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Data 26 kwietnia 2019 roku zapisze się złotymi zgłoskami w historii Wisły. Tego dnia oficjalnie otwarto zmodernizowany węzeł przesiadkowy Wisła Uzdrowisko.
Dawny dworzec kolejowy, który straszył w centrum naszego miasta, zyskał nowy blask. – Teraz jest to perełka
architektoniczna i wizytówka Wisły. Cieszę się, że po
wielu latach udało się nam doprowadzić do finału modernizację tego strategicznego dla miasta obiektu, z którego
w końcu mogą korzystać turyści i mieszkańcy – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
To jednak nie koniec prac w tym miejscu. Jeszcze w
tym roku budynek wzbogaci się o nowe pomieszczenia
i atrakcje. Więcej o otwarciu węzła przesiadkowego na
str. 12–13.

RADOSNE ŚWIĘTOWANIE

W programie artystycznym wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Wisły Malinki, przedstawiając krótką inscenizację
momentu uchwalenia konstytucji w roku 1791 w obecności posłów i
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiktoria Kohut wyrecytowała wiersz Antoniego Słonimskiego pt. „Polska”. Następnie dla
wszystkich zebranych zaśpiewały uczennice Społecznego Ogniska
Muzycznego – Aleksandra Długosz z przebojem Ireny Santor „Powrócisz tu” oraz Martyna Kawulok w piosence Marka Grechuty pt.
REKLAMA • OGŁOSZENIA

fot. Katarzyna Kubaszewska

„Ojczyzna”. Znane utwory patriotyczne – „Rotę” oraz Mazurek 3
Maja, czyli „Witaj majowa jutrzenko”, zaśpiewały panie z Wiślańskiego Zespołu Kameralnego. Tradycyjną modlitwę ekumeniczną w
tym roku poprowadzili wspólnie księża: Wiesław Firlej – proboszcz
parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP oraz Oskar
Wild z parafii ewangelicko–augsburskiej ap. Piotra i Pawła.
Na koniec uroczystości licznie zebrane delegacje złożyły wieńce i kwiaty
pod
pomnikiem.
Wśród
delegatów
byli: przedstawiciele Urzędu Miasta na
czele z burmistrzem
Tomaszem Bujokiem,
radni miasta Wisła
z przewodniczącym
Januszem
Podżorskim, przedstawiciele
Zarządów Osiedli, delegacja Rezydencji Prezydenta RP – Zamek w
Wiśle, reprezentacja Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych,
członkowie Towarzystwa Patriotycznego Żywiecczyzny, Oddział
Górali Żywieckich Związku Podhalan, przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieci Serc, delegacja komendy głównej WiN – zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość z pułkownikiem Leszkiem Mroczkowskim,
delegacja Związku Polskich Spadochroniarzy – XVIII oddział w Cieszynie, pracownicy Nadleśnictwa Wisła z nadleśniczym Andrzejem
Kudełką, połączona delegacja Policji i Straży Granicznej, Straż Miejska w Wiśle z komendant Beatą Miś, przedstawiciele wiślańskich
Ochotniczych Straży Pożarnych, Wiślańskie Centrum Kultury z dyrektor Katarzyną Czyż–Kaźmierczak, członkowie Towarzystwa Miłośników Wisły, członkowie Stowarzyszenia „Aktywni w Dziedzinie”, członkowie Wiślańskiej Akademii Aktywnych, przedstawiciele
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśle, przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego oraz Śląsko–Beskidzkiego
Związku Narciarskiego z prezesem Andrzejem Wąsowiczem, delegacje wszystkich szkół podstawowych z Wisły, Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno–
Hotelarskich im. Władysława Reymonta.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za obecność i wspólne, radosne świętowanie!			
Tadeusz Papierzyński

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Katarzyna Czyż–Kaźmierczak; Redaktor
Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian
w nadesłanych materiałach. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Jak co roku uczciliśmy wspólnie Narodowe Święto Trzeciego
Maja! Tradycyjnie obchody zorganizowane zostały przy Pomniku
Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny.
Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego,
przy akompaniamencie orkiestry dętej pod kierunkiem Henryka Itnera. Następnie wiślańscy harcerze z 12. Wielopoziomowej Drużyny
„Tafadu” oraz 2. Próbnej Gromady Zuchowej „Przyjaciele Wombata”
złożyli meldunek burmistrzowi Wisły Tomaszowi Bujokowi. Włodarz
naszego miasta w swoim wystąpieniu przypomniał istotę i znaczenie
uchwalonej 228 lat temu konstytucji, a także nawiązał do obchodzonej
1 maja br. piętnastej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Maj 2019

Z prac Rady Miasta Wisła
W kwietniu Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się następującymi tematami:
– stan zaawansowania i przygotowanie Tygodnia Zdrowia
pod kątem wad postawy,
– raport ze stanu oraz wyposażenia szkolnych gabinetów pielęgniarskich,
– możliwości pozyskania przez Wiślańskie Centrum Kultury
środków na zajęcia w okresie wakacyjnym,
– raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej,
– podsumowanie zimowego utrzymania dróg – poniesione
koszty, wykorzystanie sprzętu gminnego, potrzeby zakupu dodatkowego sprzętu,
– stan zaawansowania programu gospodarki niskoemisyjnej
miasta Wisła,
– analiza współpracy z Miastem Ustroń oraz podsumowanie
sezonu zimowego wraz z wyciągnięciem wniosków,
– spotkanie z organizatorem „Biegu po Nowe Życie”,
– wnioski (przygotowane, złożone, w trakcie realizacji i zakończone od roku 2017) o pozyskanie środków zewnętrznych z
różnych źródeł na zadania związane z kulturą, turystyką i sportem,
– analiza Programu Rozwoju Promocji Miasta w Dziedzinie
Turystyki i Zagospodarowania Przestrzennego,
– kontrola systemu śmieciowego pod kątem finansowania, z
zestawieniem wpływów na podstawie deklaracji śmieciowych,
wysokości kwot z przetargów, bilanse roczne,
– rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 25 kwietnia. Głównym jej
tematem była analiza realizacji wniosków podjętych w roku 2018.
Materiał przyjęto 15 głosami „za” – jednogłośnie.
Następnie Rada Miasta podjęła następujące uchwały:
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019 (13 „za”, 1
„przeciw”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wisła na lata 2019–2023
(14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła
własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3209/5 położonej w Wiśle (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29
czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wisła na lata 2016–
2023” (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 (12 „za”, 1
„przeciw”, 2 „wstrzymujące się”).
Podczas obrad udzielono także odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania, przekazano komunikaty i informacje, a także podjęto
wolne wnioski. Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 30 maja.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch,
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.
Zapraszamy!

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

fot. UM Wisła

W kwietniu zakończyła się realizacja projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w oparciu o zastosowanie
opraw energooszczędnych”. Projekt wsparły środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
(Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne
oświetlenie – RIT). Przedmiotem projektu była poprawa efektywności energetycznej, którą udało się uzyskać poprzez wymianę starych
opraw na nowe – energooszczędne, ledowe.

Oświetlenie ledowe charakteryzuje się innymi parametrami
światła, dlatego odbiór takiego oświetlenia różni się od dominującego
w miejskim krajobrazie oświetlenia sodowego. Oświetlenie ledowe
ma wysoki współczynnik oddawania barw, co oznacza, że w takim
świetle lepiej widoczne są kolory. Ledy mają także inną temperaturę
światła – aktualnie najbardziej optymalnym rozwiązaniem stosowanym w oświetleniu ulicznym, jeśli chodzi o relacje barwy i wydajności jest kolor zbliżony do białego, neutralnego. Powyższe różnice
i przyzwyczajenie do światła sodowego mogą powodować wrażenie
słabszego niż dotychczas doświetlenia. Mimo to należy pamiętać, że
oprawy ledowe są bardziej energooszczędne, mają dobry współczynnik oddawania barw oraz świecą znacznie dłużej niż oprawy starego
typu. Nie bez znaczenia jest także możliwość zastosowania inteligentnych systemów sterowania przy oprawach ledowych, co może
dodatkowo zredukować pobieraną moc.
Na terenie miasta zmodernizowano 998 punktów oświetleniowych oraz wymieniono część wysięgników. Koszty kwalifikowalne
projektu wyniosły 1 512 505,17 PLN, natomiast wartość przyznanego
dofinansowania to aż 1 285 629,39 PLN.
(PS)

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Mając na uwadze rozpoczynający się okres letni, a w związku z
tym zwiększającą się liczbę turystów, zwracam się z prośbą do naszych mieszkańców o podnoszenie estetyki miasta. Czyniąc zadość
wymaganiom w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, przypominam właścicielom posesji o konieczności
systematycznego wykaszania terenów zielonych oraz przycinania
drzew i krzewów położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych
(chodniki i drogi), aby nie utrudniać bezpiecznego korzystania z
pasa drogowego. Każda zadbana posesja świadczy o wizerunku naszego miasta.
Przypominam, 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 harmonogramem wywozu. Istnieje również możliwość dowozu we własnym zakresie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków),
który jest otwarty w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
6:00–17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00–15:00. Przywożąc
w/w odpady do PSZOK, należy okazać identyfikator z nadanym
numerem ewidencyjnym.
Podczas patroli naszego miasta niestety w dalszym ciągu zauważamy podrzucane śmieci z okolicznych domostw, czy z obiektów,
gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, do koszy ulicznych,
szczególnie na przystankach. Informuję, że zgodnie z § 12 Uchwały Rady Miasta w/w pojemniki do gromadzenia odpadów nie mogą
być wykorzystywane do umieszczania w nich odpadów komunalnych
wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej ani
odpadów pochodzących z indywidualnych gospodarstw domowych.
Informuję, że wszelkie takie czyny są karane mandatem.
Ponownie wznawiam apel do właścicieli czworonogów o obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie.
Informuję, że „kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny do 500
złotych”.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

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

Nadleśnictwo Wisła informuje, że w związku z wystąpieniem
masowej ilości wiatrołomów w okresie lutego i marca bieżącego
roku od dnia 3 kwietnia br. została obniżona cena sprzedaży detalicznej drewna opałowego iglastego do 40 procent. Dotyczy to
głównie drewna pozyskanego samowyrobem.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości zakupu przedmiotowego drewna w obniżonej cenie. W razie braku zainteresowania zostanie on wystawiony w przetargach na drewno dla przedsiębiorców
krajowych. W celu dokonania zakupu drewna prosimy o kontakt z
miejscowymi leśniczymi.		
Nadleśnictwo Wisła
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OBNIŻKA CENY OPAŁU

Sławkowska organizacja pożytku publicznego – Stowarzyszenie
„Porozumienie Pokoleń”, w dniach 22–29 marca zrealizowała projekt „Tea time with Tradition”, sfinansowany z funduszy Programu
Erasmus+. Była to trójstronna wymiana młodzieży z udziałem 36
uczestników w wieku 14–19 lat i liderów z bułgarskiej organizacji
„Sdruzhenie Mladezhi za razvitie na Lyaskovets”, rumuńskiego stowarzyszenia Asociatia Eleven Art oraz młodzieży z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Sławkowie.
Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana Wisła i
Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Relaks” a honorowy patronat nad projektem objął burmistrz Tomasz Bujok. Tematyką projektu
było odkrywanie historycznych śladów wielokulturowości, dziedzictwa kulturowego, poprzez poznawanie i analizę tradycji oraz zwyczajów, związanych z obchodami świąt związanych z wiosną. Program wymiany młodzieży był bardzo napięty i bogaty w różnorodne
aktywności. Został zrealizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, praca w grupach międzynarodowych,
dyskusje, burze mózgów, wywiady, filmy, gra miejska, lekcje muzealne, warsztaty artystyczne, ewaluacje i wieczory narodowe.
W ramach przedsięwzięcia młodzież odwiedziła zabytkową, regionalną chatę Jana Kawuloka, wybitnego propagatora kultury regionalnej, twórcy instrumentów ludowych i gawędziarza z Istebnej.
Wysłuchała gawędy o tradycyjnym życiu w chacie, poznała dawne
instrumenty regionalne oraz wzięła udział w warsztatach tworzenia
swoich własnych koronek. Uczestnicy projektu odwiedzili również
Muzeum Koronki – Izbę Pamięci Marii Gwarek, poświęcone dorobkowi lokalnych twórczyń, a zwłaszcza Marii Gwarek, wieloletniej instruktorce heklowania i inicjatorce powstania Spółdzielni Koronczarskiej w Koniakowie. Podczas wizyty w Sławkowie młodzież wzięła
udział w warsztatach artystycznych pod okiem doświadczonych instruktorów, tworząc rękodzieła związane z nadchodzącą Wielkanocą – palmy wielkanocne, pisanki i inne ozdoby. Podczas spotkania
z lokalną społecznością (Piknik Tradycji) na Rynku w Sławkowie,
młodzież zaprezentowała swoje rękodzieła, rozdała materiały promocyjne i opowiadała o projekcie.
W trakcie wymiany młodzieży, każda z uczestniczących grup
przygotowała swój wieczór narodowy, podczas którego, w sposób
kreatywny przedstawiła swoją kulturę, tradycje, tańce, kulinaria swoich regionów oraz zaprezentowała piękne stroje regionalne. W czasie
tygodniowego spotkania uczestnicy zdobyli nie tylko wiedzę i nowe
umiejętności, ale poznali swoje kultury, kulturę lokalną i nawiązali
wiele nowych, międzynarodowych przyjaźni.
Ewa Tarnowska

fot. OX.PL

Projekt „Tea time with
Tradition”
Z Wisły Jawornika do województwa
30 marca w strażnicy OSP Pogwizdów w gminie Hażlach odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zabiega pożarom”. Uczestnicy rywalizowali
w trzech kategoriach wiekowych, zwycięzca każdej z nich zyskał
prawo do reprezentowania powiatu na szczeblu wojewódzkim. W
drugiej grupie zwyciężył Łukasz Cieślar z Wisły Jawornika, który
będzie reprezentował nasze miasto i powiat cieszyński na turnieju
wojewódzkim w Kłobucku. Gratulujemy!		
(tp)

fot. mat. prasowe
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Wieści z biblioteki

Biblioteka poleca
Kate Morton, Córka zegarmistrza,
Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2019.
Nowa książka autorki bestsellerowych powieści rozgrywa
się w dwóch strefach czasowych: w XIX wieku w środowisku
młodych artystów, w którym dochodzi do zabójstwa i współcześnie, kiedy młoda archiwistka trafia na ślad dawnej tajemnicy. Czy dziewczynie uda się rozwiązać zagadkę sprzed lat?
„Córka zegarmistrza” to pięknie napisana historia, która wzrusza, zaskakuje, pobudza do myślenia. Polecamy!
Maciej Zaremba Bielawski, Dom z dwiema wieżami, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2018
„Dom z dwiema wieżami” to fascynująca rekonstrukcja
rodzinnej historii, dotąd pełnej przemilczeń i tajemnic. Autor
opisuje splot żydowskich i szlacheckich losów, zastanawia się
nad źródłami polskiej ideologii narodowej i antysemityzmu.

