę 
Rady Miasta Wisła z dnia 
27 października 2011 r. w 
sprawie określenia wysoko-
ści dziennych stawek opła-
ty miejscowej, zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jedno-
głośnie).

Po zakończeniu sesji radni wraz z burmistrzem wzięli udział w 
koncercie uczniów wiślańskiej filii Państwowej Szkoły Muzycznej, 
który odbył się w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 30 maja.
Janusz	Podżorski	–	Przewodniczący	Rady	Miasta	Wisła
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DOTACJE CELOWE
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
na terenie Miasta Wisła

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy uchwały 
nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w 
sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwesty-
cji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła, rozpoczyna nabór 
wniosków na udzielenie dofinansowania dla inwestycji planowanych do 
realizacji w latach 2018 – 2019.

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze 
środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych na terenie Miasta Wisła”. Uchwałę można pobrać ze stro-
ny internetowej: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/
document/468912/Uchwa%C5%82a

Formularz wniosku będzie dostępny w biurze podawczym Urzędu 
Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od dnia 10 maja 2018 
roku. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie: od 10 
maja 2018 roku do 1 czerwca 2018 roku.

UWAGA!
Dotacja dotyczy kotłów gazowych. Starym źródłem ciepła może 

być jedynie niskowydajny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo sta-
łe. Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w w/w 
uchwale do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

ŚMIECI A PROWADZENIE  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

W świetle obowiązujących przepisów (Ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach) właściciele nieruchomości, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza, zobowiązani są do podpisania 
odrębnych umów na wywóz śmieci z firmą, która posiada stosowne ze-
zwolenia na ich odbiór. 

Jeżeli nieruchomość jest zamieszkała i równocześnie prowadzona 
jest na niej działalność gospodarcza,  właściciel nieruchomości składa 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w Gminie Wisła, deklarując ilość osób zamieszkujących posesję oraz 
dodatkowo zobowiązany  jest do podpisania umowy na wywóz  śmieci 
powstających w ramach prowadzonej działalności z firmą odbierającą 
odpady, która dysponuje aktualnym wpisem do rejestru działalności re-
gulowanej. Zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie Miasta Wisła przedsiębiorca powinien wypo-
sażyć nieruchomość w odrębny pojemnik na odpady, do którego trafiać 
będą śmieci powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych wytworzo-
nych w gospodarstwie domowym  z odpadami powstającymi w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej !!!

Takie zachowania mają niestety miejsce na terenie naszego miasta i  
są działaniami nieuczciwymi  w stosunku do innych mieszkańców. 

Ponieważ systematycznie rośnie liczba zgłoszeń o tego rodzaju pro-
cederze, w 2018 roku planuje się przeprowadzenie kontroli nieruchomo-
ści na których prowadzona jest działalność gospodarcza w celu  zmini-
malizowania zjawiska „podrzucania” odpadów  powstałych  w wyniku 
prowadzonej działalności gospodarczej do miejsc gromadzenia odpadów 
wyznaczonych wyłącznie dla gospodarstw domowych.  

Przedmiotowej kontroli podlegać będzie w szczególności:
– posiadanie zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych 

z uprawnionym przedsiębiorcą oraz dowody uiszczania opłat za te usługi,
– wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Miasta Wisła .

Już dziś, celem sprawnego przeprowadzenia czynności kontrolnych, 
każda osoba prowadząca działalność gospodarczą na terenie miasta, po-
winna przygotować dokumenty, o których mowa wyżej.

Proszę pamiętać, że każdemu przedsiębiorcy nieposiadającemu umo-
wy na wywóz odpadów z właściwą firmą oraz nie wywiązywanie się 
w sposób wystarczający z wywozu odpadów grozi ukaranie mandatem. 

DROGI PRZEDSIĘBIORCO, JEŻELI DO TEJ PORY NIE ZAWAR-
ŁEŚ UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PRO-
WADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ NIE WYPOSAŻYŁEŚ SWOJEJ 
POSESJI W POJEMNIK NA ODPADY – ZRÓB TO JAK NAJSZYB-
CIEJ, ABY UNIKNĄĆ KONSEKWENCJI FINANSOWYCH.

Promesa na drogi 
16 kwietnia przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego ode-

brali z rąk wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka promesy na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Gwarancje finansowe warte w sumie 27,8 
mln zł przyznano 23 samorządom. Wśród beneficjentów jest także Wisła.

W uroczystości, która odbyła się w Westybulu Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, wzięli również udział wicewojewodowie Jan Chrząszcz 
oraz Mariusz Trepka, a także burmistrz Wisły Tomasz Bujok (na zdjęciu 
odbiera promesę z rąk władz województwa śląskiego – fot. Śląski Urząd 
Wojewódzki w Katowicach). – Czasami jest tak, że nie wszystko jeste-
śmy w stanie zaplanować. Tak jest z klęskami żywiołowymi.  Wszyst-
ko sobie wspaniale układamy, plany, budżety, wieloletnie prognozy, a 
wystarczy jedna noc, jedna godzina i nagle się okazuje, że priorytety 
już są gdzieś indziej. Państwo polskie powinno być również współod-
powiedzialne w tego typu okolicznościach, dlatego tutaj jesteśmy, żeby 
przekazać państwu promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 
– powiedział wojewoda Wieczorek.

Samorządy przeznaczą pieniądze na remonty zniszczonych dróg, mo-
stów, przepustów i umocnień brzegów. Jedną z gmin, która uzyskała wspar-
cie jest Wisła. Mowa tutaj o niebagatelnej kwocie 904 tys. zł. – Cieszę się, 
że nasze starania o te środki, spotkania i uzgodnienia, które poczyniliśmy 
z władzami wojewódzkimi, przyniosły efekt w postaci dofinansowania 
prac naprawczych na naszych drogach – mówi gospodarz Wisły. – Dzięki 
tym środkom, oraz naszemu wkładowi pieniężnemu (20% – red.), wyre-
montujemy zniszczone odcinki osiedla Jarzębata, osiedla Kobyla, osiedla 
Mały Stożek i ul. Na Groń. Promesa obejmuje również ulicę Koszarzyska, 
jednak zwrócimy się do Urzędu Wojewódzkiego o zamianę tego zadania, 
gdyż co do tej drogi mamy inne plany, a mianowicie chcemy ją gruntownie 
zmodernizować i poszerzyć w całości – dodaje Tomasz Bujok.

W Wiśle w ramach środków z promesy zostaną wyremontowa-
ne fragmenty następujących dróg: osiedle Jarzębata (ok. 560 metrów), 
osiedle Kobyla (ok. 540 metrów), osiedle Mały Stożek (ok. 340 metrów), 
ulica Na Groń (ok. 260 metrów) i jeszcze jedna droga, która będzie 
naprawiana zamiast ulicy Koszarzyska. W sumie remonty te pochłoną  
ok. 1 200 000 złotych.         (luki)

Powstanie Klub „Senior+”
Bardzo cieszy nas fakt, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-

nej zakwalifikował złożony projekt do otrzymania dofinansowania w 2018 
roku z budżetu państwa w ramach edycji 2018 programu wieloletniego 
pod nazwą „SENIOR+” na lata 2015–2020, obejmujący utworzenie i wy-
posażenie placówki Senior+ w naszym mieście w kwocie 150 000 złotych.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych uruchomiony zosta-
nie w Wiśle przy ul. Dziechcinka 4 Klub „SENIOR+” , którego otwarcie 
planuje się jeszcze w tym roku. W wydzielonej dla klubu części budynku 
znajdzie się sala spotkań, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie na 
spożycie posiłków, łazienka i WC dostosowane dla osób niepełnospraw-
nych, pomieszczenia do zajęć rehabilitacyjno–ruchowych, pomieszcze-
nia do oglądania telewizji, przeczytania książki, itp. Aktualnie jesteśmy 
w trakcie sporządzania porozumienia dotyczącego zasad realizacji, fi-
nansowania i rozliczenia zadania wraz z przyznaną dotacją.

Klub prowadzony będzie w ramach struktury organizacyjnej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle. Mamy nadzieję, że to 

miejsce spotkań seniorów w naszym 
mieście spełni oczekiwania, bardziej 
zaktywizuje osoby starsze, a co naj-
ważniejsze będzie tętnić życiem na 
co dzień.

Anna	Bujok	–	Kierownik	MOPS
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STACJA NAPRAWCZA  
DLA ROWERZYSTÓW

Nad Wisłą, przy Bulwarze Księżycowym, tuż obok Zabytkowego 
Parku Przygód stanęła samoobsługowa stacja naprawcza, która słu-
żyć będzie wszystkim rowerzystom potrzebującym doraźnej pomocy 
dla swojego sprzętu, drobnych napraw, czy chociażby dopompowa-
nia kół. Stacja umożliwia między innymi wymianę dętki rowero-
wej, regulację hamulców, regulację przedniej i tylnej przerzutki czy 
montaż i demontaż pedałów rowerowych. Ręczna pompka powietrza 
z adapterem na wszystkie zawory rowerowe pozwala na dopompo-
wanie powietrza również do wózków dziecięcych czy inwalidzkich.  
Z kolei QR code znajdujący się na froncie stacji daje możliwość sko-
rzystania z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw 
usterek rowerowych.

Wyposażenie stacji: wkrętak  krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak 
TORX T25, klucz nastawny, klucze nasadowe do deskorolki, klucz 
płaski 8×10 mm, klucz płaski 13×15 mm, zestaw imbusów w ręko-
jeści, łyżki do opon, stacjonarna ręczna pompka z tłokiem ze stali 
kwasoodpornej – zakres ciśnienia od 0>10 BAR z adapterem na 
wszystkie zawory.

Stacja została zakupiona w ramach projektu „Wisła i Jabłonków 
– połączeni przez rzekę” współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko 
w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V–A Repub-
lika Czeska – Polska.

Tadeusz	Papierzyński

„Wiślański brucliki i wałaszczoki” 
Rusza kolejny projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo Kul-
turowe – Mistrz Tradycji”. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych pro-
jektów: „Wiślański żywotek i czepiec” oraz „Mistrzowskie koszułki”.

Zadaniem projektu „Wiślański brucliki i wałaszczoki” jest poka-
zanie i przekazanie umiejętności kunsztu wykrawania, zszywania i 
zdobienia bruclików (kamizelek) i wałaszczoków (wełnianych spod-
ni) jako elementu męskiego stroju góralskiego, występującego na 
terenie Wisły. W ramach działania odbędą się warsztaty krawieckie 
z wykonywania męskich bruclików oraz wałaszczoków. W ramach 
projektu zostaną zrealizowane nagrania filmowe z warsztatów, któ-
re będą miały charakter instruktarzowy. Dodatkowo planowane jest 
zorganizowanie wystawy powstałych elementów stroju góralskiego.

(WCK)
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka poleca

Angelika Kuźniak, Ewelina Karpacz–
Oboładze, Krótka historia o długiej miłości, 
Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

Mała i Ju to pseudonimy Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechow-
skiego – łączniczki i żołnierza Polski Podziemnej walczących z nie-
mieckim okupantem. Za działalność niepodległościową po II wojnie 
światowej zostali skazani na lata stalinowskiego więzienia i tam 
właśnie zakochali się w sobie. Na początku rozmawiali przy użyciu 
alfabetu Morse’a stukając kawałkiem metalu w dzielącą ich ścianę, 
a gdy przeniesiono ich do innych więzień, pisali do siebie listy. Do 
momentu ślubu w więziennym urzędzie nie spotkali się twarzą w 
twarz… Oprócz historii miłosnej autorki chcą przekazać czytelnikom 
wiedzę o tym, jak funkcjonował stalinizm niszcząc jednostki i całe 
rodziny. Warto przeczytać!

Agnieszka Zakrzewska, Do jutra w Amsterdamie: miłość nie 
zna granic, Wydawnictwo Edipresse, Warszawa 2018.

Bezrobotna dziennikarka ze Szczecina wyjeżdża pracować do 
Holandii jako sprzątaczka i dama do towarzystwa. Nieświadoma 
tego, że wyjazd do krainy tulipanów zmieni jej życie na zawsze… 
Debiut literacki autorki stanowi niejako rodzaj pamiętnika o trudnych 
doświadczeniach emigranta tęskniącego za ojczyzną. Wspomnienia 
pełne są opisów życia codziennego w Holandii, nowo poznanych lu-
dzi i cały wachlarz emocji. Pokazuje nam również ciemną stronę emi-
gracji zarobkowej — tęsknotę za rodziną, traktowanie emigrantów 
jako ludzi „gorszych”, będących na łasce i niełasce bogatych Holen-
drów. Ciekawa i wzruszająca opowieść o tym, że czasem los ma dla 
nas najlepszy scenariusz na dobre życie. Polecamy!

Eric Lindstrom, Do zobaczenia nigdy, Grupa Wydawnicza 
Foksal, Warszawa 2017.

Parker to szesnastolatka, która uwielbia poranne joggingi oraz 
gustuje w szalikach w dziwne wzory. Jednak dziewczynę od jej ró-
wieśników odróżnia jeszcze jedna rzecz. W wieku siedmiu lat stra-
ciła wzrok i od tego czasu, gdy otworzy oczy, ma przed sobą tylko 
ciemność. Czy to powód do załamania? Nie. Według niej nie. Jednak, 
gdy niespodziewanie w wypadku ginie jej mama, a ojciec popełnia 
samobójstwo, los wydaje się wymierzyć dziewczynie cios poniżej 
pasa. Czy trzeba mieć sokoli wzrok, żeby dostrzec światełko w tune-
lu? Okazuje się, że nie. Dla Parker nie jest ważne jak wyglądasz, czy 
nosisz firmowe ciuchy..., ona polubi Cię takim jakim jesteś. Szczera 
i wzruszająca opowieść o przyjaźni, a przede wszystkim o tolerancji. 
Gorąco polecamy!                                    Oprac.	MBP	Wisła

Niechciany komisarz Wisły
Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 

24 kwietnia podjęła trudny temat władzy i polityki w przedwojennej 
Wiśle i województwie śląskim. W związku z tym postać komisarza 
Władysława Miedniaka, który swój urząd z nadania wojewody Mi-
chała Grażyńskiego pełnił w latach 1934–1939, przedstawiła historyk 
Danuta Szczypka. Dyskusja nad kontrowersyjnymi decyzjami ówczes-
nego włodarza Wisły była niezwykle żywa, zastanawiano się bowiem 
nad tym, czy miejscowość byłaby dziś taka jaka jest, gdyby nie bez-
kompromisowa postawa komisarza.

Władysław Miedniak (1879–1967) pochodził z Krakowa i był 
nauczycielem przedmiotów ścisłych w szkołach średnich i wyższych 
we Lwowie, Myślenicach, Poznaniu i Katowicach, gdzie został wi-
zytatorem i zwierzchnikiem oświaty w młodym województwie ślą-
skim. Jego pasją były: teatr, przyroda i fotografia, działał także w 
polsko–włoskim stowarzyszeniu Dante Alighieri. W 1934 roku został 
mianowany komisarzem Wisły i realizował politykę sanacyjnego wo-
jewody Michała Grażyńskiego, wchodząc w nieustanne konflikty z 
miejscową ludnością. Wieś została rozbudowana i zmieniona w mod-
ny kurort, inwestycje z tamtego czasu służą mieszkańcom Wisły do 
dziś, ale koszty społeczne tego skoku cywilizacyjnego były bardzo 
wysokie. Największe straty poniosła Parafia Ewangelicko–Augsbur-
ska zmuszana do odsprzedaży własnych gruntów w centrum za bez-
cen i stale znajdująca się pod groźbą wywłaszczenia.

Rozwój i inwestycje wymagają ofiar, ale jaką cenę warto zapłacić 
i kto ma ponosić największe koszty – wokół tego pytania rozgorzała 
dyskusja. Przykład Władysława Miedniaka, w którym mieszkańcy 
Wisły widzieli przede wszystkim swojego gnębiciela, wskazuje, że 
niezwykle trudno jest ocenić jego działalność, nawet po wielu latach. 
Uczestnicy dyskusji po zakończeniu spotkania zwiedzili także wysta-
wę „Sejm Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego”, która świetnie skom-
ponowała się z tematem spotkania. Zapraszamy na kolejne spotkania 
grupy dyskusyjnej! Najbliższe 29 maja.           (drc)

„Z dala od orkiestry” i „Sejm Śląski…”
19 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniego-

nia w Wiśle odbyła się projekcja filmu „Z dala od orkiestry”, która 
zainaugurowała obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Dokument w reżyserii Rafaela Lewandowskiego, lau-
reata Paszportu Polityki, podczas dwóch seansów obejrzało ponad 
100 osób: młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich 
i chętni mieszkańcy Wisły.

Film opowiada o życiu i działalności Zygmunta Lubicz–Zaleskie-
go (1882–1967), który z powodu swojego zaangażowania patriotycz-
nego musiał emigrować na Zachód już przed I wojną światową. Jako 
polski historyk literatury, krytyk, tłumacz, filozof, poeta i publicysta, 
a także muzyk pracował na rzecz rozwoju polskiej kultury we Fran-
cji. Miał istotny wkład w budowę silnej i niezależnej Polski poprzez 
kulturę, którą uważał za największą i najlepszą broń w obronie i bu-
dowaniu odrodzonej Ojczyzny. Na ekranie wypowiadają się m.in. 
Wojciech Pszoniak i prof. Franciszek Ziejka.

Uczestnicy projekcji zwiedzili także wystawę pt. „Sejm Śląski i 
Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotografii ze zbiorów 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach”. Wystawa planszowa prezentuje 
najciekawsze materiały (rękopisy, fotografie, książki i czasopisma) 
związane z 95. rocznicą powstania Sejmu Śląskiego oraz Bibliote-
ki Sejmu Śląskiego. Została przygotowana w ubiegłym roku przez 
pracowników wojewódzkiej Biblioteki Śląskiej w Katowicach na 
podstawie jej bogatych zbiorów, a teraz prezentowana jest w Wiśle. 
Ekspozycję oprócz uczestników projekcji zwiedzili także gimnazja-
liści, dla których była to nieco inna niż na co dzień lekcja historii.

Film i wystawa to pierwsze wydarzenia edukacyjne i kulturalne 
związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości, jakie będą od-
bywały się w Wiśle do listopada 2018 roku. Część z nich (kalendarz 
dostępny na stronie internetowej miasta www.wisla.pl) odbywać się 
będzie w sali głównej biblioteki. Zapraszamy!        (drc)
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Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza!

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, spot-
kania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery z kij-
kami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktyw-
nych! Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).

Zarząd	Wiślańskiej	Akademii	Aktywnych

Stowarzyszenie Grupa Twórców 
Wiślanie zaprasza!

Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie zaprasza wszystkie chęt-
ne osoby twórczo zakręcone do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. 
Oferujemy możliwość własnej samorealizacji, udział w wystawach, wer-
nisażach i jarmarkach. Stała wystawa prac w Galerii u Niedźwiedzia.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Galerii u Niedźwiedzia 
(Dom Zdrojowy, wejście od strony Parku Kopczyńskiego), codzien-
nie od 10.00 do 14.00 latem od 10.00 do 16.00.

Zarząd	Stowarzyszenia	GTW

Na drodze marzeń 
W Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle można 

oglądać wystawę malarstwa Arkadiusza Legierskiego pod tytułem 
„Na drodze marzeń”. Wernisaż odbył się 14 marca i był okazją na 
spotkanie oraz rozmowę z artystą.

Na otwarcie wystawy licznie przybyli goście – rodzina artysty, 
znajomi, a także przedstawiciele Rady Powiatu Cieszyńskiego w oso-
bach wicestarosty Marii Cieślar i radnego powiatowego Ludwika Ku-
boszka, oraz przedstawiciele samorządu Gminy Istebna. Zebranych 
gości przywitała kierownik muzeum Małgorzata Kiereś, zaś sylwet-
kę artysty przybliżyła Agnieszka Macoszek. Artysta opowiedział o 
swojej pracy twórczej. Szczególne słowa podziękowania skierował 
na ręce swojej mamy Zofii Legierskiej.

Artysta pochodzi z Koniakowa, tam się urodził i osiadł w domu ro-
dzinnym, tworząc bezpieczną przystań dla żony Marioli i dwóch synów. 
Arkadiusz Legierski na co dzień zajmuje się gospodarstwem domowym 
i pracą zawodową – jest lakiernikiem samochodowym. Po znojnym dniu 
znajduje siłę i czas na realizowanie swoich malarskich pasji. Przygodę 
z malarstwem rozpoczął dwadzieścia lat temu, kiedy zaczęły powsta-
wać jego pierwsze prace. Tematem obrazów jest głównie pejzaż: leśne, 
wijące się ścieżki i strumyki, krajobrazy morskie oraz góry. W swych 
twórczych poszukiwaniach autor próbuje nowych środków wyrazu, stąd 
pojawiają się u niego abstrakcje, będące swego rodzaju eksperymentem 
malarskim. Zamiłowaniem do farb i pędzla zaraził sześcioletniego syna, 
który maluje razem z tatą. Podporą dla artysty jest żona Mariola, wspie-
rająca jego działania twórcze, dopinguje męża i zachęca do malowania. 
Jest pierwszą osobą oceniającą dzieła, wychodzące spod ręki twórcy. 
Ekspozycja prac w muzeum jest pierwszą wystawą indywidualną Ar-
kadiusza Legierskiego. Wcześniej prezentował swoje obrazy na wysta-
wach twórczości ludowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Istebnej.

Ekspozycja w Muzeum Beskidzkim jest jeszcze czynna do 14 
maja. Zapraszamy do obejrzenia twórczości artysty w ostatnich 
dniach wystawy!		 	 	 													Agnieszka	Macoszek		
 

Kreatywne spotkania w muzeum 
Muzeum Beskidzkie im A. Podżorskiego zaprasza w każdą środę w 

godz. 10.00 – 11.00 do wzięcia udziału w cyklu „Kreatywne spotkania”, 
na których nauczymy się jak zrobić wiosenne krokusy. Spotkania są bez-
płatne. Materiały zapewnia muzeum. Zapraszamy.

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem tel.: 33 855 22 50. 
Maksymalna ilość uczestników to 20 osób.        (AM)

Nagrody Miasta Wisły  
w dziedzinie kultury i sztuki 

Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że 15 maja (wtorek) mija 
termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisły w 
dziedzinie kultury i sztuki.

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, 

czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, 
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu 
Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedź-
wiedzia”). Wystawa czasowa: malarstwo Arkadiusza Legierskiego 
pod tytułem „Na drodze marzeń” (do 14 maja), wystawa pocztówki 
pt. „Pozdrowienia z Beskidów” (16 maja – wernisaż).

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. Wystawa: wystawa fotografii Alina Giza „Miej-
ska Dżungla” (finisaż 25 maja o godz. 17.00). Wystawa malarstwa 
Jerzego Macieja Klimczaka „W stronę abstrakcji” (od 26 maja). Dom 
Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Wystawa malarstwa Beaty Sikory–Małyjurek i Roberta Heczko.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w 
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozy-
cja stała (Salvador Dali w Wiśle).

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 spado-
chroniarzy.

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 so-
boty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Eks-
pozycja 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.
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Jerzy Czyż (1934–2018) 
– lekarz ginekolog, położnik, działacz 

sportowy i społeczny
10 marca 2018 roku zmarł lekarz Jerzy Czyż. Urodzony w Wiśle, 

od początku do końca z nią związany. Dzieciństwo, lata szkoły pod-
stawowej, które częściowo przypadały na okres II Wojny Światowej, 
oraz czasy liceum spędził w rodzinnym domu na Oazie, w „Bazarze”, 
wraz ze swoim młodszym rodzeństwem – bratem Andrzejem oraz 
siostrami Haliną i Zosią.

Po zdaniu matury w 1951 roku rozpoczął studia na Akademii 
Medycznej w Katowicach. Podczas studiów był członkiem Aka-
demickiego Związku Sportowego w sekcji piłki siatkowej, gdzie 
wraz z kolegami odnosił liczne sukcesy .W latach późniejszych był 
również zawodnikiem w klubie „Start” Wisła. W 1954 roku pod-
czas Mistrzostw Polski Zrzeszenia „Start” wywalczył z kolegami 
z drużyny tytuł wicemistrza kraju, a w tym samym roku główne 
trofeum w I Spartakiadzie Zrzeszenia Sportowego „Start”. W roku 
1955 wywalczył wicemistrzostwo w Międzynarodowym Turnieju 
w Trzyńcu (Czechy), a rok później, w 1956, mistrzostwo Polski 
Zrzeszenia „Start”.

Po ukończeniu studiów podjął na krótko pracę w Krakowie, gdzie 
mieszkał wraz ze swoja żoną Barbarą. Powołany do wojska do jedno-
stki w Żaganiu, pracował na początku jako ogólny lekarz wojskowy. 
Później rozpoczął pracę w szpitalu w Żaganiu, gdzie kolega z oddzia-
łu ginekologicznego poprosił czy nie zechciałby pracować na tym 
oddziale, bo brakowało rąk do pracy i potrzebna była pomoc. W ten 
sposób rozpoczęła się Jego droga jako lekarza ginekologa–położnika.

Do Wisły powrócił w 1968 roku. Rozpoczął pracę w nowopo-
wstałej Przychodni „Dziechcinka” na Oazie, której był pierwszym 
kierownikiem, uczestnicząc w oficjalnym otwarciu tej placówki. W 
przychodni tej od samego początku funkcjonowała Izba Porodowa, 
gdzie od momentu jej powstania do likwidacji w latach 90. był jej 
kierownikiem. Z Przychodnią „Dziechcinka” związany był czynnie 
do roku 2014, kiedy to w wieku 80 lat, ze względu na stan zdrowia, 
musiał zrezygnować z pracy. Gdyby nie choroba pracowałby pewnie 
dłużej, ponieważ praca przynosiła mu dużo radości i zadowolenia.

Jerzy Czyż przez ponad 30 lat pracował także w cieszyńskim 
szpitalu na oddziale ginekologiczno–położniczym, gdzie dyżurował 
regularnie raz w tygodniu w środy i często w weekendy. Oprócz za-
jęć zawodowych udzielał się także społecznie. Brał czynny udział w 
tworzeniu nitki gazociągowej w Wiśle w rejonie Oazy. Jego pasją był 
sport. Oprócz wspomnianej gry w siatkówkę, grał również w tenisa 
ziemnego oraz jeździł na nartach. 
Wraz ze swoim kolegą Michałem 
Cichym stworzył przy KS „Start” 
w Wiśle sekcję tenisa ziemnego. 
Funkcjonowanie sekcji oparte było 
o działalność społeczną. Był dłu-
goletnim kierownikiem sekcji, jej 
działaczem, za co został odzna-
czony srebrną odznaką zasłużony 
dla Polskiego Związku Tenisowe-
go. Sekcja tenisowa na przełomie 
lat 70/80 działała bardzo prężnie. 
Opracował własny program szko-
lenia dla dzieci realizowany przez 
instruktora Jana Czyża, dzięki któ-
remu grupa dzieci do lat 12 była 
najlepsza w regionie.

Był wspaniałym, dobrym czło-
wiekiem, kochającym ojcem, za-
wsze pogodnym i uśmiechniętym. 
Takim zapamiętamy go na zawsze. 
Odszedł od nas po długiej chorobie.

Barbara	Musioł	–	córka

ZBADAJMY SWOJE KORZENIE, 
POBAWMY SIĘ HISTORIĄ 

Takie hasło od 10 lat towarzyszy wiślańskim uczniom, podsu-
mowującym swoją edukację regionalną. 24 kwietnia zakończyły się 
zmagania w kolejnym Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wiśle. 
Tym razem tematem przewodnim, zgodnie z sugestiami dyrektorów 
szkół, był Rok Rzeki Wisły.

Oprócz wiedzy podstawowej o naszej miejscowości uczestnicy 
musieli zgłębić zagadnienia związane z siecią rzek i dopływów Wi-
sły w naszym mieście oraz legendy od źródeł Wisły. Świetnie pora-
dzili sobie uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 z Głę-
biec: Joel Kojma, Amelia Szturc, Mateusz Skiba i Nikola Kędzior. 
Ich starsi koledzy z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich: 
Justyna Zogata, Martyna Olszak, Martyna Kiecko też pochwalili się 
sporą wiedzą o naszej Małej Ojczyźnie. Pytania i zadania konkurso-
we przygotował zespół pod kierunkiem Grażyny Pruskiej. Konkurs 
organizowany był we współpracy z Burmistrzem Miasta Wisła.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy 
cenne nagrody, a w podziękowaniu za odwagę Towarzystwo Miłoś-
ników Wisły zaprosiło ich na wycieczkę po Wiśle ze zwiedzaniem 
Rezydencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu. Gratulujemy i zapra-
szamy do udziału w konkursie w przyszłym roku.

Grażyna	Pruska

Spotkanie w Centrum
Tradycyjnie jesienią i na wiosnę mieszkańcy Zarządu Osiedla 

nr 1 Wisła Centrum spotykają się z burmistrzem Wisły Tomaszem 
Bujokiem i przewodniczącym Rady Miasta Wisła Januszem Podżor-
skim, omawiając najważniejsze sprawy miasta.

Zebranie osiedlowe zorganizował Zarząd Osiedla nr 1 pod prze-
wodnictwem Grażyny Pruskiej. W sprawozdaniu z działalności przy-
pomniano imprezy zorganizowane przez Zarząd: festyn osiedlowy 
z szukaniem kwiatu paproci, konkursem na najlepsze danie z grilla, 
konkursem wiedzy o Wiśle na wesoło i zabawę na wiślańskiej binie. 
Pogratulowano udziału mieszkańców Centrum w korowodzie dożyn-
kowym i licznych imprezach organizowanych przez miasto i organi-
zacje społeczne. 

W dyskusji poruszano wiele spraw dotyczących sprawnego i 
bezpiecznego funkcjonowania miasta. Zwrócono uwagę na: wycięte 
i nie uprzątnięte drzewa oraz gałęzie na przystankach, wałach i w 
wykopach kolejowych, dziurawe mostki przy Gróniczku i basenie, 
modernizację ulicy Wodnej, parku i bulwarów nad Wisłą, budowę 
hali sportowej za blokami, regulację ruchu z osiedla na ulicy Stal-
macha, dostęp do naziemnych kanałów TV. Sporym problemem dla 
mieszkańców jest brak usług stomatologicznych refundowanych 
przez NFZ oraz zastopowanie rozbudowy ośrodka Medikool na Oa-
zie. Coraz częściej na publicznych drogach i w ogrodach pojawia się 
zwierzyna leśna – dziki i jelenie, których spotkanie z ludźmi nocą czy 
też wczesnym rankiem może być niebezpieczne. Burmistrz Tomasz 
Bujok poinformował licznie zebranych o bieżących pracach urzędu 
i planach na najbliższe lata, uspokajając obawy wiślan o zadłużenie 
miasta. Zarząd Osiedla nr 1 podziękował za współpracę i zachęcił 
mieszkańców do udziału w tegorocznych imprezach miejskich.

Grażyna	Pruska	–	Przewodnicząca	Zarządu	Osiedla	nr	1
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Posprzątali Nową Osadę 
21 kwietnia mieszkańcy Nowej Osady oraz Gościejowa, po raz ko-

lejny przystąpili do akcji „Wiosenne sprzątanie osiedla”.
Zebrano śmieci m.in. z ulic: Wyzwolenia, Gościejów, Łukowa, Na 

Groń i innych (ok. 40 worków śmieci). W akcji udział brały całe rodziny, 
zwłaszcza młodzież zaangażowana była w porządkowanie osiedla. Po 
zakończeniu pracy, wszyscy spotkali się w na wspólnym pieczeniu kieł-
basek w „Dworku nad Wisłą”.

Dziękujemy właścicielom „Dworku nad Wisłą” za udostępnienie 
grillowiska. Dziękujemy mieszkańcom, radnym oraz członkom Zarządu 
Osiedla nr 7 Nowa Osada za zaangażowanie i pomoc. Zapraszamy na 
kolejną imprezę osiedlową, którą jest zaplanowane na 26 maja „Święto 
Sąsiada”.                  Iwona	Boś	–	Przewodnicząca	Zarządu	Osiedla	nr	7

Zebranie w Nowej Osadzie
17 kwietnia w „Dworku nad Wisłą” odbyło się zebranie sprawo-

zdawcze Zarządu Osiedla nr 7 Nowa Osada, na którym gościliśmy 
burmistrza Wisły Tomasza Bujoka. W zebraniu uczestniczyli również: 
przewodniczący Rady Miasta Janusza Podżorski, sekretarz miasta 
Sylwester Foltyn, dzielnicowy Tomasz Probosz oraz radni Bronisław 
Szalbót i Zdzisław Pilch.

Na zebraniu zostało przedstawione sprawozdanie z działalności 
Zarządu Osiedla nr 7 za rok 2017. Zarząd działał w składzie: Iwona 
Boś – przewodnicząca, Irena Bujok – zastępca, Mirosława Sanecka – 
sekretarz, Alicja Procner, Marek Cieślar – skarbnik, Grzegorz Pilch i 
Ryszard Cieślar. Zarząd Osiedla w minionym roku zebrał się na czte-
rech posiedzeniach. 20 marca miało miejsce zebranie sprawozdaw-
cze, natomiast 6 listopada odbyło się zebranie w sprawie Budżetu 
Obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańców Wisły zostało 
zrealizowane oświetlenie na ul. Gościejów.

W roku 2017 Zarząd Osiedla realizował następujące zadania: trady-
cyjne zawody osiedlowe w narciarstwie zjazdowym na wyciągu Nowa 
Osada, sprzątanie osiedla (w zeszłym roku zebraliśmy aż 80 worków 
śmieci), Święto Sąsiada, Dzień Dziecka połączony z jajecznicą i Festyn 
Osiedlowy. Organizowaliśmy również wycieczki osiedlowe. Ponadto 
mieszkańcy Nowej Osady licznie reprezentowali naszą dolinę w Dożyn-
kach. Nie zabrakło także tradycyjnego meczu piłkarskiego Kawalerowie 
kontra Żonaci oraz Mikołaja dla dzieci, które podczas spotkania miały 
okazję zaprezentować swoje zdolności artystyczne i manualne. Zarząd 
Osiedla Nowa Osada zajmował się również pomocą w załatwianiu bie-
żących spraw mieszkańców, m.in. oświetlenia ul. Wyzwolenia.

W zebraniu brało udział niespełna 30 osób. Burmistrz Tomasz Bujok 
odpowiadał na ważne i nieraz trudne pytania mieszkańców. Nie obyło 
się bez burzliwej dyskusji na temat bieżących spraw, tj.: oświetlenia i od-
wodnienia ulic, czy też dróg dojazdowych do posesji. Dzielnicowy To-
masz Probosz omówił projekt Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za udział w zebraniu oraz za-
praszamy na nasze imprezy osiedlowe w roku 2018. Przypominam, 
że spotykamy się już 21 kwietnia na wspólnym sprzątaniu osiedla. 
Dziękuję moim kolegom z Zarządu Osiedla, Radnym oraz wiślań-
skim przedsiębiorcom za zaangażowanie podczas realizowanych 
przez nas imprez. Zachęcamy państwa do zgłaszania swoich pro-
pozycji i pomysłów dotyczących ważnych spraw osiedlowych oraz 
imprez drogą telefoniczną lub mailową: Iwona Boś, tel.: 601 340 881 
lub e–mail: biuro@wisla–travel.pl.

Iwona	Boś	–	Przewodnicząca	Zarządu	Osiedla	nr	7	Nowa	Osada

Rewitalizacja przestrzeni 
miejskich celem poprawy  

jakości środowiska miejskiego  
na terenie Gminy Wisła

Łączna powierzchnia objęta projektem to aż 10 797,86 m2, część to 
istniejące tereny zielone, wymagające rewitalizacji (ok. 4252,39 m2), 
a część to tereny zdegradowane, które po zrealizowaniu projektu rów-
nież spełniać będą funkcję terenów zieleni miejskiej (6545,47 m2).

Dzięki projektowi powstanie aż 8099,22 m2 terenów biologicz-
nie czynnych (ok. 75% powierzchni całej inwestycji).

Zadanie podzielono na kilka części:
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Jonidło” w Wiśle – projekt 

obejmuje aranżację terenu rekreacyjnego w kompleksie „Jonidło”, w 
tym uporządkowanie terenu, małą architekturę, nawierzchnie i nasa-
dzenia zieleni. Projekt przewiduje również oczyszczenie i wzmocnie-
nie skarp otaczających oczko wodne oraz dwóch wysp w jego cen-
tralnej części tzw. kiszką faszynową o łącznej długości ok. 405 mb 
według rozwiązania systemowego, a także przebudowę istniejącego 
pomostu i połączenie go z jedną z wysp. W ramach projektu zakłada 
się całkowitą likwidację chwastów, stanowiących głównie gatunki 
obce w polskiej florze i gatunków inwazyjnych roślin (w szczegól-
ności – rdestowiec japoński); oraz nasadzenia łącznie 823 szt. roślin.

