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CÓŻ TO BYŁ ZA LIPIEC!

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Piknik Ekologiczno–Leśny z gwiazdą zespołu „Pectus”,
FIS Grand Prix w skokach narciarskich,

y

Prywatka PRL–u i 55. Tydzień Kultury Beskidzkiej
– w minionym miesiącu w Wiśle działo się bardzo
dużo! O wszystkich imprezach, które odbyły się
w lipcu i na początku sierpnia przeczytacie wewnątrz
niniejszego numeru „Echa Wisły”.
Zapraszamy do lektury!!!

Jak to bywa na Gorolu

W spotkaniu razem wzięli udział: Beata (indi) Tyrna – autorka
zdjęć, dziennikarka i fotoreporterka z Cieszyna, Jarosław jot-Drużycki
– autor książki, etnograf, publicysta i dziennikarz z Warszawy na cieszyńskiej emigracji oraz Otmar Kantor – gajdosz i rzeźbiarz z Jabłonkowa, lider grupy muzycznej „Bukóń”, śpiewak jabłonkowskiego chóru męskiego – słynnego „Gorola” i autor wstępu do książki. Opowieść
o Święcie Goroloskim za pomocą fragmentów swego dzieła snuł Jarosław jot-Drużycki, którego lekkie pióro i sposób czytania wywoływały
uśmiechy na twarzach słuchaczy, a nawet salwy śmiechu. Prozę grą
na gajdach i okarynie przeplatał Otmar Kantor, kapitalnie prezentując

żywą kulturę ludową Zaolzia. Na zakończenie wystawę „Rynce z Gorola” omówiła jej autorka, której zdjęcia zdobią także książkę. To z
kolei fotograficzna opowieść o zaangażowaniu Zaolziaków w przygotowanie imprezy, na której się bawią i po której trzeba w poniedziałek
posprzątać. Spracowane ręce wykonują różne czynności, więc wystawa to artystyczna relacja z ogromu wykonanej roboty.
Po rozmowie z publicznością, w której wziął udział także Andrzej
Niedoba, autor hymnu „Szumi jawor, szumi…”, uczestnicy spotkania
oglądali wystawę i toczyli kuluarowe rozmowy z gośćmi biblioteki.
Stali bywalcy Gorolskiego Święta wspominali jego hetmana – Władysława Niedobę i co bardziej ciekawe historie, które rozgrywały się podczas tej imprezy. Autorom serdecznie dziękujemy za ciekawe i radosne
spotkanie, a Zaolziakom życzymy wszystkiego dobrego!
(drc)
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle
odbyła się impreza towarzysząca Tygodniowi Kultury Beskidzkiej.
Ciekawą prezentację Gorolskiego Święta, którego 71. edycja miała
miejsce w sąsiadującym z Wisłą Jabłonkowie (Zaolzie, Republika
Czeska), przedstawiła trójka autorów. Była książka, muzyka i fotografia, a więc Gorol opisany, zagrany i zobrazowany.

REKLAMA • OGŁOSZENIA

O REGIONALIZMIE W WIŚLE
22 sierpnia o godz. 18.00 w Dworze Jur-Gast w Wiśle zostanie zorganizowany panel dyskusyjny na temat szeroko pojętego regionalizmu.
W programie przewidziano mnóstwo ciekawych prelekcji z
udziałem wspaniałych panelistów. Dr inż. arch. Henryk Mercik –
członek Zarządu Województwa Śląskiego ze Śląskiej Partii Regionalnej opowie o tym, co do tej pory udało się osiągnąć Marszałkowi Województwa Śląskiego w zakresie regionalizmu. Mgr Andrzej
Molin – były burmistrz Wisły przybliży słuchaczom regionalizm
lokalny, a dr hab. Małgorzata Myśliwiec – nauczyciel akademicki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, badaczka współczesnych
systemów politycznych, problemów partii regionalnych i procesów
politycznych na Śląsku poruszy temat regionalizmu w edukacji. Z kolei dr hab. inż. Joachim Otte – były wiceprezydent Chorzowa będzie
mówił o regionalizmie z punktu widzenia samorządu.
Wstęp na spotkanie jest wolny. Zapraszamy!!!
(luki)

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Skurzok,
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.
Zapraszamy!