W opowieści Macieja Zaremby Bielawskiego historia, nawet
ta znana, nie jest wcale oczywista i ukazuje także gorzkie
paradoksy. Odsłania przed nami ciekawe losy szlacheckiego
dworku, kolei transsyberyjskiej, przedwojennych Krzeszowic
i Tarnowa. Warto przeczytać!
Gorzka czekolada. Nowe opowiadania o ważnych sprawach, T. 2, Wydawnictwo Prószyński Media oraz Fundacja
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, Warszawa 2019.
Po sukcesie zbioru opowiadań pt. „Gorzka czekolada”
przyszedł czas na część drugą, w której młodzi czytelnicy
znajdą jeszcze więcej przygód, jeszcze więcej tematów do rozmyślań... Czołowi polscy pisarze zjednoczyli siły, by w krótkich formach literackich dać popis swoich umiejętności snucia
narracji. Znajdziemy tu całkiem nowoczesne, pisane często
językiem nastolatków, opowiadania o szacunku, uczciwości,
samodyscyplinie, wolności, poczuciu własnej wartości czy
asertywności. Gwarantujemy, że po lekturze zainteresujecie się
powieściami autorów zebranych tu opowiadań. Jeśli uwielbiacie jeść czekoladę, powiem tylko – musicie spróbować. Warto
przeczytać!!!
Oprac. MBP Wisła

fot. MBP w Wiśle

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się bardzo interesujące spotkanie. W części pierwszej pracownicy Archiwum Państwowego w Katowicach zaprezentowali wydawnictwo pt. „U źródeł
Wisły. Katalog wystawy”, a w części drugiej Paweł Cieślar z Malinki
omówił temat swej ekspozycji fotograficznej pt. „Habsburskie zaporki na wiślańskich potokach”. Wśród gości spotkania znaleźli się m.in.
sekretarz miasta Sylwester Foltyn, radna Barbara Kędzior, zastępca
nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Andrzej Klimek oraz naukowcy:
prof. dr hab. Zbigniew Wilczek (biolog) i dr hab. Krzysztof Nowak
(historyk) z Uniwersytetu Śląskiego.
Dziedzictwo historyczno–kulturowe górnego biegu rzeki Wisły
w 2017 roku z okazji Roku rzeki Wisły zostało wydobyte z archiwów i zaprezentowane na wystawie, którą przy wsparciu miasta
Wisła przygotowało Archiwum Państwowe w Katowicach. Wystawa
gościła również w holu biblioteki w Wiśle i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Końcem ubiegłego roku przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i Towarzystwa Przyjaciół
Archiwum udało się wydać drukiem katalog tej wystawy i właśnie ta
publikacja została 11 kwietnia przedstawiona w bibliotece. Archiwalne materiały dotyczące m.in. regulacji rzeki Wisły, budowy mostów,
projekty budynków i zdjęcia z ich budowy (wśród nich wiślański
Pomnik Źródeł Wisły, skocznia w Malince i Zamek Prezydenta RP)
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fot. MBP w Wiśle

U źródeł Wisły

można było zobaczyć na dużym ekranie, a niektóre dokumenty nawet
w oryginale.
W drugiej części spotkania Paweł Cieślar – wiślanin, absolwent
Politechniki Śląskiej i pracownik Laboratorium Badania Wody Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej, a prywatnie miłośnik pieszych wędrówek po beskidzkich górach i lasach, przedstawił mało znany temat
regulacji wiślańskich potoków za czasów Habsburgów. Końcem XIX
wieku władze austriackie zarządziły budowę szeregu zaporek przeciwrumowiskowych nie tylko w Karpatach, ale także Alpach dotkniętych
wcześniej ogromną powodzią. Na terenie Wisły powstało w tym czasie
kilkadziesiąt różnych rozmiarów obiektów hydrotechnicznych, które
nadal istnieją spełniając swoje zadanie ochrony dolin przed wodą, niszczącą ich dna. Zaporki, dziś uważane za malownicze wodospadziki, są
śladem gospodarczej działalności urzędników i robotników Komory
Cieszyńskiej podobnie jak przebudowane przez nich wiślańskie lasy i
przecinające je rajsztaki (ścieżki biegnące poziomicami).
Po obu prezentacjach wywiązała się ciekawa rozmowa, podczas
której fachową wiedzą z zakresu budownictwa wodnego i doświadczeniami zebranymi w terenie podzielili się m.in. Zbigniew Cienciała
– współautor I tomu Monografii Wisły i Andrzej Klimek, leśnik Nadleśnictwa Wisła. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem oglądali
katalog wystawy archiwalnej, który dzięki uprzejmości archiwum
można było otrzymać bezpłatnie i wystawę fotografii Pawła Cieślara.
Przy kawie dyskutowano głównie na temat zaporek, które dla wielu
osób były pewną nowością czy odkryciem. 		
(drc)

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego (budynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa budownictwa drewnianego. Wystawy czasowe: „W
kadrze obiektywu i pędzla” (do 20 maja), Wystawa poświęcona pamięci Jana Kropa (od 21 maja).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.:
33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców
Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: Wspomnienia i pamiątki Zespołu Regionalnego „Istebna” i „Mała Istebna”. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00.
Wystawy: „Tu bywaliśmy” – wystawa zbiorowa: Anna Lampe, Edyta Rutkowska, Krystyna Jasińska, Halina Niemiec, Jacek Laskowski,
Henryk Bzdok, Cecylia Szerszeń i Dorota Falkowska–Adamiec oraz
„Jedwab i Szkło” Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej, „Pejzaż i Niepejzaż”
– wystawa malarstwa Moniki Ślosarczyk (od 18 maja).
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa Leszka
Żegalskiego, wystawa rzeźb Grzegorza Michałka.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a
(willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13

53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48
a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567
660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00.
Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem
Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa
poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.
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Konkurs na „Wielkanocne Wypieki” rozstrzygnięty
wiec i Wiktoria Samowędziuk, a w kategorii „na słodko”:
Wanda Przybylska, Danuta Ligocka i Katarzyna Zielińska.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie oraz
gratulujemy!
Justyna Ligocka

Jarmark Wielkanocny

stęp zespołu „Mała Wisła”, a swoją twórczość zaprezentowało
także Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”. Jarmark
obfitował w stoiska rękodzielnicze, na których można było nabyć upominki oraz dekoracje świąteczne. Czas upłynął w bardzo miłej oraz świątecznej atmosferze.
Justyna Ligocka

fot. Justyna Ligocka

fot. Justyna Ligocka

fot. Justyna Ligocka

29 marca odbył się wernisaż wystawy pisanek wielkanocnych z kolekcji Bożeny Miłoś oraz prac świątecznych Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. Rozpoczął go występ
Leny Pustówki, uczennicy Społecznego Ogniska Muzycznego
im. Jerzego Drozda w Wiśle, która zagrała na skrzypcach. Miłym, wiosennym akcentem przywitał zgromadzonych Andrzej
Szostok, członek Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”,
czytając swoje dwa wiersze.
Podczas wernisażu odbył się konkurs na „Wielkanocne
Wypieki”, który już tradycyjnie cieszył się dużym zainteresowaniem. Wypieki oceniane były w dwóch kategoriach „na
słodko” oraz „na słono”. Z potraw na słono mogliśmy skosztować: „Pasztetu wegetariańskiego”, „Pasztetu jajecznego ze
szczypiorkiem”, „Pasztetu z indyka i wieprzowiny z żurawiną”, „Murzina biołego” i „Murzina czornego”, natomiast z
potraw na słodko: „Babkę z zajączkiem”, „Babkę z jajami”,
„Babkę ze szpinakiem”, „Mazurka Wielkanocnego”, „Babkę
adwokatową”, „Babeczki/Muffinki Wielkanocne”, „Fantazyjną babkę”, „Miodowy murzynek”, „Babkę czekoladową”,
„Babkę wielkanocną z chałwy”, „Kurki” i „Kokosowe baranki”. Jury przyznało trzy równorzędne nagrody. W kategorii
„na słono” otrzymali je: Wanda Przybylska, Józef Łupieżo-

fot. Justyna Ligocka

fot. Justyna Ligocka

14 kwietnia w Jabłonkowie odbył się Jarmark Wielkanocny, realizowany w ramach projektu „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”, finansowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w
ramach Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska
2014–2020.
Podczas jarmarku odbyło się wiele koncertów oraz animacji dla najmłodszych. W Jabłonkowie mogliśmy zobaczyć wy-
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TANGO
RUBINSTEIN
Teatr VIS A VIS w Villi Rubinstein prezentuje „Tango Rubinstein”. Zapraszamy do
wytwornego salonu, w którym znane i popularne piosenki przeplatają się z namiętnym
tangiem – z reguły poważnym, choć czasami
nieco figlarnym… Zapraszamy w podróż do
świata tanga – tworzonego, słuchanego i tańczonego w wyjątkowym stylu pełnym szyku i
elegancji…
W spektaklu usłyszycie Państwo największe szlagiery oraz zobaczycie pełne pasji i
namiętności tanga. Nie zabraknie także tang
przywołujących niezwykły klimat nocnego
Buenos Aires oraz ekskluzywnych lokali i eleganckich salonów. Tango przebyło długą drogę, zanim na dobre zagościło
nad Wisłą. Narodziło się w podrzędnych lokalach i tawernach
Argentyny i Urugwaju, by już na początku XX stulecia trafić
do Stanów Zjednoczonych, a potem do Europy, gdzie szturmem podbiło Paryż. Tryumfalnie zdobywało parkiety w kolejnych krajach, by trafić w końcu do Polski.
Teatr VIS A VIS to klasyczny café–theatre w stylu RETRO nawiązujący do teatrzyków kawiarnianych powstałych
w latach trzydziestych dwudziestego wieku w Paryżu, Berlinie, Zurychu i Warszawie, które stanowiły wówczas ważny nurt kultury nieoficjalnej i niekomercyjnej. Café–theatre

to forma teatru rozrywkowego nadal niebywale popularna
w zachodniej i południowej Europie – w Polsce obecnie
praktycznie nieistniejąca. Teatr VIS A VIS to kieszonkowe
Variété. Teatr wystawiający przede wszystkim spektakle
kameralne, zwłaszcza muzyczne, wokalne i taneczne, także w formie kameralnych widowisk plenerowych. Twórcą,
dyrektorem i reżyserem Teatru VIS A VIS jest Bartłomiej
Piotrowski – impresario z wieloletnim doświadczeniem,
producent widowisk i koncertów oraz reżyser specjalizujący się w kameralnych formach teatralnych, zwłaszcza wokalnych, tanecznych i muzycznych.
Teatr VIS A VIS