Rewitalizacja terenu zielonego za Karczmą Beskidzką – I etap 
projektu rewitalizacji zakłada przede wszystkim usunięcie drzew 
stwarzających zagrożenie z uwagi na swój niewłaściwy stan zdrowot-
no–sanitarny, naruszoną statykę lub rosnących w zbyt dużym zwar-
ciu. II etap projektu obejmuje wykonanie szaty roślinnej – nasadzenia 
form ozdobnych: drzew, krzewów, bylin i traw oraz założenie łąki 
kwietnej z rodzimych gatunków bylin (28 gatunków roślin dobranych 
odpowiednio do wymogów siedliska, w tym także gatunki rodzime), 
utworzenie alejek i montaż małej architektury.

Rewitalizacja terenu zielonego obok budynku Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśle – I etap projektu rewita-
lizacji zakłada przede wszystkim usunięcie drzew stwarzających za-
grożenie z uwagi na swój niewłaściwy stan zdrowotno – sanitarny, 
naruszoną statykę, rosnących w zbyt dużym zwarciu i kolidujących 
z istniejącą linią napowietrzną. II etap projektu obejmuje wykonanie 
szaty roślinnej – nasadzenia form ozdobnych: drzew, krzewów, by-
lin i traw. Zakłada się zastosowanie 15 gatunków roślin dobranych 
odpowiednio do wymogów siedliska, w tym także gatunki rodzime. 
Na terenie inwestycji powstaną alejki parkowe, mała fontanna oraz 
zostanie zamontowana mała architektura.

Przedsięwzięcie o wartości 2 185 869,54 PLN sfinansowane bę-
dzie z 2 źródeł: z Funduszu Spójności w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko – 1 064 310,25 PLN co stanowi 
48,69% całości kosztów inwestycyjnych (85,00% kosztów kwalifi-
kowalnych) oraz ze środków własnych – 1 121 559,29 PLN – 51,31% 
całości kosztów inwestycyjnych – wartości wynikające z wniosku o 
dofinansowanie, przed podpisaniem umowy z wykonawcą. 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia br.
W związku z realizacją przedmiotowego projektu, który jest 

współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014–2020, informujemy o funkcjonowaniu me-
chanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych niepra-
widłowości i nadużyć finansowych. W celu zgłoszenia podejrzenia 
wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy: wysłać wiadomość 
elektroniczną (e–mail) na adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub 
skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie: www.pois.
gov.pl\nieprawidlowosci.

Paulina	Szotkowska
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KRONIKA POLICYJNA

– 11 kwietnia na ulicy Kolejowej zatrzymano mieszkańca 
Ustronia, który prowadził „pod wpływem” samochód marki Audi. 
Badanie wykazało obecność ok. 1 promila alkoholu w jego orga-
nizmie. To jednak nie jedyny problem delikwenta, gdyż w czasie 
kontroli okazało się, że jeszcze posiada przy sobie marihuanę.

– 18 kwietnia złodziej włamał się do autobusu zaparkowanego 
na dworcu przy ul. Lipowej. Jego łupem padła gotówka w kwocie 
200 złotych.

– 19 kwietnia w lokalu gastronomicznym przy ul. 1 Maja do-
szło do kradzieży gotówki i dokumentu. Złodziej skorzystał z oka-
zji i otwartych drzwi lokalu.

– 20 kwietnia funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wiśle 
zatrzymali w jednym z wiślańskich marketów mieszkankę Cie-
szyna, która ukradła artykuły spożywcze i alkohol o wartości ok. 
800 złotych.

– 20 kwietnia n ul. Ustrońskiej zastopowano nietrzeźwego 
kierowcę VW Golfa, któremu alkomat pokazał ok. 2,5 promila 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

– 23 kwietnia w Wiśle doszło do usiłowania oszustwa meto-
dą na tzw. „wnuczka”. Od mieszkanki naszego miasta próbowano 
wyłudzić 30 000 złotych pod pozorem pokrycia kosztów wypadku 
drogowego. Policja apeluje o czujność i ostrzega przed tego typu 
próbami oszustw.

We	współpracy	z	p.o.	Komendanta	KP	Wisła	Tomaszem	Domagałą
opracował	Łukasz	Bielski

Podsumowali projekty 
30 kwietnia podsumowano dwa projekty, które wspólnie realizo-

wały miasta Wisła i Jabłonków. „Wisła i Jablunkov kliszą malowane 
– cztery pory roku na beskidzkim pograniczu” oraz „Wisła i Jabłonków 
– połączeni przez rzekę” są współfinansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa 
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w 
ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V–A Republika 
Czeska – Polska.

Spotkanie podsumowujące projekty, w których uczestniczyli 
przedstawiciele władz obu miejscowości i zaproszeni goście, rozpo-
częło się od zwiedzania Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowi-
czówka”. Następnie w izbie poświęconej Julianowi Ochorowiczowi 
na multimedialnej prezentacji zaprezentowane zostały działania pro-
jektowe. W przypadku projektu „Wisła i Jablunkov kliszą malowane 
– cztery pory roku na beskidzkim pograniczu” były to: cykl czterech 
jednodniowych warsztatów fotograficznych w Wiśle i Jabłonkowie, 
stworzenie podstrony www.kliszamalowane.wisla.pl (prezentowane są 
na niej fotografie obu miejscowości, witryna ma cztery wersje języko-
we), wystawa zdjęć w wersji wielkoformatowej (mobilna ekspozycja, 

którą pokazano w Wiśle i Jabłonkowie), wydanie 2000 sztuk albumu 
fotograficznego, produkcja i emisja spotów promocyjnych w mediach 
ogólnokrajowych i lokalnych, produkcja gadżetów promocyjnych i or-
ganizacja spotkania podsumowującego projekt z prezentacją albumu i 
kalendarza ściennego. Budżet projektu wyniósł 32 292,50 euro, w tym 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 
27 448,62 euro, z budżetu państwa 1 614,63 euro, a wkład własny gmi-
ny wyniósł w tym przypadku 3 229,25 euro. Natomiast w ramach pro-
jektu „Wisła i Jabłonków – połączeni przez rzekę” zrealizowano m.in.: 
Rodzinny Rajd Rowerowy na Baranią Górę, Nocny Rajd Pieszy na 
Baranią Górę, Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski, spoty promocyj-
ne Wisły i Jabłonkowa (emitowane w grupie TVN i Polar TV), zakup 
samoobsługowej stacji naprawczej do rowerów, zamontowanie tablicy 
przy początku rzeki Wisły oraz wydanie informatora turystycznego. 
Budżet tego projektu to 22 841,25 euro, w tym dofinansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 19 415,06 euro, 
z budżetu państwa 1 142,06 euro, a z gminnego budżetu 2 284,13 euro.

Po spotkaniu w „Ochorowiczówce” jego uczestnicy udali się do 
centrum miasta, by na własne oczy zobaczyć efekty działań projek-
towych – stację naprawczą do rowerów oraz dzieła, jakie powstały 
podczas pleneru rzeźbiarskiego na Skolnitym. Całość zakończył po-
częstunek dla gości w Chacie Olimpijczyka Jasia i Helenki.      (luki)
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Świętowali 3 Maja
3 maja w Wiśle tradycyjnie obchodzono Święto Narodowe Trze-

ciego Maja. Kolejna uroczystość, związana z rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja odbyła się pod Pomnikiem Poległym i Walczą-
cym o Polskość i Wolność Ojczyzny.

Punktualnie o godz. 12:00, w samo południe, rozpoczął się kon-
cert orkiestry dętej pod kierownictwem Henryka Itnera, która zadbała 
o oprawę muzyczną wydarzenia. O 12:30 zabrzmiał hymn państwo-
wy, rozpoczynający część oficjalną obchodów. Następnie burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek od wiślańskich harcerzy z 
12. Wielopoziomowej Drużyny „Tafadu” i wygłosił okolicznościo-
we przemówienie. – Doceniając wielkość myśli twórców Konstytu-

cji sprzed 227 lat, jesteśmy tutaj po to, aby zamanifestować, że nam 
Polakom zależy na naszym kraju, na naszej ojczystej ziemi. Przez 
wieki nasi przodkowie budowali i kształtowali Polskę, często płacąc 
najwyższą cenę za to, abyśmy my mogli w spokoju żyć i budować 
przyszłość dla następnych pokoleń. Obecnie mamy bezpieczną i roz-
wijającą się Polskę, w której codziennie musimy dokładać starań, by 
obrany kurs pozytywnego rozkwitu został utrzymany. Pamiętajmy 
również o tym, że także nasza Wisła jest nieodłącznym elementem 
kraju, w którym żyjemy. Nasza miejscowość jest pozytywnym przy-
kładem tego, jak wartości zawarte w Konstytucji 3 Maja, czyli wol-
ność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, mogą dobrze funk-
cjonować. Te wartości musimy wspólnie pielęgnować, jednocześnie 

dążąc do dalszego rozwoju naszej miejscowości. Kieruję do Państwa 
trzeciomajowy apel, prosząc o działanie i zaangażowanie w to, co 
wspólnie tworzymy – mówił gospodarz Wisły.

Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystyczne-
go w wykonaniu wiślańskiej młodzieży. Tym razem przygotowali go 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum i 
Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda. Ważnym punktem 
każdej uroczystości trzeciomajowego święta jest modlitwa ekumenicz-

na, którą w tym roku prowadzili ks. Łukasz Ostruszka z Parafii Ewan-
gelicko–Augsburskiej w Wiśle oraz ks. Wiesław Firlej z Parafii Rzym-
skokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle.

Po modlitwie, przy werblach orkiestry, nastąpiło tradycyjne zło-
żenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o 
Polskość i Wolność Ojczyzny. Kwiaty składały delegacje: Urzędu 
Miejskiego w Wiśle, Rady Miasta Wisła, Rezydencji Prezydenta RP, 
Zarządów Osiedli w Wiśle, Związku Polskich Spadochroniarzy, Nad-
leśnictwa Wisła, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej w Wi-
śle, Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle, Wiślańskiego Centrum 
Kultury, Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”, Zespołu Re-
gionalnego „Wisła”, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
Szkoły Podstawowej nr 1 Wisła Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 
Wisła Czarne, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce, 

Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka, Szkoły Pod-
stawowej nr 5 Wisła Jawornik, Liceum Ogólnokształcącego im. P. 
Stalmacha i Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. 
Reymonta.

Kontynuacją obchodów był koncert „Muzyczna Droga do Nie-
podległości”, który odbył się po południu w wiślańskim Amfiteatrze 
im. Stanisława Hadyny. Wykonała go Orkiestra Dętą „Power of Win-
ds” pod batutą Klaudiusza Janii.        (luki)
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Budżet 2018 z innej perspektywy 
Dochody – część 4  

– Porównanie z innymi gminami

12. Bieg po Nowe Życie 
za nami 

7 kwietnia w Wiśle odbyła się 12. edycja Biegu po Nowe Życie. 
To wydarzenie, które wspiera polską transplantologię. W marszu nordic 
walking wystartowały 62 sztafety. To rekord Biegu po Nowe Życie!

Uczestnikami wydarzenia byli ludzie ze świata sportu, filmu, muzy-
ki czy mediów, a przede wszystkim osoby po przeszczepach organów. 
Rywalizacja toczyła się w niezwykle sympatycznej i ciepłej atmosferze, 
a wszystkiemu towarzyszyła piękna, wiosenna pogoda i licznie zgroma-
dzona publiczność.

27–letni Artur Zychowicz jest aktywny, uprawia sport, z zeszłorocz-
nych XXI Światowych Igrzysk dla Osób po Transplantacji w hiszpańskiej 
Maladze przywiózł dwa brązowe medale. Pracuje w bardzo wymagającym 
zawodzie, jest lekarzem. Rozpoczął specjalizację z radiologii i diagnostyki 
obrazowej. Mężczyzna od dzieciństwa zmagał się z ciężka chorobą, au-
toimmunologicznym zapaleniem wątroby. Z czasem konieczny jest prze-
szczep narządu. Artur dostał nową wątrobę w 2011 roku, był wtedy na 
pierwszym roku studiów. Dawcą był młody mężczyzna. Zychowicz nie 
po raz pierwszy wziął udział w Biegu po Nowe Życie. – Takie wydarzenia 
uświadamiają społeczeństwu, że transplantacja to realny sposób ratowania 
ludzkiego życia – mówi. Dzisiaj w codziennej pracy lekarza spotyka się z 
pacjentami, którzy czekają na przeszczep albo żyją z nowymi narządami. – 
Mówię pacjentom, że sam jestem po przeszczepie. Ludzie czasem bardzo 
się tego boją, nie wiedzą, jak będzie wyglądało ich życie. Tymczasem to 
nie jest takie straszne, jakby się mogło wydawać. Po przeszczepie można 
prowadzić normalne, aktywne życie – przekonuje.

Na autoimmunologiczne zapalenie wątroby chorował także Bartosz 
Plachy z Brennej. – Pierwszym objawem był brak apetytu, nie byłem w 
stanie zjeść śniadania, robiło mi się niedobrze. Zaalarmowało to moją 
mamę, pielęgniarkę – opowiada. Bartek zmagał się z chorobą przez kilka-
naście lat. W 2014 roku dostał nową wątrobę i nowe życie. Justyna Wan-
dzik z Bytomia miała zaledwie 17 lat, gdy życie uratował jej przeszczep 
serca. – To było siedem lat temu. Żyję normalnie. Pracuję, w weekendy 
się uczę – mówi pani Justyna, która działa w Fundacji Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu. W zeszłym roku została nagrodzona tytułem 
„Wolontariusz Roku”. To wyróżnienie dla wolontariuszy pracujących 
nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Pani Justyna wspiera osoby 
czekające na przeszczep, zwłaszcza najmłodszych pacjentów. – Ludzie 
bardzo się tego boją. Nie wiedzą, co się będzie działo po zabiegu. Ja sama 
nie chciałam się zgodzić na przeszczep. Nie wiedziałam, czy uda mi się 
wrócić do normalnego życia – wspomina i dodaje. – Gdy ludzie czeka-
jący na przeszczep spotykają się z osobami, które mają to już za sobą, 
inaczej do tego podchodzą. Przekonują się, że warto wyrazić zgodę, że 
nie ma nic cenniejszego, niż życie.

Wszystkie te osoby wzięły udział w marszu nordic walking by poka-
zać, że dzięki nowym narządom dostały nowe życie. Jak co roku wsparły 
ich znane osoby ze świata filmu, teatru, sportu i muzyki, dziennikarze 
oraz przedstawiciele sponsorów. Na trasie zobaczyliśmy między inny-
mi ambasadora inicjatywy Przemysława Saletę, Izabelę Zwierzyńską, 
Mariusza Jakusa, Jarosława Kreta, Marcina Mroczka, Adę Palkę, Rafała 
Zawieruchę, Dorotę Czaję, Jarosława Jakimowicza, Tomasza Oświeciń-
skiego, Marka Plawgo, Cezarego Trybańskiego, Rafała Maślaka, Mariu-
sza Kałamagę, Odetę Moro, Grzegorza Kotowicza, Artura Siódmiaka, 
Piotra Gacka, Mariusza Jurasika, Joannę Kuberską, Bartosza Obuchowi-
cza, Martę Kuligowską, Jerzego Mielewskiego i Michała Olszańskiego. 
Na wydarzeniu nie zabrakło Ewy Pacuły, modelki i dziennikarki, by-
łej żony Przemysława Salety, ambasadora Biegu po Nowe Życie, który 
11 lat temu oddał jedną ze swoich nerek ich wspólnej córce, Nicole. – 
Dlaczego jestem na tym wydarzeniu? Odpowiedź jest prosta. Dotknęła 
mnie choroba w rodzinie, ratunkiem był przeszczep, do końca życia będę 
wspierać tą inicjatywę. Mój były mąż jest przykładem, że z jedną nerką 
można fantastycznie funkcjonować – przekonuje.

Wydarzenie promuje nie tylko przeszczepy od żywych dawców. 
Zachęca także ludzi do noszenia oświadczeń woli, będących zgodą na 
pobranie po śmierci narządów do przeszczepów.

Na mecie okazało się, że spośród wszystkich sztafet najlepszy czas 
osiągnęła drużyna JBB Bałdyga 1 (Marek Plawgo, Jakub Janczewski, 
Andrzej Kowalski) z czasem 15:47,3. Na drugim miejscu uplasowała się 
ekipa ESKA Info (Rafał Kieszek, Artur Zychowicz, Bartosz Kańtoch) ze 
stratą 4,4 sek. Trzecie miejsce dla sztafety Santander 6 (Cezary Trybań-
ski, Tomasz Tomiak, Łukasz Furmanek) – 5,5 sek straty. Spośród dwóch 
drużyn startujących pod nazwą Wisła, na szóstym miejscu uplasowała 
się ekipa w składzie: Janusz Podżorski, Tomasz Klos, Wanda Przybyl-
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ska (strata 1:06,7), natomiast miejsce 55. zajęła sztafeta, którą tworzyli 
Cezary Kochalski, Sebastian Szkudlarek i Ewa Zarychta (strata 3:57,4).

– Dlaczego warto wspierać Bieg po Nowe Życie? To oczywiste. Od-
danie narządu, zwłaszcza po śmierci, nic nas nie kosztuje, a może urato-
wać czyjeś życie. Noszę w portfelu oświadczenie woli, zresztą dostałem 
je na zeszłorocznym Biegu po Nowe Życie. Nie rozstaję się z nim – opo-
wiada Marek Plawgo.

Grafik Andrzej Pągowski mówi, że pamięta z filmu „Bogowie” taką 
scenę, gdy rodzina dowiaduje się, że ich bliski umarł i jest pytana o moż-
liwość pobrania narządów. – To moment, w którym wszyscy możemy 
być bogami, dać komuś nowe życie. Tymczasem, jak mówią lekarze, 
ciągle miewamy z tym problem i nadal niestety przeszczepów wykonuje 
się zbyt mało. Nie wiem, co jest po drugiej stronie, co dzieje się po naszej 
śmierci, ale jeśli liczą się tam jakieś „punkty”, to warto je zbierać. Myślę, 
że oddanie swojego narządu czy narządu kogoś bliskiego i uratowanie 
czyjegoś życia daje bardzo dużo „punktów” – mówi Pągowski, autor na-
gród rozdanych podczas IV Gali Polskiej Transplantologii Drugie Życie. 
W czasie uroczystości uhonorowano po raz czwarty osoby oraz insty-
tucje, które promują transplantologię w Polsce. W kategorii „Sport po 
transplantacji” nagrodę otrzymał Andrzej Haj, w kategorii „Wspieram 
polską transplantologię” nagrodzony został dziennikarz Michał Olszań-
ski, w kategorii „Media o transplantacji” – Super Express, a w kategorii 
„Partner Biegu po Nowe Życie” – Santander Consumer Bank. Nagroda 
została przyznana także w kategorii „Osobowość polskiej transplanto-
logii”, otrzymał ją konsultant krajowy w dziedzinie hematologii prof. 
Wiesław Jędrzejczak, który jako pierwszy w Polsce dokonał udanych 
przeszczepów szpiku kostnego.   (luki/mat.	prasowe)
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To była wyjątkowa Majówka w Wiśle. Długi weekend 
trwał wyjątkowo długo, bo aż… 9 dni. Atrakcji nie brakowało!