31 sierpnia mija termin składania wniosków o przyznanie nagrody im.
Jana Bujaka w roku 2018. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/236/2016 Rady Miasta
Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła Nagroda im. Jana
Bujaka może zostać przyznana wybitnie uzdolnionemu uczniowi szkoły podstawowej, oddziału gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej albo innej działającej w ramach systemu oświaty lub studentom szkół wyższych będących
mieszkańcami Wisły za wybitne osiągnięcia wykraczające poza podstawy programowe na danym etapie kształcenia.
Wnioski mogą składać m.in. szkoły, szkoły wyższe, stowarzyszenia,
związki, kościoły, a także inne organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Wisła lub grupa co najmniej 20 mieszkańców Wisły. Nagroda
im. Jana Bujaka jest nagroda pieniężną. O jej przyznaniu zdecyduje kapituła powołana przez Burmistrza Miasta. Nagroda zostanie wręczona podczas
gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33
8552944 lub e–mailem, pisząc na adres mzeas@um.wisla.pl.
Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS w Wiśle

fot. Łukasz Bielski

NAGRODA IM. JANA BUJAKA 2018
Beskidy i Wisła na promenadzie w Ustce
W dniach 13–15 lipca w znanym uzdrowisku nadmorskim – Ustce odbyła
się impreza pod nazwą „Bielsko–Biała i Beskidy w Ustce”. Oprócz bogatego programu artystycznego organizatorzy zadbali również o promocję naszego regionu.
Od 19 lat imprezę organizuje Miasto Bielsko–Biała, przy współpracy
z Powiatem Bielskim, Powiatem Cieszyńskim, Powiatem Żywieckim, Euroregionem Beskidy i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Liczne koncerty, występy i wystawy odbywały się na głównej promenadzie
miasta. Oczywiście nie mogło zabraknąć stoisk regionalnych i mobilnego
punktu informacji turystycznej, na której prezentowane były materiały promocyjne miejscowości turystycznych z naszego regionu. Była tam obecna
również Wisła. Stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem turystów i
mieszkańców Ustki, a pracownicy obsługujący punkt informacji turystycznej
rozdali mnóstwo materiałów promocyjnych.
Dziękujemy Organizatorom za możliwość udziału w wydarzeniu.
(luki)