WIELKIE MALOWANIE

fot. Anna Łupieżowiec

16 kwietnia na wiślańskim placu Hoffa odbyło się wielkie
malowanie na rynku – „Malowanie u źródeł – dziecięce kolory świąt”. W wydarzeniu wzięły udział m.in. dzieci z wiślańskich przedszkoli.
Dziękujemy naszym sponsorom: Wyczarowane z drewna
– Pilch, Firmie Bolko Kolor, Firmie Małgorzata, Cukierni u
Janeczki, Cukierni „Wiślanka”, Piekarni u Troszoka i Firmie Kosta.
(WCK)
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Problem bezdomności zwierząt w Polsce jest wciąż bardzo duży.
Schroniska są pełne psów i kotów, a jednocześnie wciąż ich przybywa. Bezdomne zwierzęta rozmnażają się w niekontrolowany sposób
przez brak kastracji i sterylizacji. Kontrole NIK wykazały, że ustawowy obowiązek kastracji i sterylizacji zwierząt realizowany jest tylko w jednej trzeciej gmin. Natomiast problem bezpańskich zwierząt
ustawowo musi być rozwiązywany właśnie przez gminy. Ujmijmy to
inaczej: jest to konieczność realizowania ustawowych obowiązków
opieki nad zwierzętami.
Podkreślmy tutaj konieczność zapobiegania dalszemu rozmnażaniu się bezdomnych zwierząt. Jeżeli nie zapanujemy nad niechcianym rozrodem zwierząt to ilość bezdomnych zwierząt zawsze będzie
większa niż tych, którzy mogliby być nowymi, kochającymi właścicielami. Tylko w niektórych państwach Europy to nie pies czy kot
czekają na kochającego właściciela, ale to człowiek czeka na zwierzę,
które będzie mógł przygarnąć ze schroniska. Niestety w Polsce mamy
do czynienia nie z setkami bezdomnych zwierząt, ale tysiącami umierającymi w schroniskach, na ulicach, czy z rąk oprawców.
Kontrole NIK wykazały, że w Polsce mają miejsce tzw. „adopcje donikąd”, podczas których gmina za określoną kwotę przekazuje
bezdomne zwierzę do schroniska, ale nie interesuje się później losem
zwierzęcia. Były odnotowane przypadki, w których system „adopcji
donikąd” ukrywał uśmiercanie zwierząt.
Właściwa opieka nad zwierzętami będzie lepsza dla zwierząt i
tańsza dla obywateli! Podajmy to na przykładzie kotki, która w wieku
rozrodczym może wchodzić w okres rui nawet do czterech razy w
roku, co sprawia, że każdego roku może urodzić kilkanaście kociąt!
To sprawia, że obserwujemy potężny wzrost populacji kotów, niestety także tych bezdomnych, wyrzucanych przez nieodpowiedzialnych
właścicieli! Z suczkami jest podobnie. Dwa razy do roku suczka ma
cieczkę. Ilość szczeniaków
może się wahać od jednego
do dwunastu. Nietrudno tutaj
obliczyć przyrost liczby takich
psów czy kotów po, na przykład, pięciu latach!
Monika Miring
– Stowarzyszenie Przyjaciół
Zwierząt „AS”

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w
Wiśle, pracujący w projekcie „HEAL” programu Erasmus+, wraz z
opiekunami udali się do Krakowa, w celu zrealizowania kolejnych
działań związanych z projektem. Podczas wyjazdu młodzież zapoznała się z działalnością jednej z najnowocześniejszych w Europie
spalarni odpadów komunalnych.
Ekospalarnia w Krakowie to nowoczesny obiekt, w pełni spełniający ekologiczne i prawne standardy obowiązujące w Unii Europejskiej. W rejonie Kopca Kościuszki przeprowadzone zostały także warsztaty terenowe, podczas których uczniowie zapoznali się z
topografią Krakowa i jego okolic, wpływem topografii na problem
występowania zjawiska smogu oraz z przyczynami występowania niskiej emisji w mieście. Wyjazd umożliwił uczestnikom pogłębienie
wiedzy z zakresu przyczyn i skutków niskiej emisji oraz poznanie
nowoczesnej ekologicznie metody przekształcania odpadów na „zieloną energię”.				
Elżbieta Śliwka

KRONIKA POLICYJNA
– Niezabezpieczony, otwarty garaż przy ul. Głębce skusił złodzieja, który 2 kwietnia „zwinął” z niego elektronarzędzia o wartości
7,5 tysiąca złotych. Szkodę poniósł mieszkaniec Wisły.
– 22 kwietnia z szafki ubraniowej znajdującej się w jednym z hoteli w centrum miasta, skradziono portfel z gotówką i dokumentami.
Pokrzywdzoną okazała się mieszkanka powiatu konińskiego.
– 24 kwietnia wiślańscy policjanci zatrzymali dwóch sprawców,
którzy włamali się do samochodu mieszkańca Koniakowa, zaparkowanego przy jednym z ośrodków wypoczynkowych w centrum
Wisły. Łupem złodziei padło radio CB i nawigacja samochodowa.
Sprawców schwytano a mienie odzyskano. Ponadto jeden ze złodziei
w trakcie czynności podawał fałszywe dane… swojego brata. Okazało się, że robił to celowo, gdyż był osobą poszukiwaną w związku z
innym przestępstwem.
We współpracy z Iloną Oleszczuk, zastępcą komendanta KP Wisła
opracował Łukasz Bielski
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fot. LO im. P. Stalmacha

Młodzież wiślańskiego LO
na tropie „zielonej energii”

Przegląd Piosenki Ekologicznej
25 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, już po
raz osiemnasty, odbył się doroczny Przegląd Piosenki Ekologicznej.
W tym roku naszą szkołę odwiedzili z tej okazji: Barbara Szalbot
– dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego
Szkół, Barbara Kędzior – radna i zastępczyni przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Wisła,
Andrzej Klimek – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła oraz
Paweł Cieślar ze Stacji Uzdatniania Wody w Wiśle Czarnem.
Przegląd rozpoczął się od przywitania gości przez dyrektor szkoły
Elżbietę Szajtauer i wspólnego zaśpiewania piosenki o tematyce ekologicznej. Wspólny śpiew przeplatał także kolejne punkty programu.
Podczas przeglądu wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz z
klas I–III. Następnie wszyscy zebrani obejrzeli prezentację przygotowaną przez Dariusza Cieślara – nauczyciela historii i zapalonego turystę, który ukazał na zdjęciach piękno górskich krajobrazów, zwierząt i
roślin. Na zakończenie imprezy wszyscy zebrani odśpiewali szkolny
„hymn” pt. „U stóp Baranij”, a uczniowie występujący podczas przeglądu skorzystali z poczęstunku ufundowanego przez dyrektora szkoły.
Przegląd został dofinansowany przez burmistrza Wisły, który
ufundował nagrody dla szkoły, za co serdecznie dziękujemy.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Stowarzyszenie AS

ONE BEZDOMNE…
A TY ROZMNAŻASZ?!

HUCZNE URODZINY TVS

fot. Marlena Fizek

Z okazji 11. urodzin TVS, 27 kwietnia
w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny zorganizowano całodniową
biesiadę, podczas której wystąpiły największe gwiazdy Telewizji Silesia. Mimo
deszczowej pogody widownia amfiteatru
wypełniła się po brzegi wiernymi widzami TVS.
Publiczność przyciągnęli niezawodni prezenterzy Nina Nocoń, Agnieszka
Strzelczyk, Andrzej Miś, Mirosław Riedel i Eugeniusz „Geno” Witek, a także
występy Kabaretu Mariana Makuli oraz
Roko i Coliny, Cioci Tuni, Sióstr Wajs
oraz Tulinek. Oprócz występu kabaretów
oraz szlagierowych gwiazd, Telewizja
TVS przygotowała dla uczestników wiele innych atrakcji. Na wiślańskim rynku
można było spotkać gotującego na żywo
Artura „Bacę” Bacowskiego („U Bacy na
Cacy”). Była także strefa zdrowia oraz kącik zabaw dla dzieci.

fot. Marlena Fizek

fot. Justyna Ligocka

fot. Justyna Ligocka

Z okazji urodzin TVS do Wisły można było dojechać
specjalnym, bezpłatnym „Szlagierowym Pociągiem” Kolei
Śląskich. W czasie wydarzenia można było również zarejestrować się, jako potencjalny dawca szpiku w bazie Ośrodka
Dawców Szpiku Fundacji DKMS. Nie odbyło się bez urodzinowego tortu, który przygotowała nasza wiślańska cukiernia
„U Janeczki”. Zaproszeni na scenę goście dokonali tradycyjnego pokrojenia urodzinowej słodkości. Władze naszego
miasta reprezentował sekretarz miasta Sylwester Foltyn, a
wśród gości obecny był honorowy obywatel naszego miasta
prof. Jerzy Buzek. Dodatkowo przez cały dzień na antenach
TVS można było oglądać wejścia na żywo z Wisły, relacjonujące na bieżąco wydarzenie.
Paweł Brągiel
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Wizytówka miasta na 90. urodziny

fot. Paweł Brągiel
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nia się ilości połączeń i wydłużenia czasu przejazdu pociągów.
Skutkowało to dalszym zmniejszeniem się liczby podróżnych.
Następnie gospodarz Wisły przedstawił początek prac
związanych inwestycją modernizacji dworca kolejowego Wisła Uzdrowisko. – Podjęcie decyzji w roku 2014 o zakupie
budynku i terenu dworca przez ówczesnego burmistrza Miasta
Jana Poloczka oraz Radę Miasta Wisła pozwoliło na rozpoczę-

fot. Paweł Brągiel

25 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Przesiadkowego w Wiśle. Oddanie do użytkowania obiektu zbiegło
się z okrągłą rocznicą związaną z pierwotnym otwarciem stacji
kolejowej Wisła, które nastąpiło 10 lipca 1929 r.
Wiślańską uroczystość zaszczycili obecnością m.in.: starosta cieszyński Mieczysław Szczurek, przewodniczący Rady
Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius, radni Sejmiku
Śląskiego Magdalena Cieślar i Andrzej Molin, radni
Powiatu Cieszyńskiego Monika Wałach–Kaczmarzyk,
Jerzy Nogowczyk i Jan Poloczek oraz radni Rady
Miasta Wisła z przewodniczącym Januszem Podżorskim na czele. Przybyłych gości, mieszkańców oraz
wszystkich zgromadzonych przywitał burmistrz Wisły
Tomasz Bujok, który następnie przybliżył początki powstania linii kolejowej do Wisły. Wiślański odcinek
kolei powstał jako przedłużenie linii kolejowej Goleszów – Ustroń wybudowanej w 1888 roku. Początkowo, jako odgałęzienie od głównej linii Kolei Miast
Śląskich i Morawskich, miała obsługiwać ustrońskie
zakłady – hutę żelaza i kuźnię. W związku z intensywnym rozwojem Wisły związanym z wypoczynkiem
oraz turystyką, Sejm Śląski podjął decyzję o sfinansowaniu budowy linii kolejowych Chybie – Skoczów
(ukończona w 1927 roku) oraz Ustroń – Wisła (wybudowana w 1929 roku). W roku 1933 wybudowano 5–kilometrowe
przedłużenie linii kolejowej wzdłuż doliny potoku Kopydło
do ówczesnej osady Głębce. Niestety wybuch wojny przekreślił dalsze plany przedłużenia linii kolejowej z Głębiec aż do
Zwardonia. Lata 70. XX wieku to czas elektryfikacji i zmian na
wiślańskiej kolei. Zostały przebudowane perony, urządzenia
sterowania ruchem kolejowym, zlikwidowano natomiast urządzenia naboru wody do parowozów. Na stacji w Wiśle Uzdrowisku został symbolicznie przyjęty 5000 kilometr elektryfikacji linii kolejowych w Polsce. Czasy współczesne to powolny
upadek transportu kolejowego do Wisły. Został zapoczątkowany przez szybki rozwój motoryzacji, a także zmniejszenie
środków finansowania na inwestycje kolejowe oraz na przewozy pasażerskie, co przyczyniło się do degradacji infrastruktury
kolejowej w mieście. Czynniki te doprowadziły do zmniejsze-

cie działań i rozmów związanych z przywróceniem blasku i
funkcji budynku. Nie było to łatwe – zauważył Tomasz Bujok.
– Najpierw trzeba było podjąć kroki związane z koniecznością
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, klasyfikacją
gruntów i przeprowadzić szereg rozmów z poszczególnymi
spółkami kolejowymi. Dopiero w 2016 roku po uchwaleniu
planu zagospodarowania przestrzennego ruszyły prace projektowe. Celem przebudowy było stworzenie węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w Wiśle, co pozwoliło na
przywrócenie funkcji obsługi pasażerów wraz z poczekalnią,
toaletami dla podróżnych, przechowalnią bagażu oraz informacją turystyczną. Inwestycja pochłonęła 5,7 mln złotych, a
dużą część środków samorząd Wisły pozyskał z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Finansowanie oraz modernizacja dworca realizowane jest etapami. W tym roku będzie realizowany kolejny zakres. Pozostała
część budynku dworca, piwnica i parter zostały już
wydzierżawiona w celach komercyjnych. Powstanie
tu lokalny browar wraz restauracją. Na piętrze budynku zaplanowano miejsce na uruchomienie klubu
seniora i przestrzeni na realizacje różnego rodzaju
aktywność mieszkańców Wisły. Postawiliśmy sobie
za cel uruchomienie drugiej części budynku do końca tego roku. Jest to ambitny cel, ale mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować – dodał włodarz
Wisły.
Burmistrz złożył również podziękowania dla
wszystkich instytucji, firm oraz pracowników
urzędu, zaangażowanym w cały dotychczasowy
proces przebudowy wiślańskiego dworca. – Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do
uświetnienia wizerunku budynku dworca kolejowe-

fot. Paweł Brągiel

go Wisła Uzdrowisko. Od dziś jest on naszą perełką architektoniczną, jednocześnie stając się wizytówką naszej miejscowości
– powiedział Tomasz Bujok.
Modlitwę ekumeniczną podczas uroczystości otwarcia
zmodernizowanego obiektu poprowadzili ks. radca Waldemar
Szajthauer, proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w
Wiśle i ks. Wiesław Firlej, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wiśle.
Symbolicznym momentem otwarcia dworca było przecięcie
wstęgi przez najmłodszych mieszkańców Wisły oraz burmistrza Tomasza Bujoka w towarzystwie starosty cieszyńskiego
Mieczysława Szczurka i przewodniczącego Rady Miasta Wisła
Janusza Podżorskiego. Po części oficjalnej wszyscy zainteresowani zwiedzili odnowione pomieszczenia dworca, dokonali
wpisu do księgi pamiątkowej oraz otrzymali okolicznościową

pocztówkę. Uroczystość prowadził Tadeusz Papierzyński, kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu a oprawę muzyczną zapewniła kapela „Wisła”.
Paweł Brągiel