28 kwietnia rozpoczęła się wielka zabawa. „Swingowa 
Wiosna” rozpoczęła wiślańską Majówkę na placu Hoffa, gdzie 
zagrał zespół „Tarnogórski Big Band” z Tarnowskich Gór. 
Publiczność bawiła się znakomicie, a podczas koncertu można 
było rozegrać również partię szachową na dużej szachownicy. 
Organizatorzy dziękują DW Beskidy za przygotowanie poczę-
stunku dla występujących tego dnia artystów.

Dzień później, 29 kwietnia „Kolorowe Nutki” zabrały dzie-
ci w podróż do krainy zabawy. Na wiślańskim rynku zorgani-
zowano animacje dla najmłodszych, podczas których wspólnie 
z rodzicami dzieci tańczyły oraz bawiły się z Miki i Mini. Do-
datkową atrakcją były konkursy nagradzane pamiątkami oraz 
słodkościami. Na zakończenie całej zabawy najmłodsi uczest-
nicy udali się na lody ufundowane przez pana Bogdana. Spon-
sorem imprezy była Cukiernia „u Janeczki”.

Jednak absolutnym hitem tegorocznej majówki była praw-
dziwa, trwająca prawie cztery godziny, uczta muzyczna z 
udziałem zespołów Korek i Dżem. 1 maja w Amfiteatrze im. 
Stanisława Hadyny wybrzmiały przeboje legendarnej grupy, 
które porwały liczną publiczność. „Cegła”, „Jak malowany 
ptak”, „Sen o Viktorii”, czy „Wehikuł czasu” – te wszystkie 
hity i wiele innych fantastycznych przebojów zaserwowali 
swoim fanom muzycy Dżemu. Wszyscy świetnie się bawili, 
śpiewając piosenki wraz z zespołem i nagradzając grupę po 
każdym utworze gromkim aplauzem. 

Także 1 maja tradycyjnie została rozegrana Symultana Sza-
chowa. Nasz mistrz szachowy Janusz Raszka tym razem miał 
do rozegrania 17 partii. Wśród zawodników znalazły się osoby 

MAJÓWKA W WIŚLE
w bardzo różnym wieku, najmłodszy miał 9 lat, a najstarszy 51 
lat. Szachiści przyjechali do nas z Krakowa, Poznania, Świę-
tochłowic, Gliwic, Drogomyśla i Gdańska, byli również repre-
zentanci Wisły. Tym razem nikomu nie udało się wygrać ani 
zremisować z Symultanem, ale gra była bardzo ciekawa.

W trakcie Majówki tradycyjnie obchodzono Święto Naro-
dowe Trzeciego Maja, o którym szerzej piszemy na stronie 11. 
Z kolei na zakończenie tego, pełnego wrażeń „weekendu” ama-
torzy ruchu i aktywnego spędzania czasu mogli wziąć udział 
w Majowym Marszu Nordic Walking, oraz kibicować zawod-
nikom rywalizującym w zawodach Diverse Downhill Contest 
– Pucharze Polski w zjeździe rowerowym. Te dwa wydarzenia 
odbyły się w dniach 5–6 maja już po zamknięciu niniejszego 
wydania naszego miesięcznika. Relacje z tych imprez opubli-
kujemy w kolejnym numerze „Echa Wisły”. (luki) 
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Sportowcy aktorami?  
W wiślańskim liceum... tak!
Czy lektura szkolna może zaciekawić i bawić? Klasa sportowa 

Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle przeko-
nywała, że tak! Od dłuższego czasu trwały intensywne próby przed-
stawienia fragmentów „Lalki” Bolesława Prusa, których efekt mogła 
zobaczyć cała społeczność szkolna 18 kwietnia. Uczniowie klasy II a  
dowiedli, że są znakomici nie tylko w różnych dyscyplinach sporto-
wych, ale także w aktorstwie. Trud całej klasy, włożony w przygo-
towanie spektaklu, a także czuwającej nad scenariuszem polonistki 
Elżbiety Śliwki, został doceniony przez widzów. Mamy nadzieję, że 
wielu z nich mogłoby powtórzyć za Prusem, że: kto „Lalkę” przeżył, 
wiele przeżył. Wszystkim aktorom gratulujemy!        Elżbieta	Śliwka

Świąteczna dekoracja na rynku
W okresie Świąt Wielkanocnych i przez pierwsze kilka dni 

kwietnia, mieszkańcy Wisły oraz turyści, którzy wypoczywali w na-
szym mieście mogli podziwiać na placu Hoffa olbrzymie, drewniane 
jajo, będące dziełem naszego lokalnego artysty Grzegorza Michałka 
z pracowni JanosikArt. Dekoracji towarzyszyły świąteczne, kolorowe 
jajka, w których przechadzający się po rynku ludzie chętnie się fotogra-
fowali. Ozdoby cieszyły się dużym zainteresowaniem i wprowadziły 
na centralnym placu Wisły prawdziwie świąteczny klimat.       (luki)

VII Konkurs Gwarowy
16 kwietnia w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle od-

był się VII Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch „Mowa Ojców”. Organiza-
torami byli Muzeum Beskidzkie i Wiślańskie Centrum Kultury. 

W tym roku występy uczestników oceniało jury w składzie: Hele-
na Pustówka, Wanda Przybylska i Magdalena Łacek. W trakcie trwa-
nia konkursu Zuzanna Bujok przeczytała wszystkim zebranym fragment 
tekstu napisany gwarą. 

W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: 
– kategoria Przedszkola: 1. Kacper Procner (Zespół Szkolno–

Przedszkolny nr 2 Wisła Malinka, nauczyciel Alicja Pęcak), 2. Julia 
Pilch (Szkoła Podstawowa nr 5 Wisła Jawornik – oddział przedszkolny, 
nauczyciel Krystyna Pilch), 3. Maja Szarzec (Zespół Szkolno–Przed-
szkolny nr 1 Wisła Głębce, nauczyciel Judyta Bujok) oraz wyróżnienie 
Wojciech Szarzec (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 Wisła Malinka, 
nauczyciel Aleksandra Michalik);

– kategoria Szkoły Podstawowe klasy I–III: 1. Szymon Szarzec 
(Szkoła Podstawowa nr 1 Wisła Centrum, nauczyciel Katarzyna Kawu-

lok), 2. Nikodem Dragon (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Wisła Głęb-
ce, nauczyciel Bogusława Melcer), 3. Hanna Szarzec (Szkoła Podstawowa 
nr 5 Wisła Jawornik, nauczyciel Małgorzata Pilch);

– kategoria Szkoły Podstawowe klasy IV–VI: 1. Julia Nogowczyk 
(Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Wisła Głębce, nauczyciel Renata 
Broda), 2. Dominik Szturc (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 Wisła 
Malinka, nauczyciel Klaudia Szewczyk), 3. Tymon Pilch (Szkoła Pod-
stawowa nr 5 Wisła Jawornik, nauczyciel Maria Drobisz–Masny) oraz 
wyróżnienie Beniamin Cieślar (Szkoła Podstawowa nr 2 Wisła Czarne, 
nauczyciel Alicja Pieszka);

– kategoria Szkoły Podstawowe klasy VII i Gimnazjum klasy II 
i III: 1. Sebastian Wielgosz (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Wisła 
Głębce, nauczyciel Renata Broda), 2. Bartosz Marek (Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 Wisła Głębce, nauczyciel Renata Broda).

Organizatorzy bardzo dziękują Cukierni „Wiślanka” za słodki po-
częstunek.           Marlena	Fizek
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Wielkanocny koncert  
w Istebnej

8 kwietnia w Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Istebnej od-
był się koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego im. Je-
rzego Drozda w Wiśle. Młodzi muzycy z naszego miasta wystąpili 
na zaproszenie ks. Alfreda Stańka, proboszcza tamtejszej parafii.

Na program koncertu złożyły się utwory polskich kompozy-
torów, mistrzów epoki baroku i pieśni wielkonocne. W koncercie 
udział wzięli: Krzysztof Cieślar (organy kościelne), Martyna Ka-
wulok, Judyta Haratyk, Maria i Marek Juroszek, Dominika Świercz, 
Miriam Kohut, Marta Staniek (śpiew), Justyna i Ewelina Klus 
(keyboard), Patrycja Górniok, Katarzyna Juroszek, Paweł Szmek 
(skrzypce), Klaudia Żyła (fortepian), Tomasz Cieślar (akordeon) i 
Natalia Kobyłecka (gitara). Atrakcją koncertu był występ nauczy-
cielek SOM Eweliny Bachul (organy kościelne – F. Nowowiejski 
„Marche solennelle”) i Lidii Banasiak (skrzypce – J. S. Bach III 
Sonata C–dur, a w duecie z Barbarą Pietrzak – J. M. Leclair Sona-
ta e–moll op. 5 nr 3). Po koncercie były podziękowania, kwiaty i 
świąteczne kołacze. (eb)

„Zacznij od Bacha”
W roku szkolnym 2017/2018 powstała w Społecznym Ognisku 

Muzycznym im. Jerzego Drozda w Wiśle sekcja organów klasycz-
nych (kościelnych), prowadzona przez Ewelinę Bachul.

Dyrekcja SOM postanowiła, że uczeń klasy I Krzysztof Cieślar 
weźmie udział w III Cieszyńskim Maratonie Bachowskim, który 
odbył się 26 marca. Wystąpiła również Ewelina Bachul, a w całym 
wydarzeniu udział wzięło 24 uczestników z całej Polski (uczniowie, 
studenci, nauczyciele). Kompozycje Jana Sebastiana Bacha bardzo 
się podobały. Publiczność oklaskami wyrażała swój podziw dla 
umiejętności wykonawców.

Ewelina Bachul (Fuga e–moll) i Krzysztof Cieślar (Fugetta su-
per: Christum wir sollen loben schon) zaprezentowali wysoki po-
ziom swoim występem i otrzymali okolicznościowe dyplomy. Gra-
tulujemy!            (eb)

Uczta dla ducha w Liceum 
9 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha w 

Wiśle odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Poezji Metafizycznej, orga-
nizowany wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwu-
języcznymi im. Powstańców Śląskich w Rybniku. Ideą Konkursu jest 
ujawnianie poprzez poezję metafizyczną roli i znaczenia wartości ducho-
wych w życiu człowieka, stąd też patronat nad uroczystością objęli: ar-
cybiskup katowicki ks. dr Wiktor Skworc oraz biskup Diecezji Cieszyń-
skiej Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego ks. dr Adrian Korczago.

Utwory poetyckie wygłosili uczniowie z siedmiu szkół ponadgim-
nazjalnych, których oceniało jury w składzie: Andrzej Warcaba – aktor 
Teatru Śląskiego w Katowicach, Lidia Tarczyńska – Telewizja Polska 
Katowice i Joanna Klima. Do drugiego etapu, który odbędzie się we wrześ-
niu w Rybniku, zakwalifikowali się następujący recytatorzy: Zofia Gazda 
z V LO z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kukuczki w Rybniku, Eweli-
na Knopek, Marcin Michalik i Miłosz Suszka z II LO im. M. Kopernika 
w Cieszynie, Dorota Ostrowska i Marta Tabacka z II LO z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. A. Frycza–Modrzewskiego w Rybniku, Wiktoria Ko-
walska z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w 
Rybniku, Patryk Andryszak z Technikum nr 2 im. T. Kościuszki w Rybni-
ku oraz Agata Chmura z LO im. P. Stalmacha w Wiśle. Wszystkim uczest-
nikom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy!      Elżbieta	Śliwka

Lekcja otwarta TIK
27 marca w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku została 

przeprowadzona lekcja otwarta z wykorzystaniem TIK (technologii in-
formacyjno–komunikacyjnych). W lekcji uczestniczyli nauczyciele SP5, 
a także zaproszeni goście ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum 
oraz z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach. 

W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy III, których zadaniem było 
odszukanie wielkanocnego prezentu. Zając ukrył się wraz z niespodzian-
ką, pozostawiając uczniom wskazówki, zagadki i zadania do wykonania. 
Była to lekcja–gra, przygotowana na wzór tzw. pokoju zagadek (ang. 
Escape Room), wykorzystująca wiele różnych aktywności związanych z 
wykorzystywaniem technologii informacyjno–komunikacyjnych w edu-
kacji, a także aktywności offline. Uczniowie podzieleni na dwie drużyny 
korzystali m.in. z telefonów i aplikacji QR Code Reader do odkodowania 
wiadomości ukrytych w QR kodach, rozwiązywali quizy na LearningAp-
ps.org, kodowali w RunMarco i kręcili kołem fortuny. Oprócz rozwijania 
umiejętności wykorzystywania poznanych wcześniej aplikacji i platform 
internetowych w praktyce, uczniowie ćwiczyli także umiejętności współ-
pracy w grupie oraz umiejętność logicznego myślenia. Lekcja ta była dla 
uczniów świetną zabawą i przygodą.

Po obserwowanych za-
jęciach odbyła się dyskusja, 
wymiana poglądów, a także 
wręczono nauczycielom 
materiały szkoleniowe wy-
korzystywane w trakcie lek-
cji. Zajęcia przygotowane 
zostały przez nauczycielki 
klasy III Klaudię Byrt i El-
żbietę Panek.

Klaudia	Byrt
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Wieści ze szkoły w Malince 
Jak co roku w kwietniu uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolne-

go nr 2 w Malince brali udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska”, w 
ramach międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean 
up the World”. Młodzi wiślanie zebrali kilkanaście worków śmieci (w 
większości były to puste opakowania po napojach), przyczyniając się 
do upiększenia naszej doliny. Akcja ma też na celu uczenie właściwego 
zachowania i kształtowanie prawidłowych nawyków.

Z wielkim entuzjazmem przyjęliśmy fakt, że nasza placówka, jako jed-
na ze 153 szkół (w tym 43 z województwa śląskiego, a 2 z powiatu cieszyń-
skiego), została nagrodzona w konkursie na najlepszy projekt ekopracowni: 
„Ekośrodowisko – dotknąć natury”, organizowany przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierw-
szym etapie szkoła otrzyma nagrodę finansową w wysokości 6 500 zł na 
realizację projektu w roku szkolnym 2018/2019. Celem projektu jest mo-
dernizacja sali przyrodniczej, polegająca na wyposażeniu jej w nowoczesny 
sprzęt, m.in.: tablicę interaktywną, mikroskopy, wizualizer, meble, pomoce 
dydaktyczne czy gry edukacyjne. Pozwoli to na prowadzenie ciekawych za-
jęć lekcyjnych, organizowanie zajęć dodatkowych podczas przerw, a także 
przygotowanie spotkań pozalekcyjnych z zastosowaniem nowatorskich me-
tod pracy z zakresu nauk przyrodniczych i ochrony środowiska. Realizacja 
projektu z pewnością wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej 
uczniów, którzy będą mogli choć przez chwilę zbliżyć się i „dotknąć natu-
ry”. W drugiej części konkursu, do którego przystąpiliśmy, a który stwarza 
możliwości dalszej realizacji zadań, można uzyskać dofinansowanie w kwo-
cie 30 000 złotych, na co bardzo liczymy.

Uczniowie naszej placówki ustawicznie biorą również udział w or-
ganizowanych na terenie naszej miejscowości konkursach i przeglądach. 
16 kwietnia w VII Konkursie Gwarowym im. Marii Pilch „Mowa Oj-
ców”, w kategorii Przedszkola 1. miejsce zdobył Kacper Procner (przy-
gotowany przez Alicję Pęcak), zaś w kategorii Szkoły Podstawowe klas 
IV–VI 2. miejsce zajął Dominik Szturc (przygotowany przez Klaudię 
Szewczyk). Z kolei 23 kwietnia nasi uczniowie wystąpili w XVII Prze-
glądzie Piosenki Ekologicznej. Zespół muzyczny z naszej szkoły został 
przygotowany przez Elżbietę König.              Elżbieta	König,	Lidia	Czyż

Pierwsze miejsce Joela!
Joel Kojma, uczeń klasy VII Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 

w Wiśle Głębcach zajął 1. miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka 
Niemieckiego „Deutsch ist für mich...” w Bytomiu w grupie siódmokla-
sistów i gimnazjalistów.

Każdy z uczestników miał za zadanie w dowolnej formie zaprezento-
wać, czym dla niego jest język niemiecki. Następnie kandydat odpowia-
dał na pytania jury, dotyczące swojego występu i to wszystko wyłącznie 
w języku niemieckim. Joel z łatwością pokonał wielu innych uczestni-
ków swobodą wypowiedzi i zachowania przed jury i publicznością. Gra-
tulacje Joel!     Janina	Podżorska

Językowy Omnibus w „Stalmachu” 
zachwycił gimnazjalistów!

22 marca, w atmosferze dobrej zabawy, powiatowe gimnazja wal-
czyły o tytuł „Językowego Omnibusa”. W konkursie, zorganizowanym 
przez Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle, wzięły 
udział klasy gimnazjalne czterech szkół.

Po wyrównanej walce w sześciu konkurencjach, ostatecznie puchar 
„Mistrza Językowego Omnibusa” zdobyli uczniowie z klas gimnazjal-
nych Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle. Drugie miejsce zajęli uczniowie 
klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Cieszynie, a trzecie 
uczniowie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Istebnej. Nagrody wrę-
czał zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w 
Cieszynie Michał Rajwa.

Dziękujemy Wszystkim za przybycie!  E.	Śliwka

Na niebiesko dla autyzmu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle Jaworniku jak co roku włączyła się 

w akcję „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”. 6 marca odbył się apel, na 
którym pedagog szkolna przybliżyła tematykę autyzmu oraz samej akcji 
„Light It Up Blue – na niebiesko dla autyzmu”. 

Uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą przedstawili jedną z „bajek 
bez barier” Joanny M. Chmielewskiej pt. „Czarodziejka”, która wprowa-
dziła dzieci w świat rówieśnika z autyzmem, pomogła poznać i zaakcep-
tować inność. Następnie wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę, która 
stała się już symbolem niebieskiego dnia i tradycją w naszej szkole „Wy-
ciągnij dłoń–bądź przyjacielem”. Najbardziej oczekiwanym momentem 
przez dzieci było wypuszczenie w niebo niebieskich balonów. Przez cały 
kwiecień przed szkołą świecić będzie niebieskie serce dla autyzmu.

Joanna	Wuwer
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Wieści z Jedynki
Kwiecień to przede wszystkim miesiąc egzaminu gimnazjalnego.  