Straż Miejska Informuje
Sierpień i wrzesień, jak co roku, obfituje w szereg imprez organizowanych
na terenie Placu Hoffa i w Parku Kopczyńskiego. Apeluję do zmotoryzowanych
mieszkańców naszego miasta o pozostawienie samochodu w miejscu zamieszkania lub o korzystanie z parkingów usytuowanych poza centrum miasta.
Podczas patrolowania ulic naszego miasta niestety w dalszym ciągu
odnotowujemy, że śmieci z okolicznych domostw są podrzucane do koszy
ulicznych, szczególnie na przystankach. Informuję, że zgodnie z § 12 Uchwały Rady Miasta z dnia 28 września 2017 r. nr XXXIII/441/2017 w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła „Pojemniki nie mogą być wykorzystywane do umieszczania w nich odpadów komunalnych wytwarzanych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej
ani odpadów pochodzących z indywidualnych gospodarstwach domowych”.
Informuję, że wszelkie takie czyny są karane mandatem.
Zwracam się z prośbą do naszych mieszkańców o podnoszenie estetyki
naszego 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.
Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o błąkających się, bezpańskich
psach. W celu usprawnienia naszych działań prosimy właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przypadkach zaginięć ich zwierząt.
Pomoże to w szybki sposób powiązać zabłąkanego psa z jego właścicielem.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu
Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 – wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00
spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!
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Od jakiegoś już czasu w Wiśle z powodzeniem funkcjonuje centrum handlowe Metro Park. Piszemy z powodzeniem, bo świadczy o tym choćby spora
liczba samochodów, parkujących w sąsiedztwie zlokalizowanych tam sklepów.
Niestety nie każdy kierowca tych pojazdów zna… przepisy ruchu drogowego.
Wystarczył krótki czas, by w ciągu kilku krótkotrwałych obserwacji z
oznakowanego pojazdu policyjnego (!), ustawionego w widocznym miejscu,
ujawnić… 66 wykroczeń! Dzielnicowy z wiślańskiego Komisariatu Policji
Bartłomiej Duraj zastosował pouczenia, a skalę problemu ocenił jako „dużą”.
Chodzi o wjazd na teren Metro Parku od ulicy Ustrońskiej (DW 941) przez
kierujących jadących od strony centrum Wisły w kierunku Ustronia. To właśnie tam dochodzi do notorycznego łamania przepisów ruchu drogowego, polegającego na dokonywaniu przez kierowców manewru skrętu w lewo, pomimo ustawionego przed skrzyżowaniem znaku C–5 oraz znaku poziomego
(linia podwójna ciągła) przy wjeździe. Niech każdy teraz odpowie sobie na
pytanie: co też ten znaki oznaczają? Już spieszymy z odpowiedzią – nakaz
jazdy prosto i zakaz skrętu! Dlaczego więc skręcamy?
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Wiśle podjął szereg działań, zmierzających do rozwiązania zaistniałego problemu. Zmierzył jego skalę, oddziaływał prewencyjnie pouczając kierowców, poinformował i zaangażował

Uroczystość mianowania
w wiślańskim komisariacie

fot. materiały prasowe

28 czerwca w sali odpraw Komisariatu Policji w Wiśle odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko komendanta i zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Wiśle dotychczas pełniących obowiązki na tych stanowiskach – podkom. Tomasza Domagałę oraz asp. szt. Ilonę Oleszczuk.
W uroczystości udział wzięli: burmistrz Wisły Tomasz Bujok, wójt
Istebnej Henryk Gazurek, zastępca przewodniczącego Rady Gminy Istebna
Stanisław Legierski oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Wiśle. Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem złożonym komendantowi Powiatowemu
Policji w Cieszynie insp. Jackowi Bąkowi. Po powitaniu gości i wygłoszeniu
przemówienia insp. Jacek Bąk wręczył mianowanym rozkazy personalne.
Zgodnie z treścią rozkazów od dnia 15 czerwca podkom. Tomasz Domagała jest komendantem Komisariatu Policji w Wiśle, natomiast asp. szt. Ilona
Oleszczuk jest jego zastępcą. Nowo mianowanemu kierownictwu gratulacje
oraz życzenia dalszej owocnej pracy i współpracy złożyli komendant Powiatowy Policji w Cieszynie oraz przedstawiciele władz Wisły i Istebnej

Podkom. Tomasz Domagała podziękował za złożone gratulacje oraz
miłe słowa. Podkreślił również, że chce utrzymać poziom swojej dotychczasowej pracy i dołoży wszelkich starań, aby współpraca z samorządami układała się możliwie jak najlepiej.
Podkom. Tomasz Domagała służy w Policji od 1994 r. Przez 16 lat był
związany z Komisariatem Policji w Skoczowie. Pełnił służbę w pionie prewencji jako policjant zespołu patrolowego, a później dzielnicowy. Następnie
awansował na stanowisko detektywa zespołu kryminalnego. W 2010 r. został
kierownikiem Zespołu do spraw Nieletnich w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie. W 2015 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Policji w
Szczytnie i awansował na pierwszy stopień oficera Policji – podkomisarza.
W 2016 r. szef cieszyńskiego garnizonu powołał go na stanowisko zastępcy
komendanta Komisariatu Policji w Wiśle.
Asp. szt. Ilona Oleszczuk do służby w Policji wstąpiła w 1996 r. Od
początku związana była z Wydziałem Kryminalnym KPP w Cieszynie, gdzie
pełniła do 2001 roku służbę na stanowisku detektywa. Policjantka ukończyła szkolenie specjalistyczne z zakresu służby kryminalnej w Szkole Policji
w Pile. Następnie w latach 2001–2009 pracowała w Zespole Kryminalnym
wiślańskiej jednostki. W 2009 r. została awansowana na oficera dyżurnego
komisariatu w Wiśle. W lutym 2018 r. zostały jej powierzone obowiązki na
stanowisku zastępcy komendanta Komisariatu Policji w Wiśle.
(luki/mat.prasowe)
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CO TO ZA ZNAK?