2 maja odbył się wernisaż wystawy „Nasi sąsiedzi – zespoły regionalne Beskidzkiej 5. Wspomnienia i pamiątki Zespołu Regionalnego Istebna i Mała Istebna”. W tym dniu hol Domu Zdrojowego
zapełnił się ludźmi a skromna galeryjka Wiślańskiego Centrum Kultury nie pomieściła tak dużej ilości ludzi, którzy przyszli zobaczyć
Zespół Regionalny Istebna i Mała Istebna oraz obejrzeć pamiątki z
występów i licznych podróży zespołu po całym świecie. Pamiątek i
wspomnień jest bardzo dużo, ponieważ jego historia sięga 1901 roku.
Co ważne, jest to pierwsza wystawa, która prezentuje dorobek zespołu. Pamiątki zostały zebrane od członków zespołu, odkurzone i
dokładnie wyselekcjonowane.
Podczas wernisażu nie mogło zabraknąć programu artystycznego, przybliżona została również historia zespołu. Oprócz licznej publiczności, gośćmi wydarzenia były władze Istebnej i Wisły. Wiślańskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje za obecność i zaprasza do

podziwiania wystawy, która potrwa do 31 maja. Dziękujemy również
Cukierni „U Janeczki” i Cukierni „Wiślanka” za ufundowanie ciast.
W dniach 3 i 4 maja Wiślańskie Centrum Kultury zaplanowało
ciekawe koncerty muzyczne. Przewidziane na 3 maja atrakcje na wiślańskim rynku ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne
zostały przeniesione do amfiteatru, gdzie pojawiający się co jakiś czas
drobny deszcz nie przeszkadzał artystom i słuchaczom. Choć temperatura nie sprzyjała, na widowni pojawiła się całkiem spora publiczność, przed którą w pierwszej kolejności zaprezentowały się zespoły
działające przy WCK w programie tańca nowoczesnego. Oklaskiwać
można było debiutujący na scenie młody zespół ZOZOLE i troszkę
bardziej doświadczony ELITE. Oba zespoły przygotowała niezawodna Kinga Stasiuk. Następnie zapoczątkowano Wiślańską Scenę Młodych, podczas której cyklicznie prezentować się będzie utalentowana
młodzież, która dzięki temu zdobędzie szersze doświadczenie w występach scenicznych. W ramach tego projektu na scenie pojawiły się
uczennice Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w
Wiśle: Magdalena Pilch z piosenką „Carmen” SARSY (opiekun Izabela Deda), Natalia Kobyłecka z piosenką „Jutro” zespołu LemON
(opiekun Elżbieta Kożuchowska). Szczególne podziękowania kierujemy do dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego
Drozda w Wiśle Igi Baranowskiej–Jagieło. Po występach młodzieży

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

Za nami kilka dni świetnej zabawy. “Wiślańska Majówka”, jak
co roku dostarczyła wielu wrażeń!
1 maja na placu Hoffa zagościły smerfy, a cały dzień przebiegł
głównie pod kątem warsztatów dla dzieci. Odbyły się warsztaty plastyczne, podczas których każde dziecko mogło wymalować swojego
własnego smerfa, Stowarzyszenie RtS przygotowało zajęcia sensoryczne oraz ceramiczne, natomiast największym zainteresowaniem
cieszyły się eksperymenty fizykochemiczne pod nazwą „Naukowe
Show” oraz teatrzyk dla dzieci „Bajkowy świat Smerfów”. Przed
warsztatami z rynku wyruszyła grupa osób, które wspólnie z instruktorem Nordic Walking przemierzyły 6–kilometrową trasę po Wiśle.
Dziękujemy wszystkim, którzy spędzili ten czas wspólnie z nami,
jak również naszym sponsorom i partnerom: Iwonie Boś za przeprowadzenie wycieczki Nordic Walking, Stowarzyszniu RtS za przeprowadzenie warsztatów, Firmie „Pilch – Czary mary z drewna” za
ufundowanie drewnianych smerfików oraz Cukierni „U Janeczki” za
ufundowanie ciasta.

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

MAJÓWKA W WIŚLE
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fot. Wiślańskie Centrum Kultury

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

lia, DW Beskidy, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Elbrus, Firma
PILCH – Czary Mary z Drewna, Tartak Malinka Andrzej i Rudolf
Madzia, Stowarzyszenie RtS, Miasto Wisła. Patronat medialny nad
imprezą objęły: Infobeskidy.eu, Radio Fest, Radio CCM i Głos Ziemi
Cieszyńskiej.		
Katarzyna Czyż–Kaźmierczak

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

na wiślańskiej scenie pojawiła się energetyczna kapela Polandia i bardzo klimatyczny zespół Strange.
Natomias 4 maja w Wiśle przebiegł pod hasłem „Sobota z gwiazdą”, ponieważ w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny pojawiła się
gwiazda polskiej piosenki z najwyższej półki – Anita Lipnicka z
zespołem The Hats. Koncert był bardzo atrakcyjny i przepełniony
pozytywnymi emocjami, a standard wykonania stał na najwyższym
poziomie. Obecni na widowni mieli okazję doświadczyć niesamowitych, kulturalnych doznań, a dodatkowym plusem był bardzo dobry

fot. Wiślańskie Centrum Kultury

kontakt artystów z publicznością. Oprócz nowych piosenek Anity
Lipnickiej z jej kariery solowej zagrano również te, które wykonywała z zespołem Varius Manx. Dała też okazję zachwycenia się
jej interpretacją utworów R.E.M, Sinead O’Conor czy Radiohead.
Jako support przed główną gwiazdą w ramach opisanej wyżej Wiślańskiej Sceny Młodych wystąpił 19–letni wokalista, gitarzysta,
kompozytor i tekściarz z Wisły Patryk Demkowski, który również
oczarował zebraną publiczność. Po występach w amfiteatrze można
było pobawić się przy muzyce mechanicznej, którą zapewnił DJ na
wiślańskiej „binie”. Tam również nie zabrakło chętnych do zabawy.
Dziękujemy naszym partnerom i sponsorom, którzy pomogli nam
w organizacji powyższych wydarzeń. Byli nimi: Hurtownia warzyw
i owoców Justyna Kędzior, Cukiernia „U Janeczki”, Cukiernia i piekarnia „Wiślanka”, Firma Dana, Firma Małgorzata, Kwiaciarnia Aza-
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3 kwietnia w strażnicy OSP Wisła Malinka odbyło się zebranie
sprawozdawczo–wyborcze Zarządu Osiedla nr 5. Na początku zebrania Dariusz Cieślar, przewodniczący Zarządu przywitał wszystkich
przybyłych, a następnie przedstawiono sprawozdanie za mijającą kadencję, które zostało przyjęte jednogłośnie.
W następnej kolejności przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów przewodniczącego, jego zastępcy oraz członków Zarządu Osiedla. W głosowaniu
tajnym przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 5 Wisła został Dariusz
Cieślar a zastępcą Alicja Pinkas. W skład 5–osobowego Zarządu weszli: Anna Cieślar, Anna Procner, Edward Pierzchała, Marcin Bujok
i Katarzyna Sikora.
Po dokonanym wyborze burmistrz Tomasz Bujok podziękował
za pracę ustępującemu Zarządowi oraz życzył nowemu sukcesów
w tej kadencji. Następnie odpowiadał na pytania mieszkańców oraz
szczegółowo poinformował o przebiegu prac remontowych drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku od Obłaźca do Oazy. Tadeusz Chmiel

W Jaworniku też wybierali
Zarząd Osiedla

8 kwietnia w budynku Szkoły Muzycznej w Wiśle odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze Zarządu Osiedla nr 2. Na początku zebrania przewodnicząca Monika Lipińska przywitała wszystkich
przybyłych a następnie odczytała sprawozdanie za mijającą kadencję,
które zostało przyjęte jednogłośnie.
W następnej kolejności przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej,
odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów
przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
oraz członków Zarządu.
W głosowaniu tajnym
przewodniczącą Zarządu
Osiedla nr 2 w Obłaźcu
została ponownie Monika
Lipińska. Zastępcą przewodniczącej został Kamil Podżorski a w skład
5–osobowego Zarządu
weszli: Adam Nogawczyk, Bronisław Pinkas, Andrzej Niemczyk,
Monika Śliwka i Bernadeta Mizera.
Po dokonanym wyborze burmistrz Tomasz Bujok podziękował
za pracę ustępującemu Zarządowi oraz życzył nowemu sukcesów.
Następnie odpowiadał na pytania mieszkańców oraz szczegółowo
poinformował o przebiegu prac remontowych drogi wojewódzkiej nr
941 na odcinku od Obłaźca do Oazy.
Tadeusz Chmiel

fot. Zarząd Osiedla nr 3

4 kwietnia w strażnicy OSP Wisła Jawornik odbyło się zebranie
sprawozdawczo–wyborcze Zarządu Osiedla nr 3. Na początku zebrania Aniela Niemczyk, przewodnicząca Zarządu przywitała wszystkich przybyłych a następnie odczytała sprawozdanie za mijającą kadencję, które zostało przyjęte jednogłośnie.
W następnej kolejności przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków Zarządu. W
głosowaniu tajnym przewodniczącą Zarządu Osiedla nr 3 została
Ewa Sitkiewicz a zastępcą Aniela Niemczyk. W skład 5–osobowego
zarządu weszli: Anna Cieślar, Marta Pilch, Michalina Pilch, Andrzej
Pilch i Dariusz Konderla.
Po dokonanym wyborze burmistrz Tomasz Bujok podziękował
za pracę ustępującemu Zarządowi a nowemu życzył sukcesów. Następnie odpowiadał na pytania mieszkańców oraz szczegółowo poinformował o przebiegu prac remontowych drogi wojewódzkiej nr 941
na odcinku od Obłaźca do Oazy.		
Tadeusz Chmiel

Zarząd Osiedla nr 2 zakończył
cykl zebrań

fot. Zarząd Osiedla nr 2

Zarząd Osiedla w Malince
wybrał władze

2 kwietnia w strażnicy OSP Wisła Czarne odbyło się zebranie
sprawozdawczo–wyborcze Zarządu Osiedla nr 6. Na początku zebrania Leszek Pilch, przewodniczący Zarządu Osiedla przywitał wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił sprawozdanie za mijającą
kadencję, które zostało przyjęte jednogłośnie.
W następnej kolejności przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla
nr 6. W głosowaniu tajnym przewodniczącą została Dorota Heczko
a zastępcą przewodniczącej Dariusz Cieślar. W skład 5–osobowego
Zarządu weszli: Danuta Cieślar, Józef Cieślar, Stefan Kucierski, Władysław Procner i Karolina Szatyńska.
Po dokonanym wyborze burmistrz Tomasz Bujok podziękował
za pracę ustępującemu Zarządowi a nowemu życzył sukcesów w nowej kadencji. Następnie odpowiadał na pytania mieszkańców oraz
szczegółowo poinformował o przebiegu prac remontowych drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku od Obłaźca do Oazy.
Tadeusz Chmiel