W bieżącym roku trzecioklasiści zmierzyli się z tym wyzwaniem w 
dniach 18–20 kwietnia. W ciągu trzech dni, uczniowie pokonali sześć 
arkuszy egzaminacyjnych: z historii, WOS–u, języka polskiego, przed-
miotów przyrodniczych, matematyki oraz języków obcych na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym Na wyniki musimy poczekać do czerwca. 
Serdeczne podziękowania należą się rodzicom uczniów klas drugich oraz 
Radzie Rodziców oddziałów gimnazjalnych za przygotowanie poczę-
stunku dla trzecioklasistów oraz komisji egzaminacyjnych.

Ale to nie wszystko, bo przecież szkoła tętni życiem i sporo się w 
niej dzieje. Oliwia Malczyk, uczennica klasy III a, zajęła 3. miejsce w 
kategorii wokalnej w powiatowym konkursie „Trzy odsłony kultury”. 
Wydarzenie to jest już po raz trzeci organizowane przez ZS im. Szybiń-
skiego, a patronuje mu Starosta Cieszyński.

Jesteśmy w trakcie realizacji projektu „Aktywna tablica”, w ramach 
którego współpracujemy ze szkołami w Głębcach i Jaworniku. 27 marca 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworniku odbyła się lekcja otwarta w ra-
mach tego projektu. Uczestniczyły w niej nauczycielki z SP1: Małgorza-
ta Borowska, Jadwiga Madzia i Justyna Wawrzacz. Podczas lekcji przed-
stawiono różne aplikacje i strony, które są wykorzystywane w pracy z 
uczniami w klasie III szkoły podstawowej. Całą lekcję przygotowano 
wzorując się na pokoju zagadek, 
co wprowadziło ciekawy element 
rywalizacji.

Także 27 marca odbyły się w 
naszej szkole Targi Szkół. Trze-
cioklasiści i ich rodzice mogli 
zapoznać się z ofertą wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu cieszyńskiego. Wśród 22 
placówek biorących udział w tar-
gach znalazły się również szkoły 
z Bielska–Białej, Pszczyny oraz 
Brynka. Reprezentowane były 
przez nauczycieli i uczniów, któ-
rym gimnazjaliści mogli zadawać pytania, uzyskując tym samym infor-
macje na temat możliwości kształcenia i rozwoju zawodowego w danej 
placówce. Prezentowane szkoły dysponowały również ulotkami i innymi 
materiałami informacyjnymi, z których nasi uczniowie chętnie korzysta-
li, a te informacje mogli osobiście sprawdzić uczestnicząc w ciągu mi-
nionego miesiąca w licznych „dniach otwartych” poszczególnych szkół 
ponadgimnazjalnych.

28 marca uczniowie SP1 uczestniczyli w apelu wielkanocnym przy-
gotowanym przez uczniów klas IV a oraz IV b pod opieką Małgorza-
ty Borowskiej, Edyty Kostki i Anny Mosler. Aktorzy podczas występu 
zapoznali widzów z bogatą tradycją Wielkiego Tygodnia oraz złożyli 
życzenia świąteczne. W trakcie apelu zostali wyróżnieni uczniowie, któ-
rzy w ostatnim czasie osiągali sukcesy w różnego rodzaju konkursach i 
zawodach sportowych. Swój program zaprezentowała również młodzież 
z klasy VII a biorąca udział w Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu 
pod opieką Ewy Śmiałkowskiej. Dyrektor Gabriela Polok–Otawa podsu-
mowała apel składając wszystkim życzenia wielkanocne.

11 kwietnia uczniowie klas VII mieli okazję spotkać się z native 
speakerem. Waine Evans, rodowity Brytyjczyk mieszkający od ponad 
roku w Malince, odwiedził szkołę i rozmawiał z uczniami wyłącznie w 
języku angielskim, gdyż nie mówi po polsku. Najpierw wszyscy obejrze-
li prezentację, a potem był czas pytań i odpowiedzi w obu kierunkach. 
Zarówno nasz gość jak i uczniowie cieszyli się, że z taką łatwością mogą 
rozmawiać, co oznacza, że możemy śmiało zapraszać obcokrajowców do 
Wisły, a nasi uczniowie są gotowi na zagraniczne wyjazdy.

13 kwietnia na pływalni Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich 
„Start” w Wiśle odbyła się pierwsza edycja zawodów pływackich dla 
wiślańskich dzieci z rocznika 2009 i młodszych. Zawody zorganizowa-
ne zostały przez Marcina Kotowicza i Jakuba Matusznego, a rywalizacji 
uczestniczyło 24 dzieci z klas I, II i III. Naszą szkołę reprezentowało aż 
18 zawodników, którzy od września 2017 roku biorą udział w zajęciach 
pływania. Młodzi pływacy ścigali się w trzech konkurencjach indywi-
dualnych oraz w sztafecie. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a 

najlepsi także medale. Anna Raszka zdobyła brązowy medal, pokonując 
odcinek 30 m samymi nogami do kraula, Martyna Cieślar brązowy me-
dal stylem grzbietowym, a Martyna Cieślar, Maja Raszka oraz Oliwia 
Zaworska brązowy medal w sztafecie 3x30 m stylem dowolnym. Wśród 
chłopców w konkurencji samymi nogami do kraula Karol Bujok zdobył 
złoty medal a Michał Pilch brązowy. W stylu grzbietowym złoty krążek 
trafił do Michała Kożucha, a brązowy do Michała Pilcha, w stylu dowol-
nym na najwyższym stopniu podium ponownie stanął Michał Kożuch, 
a brązowy medal otrzymał Karol Bujok. Z kolei w sztafecie stylem do-
wolnym 3x30 m Karol Bujok, Michał Kożuch i Michał Pilch wywalczyli 
złoty medal, natomiast Piotr Drobisz, Paweł Pezda i Paweł Palka brązo-
wy. Dyplom dla najbardziej wszechstronnego zawodnika trafił w ręce 
Michała Kożucha. Trenerem naszych uczniów jest Marcin Kotowicz. 
Gratulujemy!

Również 13 kwietnia dyrektor Gabriela Polok–Otawa wraz z po-
dwójnym laureatem Przedmiotowego Konkursu Wojewódzkiego Jaku-
bem Czyżem z klasy III e odebrała gratulacje z rąk Śląskiego Kuratorium 
Oświaty. Jakub został laureatem konkursów z matematyki oraz fizyki, 
a przygotowywały go Beata Panek–Kozok i Halina Brodzka. Jesteśmy 
dumni z osiągnięć Jakuba i życzymy mu dalszych sukcesów.

14 kwietnia w szkole w Ustroniu odbyły się eliminacje powiatowe 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Rozgrywki rozpoczęły się testem ze 
znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy. Następnie uczest-
nicy pokonali na rowerze tor prze-
szkód i miasteczko ruchu drogowego. 
Nad sprawnym przebiegiem turnieju 
czuwali policjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej w 
Cieszynie. Drużyna z SP1 zajęła 3. 
miejsce. W zawodach udział wzięli 
Wojciech Maziec (II c), Adrian Wi-
sełka (III a) i Mariusz Siarkiewicz (III 
e), a przygotował ich Jakub Matusz-
ny. Z kolei 16 kwietnia na stadionie 
KS Kuźnia Ustroń odbyły się elimi-
nacje grupowe w piłce nożnej chłop-

ców. Nasza reprezentacja zajęła wysokie 3. miejsce. 
W dniach 23 i 24 kwietnia odbył się w Bielsku–Białej finał Konkur-

su Religijnego „Jonasz”. Uczestnicy finału: Daniel Stasiak (V), Daniel 
Heczko (VI a), Piotr Szturc (VI a), Barbara Konieczny (VI b), Karina 
Stasiak (VII a) oraz Jonasz Lazar (III d) czekają na uroczyste ogłoszenie 
wyników, które odbędzie się 17 maja w Bielskim Centrum Kultury. Ucz-
niów do konkursu przygotowywali Anna Mosler i ks. Łukasz Ostruszka.

24 kwietnia upłynął w „Jedynce” pod hasłem wody. Odbył się bo-
wiem Wielki Test o Życiu w Wodzie, którego organizatorem był Samo-
rząd Uczniowski. Reprezentanci klas IV–VII szlifowali swoją wiedzę na 
temat wielorybów, rekinów, ośmiornic, delfinów, orek i syren. Podczas 
testu zmierzyć się musieli z pytaniami takimi jak: Co ma wspólnego del-
fin z Francją? Kto nazwał krowy morskie syrenami? Czym jest echolo-
kacja? Po dwóch etapach do ścisłego finału przeszły klasy V, VI a, VI 
b i VII a. Odpowiedzi na pytania finałowe wyłoniły zwycięzców – 1. 
miejsce zdobyły klasy VII a oraz VI a, 2. lokatę zajęła klasa VI b, a na 
najniższym stopniu podium stanęła klasa V. Wyróżnienie przypadło naj-
młodszym uczestnikom testu, uczniom klasy IV a. Gratulujemy!

W kwietniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle gościli partnerzy 
projektu Erasmus + ze szkół we włoskim Edolo i szwedzkim Ekero. W 
spotkaniu brali udział dyrektorzy, koordynatorzy szkolni i część na-
uczycieli. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem była ewalu-
acja dotychczasowych działań i współpracy uczniów podczas pobytu w 
Ekero. Uczestnicy spotkania wymienili się spostrzeżeniami, które mają 
usprawnić dalszą współpracę i wyeliminować niedociągnięcia. Dodat-
kowo przeanalizowane zostały cele realizacji projektu, ustalono, jakie 
rezultaty mają pozostać po zakończeniu pracy nad projektem. Wstępnie 
omówiono plan pobytu nauczycieli w Wiśle na szkoleniu, które będzie 
miało miejsce w maju.

Koniec roku szkolnego zbliża się olbrzymimi krokami, ale najpierw 
jeszcze przed nami okres wycieczek klasowych, na które uczniowie z 
utęsknieniem czekają.

Monika	Cieślar,	Dorota	Polok
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XVII Przegląd Piosenki Ekologicznej
23 kwietnia, dzień po ogólnoświatowym Dniu Ziemi, w Szko-

le Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył się Przegląd Piosenki 
Ekologicznej, który w naszej placówce zorganizowany został już po 
raz siedemnasty. Nasze zaproszenie przyjęli uczniowie ze szkół w 
Malince, Głębcach i Jaworniku, dzięki czemu program imprezy był 
bardzo bogaty i urozmaicony. 

Każda z grup, włączając w to także zespół gospodarzy, zaprezen-
towała po kilka utworów o tematyce ekologicznej. Piękne i głębokie 
słowa piosenek zwracały uwagę słuchaczy na aktualne problemy na-
szej planety, a także na możliwości ich rozwiązania. Niektóre piosenki 
podkreślały z kolei piękno otaczającej nas przyrody. Podobną tematykę 
podjęli także uczniowie z SP 2, którzy uczęszczają na zajęcia Szkolne-
go Klubu Ochrony Przyrody. W przedstawieniu przygotowanym pod 
kierunkiem Michaliny Szalbót zwrócili uwagę na drogę, jaką zmierzają 
współcześni ludzie i podali możliwości rozwiązania problemów trapią-
cych naszą planetę. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jak wygląda 
środowisko, w którym żyjemy i czasem wystarczy niewiele, by stało 
się ono czystsze i bardziej zadbane. Podczas przeglądu gościliśmy tak-
że Katarzynę Moś, która opowiedziała zebranym, na co zwrócić uwa-
gę, jeśli rozważamy zakup lub przygarnięcie jakiegoś zwierzątka. Pod-
czas pogadanki przedstawiła nam wiele bardzo konkretnych informacji 
o tym, jakie zwierzę wybrać i jak się nim opiekować. Na zakończenie 

wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki ufundo-
wane przez Burmistrza Miasta Wisła oraz Szkołę Podstawową nr 2 
i skorzystały ze wspólnego posiłku. Był to bardzo wartościowy czas 
spędzony w miłej atmosferze, gdzie w przyjemny sposób mogliśmy się 
nauczyć wielu ważnych dla nas samych i naszej planety prawd. 

Dziękujemy bardzo zespołom biorącym udział w naszym prze-
glądzie oraz nauczycielom, którzy przygotowali dzieci do występów: 
Agnieszce Pliszczyńskiej ze szkoły w Głębcach, Elżbiecie König ze 
szkoły w Malince, Szymonowi Staniszewskiemu ze szkoły w Jawor-
niku oraz Dominice Strzelec ze szkoły w Czarnem. Już teraz zapra-
szamy do udziału w kolejnym przeglądzie za rok!      Alicja	Pieszka

12 kwietnia w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w 
Wiśle, odbyła się VIII Edycja Konkursu Kulinarnego „Gotuj z pa-
sją”. W tym roku miał on zasięg ogólnopolski, a hasło przewodnie 
brzmiało „Podroby, kiszonki i owoce z polskich sadów”.

Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspie-
rania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich „Teraz 
Patelniok” i Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich przy wspar-
ciu Zarządu Powiatu Cieszyńskiego.  Konkurs poprzedził cykl war-
sztatów w ramach realizacji zadania publicznego „Gotuj z pasją”.  

Celem konkursu była integracja uczniów, nauczycieli oraz środo-
wiska branżowego, promocja potraw kuchni polskiej, jak i produktów 
regionalnych, wymiana doświadczeń i propagowanie różnorodności 
potraw z podrobów, kiszonek i owoców z polskich sadów. Sam temat 

Konkurs odbył się dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu 
szefów kuchni, nauczycieli oraz uczniów ZSGH w Wiśle. W składzie 
jury zasiedli: Michał Rajwa – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Lubomir Špila – Stowarzyszenie 
„Teraz Patelniok”, Katarzyna Graczkowska – szefowa kuchni w Hotelu 
Spa Laskowo w Jankowicach, Jakub Antoniszak – sushi chef, fleelan-
cer, szkoleniowiec i pasjonat gastronomii, Piotr Regucki – szef kuchni 
Restauracji „Corse” w Krakowie (jedynej restauracji korsykańskiej w 
Polsce, nagrodzonej przez przewodniki „Gault & Millau” i „Michelin”), 
Zbigniew Harężlak – półfinalista „8 smaków Europy”, szef w „Tawer-
nie pod Żaglem” w Międzybrodziu Bialskim, Mateusz Wojnar – szef 
kuchni w „Folwarku Klimosz” w Pogwizdowie oraz właściciel firmy 
„Smak Pasji”, Łukasz Kończak – szef kuchni „Folwarku 1760” w Koń-
czycach Wielkich, Konrad Klimek – szef kuchni „Markowej Destylarni” 
w Szczyrku, Kamil Smok – sushi master i współzarządzający w jednym 
z najlepszych sushi barów na Śląsku „Sakura Sushi Bar” w Katowicach, 
Sebastian „Szromu” Schrom – szef kuchni Restauracji „La Rossa” i blo-
ger kulinarny, Wojciech Krzak – szef kuchni w restauracji Hotelu Styl 
70 w Pszczynie, Miłosz Kempka – sous chef restauracji „Szara Gęś” w 
Krakowie, Dominik Witkoś, Dawid Cieślar oraz Karol Procner. Sponso-
rami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Burmistrz Mia-
sta Wisła, Wiesław Wróblewski – właściciel firmy „Bałkańskie Smaki”, 
Katarzyna Graczkowska – szefowa kuchni w Hotelu Spa Laskowo w 
Jankowicach i Stowarzyszenie „Teraz Patelniok”. Z kolei nad prawid-
łowością przebiegu dnia konkursowego czuwały nauczycielki: Dorota 
Mendrek, Luiza Kezwoń, Ewa Stanna, oraz uczniowie: Andrzej Kowal-
czyk, Ewa Gałosz, Katarzyna Fryda oraz klasy 1TG i 2TG.

Konkurencja była wymagająca, jednak uczniowie stanęli na wy-
sokości zadania, prezentując wysoki poziom swojego przygotowania. 
Jury oceniało kompozycję, dobór produktów, estetyczny wygląd, kre-
atywność, smak i aromat potrawy. Po ocenie przygotowanych potraw 
1. miejsce i Puchar Burmistrza Miasta Wisła zdobyła Klaudia Kieł-
kowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych z Wodzisławia Śląskiego, 
2. miejsce zajął Kacper Luleczko z Zespołu Szkół Ekonomicznych 
z Wodzisławia Śląskiego, natomiast na najniższym stopniu podium 
stanęła Kinga Klimowska z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelar-
skich w Wiśle. Wyróżnienie otrzymał Michał Nazarkiewicz z Zespo-
łu Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska–Białej, a Puchar 
Publiczności Szymon Witek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z 
Żelechowa. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne upomin-
ki oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim, którzy przyczynili się do 
uświetnienia dnia konkursowego serdecznie dziękujemy.

Iwona	Gomola

Ogólnopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych „Gotuj z pasją”

trudny i jakże wymagający w podejściu do pomysłowości i kompozycji 
dania konkursowego. Tym bardziej cieszymy się, że do konkursu zgłosi-
ły się następujące szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Żelecho-
wa (Szymon Witek z opiekunką Elżbietą Zatyką), Zespół Szkół Ekono-
micznych z Wodzisławia Śląskiego (Klaudia Kiełkowska z opiekunką 
Judytą Lamżą i Kacper Luleczko z opiekunką Moniką Guz–Wszołek), 
Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska Białej (Michał 
Nazarkiewicz z opiekunką Barbarą Ormaniec), Zespół Szkół Przyrodni-
czo Technicznych z Międzyświecia (Łukasz Ferfecki i Błażej Burawa 
z opiekunką Urszulą Bury), Zespół Szkół Ekonomicznych z Dąbrowy 
Górniczej (Filip Michalczyk z opiekunką Agnieszką Wolską i Igor Cheł-
czyński z opiekunką Magdaleną Piskorską), Zespół Szkół Ekonomicz-
no–Gastronomicznych z Cieszyna (Marek Czepczor z opiekunką Ewe-
liną Tkacz), oraz Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle 
(Katarzyna Procner i Mateusz Lachowicz z opiekunką Iwoną Gomolą 
oraz Kinga Klimowska z opiekunem Krystianem Masnym).
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Sport

Bilety na FIS Grand Prix  
już w sprzedaży 

15 kwietnia ruszyła sprzedaż biletów na najważniejsze tego lata nar-
ciarskie wydarzenie w naszym kraju, czyli FIS Grand Prix w skokach 
narciarskich, które w dniach 21–22 lipca odbędzie się na skoczni im. 
Adama Małysza w Wiśle–Malince. Wejściówki można nabyć za pomo-
cą platformy internetowej kupbilet.pl, natomiast od 1 czerwca 2018 roku 
będą również dostępne w sklepie Wiślaczek w centrum Wisły. 