w działania Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Cieszynie, reagował na wykroczenia, zawiadomił o problemie Straż Miejską i Urząd Miasta Wisła, dokonał wizji lokalnej, za pośrednictwem drogi
służbowej wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zaangażowanie w działania i rozpatrzenie możliwości zastosowania innych
znaków drogowych (separatorów ruchu lub tablic uchylnych, co wiąże się z
dodatkowymi kosztami), znów oddziaływał prewencyjnie, reagował na wykroczenia, itd. Dużo tego, prawda? A wystarczyłoby, aby każdy kierowca po
prostu przestrzegał przepisów…				
(luki)

KRONIKA POLICYJNA
– 1 lipca na ul. 1 Maja doszło do wypadku z udziałem dwóch samochodów marki VW Golf. Trzy poszkodowane osoby z Wisły i Istebnej trafiły
do szpitala.
– 6 lipca w Malince mieszkańcowi Wisły skradziono portfel z dokumentami i gotówką.
– 7 lipca na ul. Turystycznej wpadł mieszkaniec Wisły, który jechał na
rowerze mając w organizmie ok. 2,2 promila alkoholu.
– 7 lipca na ul. Kopydło motocyklista z Żywca uderzył w samochód marki Audi, którym kierowała mieszkanka Wisły. Obrażeń doznała pasażerka
jadąca na motorze.
– 9 lipca na ul. Ustrońskiej zatrzymano poszukiwanego listem gończym
mieszkańca Katowic.
– 15 lipca na os. Bajcary dokonano kradzieży na szkodę mieszkanki naszego miasta. Łupem złodzieja padły dokumenty, pieniądze, telefon komórkowy i biżuteria, a straty oszacowano na 1200 złotych.
– 17 lipca na ul. Wańkowskiej zatrzymano mieszkańca Wisły, który prowadził VW Golfa, mając ok. 0,6 promila alkoholu w organizmie. Do tego
miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
– 21 lipca na ul. Malinka wpadł mieszkaniec Wisły, który jechał motorowerem bez uprawnień i do tego na „podwójnym gazie”. Wynik badania
alkomatem wyniósł ok. 1,8 promila.
– 22 lipca spłonęły trzy samochody, zaparkowane przy ul. Głębce. Strata
wyniosła 235 000 zł.
– 22 lipca na ul. Lipowej turyście skradziono portfel z dokumentami i
gotówką.
– 24 lipca w Wiśle zatrzymano mieszkańca Piekar Śląskich, który był
poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego. Dzień później,
przy ul. 1 Maja zatrzymano poszukiwanego mieszkańca powiatu opolskiego.
– 28 lipca na ul. 1 Maja zastopowano obywatela Słowacji, który jechał
VW Transporterem pod wpływem alkoholu. Jego wynik to ok. 1,5 promila.
– 28 lipca na ul. 1 Maja z portfela i dokumentów okradziono mieszkańca
Siemianowic.
– 30 lipca na ul. Strumykowej zatrzymano mieszkańca Wisły, który nietrzeźwy jechał Fordem Focusem. Rekordzista miesiąca „wydmuchał” ponad
3 promile.
– 30 lipca zatrzymano mieszkańca Wisły, poszukiwanego w celu doprowadzenia do zakładu karnego.
We współpracy z dyżurnym KP Wisła Januszem Malczykiem
Opracował Łukasz Bielski