fot. Zarząd Osiedla nr 2

fot. Zarząd Osiedla nr 5

Nowe władze Zarządu Osiedla
w Czarnem

echo WISŁY

15

W minionym okresie wiele się działo w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach. Oto przegląd osiągnięć uczniów
głębczańskiej placówki.
Jeszcze przed feriami zimowymi, 9 stycznia odbyła się Ogólnopolska Olimpiada „Olimpus” z języka angielskiego. W kategorii uczniów klas V doskonałe 3. miejsce (spośród 5773 uczestników) zajęła
Gabriela Małysz, uzyskując dyplom laureata oraz nagrodę. W kategorii uczniów klas VII (startowało 3840 uczestników) wysokie 10.
miejsce i dyplom laureata wywalczyła Oliwia Podżorska. Gratulujemy! Z kolei 25 stycznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. P.
Stalmacha w Wiśle odbyła się IV edycja Konkursu „Językowy Omnibus”. Brały w nim udział czteroosobowe reprezentacje wiślańskich
szkół. Uczestnicy sprawdzani byli w zakresie znajomości zasad gramatycznych i zasobu słownictwa zarówno z języka angielskiego, jak
i języka niemieckiego. Po kilkugodzinnej rywalizacji udało się wyłonić zwycięską drużynę, którą została reprezentacja Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach w składzie: Jagoda Małysz,
Joel Kojma, Dominika Świercz i Bartłomiej Legierski. Opiekunami
uczniów były Izabela Leśniewska i Natalia Płomieńska–Krzak.
Sukcesy uczniowie ZSP1 święcili także po feriach. 15 marca odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
w którym Magdalena Babicka wywalczyła 1. miejsce i zakwalifikowała się do kolejnego etapu – powiatowego. 25 marca w konkursie
recytatorskim „Mowa naszych ojców” 3. miejsce zdobyła Maja Szarzec z klasy I. Tego samego dnia, jak co roku, uczniowie z Głębiec
wzięli udział w VIII Międzyszkolnym Gwarowym Konkursie Recytatorskim im. Marii Pilch, który odbył się w Muzeum Beskidzkim w
Wiśle. Repertuar uczestników konkursu obejmował fragmenty prozy
lub utwory poetyckie a ocenie jury podlegały: wątek folklorystyczny
zawarty w tekście, gwara wygłaszanego tekstu, sposób prezentacji
tekstu i jego interpretacja. W kategorii wiekowej klas I–III Maja Szarzec „rzóndziła” historie „Ło gęsiach” Zuzanny Bujok, zdobywając
3. miejsce. W kategorii klas IV–VI wzięli udział: Wojciech Cieślar
(„Jako Byrtek wylyczyl swojó babe”), Julia Nogowczyk („Breweryja
z dzieckami”) i Samuel Wrzecionko („Milijónsko lutropa z temi bajtlami” – historia napisana przez jego rodzinę). Natomiast w kategorii
klas VII–VIII Sebastian Wielgosz łopowiadoł, że „Dobro brzytwa ni
ma zło” i zajął 3. lokatę. – W tym roku walczyliśmy dzielnie, jak
zwykle, ale jest coraz trudniej. Nasza gwara zanika. Nigdy nie wstydziliśmy się mowy naszych ojców, a właściwie już dziadków. Bardzo
dziękujemy za współpracę rodzicom w przygotowaniu dzieci – mówi
Bogusława Melcer, opiekunka uczniów, których przygotowała do
konkursów.
Na zakończenie konkursowych przygód w tym okresie, 28 marca
odbyło się VIII Powiatowe Dyktando z Języka Angielskiego, organizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie. Laureatką została uczennica VIII klasy Jagoda
Małysz, która wywalczyła 2. miejsce. Opiekunami uczniów startujących w tym konkursie również były: Izabela Leśniewska i Natalia
Płomieńska–Krzak.
25 marca dzieci z klas 0–IV zaproszone zostały na spektakl profilaktyczny, który odbył się w sali gimnastycznej ZSP1. W pięknej
baśniowej scenerii dzieci śledziły przygody księżniczki Magnolii i
przyszłego rycerza Jerzyka. Przypomniane zostały uczniom magiczne słowa „dziękuję” i „przepraszam” oraz wartości, którymi powinniśmy kierować się w życiu – prawda, dobroć i miłość. Aktorzy „Teatru Dobrego Serca” zapewnili dzieciom wiele ciekawych wrażeń, zaś
morał spektaklu skłonił ich do refleksji nad swoim postępowaniem.
Tekst opracowano na podstawie materiałów autorstwa
Renaty Brody, Izabeli Leśniewskiej, Natalii Płomieńskiej–Krzak,
Bogusławy Melcer i Hanny Pilch
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WŁOSKIE WOJAŻE
UCZNIÓW ZSGH
7–osobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle wraz z opiekunami uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu w ramach projektu Erasmus+ „Uczymy się prowadzić firmę w Europie”. Trzecie już spotkanie uczestników projektu
miało miejsce w Pordenone we Włoszech, a w spotkaniu uczestniczyła młodzież z Włoch, Czech, Słowacji i Polski.
Uczestnicy projektu wizytę rozpoczęli od spotkania w miejskim
Ratuszu z doradcą burmistrza do spraw turystyki. Mieli także możliwość poznania szkoły, regionu i miasta, wysłuchania występu chóru
„Alpini” oraz spróbowania potraw przygotowanych przez uczniów
szkoły w Pordenone. W trakcie pobytu uczestnicy projektu zwiedzili
Muzeum Noży w Maniago, a w Cavasso Nuovo spotkali się z producentami lokalnej, tradycyjnej żywności. Wizytę zakończyła degustacja
potraw przygotowanych na bazie „starożytnych jabłek” i „różowej cebuli”. Uczniowie wysłuchali również wykładu dotyczącego zasad nagrywania filmów, później uczestniczyli w pokazie gastronomicznym,
gdzie mogli w praktyce wykorzystać umiejętności nagrywania filmów.
Tę część spotkania zakończyły warsztaty w pracowni kreatywności,
gdzie mieli okazję wykonać biżuterię z papierowych koralików.

fot. ZSGH im. W. Reymonta

WIEŚCI Z GŁĘBIEC

W San Daniele uczniowie mieli możliwość zwiedzenia zakładów
produkujących szynkę, m.in. zobaczyli halę, na której dojrzewało kilkadziesiąt tysięcy szynek. Poznali także technologię produkcji tego
włoskiego rarytasu oraz mieli możliwość jego degustacji. W winiarni
Pitars spotkali się z lokalnym przedsiębiorcą prowadzącym firmę cateringową. Magazyn tej firmy oraz sala, w której przyjmuje się potencjalnych klientów wywarła na wszystkich duże wrażenie. Uczniowie
zwiedzili również Wenecję, nadmorską miejscowość Grado, Triest
oraz przepiękną bazylikę w Akwilei. Na zakończenie projektu, w winiarni Pitars, odbyła się uroczysta pożegnalna kolacja przygotowana
przez poznaną firmę cateringową wraz z uczniami goszczącej szkoły.
Wszyscy pełni wrażeń wyruszyli w drogę powrotną do domów.
Teraz z niecierpliwością oczekują kolejnego (niestety ostatniego)
spotkania, które odbędzie się jesienią w Ostrawie.
Wiesława Koziarek

Rekrutacja do klasy
pierwszej w SP2

W związku z pytaniami rodziców informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem jest prowadzony nabór uczniów do klasy
pierwszej. Zapraszamy więc do zapisów dzieci z rocznika 2012 w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00.
Przypominamy, że termin zapisu dziecka ma wpływ na organizację
roku szkolnego i sprawne zamawianie
podręczników dla klasy pierwszej (im
wcześniej dziecko zostanie zapisane,
tym większe prawdopodobieństwo, że
podręczniki dotrą do szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego).
Elżbieta Szajtauer – Dyrektor SP2

skiego Centrum Kultury w Wiśle, Stowarzyszenia „Teraz Patelniok”,
Firmy Monin, Rady Rodziców przy ZSGH w Wiśle, Nataszy Bebek –
właścicielki Agroturystyki Maria i Natasza w Wiśle, Restauracji Karczma Kubalonka w Istebnej, Restauracji Sakana Sushi & Sticks w Krakowie, Restauracji Szara Gęś w Krakowie , Fundacji Alternative braci
Piotra i Andrzeja Kos, Restauracji Dwór Kukuczka w Istebnej, Restauracji Enoteka Pergamin w Krakowie, Restauracji Karczma u Karola w
Wiśle, Firmie Oerlemans, Firmie Unilever, Firmie Agri w Cieszynie i
portalowi gastronomicznemu Cookpad.
Uczniowie walczyli o cenne nagrody rzeczowe, staże,
vouchery na weekendowe pobyty w jednej z wiślańskich
agroturystyk oraz vouchery
do renomowanych restauracji.
W kategorii kucharz uczniowie sporządzali 4 porcje dania zasadniczego na bazie ryb
w czasie 2 godzin. Z kolei w kategorii barman zawodnicy musieli sporządzić napój mieszany
bezalkoholowy w ilości 3 porcji
w czasie 7 minut. Po zliczeniu
punktacji jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii kucharz 1.
miejsce zajęła Teresa Polak z
Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w
Moszczanicy za „ Żywieckiego
pstrąga z charakterem”, 2. miejsce wywalczyła Anna Elsner z Zespołu
Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim za „Polędwicę z dorsza
pod płaszczykiem ziołowym w asyście rybnego gołąbka, wiosennych
warzyw, puree selerowo – ziemniaczanego, chipsa serowego oraz sosu
maślanego”, a 3. Rafał Moskała z Zespołu Szkół Przyrodniczo–Technicznych w Międzyświeciu za „ Pstrąga otulonego zielonym płaszczykiem z sosem ćwikłowym”. Trzy wyróżnienia otrzymały uczennice z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle: Nikola Kubaczka,
Kinga Klimowska i Katarzyna Procner.
W kategorii barman 1. miejsce otrzymał Jeremiasz Bujok z Zespołu
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle za „Crazy Cucumber”, 2.
wywalczyła Izabella Nizioł z Zespołu Szkół nr 3 w Bochni, a 3. Natalia
Szalbot z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle za „Aksamitny styl”. Wyróżnienia otrzymali: Nikola Kaleta z Zespołu Szkół im.
Juliana Tuwima w Bielsku–Białej, Klaudia Tkacz z Zespołu Szkół im.
Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Paulina Rycko z Zespołu Szkół im.
Juliana Tuwima w Bielsku–Białej. Pozostali zawodnicy otrzymali drobne nagrody rzeczowe oraz dyplomy za udział.
Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy i życzymy sukcesów
w kolejnych konkursach. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów i nauczycieli biorących udział w organizacji i obsłudze konkursu.
Iwona Gomola

fot. ZSGH im. W. Reymonta

10 kwietnia w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle, po raz dziewiąty odbył się Ogólnopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych „Gotuj z pasją”. Rywalizowano w dwóch kategoriach: kucharz
(„Ryby w tradycji kuchni polskiej”) i barman („Ja za barem”). Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju
Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich „Teraz Patelniok” wraz z
Fundacją Alternative. Pomysłodawczynią i koordynatorem tegoż przedsięwzięcia była nauczycielka przedmiotów zawodowych Iwona Gomola.
Konkurs był podsumowaniem realizowanego w szkole zadania publicznego, wspieranego przez Zarząd Powiatu w Cieszynie, skierowanego
do uczniów ZSGH oraz uczniów klas gimnazjalnych i ósmoklasistów.
Głównymi celami realizowanego zadania były intensywna promocja
potencjału edukacyjnego i doskonalenie umiejętności zawodowych. Poprzedzeniem konkursu był cykl warsztatów poświęconych tematyce ryb
w kuchni polskiej.
Dzień konkursowy uświetniły pokazy barmańskie i baristyczne w
wykonaniu Marka Wnęka z palarni kawy Buena Cafe oraz Jarosława
Zawadzkiego z SCM Monin, współpracujących z Fundacją Alternative
braci Kos, współorganizatorów konkursu i pomysłodawców projektu
„Ja za barem”. Odbyły się minikonkursy dla uczniów i opiekunów. Do
dyspozycji gości przez cały dzień była kawiarenka, w której serwowano gorące i zimne dania oraz słodki bufet. Galę finałową, demonstrując
przybyłym gościom namiastkę pięknej tradycji i kultury śląskich górali,
uświetnił występ zespołu regionalnego „Koniaków” z Koniakowa pod
dyrekcją Urszuli Gruszki.
Do konkursu przystąpiło 15 kucharzy i 11 barmanów ze szkół z
Bielska–Białej, Cieszyna, Jastrzębia–Zdroju, Wodzisławia Śląskiego,
Wadowic, Myślenic, Bochni, Żarek, Moszczanicy, Międzyświecia, Limanowej, czeskigo Bogumina i oczywiście Wisły. Nad prawidłowością
konkursu w kategorii kucharz czuwały dwa składy sędziowskie. Skład
jury degustacyjnego stanowili: Adam Kajfosz – szef kuchni, dzięki któremu mogliśmy przeprowadzić szkolne warsztaty połączone z promocją
szkoły, Mateusz Guzik – szef kuchni Enoteka Pergamin w Krakowie,
Miłosz Kempka – Sous Chef restauracji Szara Gęś w Krakowie, Konrad
Klimek – szef kuchni Markowej Destylarni w Szczyrku, Maciej Ludorowski – szef kuchni w Dworze Kukuczka w Istebnej, Michał Mleczko
– szef kuchni w Karczmie Kubalonka w Istebnej, Jarosław Lubecki –
szef kuchni restauracji Angel’s Steak & Pub w Ustroniu i Paweł Perfecki
– szef kuchni restauracji Sakana Sushi & Sticks w Krakowie. Skład jury
technicznego stanowili: Jakub Pustówka – kucharz w Hotelu Monopol
w Katowicach, Karol Procner – szef kuchni w Karczmie u Karola w Wiśle, Paweł Cieślar – szef kuchni w Karczmie u Karola w Wiśle, Dawid
Cieślar – kucharz w restauracji Fiorentina w Krakowie, Damian Badura
– kucharz w Prodiż Bistro & Nero – Fabryka Porcelany w Katowicach,
Dominik Witkoś – kucharz w restauracji Fiorentina w Krakowie, Dawid Lewandowski – kucharz w Villa Garden w Chorzowie i Mateusz
Doroluk – szef kuchni w Korbasowym Dworze. Z kolei nad prawidłowością konkursu w kategorii barman czuwało jury w składzie: Wojciech
Urbański, Andrzej Kos, Piotr Kos, Adam Białczyk, Jarosław Zawadzki,
Mirosław Procner i Maria Madej – prekursorka barmaństwa w ZSGH.
Konkurs odbył się dzięki ogromnemu wsparciu sponsorów, w tym:
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Urzędu Miasta w Wiśle, Wiślań-