Organizatorzy tych prestiżowych zawodów przygotowali dla kibi-
ców kilka nowości i niespodzianek. Do sprzedaży trafiły bilety rodzinne 
oraz karnety na obydwa konkursy. Dodatkowo kibice, którzy zdecydu-
ją się zakupić bilet na letnie zawody za pośrednictwem portalu www.
kupbilet.pl, otrzymają rabat na zimowe wejściówki. Każda osoba, któ-
ra zakupi bilet przez system KupBilet otrzyma 10% zniżkę na zakup 
wejściówek na inaugurację Puchar Świata w Wiśle. Promocja obejmuje 
tylko i wyłącznie bilety zakupione w systemie KupBilet. Tam również, 
po przedstawieniu kodu transakcji z lata, kibic otrzyma zniżkę.

Dodatkowo, wśród kupujących bilety na FIS Grand Prix oraz Pu-
char Świata w Wiśle, zostanie rozlosowana nagroda w postaci wyjazdu 
na finał Pucharu Świata w słoweńskiej Planicy. Nagrodą dla zwycięzcy 
będzie zaproszenie dla dwóch osób na podsumowanie sezonu 2018/2019 
w Planicy, wyżywienie, wejściówki oraz niespodzianka na miejscu.

Organizatorzy przewidzieli również rabaty dla kibiców, którzy do 
31 maja 2018 dokonają zakupu wejściówek na zawody FIS Grand Prix 
Wisła 2018:

Karnety (cena obowiązuje do 31.05.2018): sektor A1, A2, A3, A4 
miejsca siedzące Normalny 90 PLN, sektor A1, A2, A3, A4 Rodzinny 
(2+1) miejsca siedzące 220 PLN, sektor A1, A2, A3, A4 Rodzinny (2+2) 
miejsca siedzące 260 PLN, sektor A5, A6 Normalny miejsca siedzące 
130 PLN, sektor A5, A6 Rodzinny (2+1) miejsca siedzące 320 PLN, 
sektor A5, A6 Rodzinny (2+2) miejsca siedzące 380 PLN, sektor A7, 
A8 Normalny miejsca stojące 50 PLN, sektor A7, A8 Rodzinny (2+1) 
miejsca stojące 120 PLN, sektor A7, A8 Rodzinny (2+2) miejsce stojące 
140 PLN.

Bilety jednodniowe (cena obowiązuje do 31.05.2018): sektor A1, 
A2, A3, A4 miejsca siedzące 55 PLN, sektor A1, A2, A3, A4 Rodzinny 

(2+1) miejsca siedzące 135 PLN, sektor A1, A2, A3, A4 Rodzinny (2+2) 
miejsca siedzące 160 PLN, sektor A5, A6 Normalny miejsca siedzą-
ce 75 PLN, sektor A5, A6 Rodzinny (2+1) miejsca siedzące 185 PLN, 
sektor A5, A6 Rodzinny (2+2) miejsca siedzące 220 PLN, sektor A7, 
A8 Normalny miejsca stojące 35 PLN, sektor A7, A8 Rodzinny (2+1) 
miejsca stojące 85 PLN, sektor A7, A8 Rodzinny (2+2) miejsce stojące 
100 PLN.

Ceny biletów na dni konkursowe tj. 21.07 – sobota, konkurs 
drużynowy i 22.07 – niedziela, konkurs indywidualny (ceny obowią-
zują od 01.06.2018 do 22.07.2018):

SEKTOR A1, A2, A3, A4 miejsca siedzące: bilety rodzinne 2+1 
(2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) 150 PLN, bilety rodzinne 2+2 (2 
dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) 180 PLN, bilety indywidualne: A1, A2, 
A3, A4 60,00 PLN;

SEKTOR A5, A6 miejsca siedzące: bilety rodzinne 2+1 (2 doro-
słych + 1 dziecko 5–15 lat) 200 PLN, bilety rodzinne 2+2 (2 dorosłych 
+ 2 dzieci 5–15 lat) 240 PLN, bilety indywidualne: A5, A6 80,00 PLN;

SEKTOR A7, A8 miejsca stojące: bilety rodzinne 2+1 (2 dorosłych 
+ 1 dziecko 5–15 lat) 100 PLN, bilety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 
dzieci 5–15 lat) 120 PLN, bilety indywidualne: A7, A8, 40,00 PLN.

Cena karnetów na konkurs drużynowy oraz indywidualny 
(na kwalifikacje obowiązuje oddzielny bilet, ceny obowiązują od 
01.06.2018 do 22.07.2018):

SEKTOR A1, A2, A3, A4 miejsca siedzące: karnety rodzinne 2+1 
(2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) 250 PLN, karnety rodzinne 2+2 (2 
dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) 300 PLN, karnety indywidualne: A1, A2, 
A3, A4 100,00 PLN;

SEKTOR A5, A6 miejsca siedzące: karnety rodzinne 2+1 (2 doro-
słych + 1 dziecko 5–15 lat) 350 PLN, karnety rodzinne 2+2 (2 dorosłych 
+ 2 dzieci 5–15 lat) 420 PLN, karnety indywidualne: A5, A6 140,00 
PLN;

SEKTOR A7, A8 miejsca stojące: karnety rodzinne 2+1 (2 doro-
słych + 1 dziecko 5–15 lat) 150 PLN, karnety rodzinne 2+2 (2 dorosłych 
+ 2 dzieci 5–15 lat) 180 PLN, karnety indywidualne: A7, A8 60,00 PLN.

Ceny biletów na kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywi-
dualnego, tj. piątek – 20.07.2018 (Ceny obowiązują do 22.07.2018): 
sektory: A1, A2, A3, A4, A5, A6 miejsca siedzące 20,00 PLN.

Program zawodów FIS Grand Prix Wisła 2018: 
20.07.2018 – serie treningowe i kwalifikacje
21.07.2018 – konkurs drużynowy
22.07.2018 – konkurs indywidualny

(PZN)

Inauguracja sezonu letniego  
i zimowego w Wiśle 

13 kwietnia w szwajcarskim Zurychu obradowała Komisja Kalen-
darzowa FIS, która na zaakceptowała i zatwierdziła kalendarze w sko-
kach narciarskich na kolejny sezon. Po raz drugi w historii inauguracja 
zarówno sezonu letniego, jak i zimowego będzie miała miejsce w Wiśle 
na skoczni im. Adama Małysza. Warunkiem koniecznym do tego, aby 
w Wiśle ponownie rozegrano inaugurację FIS Grand Prix oraz Pucharu 
Świata, jest obowiązkowe zamontowanie na wiślańskim obiekcie osłon 
przeciwwiatrowych.

Latem na skoczniach w naszym kraju rozegrane zostaną cztery 
ważne imprezy w skokach narciarskich. W połowie lipca zaplanowano 
zawody FIS Cup, podczas których w Szczyrku na obiekcie HS–106 ry-
walizować będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Tydzień później, 21 
lipca w Wiśle najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie zainaugurują 
cykl FIS Grand Prix 2018. Na obiekcie im. Adama Małysza startować 
będą wyłącznie mężczyźni.

Następnie w drugiej połowie sierpnia w ramach Letniego Pucharu 
Kontynentalnego zawodnicy walczyć będą po raz kolejny w Pucharze 
Beskidów, podczas którego rywalizacja rozegrana zostanie na trzech 
obiektach. 17 sierpnia odbędzie się konkurs na skoczni HS–106 w 
Szczyrku, dzień później zmagania przeniosą się do Wisły na skocznie 
im. Adama Małysza, natomiast walkę narciarzy w Pucharze Beskidów 

zakończą zawody w czeskim Frenstacie, które odbędą się 19 sierpnia. Po 
kilku latach przerwy do Zakopanego powrócą konkursy Letniego Pucha-
ru Kontynentalnego, które na Wielkiej Krokwi zaplanowano w dniach 
22–23 września.

Po raz drugi w historii inauguracja Pucharu Świata będzie mia-
ła miejsce w Polsce, a gospodarzem pierwszych w sezonie konkursów 
będzie Wisła. 17 listopada ma zostać rozegrany konkurs drużynowy, 
natomiast kolejnego dnia najlepsi na świecie skoczkowie walczyć będą 
w zawodach indywidualnych. Następnie zimą trzykrotnie skoczków nar-
ciarskich gościć będzie Zakopane. 

Zawody międzynarodowe w skokach narciarskich w Polsce w se-
zonie 2017/2018

Lato 2018: 
14–15 lipca – FIS Cup w Szczyrku,
21–22 lipca – FIS Grand Prix w Wiśle (21.07. – konkurs drużynowy, 

22.07. – konkurs indywidualny),
17 sierpnia – Szczyrk, 18 sierpnia – Wisła i 19 sierpnia – Frenstat – 

Letni Puchar Kontynentalny Puchar Beskidów,
22–23 września – Letni Puchar Kontynentalny w Zakopanem.
Zima 2018/2019: 
17–18 listopada – Puchar Świata w Wiśle (17.11. – konkurs drużyno-

wy, 18.11. – konkurs indywidualny),
12–13 stycznia – FIS Cup w Zakopanem,
19–20 stycznia – Puchar Świata w Zakopanem (19.11. – konkurs 

drużynowy, 20.01. – konkurs indywidualny),
16–17 marca – Puchar Kontynentalny w Zakopanem.              (PZN)
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SKAKALI W WIŚLE
1 maja w Wiśle odbyły Międzynarodowe Zawody Dzieci w 

skokach narciarskich na igelicie pod nazwą Międzynarodowe 
Skoki Narciarskie, które zorganizowało Wiślańskie Stowarzy-
szenie Sportowe.

W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: 
Nicole Kondera (WSS Wisła), Wiktoria Przybyła (SS–R LZS 
Sokół Szczyrk), Julia Fender (LKS Klimczok Bystra), Wiktor 
Szozda (WSS Wisła), Mikołaj Wantulok (WSS Wisła), Kacper 
Wantulok (WSS Wisła) oraz Adam Pilch (WSS Wisła).

Wyniki w poszczególnych kategoriach: 
Dziewczęta Open – skocznia K–40 (2 zawodniczki)
1 Nicole Konderla WSS Wisła 192,6 pkt. 35,0 i 38,0 m
2 Nikola Pietraszko Klimczok Bystra 181,7 pkt. 34,5 i 36,5 m

Dziewczęta Open – skocznia K–20 (11 zawodniczek)
1 Wiktoria Przybyła Sokół Szczyrk 216,6 pkt. 20,0 i 19,5 m
2 Sara Tajner Sokół Szczyrk 206,9 pkt. 19,0 i 19,0 m
3 Paulina Czepczor WSS Wisła 203,2 pkt. 19,5 i 19,5 m
4 Natalia Nowak WSS Wisła 181,9 pkt. 17,5 i 18,0 m

Dziewczęta (rocznik 2008 i młodsze) – skocznia K–10 (6 zawodniczek)
1 Julia Fender Klimczok Bystra 202,5 pkt. 11,0 i 9,0 m
2 Wiktoria Kiersnowska WSS Wisła 177,2 pkt. 7,5 i 8,5 m
3 Dorota Kawulok WSS Wisła 176,1 pkt. 8,5 i 7,0 m
4 Wiktoria Dachowska WSS Wisła 158,9 pkt. 7,0 i 7,5 m

Chłopcy (rocznik 2005–2006) – skocznia K–40 (19 zawodników)
1 Wiktor Szozda WSS Wisła 232,9 pkt. 41,5 i 40,5 m
2 Kacper Jarząbek Wisła Zakopane 226,1 pkt. 40,0 i 40,5 m
3 Daniel Škarka Rožnov pod Radhoštěm 217,1 pkt. 39,0 i 39,0 m

11 Wojciech Cieślar WSS Wisła 171,9 pkt. 32,5 i 35,5 m
17 Michał Szalbót WSS Wisła 71,5 pkt. 21,0 i 21,5 m
18 Kacper Botor WSS Wisła 62,6 pkt. 21,5 i 19,0 m

Chłopcy (rocznik 2007–2008) – skocznia K–20 (23 zawodników)
1 Mikołaj Wantulok WSS Wisła 242,4 pkt. 21,5 i 21,5 m
2 Tymoteusz Cienciała WSS Wisła 229,7 pkt. 21,5 i 20,0 m
3 Jan Krużołek WSS Wisła 220,9 pkt. 20,5 i 20,0 m
9 Tomasz Samiec WSS Wisła 193,8 pkt. 18,5 i 17,5 m
10 Mateusz Majewski WSS Wisła 192,2 pkt. 19,5 i 19,5 m
19 Maciej Agopsowicz WSS Wisła 127,7 pkt. 13,0 i 13,5 m
21 Jan Cieślar WSS Wisła 117,5 pkt. 12,0 i 13,0 m
22 Artur Misiura WSS Wisła 100,3 pkt. 13,5 i 7,5 m
23 Piotr Paszkiewicz WSS Wisła 66,0 pkt. 7,0 i 8,0 m 

Chłopcy (rocznik 2009–2010) – skocznia K–10 (17 zawodników)
1 Kacper Wantulok WSS Wisła 233,2 pkt. 11,0 i 12,5 m

PK Jakub Cembala Sokół Szczyrk 214,5 pkt. 11,0 i 11,5 m
2 Bartłomiej Krużołek WSS Wisła 214,3 pkt. 10,5 i 11,0 m
3 Adam Łupieżowiec WSS Wisła 205,1 pkt. 10,5 i 10,0 m
6 Kevin Kubień WSS Wisła 194,7 pkt. 9,0 i 9,5 m
7 Michał Cieślar WSS Wisła 189,6 pkt. 9,5 i 8,5 m
8 Jan Pilch WSS Wisła 175,4 pkt. 8,5 i 11,0 m

14 Jakub Szozda WSS Wisła 143,1 pkt. 5,5 i 5,0 m

Chłopcy (rocznik 2011 i młodsi) – skocznia K–10 (8 zawodników)
1 Adam Pilch WSS Wisła 234,2 pkt. 11,5 i 12,0 m

PK Łukasz Piętka Klimczok Bystra 193,3 pkt. 10,5 i 8,5 m
2 Jan Małyjurek WSS Wisła 186,4 pkt. 11,5 i 8,0 m
4 Paweł Pierzchała WSS Wisła 160,4 pkt. 11,0 i 6,0 m
7 Jakub Nawrocki WSS Wisła 145,6 pkt. 6,5 i 6,5 m
8 Adrian Dachowski WSS Wisła 69,5 pkt. 2,0 i 3,0 m

 

29 kwietnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczy-
ków w Wiśle odbył się III Turniej tenisa stołowego o Puchar Źródeł 
Wisły. Zaciętych i stojących na wysokim poziomie pojedynków nie 
brakowało.

Przy stołach walczyli o Puchar Źródeł Wisły
Zmagania panów w wieku 50+ toczyły się z kolei „systemem bra-

zylijskim”. Tutaj bezkonkurencyjny był Piotr Żyrek z Bielska–Białej, 
który w finale pokonał 3:1 Jarosława Pajączkowskiego z Cieszyna. Z 
kolei w pojedynku o 3. miejsce Piotr Tomzik ze Skoczowa wygrał 3:2 
z Henrykiem Pietrzakiem ze Skoczowa.

Najmniej liczna grupa kobiet walczyła w grupie systemem „każ-
dy z każdym” (mecz plus rewanż). Triumfowała Dominika Cieślar 
z Wisły, druga była Maria Juroszek z Cieszyna, a trzecia Patrycja 
Wojciech z Ustronia.

Trzem najlepszym zawodnikom i zawodniczkom w każdej ka-
tegorii puchary i cenne nagrody rzeczowe wręczył burmistrz Wisły 
Tomasz Bujok, który podczas ceremonii zakończenia podziękował 
organizatorom z UKS Wisła Wiślanie za przygotowanie turnieju, a 
uczestnikom pogratulował doskonałych wyników, dobrego poziomu 
gry i postawy fair play.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, bez których nie doszłoby do 
zorganizowania zawodów. Byli nimi (alfabetycznie): Auto–Koczwa-
ra, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Cukiernia u Janeczki, Dwo-
rek nad Wisłą, Elbrus (Iguana Group), Heban Meble Podżorski, Hotel 
Gołębiewski, Hurtownia Marko Marek Legierski, Ośrodek Przygoto-
wań Paraolimpijskich w Wiśle, Poly–Sport, Spar Wisła, Urząd Miej-
ski w Wiśle i Wiślanka.                        (luki)

W rywalizacji uczestniczyło 35 zawodników i 3 zawodniczki. W 
najliczniej i najmocniej obsadzonej grupie mężczyzn Open triumfo-
wał Zbigniew Kuziemkowski z miejscowości Łączyno, który przyje-
chał nie po raz pierwszy na turniej aż z wojewódz-
twa pomorskiego. Pan Zbigniew wygrał wszystkie 
swoje mecze w turniejowej drabince, z których naj-
ważniejszy był finał wygrany z Jackiem Balawajde-
rem z Pszowa 3:0. Specyfika „systemu rosyjskiego”, 
w jakim rozstawiono zawodników, sprawiła, że dru-
gie miejsce wywalczył Marcin Cieślar z Goleszowa, 
który w całym turnieju zanotował tylko jedną po-
rażkę. Zawodnik spod Chełmu przegrał z wymienio-
nym wyżej zawodnikiem z Pszowa w półfinale, ale 
w pojedynku o 2. lokatę miał okazję zrewanżować 
się swojemu przeciwnikowi i wygrał 3:2. Ostatecz-
nie na najniższym stopniu podium stanął Jacek Ba-
lawajder, który w turnieju zanotował dwie porażki. fot
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Wiślanie trzeci w półfinale  
województwa 

Podczas rozegranych 13 kwietnia w Chybiu półfinałach wojewódz-
kich w drużynowym tenisie stołowym reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej nr 5 z Wisły Jawornika – Paweł Czyż i Wojciech Chmura, zajęli 
znakomite 3. miejsce. Nasi zawodnicy ulegli reprezentacjom szkół z Ty-
chów i Mysłowic, które awansowały do finału wojewódzkiego. Jednak 
miejsce na podium zawodów półfinałowych oznacza, że w klasyfikacji 
szkoła z Wisły Jawornika zajęła w województwie śląskim miejsce 9–12. 
Brawo!                       Jarosław	Sobczyk

Wisła na sportowo
Nie odkryję Ameryki jeśli napiszę, że sport to samo zdrowie i mnó-

stwo wydzielających się endorfin. Jednak bardzo często o tym zapomina-
my, dlatego mój artykuł ma na celu ponownie przypomnieć nam o tym, 
jak ważna i cenna jest wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna.

Sport zawsze odgrywał wielką rolę w moim życiu. Już w szkole pod-
stawowej mój wuefista zaraził mnie miłością do większej aktywności i 
sportów zespołowych. Bardzo lubiłam brać udział w zawodach pomiędzy 
wiślańskimi dolinami. Ach te czasy świetności, kiedy Wisła Malinka była 
wielkim taranem nie do zatrzymania przez żadną dolinę. Nawet zapora w 
Czarnem nie była w stanie uchronić przed wielką potęgą Malinki. Jak już 
wcześniej wspomniałam, sport był nieodłącznym elementem mojego ży-
cia, przewijał się na każdym etapie mojej nauki aż do ukończenia techni-
kum. Kiedy zaczęłam studia, aktywność fizyczna przestała odgrywać tak 
ważną rolę w moim życiu jak dotychczas. Może wynika to z braku mo-
tywacji, rozleniwienia się albo po prostu w byciu w ciągłych rozjazdach. 