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze (lipiec 2018) miesięcznika „Echo Wisły”, w
artykule „Kronika Policyjna”, w informacji nt. poszukiwań prowadzonych
w Wiśle w dniach 21 i 22 czerwca br., przez pomyłkę podaliśmy, że zaginioną kobietę odnaleźli wiślańscy policjanci. W rzeczywistości to ratownicy
GOPR, którzy zostali powiadomieni o prowadzonych poszukiwaniach prawie po dobie od zgłoszenia zaginięcia, przeszukując dokładnie teren, odnaleźli poszukiwaną kobietę. Za pomyłkę przepraszamy.
REDAKCJA

fot. Iwona Klimaszewska

29 czerwca odbył się finisaż wystawy malarstwa Jerzego Macieja
Klimczaka pt. „W stronę abstrakcji”. Spotkanie było doskonałą okazją
do rozmów o malarstwie i inspiracjach.
Podziękowanie i gratulacje dla artysty złożyli dyrektor Wiślańskiego
Centrum Kultury Maria Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz
prezes Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” Wanda Przybylska.
Jerzy Maciej Klimczak urodził się 1948 roku w Gryfinie. Obecnie
mieszka w Częstochowie. Swoje obrazy tworzy w technikach malarskich
– olej, akryl, pastele olejowe, akwarele oraz tusz. Ukończył Akademię
im. Jana Długosza w Częstochowie, uzyskując dyplom magistra sztuki z malarstwa sztalugowego w pracowni prof. Mariana Jarzemskiego.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy–Gracza oraz grupy
„Pryzmat” przy Gminnym Ośrodku Kultury we Wręczycy Wielkiej. W
2011 roku został przyjęty do grupy SAIE (Stowarzyszenie Artystyczne
Integracji Europejskiej) w Szczecinie. Od 2009 roku prowadzi grupę
plastyczną „Werniks”, działającą przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Brał udział w wielu plenerach krajowych i międzynarodowych oraz warsztatach artystycznych. Zaprezentował dotychczas 20 wystaw indywidualnych i ponad stu
wystaw zbiorowych.			
Iwona Klimaszewska

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 BeskiduŚląskiego (główny budynek)
i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: wystawa
malarstwa Magdaleny Krężelok „Relacje”.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855 17
99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/855
35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.: 33/855
34 47. Wystawa: wystawa fotografii „Tydzień Kultury Beskidzkiej w obiektywie
Łukasza Bielskiego”. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. Wystawa malarstwa Beaty Sikory–Małyjurek i Roberta Heczko.
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w godz.
11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa prac Salvadora Dali i wystawa „Inne Światy” Jakuba Różalskiego.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa
„Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w godz.
10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od
wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w
godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu
z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855
24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czynna w
godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

W Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle w miesiącach
lipiec–sierpień prezentowana jest wystawa malarska „Relacje” autorstwa Magdaleny Krężelok. Artystka jest absolwentką Instytutu Sztuki
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w pracowni prof. Elżbiety Kuraj i
prof. Krzysztofa Dadaka. Chętnie bierze udział w różnych konkursach i
przeglądach artystycznych, na których otrzymuje zwykle nagrody i wyróżnienia. Teraz postawiła na wystawy indywidualne.
Tytuł wystawy jest wieloznaczny, co dobrze oddaje jej charakter.
Eksponowane obrazy można w różnoraki sposób odbierać i rozumieć.
Artystka zaprasza nas w swój bogaty świat barw, form i treści, wyrażony w bardzo nowoczesny sposób. W swojej twórczości lubi balansować
na pograniczu abstrakcji, choć wprowadza również formy ze świata widzialnego, które początkowo dla widza mogą być nieczytelne, ale wraz
z ich dłuższym oglądem stają się coraz bardziej zrozumiałe. Okazuje
się, że głównym tematem tych prac jest człowiek, przedstawiony w różnych sytuacjach. Jego niejednoznaczne wyobrażenie
odnosi się bardziej do strefy
uniwersalnej niż indywidualnej. Dużą podpowiedzią
są tytuły, w których artystka
naprowadza na właściwą interpretację, np. „Autoportret
małżeński”, „Magdalena zamyślona”, „Rowerzysta” czy
„Zrelaksowana”.
W rozmowach na temat
sztuki pani Magdalena zradza
swoje zamiłowania do różnych nurtów awangardowych
z I połowy XX wieku, a najbardziej do fowizmu, jego żywiołowości, barwności, ekspresjonizmu i dzikości. Zdaje
się, że artystka w podobny
sposób tworzy, bo jej obrazy
eksplodują dynamiką, a feeria czystych barw może przyprawić o zawrót
głowy. W muzealnej sali rozwieszone są obrazy o dużych gabarytach,
bo tylko takie artystka preferuje. Duże płaszczyzny dają jej swobodę w
operowaniu kształtem i kolorami. Wtedy czuje się wolna.
O nowej ekspozycji wypowiedziała się sama artystka: – To zbiór
prac stanowiący swego rodzaju przegląd mojej dotychczasowej twórczości. Wybrane prace są tymi najbliższymi mojemu sercu. Pokazują ładunek emocjonalny, jaki towarzyszy ludzkim relacjom – na konkretnych
przykładach. Mama, Tata, Małżonkowie, Dziadkowie, Dzieci, ale także
przypadkowi modele z uczelni, są tylko pretekstem do pokazania całej
tej niewidzialnej – w inny sposób niewyrażalnej sfery, wychodzącej poza
świat materialny – mówi Magdalena Krężelok.
Michał Kawulok
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fot. Muzeum Beskidzkie

Finisaż wystawy „W stronę abstrakcji”

Wystawa malarstwa
Magdaleny Krężelok

Wieści z biblioteki

Krzysztof Potaczała, Bieszczady w PRL–u. Wybrane reportaże,
Wydawnictwo Bosz, Olszanica 2018.
Bieszczady w PRL–u to zbiór pasjonujących opowieści o ludziach, którzy tworzyli powojenną historię tego skrawka Polski.
Przeczytamy o ówczesnych pionierach, którzy ściągając z całego
kraju „kolonizowali” Bieszczady w ramach socjalistycznego skoku
przemysłowego i o komunistycznych dygnitarzach, którzy upodobali
sobie ten kawałek Polski, a w szczególności jego dzikie zwierzęta.
Mowa także o tych, którzy w Bieszczadach żyli z dziada pradziada,
a zmiana ustroju diametralnie odmieniła ich życie nierzadko zmuszając do wyprowadzki. Setki odstrzelonych zwierząt, tony betonu,
kilometry asfaltu, tajne rządowe ośrodki wypoczynkowe, tajemnicze
bunkry, rozgrabione kościoły i cerkwie – wszystko to jest powojenną historią regionu nazywanego polskim Dzikim Zachodem, który
nawet rozmiłowanych w sobie turystów potrafi wciąż niejednym zaskoczyć. Polecamy!!!
Sue Wallman, Kłamstwo minionego lata, Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., Warszawa 2018.
Gdy siostra Skye ginie w tragicznym wypadku, dziewczyna nie
potrafi pozbierać się po dramatycznych wydarzeniach. Panaceum na
depresję ma okazać się wyjazd na młodzieżowy obóz, gdzie uczestnicy to zbieranina nastolatków z nieciekawą przeszłością. Na początku
wszystko wygląda normalnie, jednak spokój bohaterki zostaje zburzony, gdy nagle otrzymuje wiadomość od zmarłej siostry... Niezła
gratka dla widzów kultowego horroru „Koszmar minionego lata”. Ta
znana historia w całkiem nowej odsłonie zachwyci najbardziej wybrednych czytelników. W sam raz na wakacje – te obozowe oczywiście. Polecamy!
Oprac. MBP Wisła