fot. ZSGH im. W. Reymonta

Ogólnopolski Konkurs „Gotuj z pasją”
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„Wisło, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie, Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto wybrał studia w Krakowie...”.
Zapraszam w podróż po rozmyślaniach, w których wybrzmi tęsknota do poczucia wspólnotowości i akceptacji. Tęsknota i wdzięczność! Kim jestem? Kim nie jestem? Z kim się czuję związana? Te
i inne pytania towarzyszą mi od jakiegoś czasu. Próbując na nie odpowiedzieć, sięgnęłam korzeni i dotarłam do domu, do mojej miejscowości.
Kim jestem? Polką, dumną i cieszącą się z tego, że mogłam
wychować się w takim, a nie innym kraju. Mieszkanką Śląska Cieszyńskiego, obfitującego w bogatą historię, z którym czuję się silnie
związana. Wiślanką, dumną i przepełnioną radością. Pierwsze określenie, najbardziej ogólne sprawia, że czuję się bezpiecznie. Wiem, że
Polska to wolny kraj, w którym mogę wyrażać siebie, mogę otwarcie
mówić o tym co czuję i myślę. Drugie określenie wyzwala we mnie
pozytywne emocje, sprawia że z ogromną przyjemnością powracam
wspomnieniami do szkolnych czasów. Ostatnie, dla mnie najważniejsze, dotyka bezpośrednio mojego serca. W tym jednym słowie,
zawarte są wszystkie osoby, które poznałam na swojej drodze, dzięki
którym mogłam odkryć siebie i zrozumieć czego potrzebuję w życiu
najbardziej. Kiedyś (kiedy jeszcze byłam młoda i głupia... właściwie
to niedawno, jakby wczoraj) myślałam, że moja tożsamość oparta jest
na byciu po prostu Polką, a teraz odkrywam jak potrzebne, silne i
ważne jest poczucie wspólnotowości. W wartości piękne jest to, że
mało w niej powierzchowności. Miejsce, w którym się wychowałam
jest właśnie takie – wartościowe. Pomimo tylu denominacji, tylu wyznań, różnych poglądów, potrafimy żyć obok siebie, współtworzyć
naszą rzeczywistość, współpracować, szanować i akceptować siebie
nawzajem. Kiedyś tego nie doceniałam. Nie rozumiałam dlaczego po
raz setny muszę słuchać o historii Śląska Cieszyńskiego czy dlaczego
znów mam brać udział w kolejnym konkursie gwarowym, odwiedzać
muzea i zapoznawać się z lokalnymi legendami?
Z czasem, kiedy wyjechałam na studia i zmieniłam miasto, zrozumiałam jak ważne, potrzebne i cenne było to „lokalne wychowanie”.
Dzięki niemu teraz znam swoją wartość, potrafię się zdefiniować i co
najlepsze czerpać z tego ogromną radość! Nawet tak błaha sprawa jak
szkolne zawody pomiędzy wiślańskimi dolinami, po czasie okazała
się bardzo ważna. My, dzieciaki współzawodniczyliśmy, konkurowaliśmy z „wrogimi” dolinami, ale w całej tej zdrowej rywalizacji był
czas na bliższe poznanie, nawiązanie nowych relacji, na zrozumienie
czym jest współpraca i solidarność. Wydawać by się mogło, że takie
zawody to drobnostka, ale z perspektywy czasu patrząc, wszystkie te
drobnostki okazały się solidnym i mocnym fundamentem, w oparciu
o który mogłam zbudować swoje silne poczucie tożsamości. Pomimo, że nie wszyscy się znamy, nie każdy pała do siebie miłością i
zdarzają się podziały, to mam tę świadomość, że środowisko, które
od początku uczone jest współistnienia z innymi, inaczej wierzącymi,
inaczej myślącymi, pochodzącymi z innej doliny jest środowiskiem,
które w obliczu kryzysowych sytuacji, nagłych zmian, będzie potrafiło zjednoczyć swoje siły i wspólne zaradzić przeciwnościom.
Wspólnota w mojej opinii to struktura z niewidzialnie zarysowanymi granicami, w której każdy może poczuć się swobodnie, może
w pełni wyrażać siebie, może rezygnować z siebie by dać coś drugiemu, a przede wszystkim jest to miejsce, w którym każdy odpoczywa.
Takich silnych wspólnotowych więzi z całego serca życzę każdemu.
Dbajmy o nie i pielęgnujmy je. Tym bardziej kiedy świat manifestuje niezależność, efemeryczność, niestabilność czy zmienność warto
uchwycić się czegoś trwałego, wspartego o mocne więzi, zbudowanego na silnym fundamencie.				
(D)

18

echo WISŁY

Sport
RUSZYŁA SPRZEDAŻ BILETÓW NA FIS
GRAND PRIX I PUCHAR ŚWIATA
15 kwietnia ruszyła sprzedaż biletów na pierwsze w sezonie letnim
oraz zimowym najważniejsze zawody w skokach narciarskich. Tradycyjnie już inauguracja cyklu FIS Grand Prix oraz Pucharu Świata będzie
miała miejsce na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince.
Wejściówki na letnią i zimową inaugurację można nabyć za pomocą platformy internetowej KupBilet.pl. Organizatorzy Pucharu Świata Wisła 2019 znacząco obniżyli ceny biletów na zimową inaugurację.
Wejściówki na konkursy w Wiśle będą nawet do 19% tańsze od cen zeszłorocznych. Każdy użytkownik serwisu KupBilet.pl może nabyć maksymalnie 6 biletów na każdy dzień zawodów.
Konkursy FIS Grand Prix na skoczni im. Adama Małysza rozegrane zostaną w dniach 20–21 lipca, natomiast pierwsze w sezonie zawody
Pucharu Świata zaplanowano w Wiśle na 23 i 24 listopada. Tradycyjnie
już letnia i zimowa rywalizacja w Wiśle podzielona została na trzy dni.
W piątek odbędą się kwalifikacje, w sobotę rozegrany zostanie konkurs
drużynowy, natomiast na niedzielę zaplanowano zawody indywidualne.
Kibice, którzy do końca maja 2019 roku zakupią bilety na FIS Grand
Prix Wisła 2019 otrzymają 10% zniżki na zakup wejściówek na listopadową inaugurację Pucharu Świata w Wiśle. Prowadzona będzie również
sprzedaż grupowa, za którą odpowiada Paweł Witczak – tel. 664 463
011, e–mail: pawel.witczak@pzn.pl.
Ceny biletów na FIS Grand Prix Wisła 2019:
19.07.2019, piątek – kwalifikacje: sektor A8 – 20,00 zł, sektor A1,
A2, A3, A4, A5, A6 – 30,00 zł;
20.07.2019, sobota – konkurs drużynowy: sektor A7 – 40,00 zł, sektor A8 – 40,00 zł, sektor A1, A2, A3, A4, A6 – 100,00 zł;
21.07.2019, niedziela – konkurs indywidualny: sektor A7 – 40,00 zł,
ektor A8 – 40,00 zł, sektor A1, A2, A3, A4, A6 – 100,00 zł.
Dzieci do lat 6 bezpłatnie z rodzicem lub opiekunem, ale tylko w
sektorach A7 i A8.
Ceny biletów na Puchar Świata Wisła 2019:
22.11.2019, piątek – kwalifikacje: sektor A8 – 20,00 zł (miejsca stojące), sektor A1, A2, A3, A4, A5, A6 – 40,00 zł (miejsca siedzące);
23.11.2019, sobota – konkurs drużynowy: sektor A7 – 120,00 zł
(miejsca siedzące), sektor A8 – 60,00 zł (miejsca stojące), sektor A1, A2,
A3, A4 – 180,00 zł (miejsca siedzące);
24.11.2019, niedziela – konkurs indywidualny: sektor A7 – 120,00 zł
(miejsca siedzące), sektor A8 – 60,00 zł (miejsca stojące), sektor A1, A2,
A3, A4 – 180,00 zł (miejsca siedzące).
Dzieci do lat 6 bezpłatnie z rodzicem lub opiekunem, ale tylko w
sektorze A8.					
PZN

Zawody szkolne w piłce nożnej
1 kwietnia na boisku „Orlik” w Wiśle Głębcach odbyły się Mistrzostwa Wisły w piłce nożnej, które rozegrano w ramach Igrzysk Młodzieży. W zawodach zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w
Wiśle Centrum.
Na 2. miejscu zmagania ukończył zespół z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince, a na najniższym stopniu podium stanęli
piłkarze ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. W kolejnym
etapie rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego, w zawodach międzygminnych, które odbyły się w Goleszowie, zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 zajął 3. miejsce w turnieju rozgrywanym w ramach Igrzyskach Młodzieży, a reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 również była
3., ale w turnieju w ramach Igrzysk Dzieci.
Jarosław Sobczyk – Koordynator ds. sportu szkolnego

fot. Jarosław Sobczyk

Wyruszając w drogę powrotną
do miejsca, w którym nie tylko
rzeka zaczyna swój bieg

Osiągnięcia sportowe LO Wisła
Sportowcy Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w
Wiśle wspaniale spisali się w trakcie rozgrywek piłkarskich i koszykarskich. 2 kwietnia w Tychach został rozegrany półfinał wojewódzki Licealiady w koszykówce dziewcząt. W rywalizacji wzięły udział
cztery drużyny: LO Wisła, ZS2 Tychy, IV LO Chorzów oraz I LO
Katowice. Uczennice wiślańskiego liceum pokonały ZS nr 2 Tychy
59:32, by w finale turnieju ulec I LO z Katowic 43:46. Ostatecznie
nasze dziewczyny, które grały w składzie: Laura Kotrys, Gabriela
Kosek, Karolina Matuszny, Klaudia Pawłowska, Patrycja Rzyman,
Dominika Szalbot, Dżesika Cieślar i Klaudia Fabian, uplasowały się
na wysokim 2. miejscu.
Z kolei 3 kwietnia w Ustroniu na stadionie KS Kuźnia odbyły się
eliminacje powiatowe Licealiady w piłce nożnej chłopców. Do sportowej rywalizacji przystąpiły drużyny: LO Wisła, ZSGH Wisła, ZSP
Istebna, ZST Ustroń oraz ZSTiO Skoczów. Piłkarze „Stalmacha” okazali się bezkonkurencyjni, wygrywając oba mecze w grupie. Ostatni,
a zarazem najważniejszy mecz, również
zakończył się zwycięstwem naszej drużyny, co zagwarantowało jej 1. miejsce w
tabeli zawodów. Nasz
zespół uzyskał awans
do finału powiatowego, który odbył się
16 kwietnia, także
w Ustroniu. Trenerami obu drużyn są: Andrzej Cieślar i Daniel
Arsenicz.
Elżbieta Śliwka

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Awans do Finałów Wojewódzkich
Wiślańskie koszykarki z rocznika 2006 już w listopadzie rozpoczęły rywalizację w ramach rozrywek Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku
Sportowego. Po zwycięstwach w etapach miejskim i powiatowym, reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczęła rywalizację wojewódzką.
Po wygranych zawodach rejonowych, 2 kwietnia koszykarki z „Jedynki” pojechały do Katowic
walczyć w kolejnym etapie
– półfinale wojewódzkim.
W zeszłym roku szkolnym
to właśnie na tym etapie,
przegrywając
jednym
punktem, zakończyliśmy
rywalizację. Oprócz wiślanek w półfinałowym turnieju zagrały jeszcze drużyny
z Tychów, Świętochłowic

i Katowic. Nasze dziewczyny bez problemu pokonały uczennice ze Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Tychach 74:2. Dzięki wygranej nasza
drużyna o awans do finału wojewódzkiego zagrała z drużyną gospodyń ze
Szkoły Podstawowej nr 12 w Katowicach. Już w pierwszej kwarcie wiślanki objęły prowadzenie 18:10 a druga potwierdziła naszą dobrą dyspozycję i
zakończyła się przewagą 13:6. W trzeciej kwarcie katowiczanki weszły na
parkiet najmocniejszym składem i mocno atakowały, ale nie udało się gospodyniom nadrobić zaległości, bo i w tej kwarcie wygrałyśmy 10:9. W ostatniej
części spotkania koszykarki z SP1 poprawiły jeszcze wynik i zeszły z parkietu ze zwycięstwem 57:33. Oznacza to, że po raz pierwszy zespół z Wisły
wygrał Półfinałowy Turniej SZS i awansował do Finału Wojewódzkiego, w
którym zmierzy się z trzema najlepszymi zespołami na Ślasku.
Skład drużyny: Oliwia Fuchs, Joanna Hanik, Sara Hołomek, Sandra
Hracka, Karolina Kiraga, Julia Kożuch, Martyna Laskowska, Agata Martynek, Anna Mikler, Joanna Mołodyńska i Elżbieta Podżorska.
Aleksandra Nosowicz
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fot. LO im. P. Stalmacha