W każdym razie przełomowym momentem dla mnie osobiście był 
udział w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Wisły. 
Mam już na koncie udział w trzech zawodach tego typu i chcę napisać, że 
jestem bardzo wdzięczna za to, że Wisła daje wiele możliwości do tego, 
by być aktywnym i by się rozwijać. Udział w tych zawodach uświadomił 
mi jak bardzo niegdyś lubiłam uprawiać sport wszelkiego rodzaju i jak 
mi tego brakuje. Dlatego dzieląc się moimi przemyśleniami, jednocześ-
nie będąc wdzięczną za organizację różnych przedsięwzięć, chcę każde-
go zachęcić do brania udziału we wszystkim tym, co Wisła oferuje. Z 
pozoru wydaje się niewiele, ale kiedy naprawdę zainteresujemy się tym, 
co się dzieje dookoła nas, gwarantuję, że znajdziemy coś dla siebie. Ja 
znalazłam i mam nadzieję, że kolejny turniej zostanie zorganizowany i 
z uśmiechem na twarzy wezmę w nim udział! Bo bycie aktywnym czło-
wiekiem to przede wszystkim poszukiwanie. Tego też życzę każdemu z 
nas. Byśmy byli aktywnymi ludźmi, poszukującymi, doświadczającymi, 
ciekawymi i po prostu działającymi! Dominika	Cieślar
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Grand Prix niepełnosprawnych 
tenisistów stołowych

Tenis stołowy jest jedną z najbardziej widowiskowych dyscyplin 
sportowych na świecie. Na obecną chwilę prymat wśród kobiet i męż-
czyzn wiodą zawodnicy z Chin. Kto z nas nie odbijał przynajmniej 
raz w życiu popularną paletką? Wiadomo o co chodzi…

W dniach 13–15 kwietnia w Wiśle odbyła się duża impreza kra-
jowa. W sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków oraz w 
hali sportowej Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich „Start” odby-
ło się I Grand Prix Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Sto-
łowym. Mogliśmy oglądać znakomite gry, zaangażowanie zawod-
ników, a przede wszystkim pasję wewnętrzną uczestników zmagań. 
Przy okazji zawodów przy stołach podziwialiśmy reprezentantów 
Polski i medalistów Igrzysk Paraolimpijskich. 

Wisła jako miasto–gospodarz jest dumna z faktu, że tak duże wy-
darzenie zawitało w Beskidy. Cieszymy się również z tego, iż w tym 
turnieju zagrał również Sławomir Brak, który jest członkiem UKS 
Wisła Wiślanie, reprezentantem Polski, wielokrotnym mistrzem Pol-
ski, a nawet wicemistrzem Hiszpanii z 2016 roku! Nasz zawodnik po 
raz kolejny potwierdził swoją klasę i zwyciężył w swojej kategorii. 
Gratulujemy!          (luki)

Szkolne mistrzostwa Wisły  
w narciarstwie

Na wyciągu Nowa Osada odbyły się Mistrzostwa Wisły w narciar-
stwie alpejskim szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Zawodnicy 
rywalizowali w kategoriach: klasy IV–V, klasy VI–VII i klasy gimna-
zjalne. Oprócz nart rozegrano także zawody na snowboardzie. 

Na starcie pojawiło się prawie 70 zawodników z trzech szkół: 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Czarnym i Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Malince. Najlep-
si w swoich kategoriach okazali się: Daniel Zwias (SP1) – snowboard 
chłopcy, Wiktoria Magdicz (ZSP2) – snowboard dziewczyny, Miko-
łaj Bebek – narty chłopcy z klas gimnazjalnych, Natalia Waleczek 
– narty dziewczyny z klas gimnazjalnych, Dominik Szturc (ZSP2) – 
narty chłopcy z klas VI–VII, Wiktoria Martynek (SP2) – narty dziew-
czyny z klas VI–VII, Jakub Cieślar (ZSP2) – narty chłopcy z klasy 
IV–V i Magdalena Czyż (ZSP2) – narty dziewczyny z klasy IV–V.

Na koniec podliczone zostały wyniki pięciu najlepszych zawod-
ników z każdej szkoły i stworzono klasyfikację generalną szkół. Oto 
ona: 1. ZSP2, 2. SP2, 3. SP1.        Jakub	Matuszny
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LIGA WZNOWIŁA SEZON
Pogoda sprawiła piłkarzom figla, dlatego dwie pierwsze kolejki 

okręgówki, zaplanowane na drugą połowę marca zostały praktycznie 
w całości przełożone. To sprawiło, że zespół WSS Wisła zainauguro-
wał piłkarską wiosnę dopiero 31 marca.

Mecze wyjazdowe z MRKS Czechowice–Dziedzice (16. kolejka) 
i Pasjonatem Dankowice (17. kolejka) zostały przełożone odpowied-
nio na 30 i 16 maja. Natomiast w meczu 18. kolejki podopieczni To-
masza Wuwra na własnym boisku pokonali Koszarawę Żywiec 2:1, a 
oba gole dla naszej drużyny zdobył Szymon Płoszaj. Niestety tydzień 
później, 8 kwietnia, wiślanie nieoczekiwanie polegli na boisku zagro-
żonej spadkiem Spójni Zebrzydowice 0:1. Wiślanie zrehabilitowali 
się w meczu 20. kolejki okręgówki (15 kwietnia), gdy na własnym 
boisku pokonali LKS Leśna 3:1. Gole dla naszego zespołu zdobyli 
Szymon Płoszaj i dwukrotnie Bartłomiej Rucki. Zwycięską ścież-
kę pierwsza drużyna kontynuowała w następnym tygodniu, gdy 21 
kwietnia pokonała na wyjeździe Czarnych Jaworze 4:2. Tym razem 
na listę strzelców wpisywali się: Mariusz Pilch, Bartłomiej Rucki, 
Szymon Płoszaj i Sebastian Juroszek.

Wiślanie prócz zmagań w lidze, walczyli także w Pucharze Pol-
ski. 25 kwietnia na Jonidle rozegrano mecz I rundy szczebla woje-

wódzkiego tych rozgrywek, a rywalem WSS Wisła był RKS Gro-
dziec. Niestety nasza drużyna przegrał to spotkanie 2:3 i pożegnała 
się z PP. Gole dla naszej drużyny zdobyli Bartłomiej Rucki i Szymon 
Płoszaj. Z kolei 27 kwietnia nasz zespół rozegrał kolejny mecz w 
okręgówce, tym razem z Orłem Łękawica. Wiślanie zanotowali wy-
graną 2:1, a gole zdobyli Bartłomiej Rucki i Szymon Płoszaj.

Na koniec kwietnia WSS Wisła zajmował w tabeli 4. miejsce z 
dorobkiem 39 pkt. i bilansem bramek 53:33.

W kwietniu rundę wiosenną zainaugurowały także drużyny mło-
dzieżowe WSS Wisła. Pierwszym rywalem podopiecznych Kami-
la Kotrysa była Błyskawica Drogomyśl. Trampkarze przegrali 1:2 
(Kacper Wrzecionko), a juniorzy wygrali 4:1 (Tymoteusz Pilch, Zbi-
gniew Michalik, Bartosz Mitręga, Tymoteusz Lazar). W kolejnym 
dwumeczu młodzi adepci futbolu z Wisły mierzyli się z LKS–em 
Kończyce Małe. Tym razem juniorzy wygrali 7:4 (Zbigniew Micha-
lik 5, Hubert Dudzik, Mateusz Cieślar), a trampkarze przegrali 2:6 
(Bartosz Marekwica 2). Miniony miesiąc nasze zespoły młodzieżowe 
zakończyły dwumeczem z Beskidem Brenna. Trampkarze zremiso-
wali 2:2 (Gabriel Boś 2), a juniorzy wygrali 3:0 (Maciej Pilch, Jakub 
Waleczek, Seweryn Tatara). 

Juniorzy na koniec kwietnia zajmowali w tabeli III ligi woje-
wódzkiej 3. miejsce, a trampkarze 10. miejsce.       (luki)

 

SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Karol Pinkas (MCKiS Jaworzno) zajął 2. miejsce w I Turnieju 

Szachowym o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego, który 
odbył się 3 kwietnia w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. 
Pochodzący z Wisły szachista okazał się też najlepszy w gronie 
zawodników powyżej 60 roku życia.

• 114 uczestników wzięło udział XVIII Powiatowych Biegach Prze-
łajowych Dzieci i Młodzieży, które odbyły się 7 kwietnia w Pogó-
rzu. Wystąpili w nich reprezentanci UKS Wisła, którzy zajmowali 
następujące pozycje: 4. Anita Głąbek (Kategoria OPEN kobiet) 
– dystans ok. 1000 m, 4. Karolina Kozok (Szkoły podstawowe 
– dziewczęta klasa V) – dystans ok. 500 m, 6. Martyna Gniewek 
(Szkoły podstawowe – dziewczęta klasa III) – dystans ok. 300 m, 
6. Michał Sobczyk (Szkoły podstawowe – chłopcy klasa I) – dy-
stans ok. 200 m.

• Maciej Kubiak z Redy został zwycięzcą zawodów Hotel Podium 
Extreme Duathlon 2018, które odbyły się 8 kwietnia w Wiśle. 
Najlepszy z naszych zawodników Jakub Glajcar uplasował się 
na 16. pozycji. Zawody składały się z trzech etapów. Pierwszy to 
bieg (ok. 7 km) z podbiegiem na Cieńków, drugi to wyścig kolar-
ski (24 km) z podjazdem pod Kubalonkę, a trzeci to kolejny bieg 
górski (ok. 4 km).

• 8 kwietnia w Cieszynie odbyły się zawody w miejskiej odmianie 
zjazdu rowerowego Dual City Tour. W kategorii Pro 4. miejsce 
zajął Tomasz Raszyk, a w grupie Junior 13. był Bartłomiej Raszyk 
(obaj z Wisły).

• Janusz Gomola zajął 54., a Adam Pilch 89. miejsce na dystansie 
30 km w zawodach Force Maraton MTB – Orzesze 2018, które 
odbyły się 8 kwietnia. Kolarze z Wisły w kategorii M–40 zajęli 
odpowiednio 11. i 24. lokatę.

• W dniach 13–15 kwietnia w Wiśle odbył się Wiosenny Mityng 
Brydżowy zorganizowany przez Jastrzębski Klub Brydża Spor-
towego. W ramach zawodów rozegrano trzy turnieje par: dwa 
na maxy, w którym zwycięstwa odnieśli Beata Madej i Jarosław 
Sieczkowski oraz jeden na impy, gdzie triumfowali Aleksander 
Sejud i Witold Białas, a na zakończenie rywalizowano w turnieju 
indywidualnym. Tu ze zwycięstwa cieszył się Krzysztof Góra. W 
punktacji długofalowej najlepsza okazała się Beata Madej. Pozo-

stałe miejsca na „wirtualnym” podium zajęli Jarosław Sieczkow-
ski i Krzysztof Góra.

• 14 kwietnia w Lublińcu odbyły się w pierwsze w tym sezonie 
zawody Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Znakomicie podczas 
tej imprezy spisał się Jakub Glajcar z Wisły, który wespół z I’m 
Metheora wygrał rywalizację mężczyzn na długim dystansie. Wi-
ślanka Irena Piotrowska z Jenny Metheora Valentino zajęła 5. lo-
katę na długim dystansie wśród kobiet.

• Blisko trzystu zawodników wzięło udział w wiosennej edycji bie-
gu górskiego Beskidzka 160 na Raty – Salamandra Ultra Trail, 
która odbyła się 14 kwietnia w Goleszowie. W rywalizacji na 
dystansie ok. 49 km (przewyższenie: 2600 m) 69. miejsce zajął 
Jakub Kucerka z Wisły. Trasa biegu przebiegała również przez 
nasze miasto.

• Tomasz Raszyk z Wisły zajął 2. miejsce w kategorii Hobby Full 
w zjeździe rowerowym z cyklu Local Series of Downhill, który 
odbył się 15 kwietnia w Ustroniu. W tej samej kategorii kolejni 
wiślanie Marek Goryczka i Tomasz Goryczka uplasowali się od-
powiednio na 16. i 43. lokacie.

• 15 kwietnia w Łodzi odbył się DOZ Maraton. W klasyfikacji far-
maceutek na 3. pozycji została sklasyfikowana Iwona Zubik–Sku-
pień z Wisły. 

• 15 kwietnia w Mistrzostwach Polski w Ju–Jitsu, które odbyły się 
w Sochaczewie, wystartował Bartosz Baczyński. Zawodnik UKS 
Centrum Wisła w konkurencji Fighting zajął 2. miejsce, natomiast 
w konkurencji Ne waza był 5. Nasz reprezentant rywalizował w 
kategorii kadetów U–15 (waga pow. 66 kg). Gratulujemy!

• Karol Pinkas zajął 5. miejsce w trzecim turnieju Grand Prix Ja-
worzna w szachach, który rozegrano 20 kwietnia. Szachista rodem 
z Wisły w siedmiu rundach uzbierał pięć punktów (pięć zwycięstw 
i dwie porażki).

• Spora grupa naszych kolarzy wzięła udział w pierwszych w tym 
sezonie zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bike Atelier 
MTB Maraton, które odbyły się 22 kwietnia w Rybniku. Oto miej-
sca wiślan, którzy startowali na dystansie Hobby – 35,5 km / prze-
wyższenie 381 m: 59. Patryk Nogowczyk (8. w kategorii M–16), 
101. Janusz Gomola (27. w kategorii M–40), 165. Ewa Gorzela-
ny (5. w kategorii kobiet i 3. w kategorii K–40), 197. Aleksandra 
Andrzejewska (8. w kategorii kobiet i 2. w kategorii K–30), 275. 
Marek Piskornik (38. w kategorii M–19), 368. Michał Piskornik 
(101. w kategorii M–40).         (luki)
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Brąz koszykarek w finale Śląska 
Młode koszykarki z Wisły kończą kolejny sezon. Nasze dziewczy-

ny są bardzo utalentowane i pracowite, co przekłada się na wymierne 
osiągnięcia sportowe. Przyzwyczaiły nas do sukcesów, szczególnie te 
najmłodsze. Bez względu na siłę rywalek, z którymi przyszło się im 
mierzyć, rzadko spadały z podium, a często stawały na jego najwyż-
szym stopniu.

Tu chcemy podsumować dokonania rocznika 2006. Przez cały 
sezon odbywały się rozgrywki w Lidze Śląskiej. W tych rozgrywkach 
brało udział trzynaście zespołów, a jedynym reprezentantem Śląska 
Cieszyńskiego była nasza drużyna z Wisły, która godnie reprezento-
wała nasz rejon. Podobnie jak rok temu wygrała rozgrywki ligowe, 
nie przegrywając ani jednego meczu.

Jak co roku końcowym akordem tych rozgrywek są turnieje fina-
łowe. Pierwsze trzy zespoły grają wtedy między sobą o kolejność na 
podium, kolejne trzy o miejsca 4–6, itd. Gospodarzem tych turniejów 
finałowych jest zawsze drużyna, która była najlepsza w swojej gru-
pie, więc byliśmy gospodarzami finału, którego zwycięzca zdobywa 
Puchar Śląska.

Mówi się, że gospodarzom nawet ściany pomagają, jednak z po-
wodów obiektywnych turniej finałowy był rozgrywany w gościnnej 
hali w Istebnej, tak więc argument pomocnych ścian odpadał. Prócz 
tego kontuzje nie pozwoliły nam wystawić najmocniejszego składu, 
ale naszym największym problemem było zmęczenie. Nasze dziew-
czyny tydzień wcześniej przez cały weekend (trzy dni z rzędu) wal-
czyły jak lwice w turnieju Wisła MiniBasket Cup i w Istebnej widać 

Zespoły U11 zakończyły sezon
W dniach 21–22 kwietnia rozegrano turnieje finałowe Pucharu 

Śląska Dziewcząt (U–11) w minikoszykówce. W zawodach wzięły 
dwie drużyny ISWJ Wisła, które ostatecznie zajęły 8. i 12. miejsce. 
Główne trofeum powędrowało do koszykarek KS JAS–FBG Zagłę-
bie Sosnowiec.

Pierwsza drużyna w tej kategorii wiekowej w turnieju o miejsca 
7–9 pokonała Pogoń Ruda Śląska 30:22 i przegrała z RMKS Rybnik 
38:46. Z kolei w turnieju o miejsca 10–12 nasz drugi zespół przegrał 
z Orłem Jaworzno 11:20 i UKS Piłsudczyk PG–1 Brzeg 15:28.

Skład ISWJ I Wisła: Maria Pilch, Anna Mikler, Gabriela Gunia, 
Maja Kubaczka, Joanna Mołodyńska, Lidia Cieślar, Zuzanna Czyż 
Maia, Wiktoria Cieślar, Sara Hołomek, Martyna Laskowska, Olga 
Cieślar, Oliwia Fuchs.         (luki)

Medal mistrzostw Polski  
dla wiślanina 

15 kwietnia w Sochaczewie odbyły się Mistrzostwa Polski w Ju-
jitsu. Świetnie zaprezentował się Bartosz Baczyński, który po kilku 
udanych walkach zajął 2. miejsce w kategorii +66 kg fighting.

Bartek wziął także udział w kategorii ne waza (walka w parterze), 
w której zajął miejsce tuż za podium. Medal Mistrzostw Polski jest 
wspaniałym osiągnięciem dla zawodnika, ale także dla całego klubu 
UKS Centrum. Gratulujemy!!!     Jakub	Matuszny

było, że są po prostu wykończone. Musiały uznać wyższość rywalek, 
choć poradziły sobie z nimi wcześniej w meczach ligowych. Tak za-
tem w finałowej rywalizacji o Puchar Śląska zajęliśmy ostatecznie 3. 
miejsce, za zespołami z Katowic (MKS MOS) i z Głuchołaz (MUKS 
Chrobry Basket). Nasze dziewczyny co prawda uległy rywalkom, 
jednak nie zmienia to faktu, że mogą walczyć z najlepszymi (i to nie 
tylko w Polsce) jak równy z równym i wygrywać. Gratulujemy mło-
dym koszykarkom i trener Aleksandrze Nosowicz kolejnego, udane-
go sezonu.