Letnia Akademia Zabawy
W pierwszych dniach wakacji odbyła się trzecia edycja Letniej Akademii Zabawy – zajęć dla dzieci przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle. Uczestnicy, którzy spotykali się od 2–6 lipca
mieli okazję wziąć udział w ciekawych warsztatach, ale przede wszystkim dobrze się bawić.
W poniedziałek dzieci poznały historię pisma i wykonały na wzór glinianych tabliczek swoje tabliczki z masy solnej, a we wtorek pod czujnym
okiem Marka Cieślara młodzi introligatorzy zszywali tradycyjne albumy
na zdjęcia. Środa upłynęła pod znakiem pojedynków i zabaw na świeżym powietrzu oraz informacji na temat internetowego savoir–vivre’u.
W dniu następnym dzieci chętnie wcielały się w role prezentując swe talenty na scenie, zgodnie z instrukcjami udzielanymi przez profesjonalnych
aktorów z teatru „Bajkowe Skarbki Śląska”. Na zakończenie cała grupa
wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do Nowej Osady i Gościejowa.
Atrakcji nie brakowało: była przejażdżka autobusem, wyjazd kolejką linową, spacer przez las i pieczenie kiełbasek. Sami uczestnicy już wcześniej
ustalili scenariusz wyprawy i doskonale zaplanowali sobie czas wolny.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom,
którzy pomogli w realizacji warsztatów i zabaw oraz czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. Letnią Akademię Zabawy 2018 uważamy za udaną,
a następna już w przyszłe wakacje. Wszystkich chętnych zapraszamy!    
Fotorelacja dostępna na stronie internetowej biblioteki pod adresem:
biblioteka.wisla.pl/?p=10014.			
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Iwona Walczak, Podróż po horyzont, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2018.
Agnieszka mimo tego, że posiada ogromny kredyt do spłacenia,
rzuca pracę w korporacji, nie wiedząc dokładnie co będzie dalej. Postanawia, iż nie może tkwić w marazmie, jakim okazuje się jej życie.
Wyjeżdża do Grecji w poszukiwaniu Elle, przyjaciółki matki. Droga
poprowadzi ją dalej na piękne Wyspy Maltańskie, gdzie odkrywa tajemniczą historię swojej rodziny. Jak potoczą się losy Agi? Czy wróci
do Polski? Czy zapomni o pozostawionym w kraju narzeczonym?
A może zajmie się hodowlą oliwek lub produkcją wina? Przyjemna
wakacyjna lektura, którą warto przeczytać!

fot. MBP w Wiśle

Biblioteka poleca

Przyroda w obiektywie leśnika

fot. MBP w Wiśle

Tuż przed rozpoczęciem Pikniku Leśnego, 7 lipca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle otwarto wyjątkową wystawę fotograficzną. Lipcowa ekspozycja prezentowała beskidzką przyrodę uchwyconą przez leśnika.
Autor zdjęć – Lucjan Hołysz – to bowiem pracownik Nadleśnictwa Wisła.
Na ponad 70 fotografiach można było zobaczyć nie tylko lasy,
ale także ich mieszkańców oraz urzekające pejzaże. Zwierzęta i rośliny
uchwycone w ich naturalnym środowisku, rzadkie zjawiska atmosferyczne i krajobrazy o różnych porach roku oszałamiały licznych widzów.
Bogactwo przyrodnicze Wisły i Istebnej zawsze warto prezentować – co
do tego zgodzili się burmistrz Wisły Tomasz Bujok i nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, obecni na wernisażu.
Ekspozycję mającą także walory edukacyjne i czynną w godzinach pracy biblioteki przez cały miesiąc zwiedziło ponad 100 osób. Autorowi zdjęć
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i publikacji fotograficznych!
Fotorelacja na stronie: http://biblioteka.wisla.pl/?p=10129.
(drc)
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Wakacyjna Akademia Kultury