Sezon koszykarski chyli się ku końcowi. W kwietniu młodzieżowe
drużyny ISWJ Wisła rozgrywały kolejne ligowe boje.
Mistrzowski zespół U13 ISWJ Wisła, w dniach 12–14 kwietnia
wziął udział w turnieju ćwierćfinałowym koszykarskich Mistrzostw Polski Młodziczek w Poznaniu. Drużyna z naszego miasta, dla której już sam
udział w zawodach na szczeblu ogólnopolskim jest sporym sukcesem, zajął w nim 4. miejsce, otrzymując sporą lekcję koszykówki od bardziej doświadczonych rywalek. Podopieczne Zbigniewa Duszy i Daniela Arsenicza przegrały z MUKS Poznań 21:102, MPKK Sokołów Podlaski 37:103
oraz Widzewem Łódź 38:92. Nasza drużyna zagrała w składzie: Karolina
Kiraga, Elżbieta Podżorska, Marta Grabska, Magdalena Bury, Sandra Hracka, Agata Martynek, Katarzyna Dziendziel, Alicja Petyniak, Magda Barabasz, Liliana Arsenicz, Maja Kwiatkowska i Karolina Herman.
Pozostałe drużyny „Wiślańskiej Jedynki” notowały w kwietniu następujące wyniki:
– U10: Pogoń Ruda Śląska 20:0 (wo.), Gwarek Pawłowice 10:37;
– U12 (ISWJ I): Gwarek Pawłowice 70:3, UKS SP 27 Katowice
30:6, RMKS Rybnik 53:10;
– U12 (ISWJ II): Orzeł Jaworzno 18:31, JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec 27:41.
W dniach 29–31 marca w Wiśle rozegrano Międzynarodowy Turniej
Koszykówki Dziewcząt (rocznik 2006 i młodsze) Wisła Basket Cup 2019.
W rywalizacji sześciu zespołów z kompletem zwycięstw triumfowała słowacka drużyna MBK Ružomberok. Pozostałe miejsca na podium zajęły
ekipy MOSiR Bochnia oraz SBŠ Ostrava. ISWJ Wisła zajęła 5. lokatę.
Oto wyniki turnieju: SBŠ Ostrava – ISWJ Wisła 69:54, MBK Ružomberok – MOSiR Bochnia 47:32, Wisła Can–Pack Kraków – ISWJ Wisła
38:35, MBK Ružomberok – Young Angels Košice 52:31, MOSiR Bochnia
– Wisła Can–Pack Kraków 39:29, SBŠ Ostrava – Young Angels Košice
50:27, MOSiR Bochnia – ISWJ Wisła 61:36, MBK Ružomberok – Wisła
Can–Pack Kraków 60:22, Young Angels Košice – MOSiR Bochnia 31:27,
MBK Ružomberok – ISWJ Wisła 72:37, SBŠ Ostrava – Wisła Can–Pack
Kraków 43:37, Wisła Can Pack Kraków – Young Angels Košice 42:37,
MOSiR Bochnia – SBŠ Ostrava 58:57 (2 dogrywki), ISWJ Wisła – Young
Angels Košice 29:27, MBK Ružomberok – SBŠ Ostrava 53:22.
Z kolei pięć polskich zespołów oraz słowacka drużyna Young
Angels Košíce wzięły udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt (rocznik 2007 i młodsze) Wisła Basket Cup 2019,
który odbył się w dniach 12–14 kwietnia. Zawody zdominowały koszykarki z Koszyc, które rozgromiły wszystkie polskie drużyny. Dość powiedzieć, że Słowaczki zdobyły 491 punktów, tracąc w pięciu meczach
tylko... 20. Nic więc dziwnego, że zgarnęły wszystkie najważniejsze
wyróżnienia. MVP turnieju została Katarína Šedivá, królową strzelczyń – Nataša Kaňuchová, a najlepiej asystującą – Daniela Hudecová.
Pozostałe nagrody indywidualne odebrały: Karolina Wala (UKS Lotnik
Wierzawice) – najlepsza obrończyni oraz Miriam Sterna (KKS Siechnice)
– najlepiej zbierająca. Klasyfikacja końcowa turnieju wygląda następująco: 1. Young Angels Kosice, 2. ISWJ I Wisła, 3. KKS Siechnice, 4. UKS
Lotnik Wierzawice, 5. ISWJ II Wisła, 6. UKS SP 27 Katowice. Najlepsze
zawodniczki z poszczególnych drużyn to: Young Angeles Kosice – Sabína
Slivkárová, ISWJ Wisła – Maja Kubaczka, KKS Siechnice – Zuzanna Stolarz, UKS Lotnik Wierzawice – Aleksandra Niemczyk, ISWJ Wisła II –
Patrycja Wójcik, UKS SP 27 Katowice – Roksana Koperska.
(luki)

fot. LO im. P. Stalmacha

KWIECIEŃ POD KOSZAMI

Rodzinne rozpoczęcie sezonu

PIŁKARZY GRA W KRATKĘ

Wiślańskie Koło Cyklistów „Góral” zainaugurowało kolejny sezon rowerowy. 7 kwietnia zorganizowano wycieczkę na jednośladach pod hasłem „100 lat Bitwy pod Skoczowem”.
W wycieczce brało udział ponad 20 uczestników, którzy wyruszyli pod Kaplicówkę z OS Jonidło. Co cieszy, peleton był wielopokoleniowy. Różnica wieku między najmłodszymi i najstarszym
uczestnikiem wynosiła 60 lat! Trasa wiodła wzdłuż brzegu rzeki Wisły, przez Ustroń do Skoczowa. W trytonowym grodzie wiślańscy
cykliści odwiedzili m.in. miejsca związane z Bitwą pod Skoczowem
z 1919 roku: pomnik „Naszym Bohaterom”, skwer na Małym Rynku z muralem dotyczącym bitwy i tablicami informacyjnymi oraz
Górkę Wilamowicką, zwaną potocznie Kaplicówką. Na półmetku, w
cukierni „Haneczka” w Międzyświeciu, odbyło się tradycyjne pieczenie kiełbasek, degustacja słodkości i nie tylko… W drodze powrotnej
uczestnicy wycieczki zwiedzili malownicze zakątki gminy Goleszów, przemierzając trasę rowerową „Szlak Stroju Cieszyńskiego”.
Pogoda dopisała, była typowo „kolarska” a wszyscy bezpiecznie i w
dobrych humorach wrócili do domu.
Mariusz Boś – sekretarz WKC Góral

Futboliści WSS Wisła mają za sobą kolejny miesiąc sezonu
2018/19. Seniorzy w okręgówce prezentowali zmienną formę. Podopieczni trenera Tomasza Wuwra pokonali 7 kwietnia na wyjeździe
Sołę Rajcza 4:2 (Dorian Chrapek 2, Marcin Mazurek, Szymon Woźniczka), 14 kwietnia zremisowali 2:2 z KS Bestwinka, ale w naszej
drużynie wystąpił nieuprawniony zawodnik i wynik zweryfikowano
jako walkower 3:0 na korzyść gości, 20 kwietnia zanotowali wyjazdowy remis ze Spójnią Zebrzydowice 1:1 (Krystian Strach), a 28
kwietnia zdemolowali na „Starcie” 5:2 LKS 99 Pruchna (Sebastian
Juroszek 3, Mateusz Tomala, Krystian Strach).
Na koniec kwietnia zespół WSS –u zajmował 9. miejsce w tabeli
okręgówki z dorobkiem 35 punktów i bilansem goli 43:44.
6 kwietnia rozgrywki zainaugurowały drużyny młodzieżowe
wiślańskiego klubu. Na początku mierzyły się ze Strażakiem Pielgrzymowice, z którym trampkarze przegrali walkowerem 0:12 (w
meczu 1:12) a juniorzy wygrali 9:1. W kolejnym dwumeczu trampkarze pokonali Spójnię Górki Wielkie 6:3 a juniorzy 5:0. W starciu
z Beskidem Brenna trampkarze polegli 1:9, natomiast juniorzy wygrali 9:1. Na zakończenie miesiąca trampkarze przegrali walkowerem mecz z Victorią hażlach 0:3, natomiast ich starsi koledzy na
boisku wygrali 5:1.
W tabeli trampkarze zajmują ostatnią lokatę. Juniorzy są 5.
(luki)

fot. WKC Góral

Przełaje wiślańskich
lekkoatletów
KOLARZE WRACAJĄ NA TRASY

fot. mat. prasowe

fot. Jarosław Sobczyk

Po zimowej przerwie do rywalizacji powróciła wiślańska grupa
kolarzy. – Dzięki pomocy właścicieli oraz dyrekcji Hotelu Podium
możemy znów reprezentować barwy drużyny Hotel Podium Wisła
– Diagnostix – Cryospace w bieżącym sezonie rowerowym – mówi
Janusz Gomola, jeden z zawodników zespołu.
W tym roku skład drużyny wygląda następująco: Wojtek Rensz
– kapitan, Ewa Gorzelany, Anna Kaczmarzyk, Adam Pilch i Janusz
Gomola. Głównym celem rowerzystów są starty w cyklu Bike Atelier
MTB Maraton oraz kilku lokalnych zawodach w regionie. Pierwszy
ekipa z Wisły zaliczyła 14 kwietnia w Rybniku. – Płaski profil trasy
sprzyjał szybkiemu ściganiu. Pogoda dopisała a wszyscy zawodnicy
bezpiecznie dotarli do mety. Pierwsze zawody tego sezonu uważamy za udane – relacjonują wiślańscy kolarze. Powody do satysfakcji
miała szczególnie żeńska część drużyny. Anna Kaczmarzyk w klasie
K30 i Ewa Gorzelany w klasie K40 zajęły 3. miejsce. Z kolei u mężczyzn w mocno obstawionej klasie M40 Janusz Gomola zajął 27., a
Adam Pilch 31. miejsce.			
Janusz Gomola

6 kwietnia w Pogórzu odbyły się XIX Powiatowe Biegi
Przełajowe dzieci i młodzieży, na których nie zbrakło młodych
lekkoatletów z UKS Wisła. Wiktor Adamiec (Szkoła Podstawowa nr 5 Wisła Jawornik) wywalczył brązowy medal w biegu na 500 m w roczniku 2008. Tuż za podium uplasowali się
Karolina Kozok (SP5) w biegu na 500 m w roczniku 2006 i
Łukasz Szarzec (SP5) w biegu na 400 m w roczniku 2009. W
rywalizacji na dystansie 500 m w roczniku 2008 5. miejsce
zajęła Martyna Gniewek (SP5). Z kolei najmłodsi zawodnicy
– Mikołaj Adamiec (SP5) i Michał Sobczyk (Zespół Szkolno
–Przedszkolny nr 1 Wisła Głębce) zajęli w biegu na 200 m w
roczniku 2011 i młodsi odpowiednio 9. i 14. lokatę.
Jarosław Sobczyk – Koordynator ds. sportu szkolnego
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6 kwietnia w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzieży, Juniorów i Dzieci w Kendo. W rywalizacji młodzików
świetnie spisali się zawodnicy Wiślańskiej Sekcji Kendo Genryoku – Kamil Domagała wywalczył złoty a Jan Hadaszczak
brązowy medal. Ponadto Lena Pustówka została wyróżniona
nagrodą „Kantosho”, przyznawaną za ducha walki. W zawodach wzięli udział także Domink Lazarek, startujący w kategoriach Młodzieżowiec i Junior, oraz młodzicy Paweł Piszczek,
Adam Hadaszczak (odpadli w ćwierćfinałach) i debiutujący w
zawodach kendo Michał Duman.
Kajetan Kajetanowicz z Ustronia został najlepszym sportowcem powiatu cieszyńskiego w XX Plebiscycie Głosu Ziemi
Cieszyńskiej. 5. miejsce zajął Piotr Żyła z WSS Wisła, natomiast wśród trenerów triumfował Jan Szturc z WSS Wisła.
Blisko sześciuset zawodników wzięło udział w wiosennej edycji biegu górskiego „Beskidzka 160 na Raty – Salamandra Ultra Trail”, która odbyła się 6 kwietnia w Dzięgielowie. Na średnim dystansie (49 km / przewyższenie: 3030 m) 128. lokatę
zajął Jakub Kučerka z Wisły. Z kolei na dystansie spirnterskim
pod nazwą „Zamkowa Salamandra” (11,5 km / przewyższenie
620 m) wysokie 7. miejsce wywalczył wiślanin Ireneusz Miedziak, natomiast Joanna Barczuk z naszego miasta zajęła 13.
lokatę a wśród kobiet była 2.
W dniach 6 –7 kwietnia w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich „Start” w Wiśle odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. W poszczególnych klasach tytuły mistrzowskie wywalczyły drużyny:
IKS Jezioro Tarnobrzeg (klasa 3–5), ZSN Start Skierniewice
(klasa 6 –7), ZSR Start Zielona Góra (klasa 8), KS Bronowianka Kraków (klasa 9), ZSR Start Zielona Góra (klasa 10) oraz
Start Gorzów Wielopolski (klasa 11).
Jan Pękała zajął 38. miejsce (2. w grupie M–50) a Janusz Gomola (obaj z Wisły) 72. miejsce (23. w grupie M–40) podczas
wyścigu kolarskiego Force Maraton MTB Orzesze, który rozegrano 7 kwietnia. Nasi kolarze rywalizowali na dystansie Mini
(ok. 35 km).
7 kwietnia w Dębnie odbył się jeden z najstarszych polskich
maratonów – 46. Maraton Dębno. 916. miejsce zajął w nim
Rafał Michalik, a 917. był Janusz Malczyk z Wisły. Obaj biegacze zajęli odpowiednio 42. i 43. miejsce w Mistrzostwach
Polski Policjantów, rozgrywanych w ramach tego wydarzenia.
14 kwietnia na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej odbyły się
pierwsze w tym sezonie zawody w zjeździe rowerowym z
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cyklu Local Series of Downhill. W kategorii Hobby 36. był
Artur Panek z Wisły.
Spora grupa naszych kolarzy wzięła udział w pierwszych w
tym sezonie zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bike
Atelier MTB Maraton, które odbyły się 14 kwietnia w Rybniku. Na dystansie Hobby (dystans 28 km / przewyższenie: 314
m) 71. była Aleksandra Andrzejewska z Wisły, która triumfowała w kategorii kobiet. Na 3. stopniu podium w kategorii
K–30 stanęła reprezentująca wiślańską drużynę Anna Kaczmarzyk, a w kategorii K–40 3. była Ewa Gorzelany. Męska
część wiślańskiej reprezentacji na zawodach plasowała się na
następujących pozycjach: 84. Janusz Gomola (27. w grupie
M–40), 92. Adam Pilch (31. w grupie M –40), 349. Michał
Piskornik (102. w grupie M–40), 388. Mariusz Czyż (45. w
grupie M–19).
14 kwietnia w ośrodku „Jasenská dolina” niedaleko słowackiego miasta Martin odbyła się pierwsza runda Morawsko–
Słowackiego Pucharu w zjeździe rowerowym. W rywalizacji
kadetów 5. miejsce zajął Bartłomiej Raszyk z Wisły.
Dziewięćdziesięciu pięciu zawodników z dziesięciu szkół
wzięło udział w czwartej rundzie (pierwszej wiosennej) ósmej
edycji Skoczowskich Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła się 17 kwietnia w Skoczowie. Wśród zwycięzców
znaleźli się Martyna Gniewek, która była najlepsza w rzucie
piłeczką palantową w roczniku 2008 i młodsze oraz Wiktor
Adamiec (oboje ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku), który triumfował w skoku w dal w roczniku 2008 i młodsi.
Martyna Gniewek powtórzyła swój wynik w kolejnej edycji
Skoczowskich Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła
się 24 kwietnia.
27 kwietnia odbyła się szósta edycja wyścigu kolarskiego
Klasyk Annogórski, zaliczanego do klasyfikacji Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton 2019, który odbył się na trasie
Leśnica – Góra Św. Anny. Wsród mężczyzn w wieku 18 –
39 lat 11. miejsce zajął Patrycjusz Urbanek, z kolei w grupie
mężczyzn 40 – 59 lat 25. miejsce wywalczył Jarosław Michalec z Wisły.
27 kwietnia w Ustroniu odbyły się XI Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w sprintach na nartorolkach techniką klasyczną. W rywalizacji dzieci do lat 15 4. miejsce wywalczyła
Kamila Haratyk (2. miejsce wśród dziewcząt), a 6. miejsce zajął Stanisław Boś. W kategorii OPEN 12. był Gabriel Boś, 21.
Aleksandra Raszka (5. w grupie kobiet), 25. Kamila Haratyk
(8. wśród kobiet), 27. Iwona Boś (10. wśród kobiet), a 28. Stanisław Boś.
(luki)