Na zakończenie jeszcze jedna refleksja. Zarówno trenerzy jak i 
zawodniczki zrobiły w ciągu minionego roku duży postęp w pozna-
waniu i przyswajaniu sobie koszykarskiego rzemiosła. I dotyczy to 
wszystkich kategorii wiekowych. Ale rywalki z innych klubów też 
trenują, i też robią postępy. Czym wyższa kategoria wiekowa, tym 
wyższy poziom. Jeśli chcemy ciągle być w czołówce to na pewno 
czekają nas nowe wyzwania. Dziesięć lat pracy klubu Wiślańska 
Jedynka przyniosło konkretne owoce: wyszkolone zawodniczki w 
różnych kategoriach wiekowych, świetna kadra trenerska i oddani 
działacze–pasjonaci. To wszystko stanowi ogromny kapitał. Ale w 
przyrodzie nic nie stoi w miejscu: albo się rozwija, albo zwija. Klub 
z Katowic został wsparty klasą sportową w szkole. Tam dziewczyny 
oprócz treningów mają 10 godzin tygodniowo wychowania fizycz-
nego nastawionego na koszykówkę. Jak widać, na efekty nie trzeba 
było długo czekać: w rozgrywkach ligowych jeszcze nie dały nam 
rady, ale w finale o Puchar Śląska zwyciężyły. Na razie jeszcze są 
dla nas równorzędnym rywalem, ale jak będzie za rok, za dwa? Każ-
dy kolejny sezon będzie wymagał większego nakładu sił, środków 
i ludzi. Jeśli chcemy dalej cieszyć się koszykówką w Wiśle, to ten 
kapitał trzeba pomnażać, np. przez inwestowanie w klasy sportowe 
w wiślańskich szkołach. Tego życzymy Wiślańskiej Jedynce na przy-
szłość.
Finał Pucharu Śląska – Istebna 14.04.2018
ISWJ Wisła – MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 26:37
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy – MKS MOS Katowice  29:30
ISWJ Wisła –  MKS MOS Katowice  22:36

Skład drużyny SWJ Wisła na turnieju w Istebnej: Oliwka Bu-
jok, Olga Cieślar, Oliwka Fuchs, Patrycja Heczko, Sandra Hracka, 
Nina Kaleta, Karolina Kiraga, Basia Konieczny, Julka Kożuch, Agata 
Martynek, Ania Mikler, Ela Podżorska, Sonia Kaleta i Joanna Hanik. 
Trener: Aleksandra Nosowicz

(ajotka)
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7 kwietnia w Żorach odbył się turniej finałowy Pucharu Śląska 
w Minikoszykówce dziewcząt U–10 (rocznik 2008 i młodsze). W 
zawodach o miano najlepszej drużyny w naszym województwie mia-
ły się zmierzyć trzy najlepsze drużyny fazy zasadniczej, czyli ŻAK 

NAJMŁODSZE KOSZYKARKI WICEMISTRZYNIAMI ŚLĄSKA
Żory, KS JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec oraz ISWJ Wisła, jednak 
na zawody nie przyjechała drużyna z Sosnowca, tak więc o główne 
trofeum zmierzyły się ekipy z Żor i Wisły. 

Mecz finałowy był niestety jednostronnym widowiskiem, za-
kończonym wygraną gospodyń 52:12 (16:2, 15:2, 8:5, 
16:0). Zespół ISWJ Wisła wywalczył wicemistrzostwo 
Śląska co jest dużym sukcesem. Drużyna grała w skła-
dzie: Zuzanna Mosiejko, Maria Pilch, Melania Pilch, 
Gaja Nowicka, Anna Zawada, Małgorzata Lazar, Jo-
anna Mołodyńska, Magdalena Mleko, Sara Hołomek, 
Lidia Cieślar, Laura Borecka, Aleksandra Krzok, Zu-
zanna Czyż i Zuzanna Śliż.

 Z kolei 22 kwietnia w Rybniku drużyna ISWJ 
Wisła U–11 rozegrała dwa ostatnie spotkania ligowe. 
Oto wyniki: Pogoń Ruda Śląska – ISWJ Wisła 22:30 
(12:4, 0:12, 6:4, 4:10),

RMKS Rybnik – ISWJ Wisła 46:38 (3:12, 13:7, 
16:9, 14:10). Nasza ekipa grająca w składzie: Maria 
Pilch, Anna Mikler, Gabriela Gunia, Maja Kubacz-
ka, Joanna Mołodyńska, Lidia Cieślar, Zuzanna Czyż 
Maia, Wiktoria Cieślar, Sara Hołomek, Martyna La-
skowska, Olga Cieślar, Oliwia Fuchs, zajęła ostatecznie 
8. miejsce w lidze. (luki)fot
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Wisła Minibasket Cup 2018 
Siedem zespołów z Polski, Czech i Słowacji wzięło udział w 3. 

Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt (rocznik 2006 
i młodsze) MiniBasket Cup Wisła 2018, który odbył się w dniach 
6–8 kwietnia w naszym mieście. W tym gronie najlepsza okazała się 
słowacka drużyna MBK Ružomberok, która wyprzedziła ekipy ŠBS 
Ostrava oraz ISWJ Wisła. Jak co roku była to uczta dla miłośników 
koszykówki w naszym mieście.

Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka, działający już 
od dziesięciu lat, ma na swym koncie sporo sportowych i organiza-
cyjnych sukcesów. Teraz do tego dorobku dopisał kolejny. Mimo 
faktu, że drużynie ISWJ nie udało się obronić zdobytego rok temu 
pucharu, to miejsce na podium w tegorocznej rywalizacji na pewno 
jest dużym osiągnięciem. Wynika to z faktu, że w tym roku obsada 
turnieju była znacznie mocniejsza, a poziom zdecydowanie wyższy.

W Wisła MiniBasket Cup 2018, prócz gospodyń, wystąpiły 
trzy drużyny z Polski (Lotnik Wierzawice, Ślęza Wrocław i MO-
SiR Bochnia), dwie z Czech (ŠBS Ostrava i SK Bruntál) i jedna ze 
Słowacji (MBK Ružomberok). Faworytkami turnieju były drużyny z 
Ostrawy oraz Ružomberoku i rzeczywiście to one zajęły dwa pierw-
sze miejsca. Jednak pozostałe zespoły wcale nie były dla nich tłem. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, poziom wszystkich drużyn bardzo 
wyrównany, a dramaturgia niektórych pojedynków przypominała 
thriller. O wyrównanym poziomie świadczy między innymi fakt, że 
nie było ani jednego zespołu, który nie poniósłby w turnieju poraż-
ki. Ostatecznie puchar zdobyły dziewczyny z MBK Ružomberok, 
które wygrały mecz z ŠBS Ostrava raptem 2 punktami! Wcześniej 
Słowaczki przegrały jednym punktem (!) z zespołem z Bochni, który 
z kolei wcześniej uległ drużynie z Wisły. To pokazuje, że tu każdy 
mógł wygrać z każdym. Ponieważ jednak nasze dziewczyny w trak-
cie całego turnieju przegrały dwa mecze (z Ostrawą i Ružombero-
kiem), to ostatecznie zajęły trzecie miejsce.

Tylko nieliczne mecze miały jednostronny charakter. Większość 
była bardzo zacięta, co nie zawsze odzwierciedlał końcowy wynik. 
Bywało, że przez trzy kwarty toczył się bardzo wyrównany mecz, a 
potem w ostatnich minutach jedna z drużyn „odskakiwała” i patrząc 
na wynik, można było odnieść wrażenie, że grały ze sobą dwa bardzo 
nierówne zespoły. Mecze były twarde, ale fair. Na pewno wielka w 
tym zasługa sędziów, którzy wykazali się dużym profesjonalizmem. 

Słowa uznania zatem dla panów Dariusza Jakubowskiego, Piotra Sa-
dzyńskiego i Marcina Durkalca.

Jeszcze słowo o dramaturgii tej imprezy. Ostatni, 21. mecz po-
między zespołami z Ostrawy i Ružomberoku decydował zarówno o 
zwycięstwie w całym turnieju jak i o kolejności pierwszych czterech 
drużyn. Ten mecz był także szczególny z powodu natężenia hałasu 
w hali. Doping w jego trakcie, mimo braku nagłośnienia generował 
podobną ilość decybeli, jak koncerty rockowe.

Nie tylko sportowy poziom turnieju był bardzo wysoki, był on 
także dużym sukcesem organizacyjnym. Członkowie Integracyjnego 
Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka, głównie rodzice grających za-
wodniczek, po raz kolejny zorganizowali międzynarodowe zawody 
na europejskim poziomie. Najwięcej pracy w przygotowanie i prze-
prowadzenie imprezy włożyli członkowie zarządu Stowarzyszenia, 
przede wszystkim pani Magda Pilch i pan Robert Hracki i im też 
należą się za to szczególne słowa uznania. Niezwykłą wręcz pracę 
wykonał pan Marcin Kotowicz, który w każdym meczu rejestrował 
każdą zagrywkę, rzut, kosz, asystę, obronę, słowem wszystko, co się 
działo na parkiecie i wpisywał to żmudnie w komputer. Dlatego nie 
było problemu z wyborem najlepszych zawodniczek turnieju, gdyż w 
każdej kategorii wskazał je komputer.

Był jeszcze jeden aspekt tej imprezy, który zwykle umyka, a nie 
powinien. Żyjemy w czasach, kiedy życzliwość, uprzejmość czy sza-
cunek to nie są towary powszechne w naszej codzienności. Zwłasz-
cza na wydarzeniach sportowych, gdzie toczy się rywalizacja i wal-
czy o trofea. Ten turniej był jednak szczególny. Na parkiecie, choć 
toczyła się twarda rywalizacja i emocje nieraz sięgały zenitu, nie było 
agresywnych, niebezpiecznych dla zdrowia zachowań. Widać było, 
że te dziewczyny, choć ze sobą rywalizują, to szanują się nawzajem i 
po prostu się lubią. Miło było na to patrzeć. Podobna atmosfera pano-
wała na trybunach. Nawet trenerzy, choć niektórzy reagowali bardzo 
emocjonalnie i bywali głośniejsi niż kibice, też zachowywali umiar 
w swoich reakcjach. W tej zatem materii – atmosfery sportowej i po-
zasportowej – ten turniej był wybitny. I oby takich imprez gościło w 
naszym mieście jak najwięcej.

Na koniec trzeba wspomnieć tych, dzięki którym ta impreza 
mogła się odbyć i to w tak dobrej oprawie. Przede wszystkim po 
raz kolejny wypada podziękować władzom naszego miasta, przede 
wszystkim panu burmistrzowi Tomaszowi Bujokowi, który nie tylko 
wsparł przedsięwzięcie finansowo, ale już tradycyjnie, wręczył na-
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grody zwycięzcom. Bardzo konkretnej, rzeczowej pomocy 
udzielili w tym roku: Wyciąg Narciarski „Skolnity” i pan 
Janusz Tyszkowski, Wyciąg Narciarski w Nowej Osadzie, 
Drukarnia Wow Design – Monika i Krzysztof Kemp-
ny, Muzeum Beskidzkie, Ciuchcia Martusia, Wiślańska 
Ciuchcia, Willa Larysa i pan Irek Hołomek, Ośrodek Kari-
na, Krokus, Wiślanka, Sublix – Marek Szymański, Pralnia 
Karolina i Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pawła Stalmacha 
w Wiśle. Wszystkim bardzo dziękujemy!

Dziękując za wspaniałe widowisko całej naszej dru-
żynie, zarówno zawodniczkom jak i pani trener Oli Noso-
wicz składamy gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!

Skład drużyny ISWJ Wisła: Oliwka Bujok, Olga Cie-
ślar, Oliwka Fuchs, Asia Hanik, Patrycja Heczko, Sandra 
Hracka, Nina Kaleta, Karolina Kiraga, Basia Konieczny, 
Julka Kożuch, Martynka Laskowska, Agata Martynek, 
Ania Mikler i Ela Podżorska (z powodu choroby nie mo-
gła zagrać Sonia Kaleta). Trener: Aleksandra Nosowicz.

Nagrody indywidualne: najlepsza zawodniczka tur-
nieju – Sabina Kublin (Lotnik Wierzawice), najwięcej zdobytych 
punktów – Marysia Stolarska (MOSIR Bochnia), najlepszy obrońca 
turnieju – Sandra Hracka (ISWJ Wisła), najlepiej asystująca turnieju 
– Karolina Kiraga (ISWJ Wisła).

Wierzawice – MKS MOS Ślęza Wrocław 33:20, MBK Ružomberok 
– ŠBS Ostrava 31:29 (9:4, 6:13, 8:3, 8:9).

Tabela

1 MBK Ružomberok 6 11 pkt.

2 ŠBS Ostrava 6 11 pkt.

3 ISWJ Wisła 6 10 pkt.

4 MOSiR Bochnia 6 10 pkt.

5 UKS Lotnik Wierzawice 6 8 pkt.

6 MKS MOS Ślęza Wrocław 6 7 pkt.

7 SK Bruntál 6 6 pkt.

(ajotka)

Wyniki: ŠBS Ostrava – MOSiR Bochnia 39:36, MBK Ružom-
berok – SK Bruntál 59:18, ISWJ Wisła – UKS Lotnik Wierzawice 
38:29, MKS MOS Ślęza Wrocław – SK Bruntál 22:14, MOSiR Boch-
nia – UKS Lotnik Wierzawice 39:29, MBK Ružomberok – MKS 
MOS Ślęza Wrocław 57:8, ISWJ Wisła – MOSiR Bochnia 46:39, 
ŠBS Ostrava – SK Bruntál 64:10, MBK Ružomberok – ISWJ Wi-
sła 42:24, ŠBS Ostrava – MKS MOS Ślęza Wrocław 45:25, MBK 
Ružomberok – UKS Lotnik Wierzawice 37:34, ŠBS Ostrava – ISWJ 
Wisła 44:23, MOSiR Bochnia – MKS MOS Ślęza Wrocław 40:24, 
UKS Lotnik Wierzawice – SK Bruntál 39:35, MOSiR Bochnia – SK 
Bruntál 35:13, ŠBS Ostrava – UKS Lotnik Wierzawice 47:33, ISWJ 
Wisła – MKS MOS Ślęza Wrocław 40:20, MOSiR Bochnia – MBK 
Ružomberok 36:35, ISWJ Wisła – SK Bruntál 35:18, UKS Lotnik 
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Zebrały się Hana z Marenó...ROZMAITOŚCI
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– Na witej, każ tak lecisz Hanko?
– Po pijądze do banku, łoto do Wojnara.
– A wiysz, że ta przed banke nie śmiysz stoć?
– Jako nie śmie? Czemu?
– Taki je zakoz. Nie wie, może się bojó terrorystów?
– Co?! To jo by niby miała napadać?!
– Jo jeny wie, że poroz ci dajó mandat.
– Tego jeszcze nie było! Jak sie zrzeczujesz z kim, to bedziecie se 

gónić kole siebie, coby nie stoć?
– Tak mi prawili, że je zakoz parkowanio, choćbyś na minutke jeny 

chcioł do bankomatu.
– Marena! Dy to dlo ałut, a nie jak pieszo idziesz!
– Nó, chyba coby tak. Ale tóż co mosz z ałute zrobić?
Przy piekarni możesz stoć, jeny jak na bułki idziesz.
– Po drugij strónie je parking, ale dycki pełny, a jeszcze sie za to płaci.
– Trzeja by na Blejchu stować, ale ta je dycki zastawióne aż po Ołaze. 

A jakbyś tak mioł więcyj wybrane w Banku, to cie kierysi może łokraść!
– Ty, a wiysz, że za ten parking sie płaci jeny przez tydzień, w sobote 

i w niedziele je za darmo!?
– Na cóż mi to, dy wtedy bank je zawrzity?
– Ale za to lufciorze majó wygode, ałuto na cały dzień se postawió, a 

banku nie potrzebujó!
– A miyszkańcy, jako dycki, na łostatnim placu.
– Mie sie zdo, że z te płacenim, to po miastach też tak je.
– To by isto musiały być jakisi unijne przepisy.
– Możne, bo jak pijądze dowajó, to se mogó wybagować!
– Coby jeny ni za moc, bo za chwile bedó rozkazować kierego mómy 

na Fojta wybiyrać!
Baby	z	grónia

KALENDARIUM IMPREZ
10 maja (czwartek) – Spotkanie z Piotrem Milewskim w ramach Ty-

godnia Bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna
10 maja (czwartek) – Warsztaty gospel – Kościół ewangelicko–augs-

burski Ap. Piotra i Pawła
11 maja (piątek) – Wiślańskie Ścieżki Literackie – Miejska Bibliote-

ka Publiczna (zbiórka)
11 maja (piątek) – Uroczystość z okazji 27. rocznicy powołania Stra-

ży Granicznej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 100. rocznicy odzyska-
nia niepodległości – Kościół ewangelicko–augsburski Ap. Piotra i Pawła 
(nabożeństwo), Plac Hoffa (musztra) i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny 
(koncert orkiestry)

12–13 maja (sobota–niedziela) – Genryoku Cup – Puchar Źródeł Wi-
sły w szermierce japońskiej kendo – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich 
Olimpijczyków

12–13 maja (sobota–niedziela) – Olsa Active Race – Plac Hoffa 
(start i meta)

16 maja (środa) – Noc Muzeów – Muzeum Beskidzkie
18 maja (piątek) – XVI Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki – Zame-

czek Myśliwski Habsburgów (PTTK Wisła)
18–20 maja (piątek–niedziela) – Beskidzka Plaża i Młoda Plaża – 

Park Kopczyńskiego
19 maja (sobota) – Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i XXV Prze-

gląd Orkiestr OSP – Kościół ewangelicko–augsburski Ap. Piotra i Pawła, 
Plac Hoffa i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

19 maja (sobota) – Noc Muzeów z dziełami Beaty Jurkowskiej – Mu-
zeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”

19 maja (sobota) – Spektakl „Róża dla Kolombiny” – Villa Rubinstein

Z NATURĄ NA TY

20 maja (niedziela) – Redyk Wiślański – Miyszani owiec na Cieńko-
wie – Cieńków

26 maja (sobota) – Dzień Sąsiada – ON Nowa Osada
26–27 maja (sobota–niedziela) – VII Międzynarodowe Spotkanie 

„Cieślarowie 2018” – Biała Wisełka (26.05 o godz. 10.00) i góra Cieślar 
(27.05 o godz. 12.00)

30 maja (środa) – Koncert profilaktyczny – LO im. P. Stalmacha i 
Szkoła Podstawowa nr 1

1 czerwca (piątek) – Osiedlowy Dzień Dziecka – OS Jonidło
2 czerwca (sobota) – Wisła Dzieciom – Plac Hoffa
2–3 czerwca (sobota–niedziela) – Barbarian Hill i Barbarian Race – 

Skocznia narciarska im. Adama Małysza i ON Nowa Osada
2–3 czerwca (sobota–niedziela) – Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Folklorystycznych – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca im-

prezy.