JAKUB GLAJCAR NA PODIUM
13 kwietnia w Lublińcu odbyła się inauguracja X sezonu
Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Na starcie ustawili się zawodnicy i ich psy z całego kraju.
Miło nam poinformować, że na 3. miejscu w rywalizacji mężczyzn na dystansie Long (40 km) stanął Jakub Glajcar z psem Antek. Wiślanin osiągnął wynik 3 godzin 9 minut i 15 sekund.
Dogtrekking polega na pokonaniu własnym tempem w towarzystwie psa jednej z trzech tras (15 km, 25 km oraz 40 km) w
oparciu o mapę turystyczną. Organizatorzy przed startem objaśniają trasę i punkty kontrolne, do których należy dotrzeć. W imprezie blisko połowę uczestników stanowią rodziny, które mogą
wystartować wspólnie z jednym psem w kategorii rodzinnej.
W dogtrekkingu może wystartować każdy z niemal każdym psem. Od kilku lat do krajowej czołówki w tej dyscyplinie
sportu należy Jakub Glajcar z Wisły.

Kolejne zawody tegorocznej edycji Pucharu Polski odbędą się w Sanoku (11 maja), Szczawnie–Zdroju (15 czerwca),
Przesiece (31 sierpnia), Wiśle (21 września) i w Złotym Stoku
(19 października), gdzie rozegrany zostanie finał Pucharu Polski. Trzymamy kciuki za wiślanina!
(luki/mat. prasowe)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Rekordowy bieg w Wiśle
podpisać oświadczenie woli i nosić je ze sobą – mówił. Od samego
początku z Biegiem po Nowe Życie jest aktor Rafał Mroczek. –
To wydarzenie ma przybliżyć, w czym jest problem, pokazać, jak
mało wiemy na ten temat. Każdy może się w to wgłębić i podpisać
oświadczenie woli zgodnie ze swoim sumieniem. Ja to zrobiłem już
dawno – opowiadał. Z kolei piosenkarka Małgorzata Andrzejewicz
wspomina, że gdy jechała na pierwszy Bieg po Nowe Życie, kompletnie nic nie wiedziała na temat przeszczepów narządów. Po raz
pierwszy z osobami po transplantacjach spotkała się dopiero na tym
wydarzeniu. – To wspaniała inicjatywa, która propaguje dobro, a
przede wszystkim uświadamia i edukuje społeczeństwo. Osoby po
przeszczepieniach, które idą z nami w sztafetach, są w doskonałej
kondycji, udowadniają, że transplantacja to naprawdę nowe życie.
Uważam, że każdy z nas powinien nosić przy sobie oświadczenie
woli, które sygnalizuje, że chcemy, by nasze narządy posłużyły innym – mówiła piosenkarka.
Wisła jako miasto gospodarz wydarzenia zmobilizowała aż
trzy sztafety. Na czele pierwszej z nich stanął włodarz Perły Beskidów Tomasz Bujok wraz z Janem Szturcem, znanym trenerem
narciarskim. W kolejnej sztafecie barwy naszego samorządu reprezentował przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski. Trzecią drużynę wsparła Alicja Cieślar, kierownik Rezydencji
Prezydenta RP – Zamek w Wiśle.
Choć nie wynik w Biegu po Nowe Życie liczy się najbardziej
to jednak odnotujmy, że najlepszą sztafetą 14. edycji została drużyna TVN24 prowadzona przez Adriana Mielnika. Tuż za nią finiszował zespół Głosu z Mateuszem Ligockim, a na trzecim miejscu
uplasował się zespół Jastrzębskiej Spółki Węglowej z Cezarym
Trybańskim.			
(materiały prasowe)
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Jak zawsze w Biegu po Nowe Życie znane osoby towarzyszyły osobom po przeszczepieniu oraz dziennikarzom i partnerom
projektu. Po raz czternasty spotkali się, by promować nie tylko
zdrowy styl życia, ale przede wszystkim pokazać jak wielka jest
grupa ludzi „dobrej woli”, wspierających polską transplantologię.
Tegoroczny bieg wystartował w rekordowej obsadzie, bowiem na
trasie stawiły się 72 sztafety.
Uczestnikami wydarzenia byli ludzie ze świata teatru i filmu,
gwiazdy sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarze i sportowcy,
a przede wszystkim osoby po przeszczepach organów. Rywalizacja
toczyła jak zawsze w duchu fair–play i przy ciepłej atmosferze, pomimo niskich temperatur. Na trasie sztafetowego marszu w Wiśle
mogliśmy spotkać między innymi inicjatora tego przedsięwzięcia
Przemysława Saletę. Czynny udział w zawodach wzięli również:
Rafał Zawierucha, Mariusz Jakus, Jarosław Kret, Rafał Mroczek,
Tomasz Oświeciński, Maciej Kot, Ewa Błachnio, Bartosz Obuchowicz, Cezary Trybański, Mariusz Kałamaga, Ada Palka, Tomasz
Iwan, Ula Dębska, Olga Kalicka, Krzysztof Ignaczak, Piotr Gruszka, Tomasz Barański, Aleksandra Adamska, Kamila Kamińska,
Grzegorz Tkaczyk, Michał Olszański, Ewa Pacuła, Michał Mikołajczak, Łukasz Kadziewicz, Artur Siódmiak, Julia Wróblewska,
Anna Karczmarczyk, Joanna Kuberska, Jerzy Mielewski i inni.
Ambasadorem Biegu po Nowe Życie jest Przemysław Saleta,
który przed laty oddał nerkę swojej córce Nicole. Oczywiście pojawił się na starcie wydarzenia, które odbyło się 13 kwietnia, podobnie jak aktor Rafał Zawierucha, który uczestniczył w nim nie po raz
pierwszy. – Uwielbiam tu przyjeżdżać, tutaj jest wspaniała atmosfera i cudowni ludzie. Warto wspierać to wydarzenie, trzeba uświadamiać ludziom, zwłaszcza młodym, że nie ma się czego bać, że warto
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Zebrały się Hana z Marenó...
– Jo nie wie, za co nas tak pokorało tó cestó rozkopanó! Dyby jeszcze
choć fórt robili, ale kaj! Zgoła nas łodcieli łod świata!
– Jo se tak po cichu myśle, czy to ni ma pomsta za myśleni.
– Za to już sie pokute dostowo? Za myśleni?
– Nó wiysz, idó wybory, a my tu we Wiśle sie przeca różniemy łod
reszty!
– Na gdo wiy czy prowdy nie rządzisz. Jak tak, to niech se siedzemy
sami!
– Dyć coroz mieni nó trzeja, nie jeny we Wiśle. Widzisz, że aj rechtorzi só nieodbytni. Noty wypisze choć kiery, a za chwile wszycko mogó
robić komputery.
– Przi te strajku sie łokozało, że mało kierzi łojcowie sie zmiarkowali
czego ci rechtorzi sie domogajó. Żoden jim tego porządnie nie wyrządził.
Nie wiedzó ło bajzlu we szkołach, łuczeniu łod rana do wieczora, lichych
książkach.
Tego je wszyckigo za moc, dziecka boroki majó roboty więcyj niż
chłopi w lesie.
Ludzie łusłyszeli jeny, że chcó pijedzy. Ale nejbarżyj sie jargali, że
dziecka musiały zostać dóma.
I tu sie pokozało, po co je szkoła! Coby dziecek wachowała!
– Nie rozpajyrzej sie tak! Dyć dotyl mądre dziecka mómy. Niedowno
w Bibliijotece ukozali sie wiślańscy jaskiniowcy.
– Nó nie bałusz! tak przeca my sie w rozwoju nie cofli!
– Ale! To só chłapcy, co wyhladali w Beskidach nowe jaskinie. Naszli jich przez dwiesta! To je nie do uwierzenio. Wiela to trzeja łopowogi,
coby wlyźć do takij jamy!
Abo jeden zaś naszeł i wyfocił na potokach zoporki, co jeszcze po
Habsburgach zustały.
To przeca kierysi jich dobrze łuczył?!
Jeny trzeja ich łukozować, bo to je chwała dlo Wisły! Tego kómputer
nie nauczy. 				
Baby z grónia

KALENDARIUM IMPREZ
8–15 maja (środa–środa) – XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna
12 maja (niedziela) – IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Źródeł Wisły – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków
17 maja (piątek) – XVII Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki
– Wisła i Istebna
18 maja (sobota) – Noc w Galerii (inauguracja wystawy
malarstwa „Pejzaż i Niepejzaż” Moniki Ślosarczyk) – Galeria
u Dziadka
18 maja (sobota) – Tango Rubinstein – Villa Rubinstein
18 maja (sobota) – Święto Barana Pod Piramidą 2019 – Pod
Piramidą
19 maja (niedziela) – Redyk Wiślański – Miyszani owiec
na Cieńkowie – Cieńków
22 maja (środa) – Noc w Muzeum – Muzeum Beskidzkie
25 maja (sobota) – Osiedlowy Dzień Sąsiada – Bar okrąglak
Nowa Osada
1 czerwca (sobota) – Barbarian Hill – II Mistrzostwa Polski
w biegu na skocznię – Skocznia narciarska im. Adama Małysza
1 czerwca (sobota) – Barbarian Opener – Kolej linowa
Nowa Osada
1 czerwca (sobota) – Dzień Dziecka – Plac Hoffa
1 czerwca (sobota) – Dzień Dziecka na Skolnitym – Kolej
linowa Skolnity
1 czerwca (sobota) – Osiedlowy Dzień Dziecka – Nowa
Osada
1 czerwca (sobota) – Sportowy Dzień Dziecka – Ośrodek
Przygotowań Paraolimpijskich „Start”
2 czerwca (niedziela) – Barbarian Race i Barbarian Kids
– Kolej linowa Nowa Osada i skocznia narciarska im. Adama
Małysza
2 czerwca (niedziela) – VIII Międzynarodowe Spotkanie
CIEŚLAROWIE 2019 – Góra Cieślar
6–7 czerwca (czwartek–piątek) – Pętla Beskidzka Road
Maraton – Plac Hoffa (start)
7 czerwca (piątek) – VIII Festiwal Piosenki Młodzieżowej
„Nasza Szansa” – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
8–9 czerwca (sobota–niedziela) – 32. Przegląd Dziecięcych
Zespołów Folklorystycznych – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
8–9 czerwca (sobota–niedziela) – 3x3 Piknik StreetBall –
Plac Hoffa
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca
imprezy.

rys. Janusz Kożusznik

rys. Iwona Klimaszewska
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