Wiślańska biblioteka składa serdeczne podziękowania wszystkim
wykładowcom tegorocznej edycji Wakacyjnej Akademii Kultury i
niezawodnej publiczności. Na kolejny cykl wykładów zapraszamy za
rok. Do zobaczenia!
Relacje z poszczególnych wykładów oraz zdjęcia dostępne na
stronie biblioteki: http://biblioteka.wisla.pl/?cat=24.
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Jako pierwsza w tym roku wykład wygłosiła dr hab. Grażyna
Kubica–Heller z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prelegentka analizowała wpływ przekonań religijnych na edukację kobiet,
a tytuł wykładu brzmiał „Feministyczny efekt Lutra, czyli o śląskich
ewangeliczkach i ich edukacji”. Z kolei prof. nadzw. dr hab. Izabela
Trzcińska z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie zabrała słuchaczy w podróż „Ścieżkami polskich

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

W lipcowe czwartki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle
odbywały się niezwykle ciekawe wykłady w ramach Wakacyjnej
Akademii Kultury 2018. Tegoroczny cykl spotkań ze specjalistami w
poszczególnych dyscyplinach naukowych nosił tytuł „Światopoglądy”. Była mowa o filozofii i edukacji, religiach i kulturze, a generalnie o kondycji człowieka współczesnego.

zacyjnego, kultura nie chroni człowieka
przed przemocą, którą on sam stosuje.
Jako ostatni wykład wygłosił dr hab. Marek Rembierz z cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego. Wykład
pt. „Spór światopoglądów: kolektywizm i indywidualizm a personalizm. Próba obrony człowieczeństwa i indywidualności…” dotyczył
kwestii relacji jednostki i społeczeństwa oraz niebezpieczeństw, jakie
wynikają z centralizacji edukacji oraz socjalizacji, eliminującej indywidualne cechy poszczególnych osób.

fot. MBP w Wiśle

teozofów” do Indii i do Estonii. W następnym tygodniu prof. zw.
dr hab. Tadeusz Sławek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1996–2002, zadał publiczności trudne pytanie: „Czy
to wszystko może się powtórzyć? Rozmyślania o wojnie”. Refleksja
osnuta wokół dzieł literatury i sztuki XX wieku, a sięgająca do myśli
filozoficzno–społecznej od starożytnej Grecji po współczesność nie
była zbyt optymistyczna: mimo rozwoju ludzkości i postępu cywili-
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Piknik Ratowniczy
Tuż przed końcem roku szkolnego uczniowie klas IV–VII wiślańskich szkół podstawowych wzięli udział w Pikniku Ratowniczym zorganizowanym przez Fundację Uratuj Życie.
Dla uczestników przygotowano pokazy ratownictwa medycznego,
górskiego i wodnego, pokazy strażackie, ogromną ściankę wspinaczkową, a także spotkanie z Psem Sznupkiem. Uczestnicy mieli również
okazję wypróbować jak działa wąż strażacki pod ciśnieniem wody, zwiedzić wóz bojowy OSP Wisła Centrum i policyjny radiowóz. Nie mogło
zabraknąć tematycznych gier i zabaw oraz wspólnego malowania wielkiego plakatu. Każdy mógł też liczyć na pieczone kiełbaski prosto z grilla
oraz słodki poczęstunek, wydawany przez wolontariuszy z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha.
W trakcie spotkania odbyły się także zawody ratownicze z cennymi
nagrodami dla zwycięzców. Swoją wiedzą i dobrą radą dzielili się ratownicy medyczni, górscy, wodni oraz policjanci, aby każde dziecko wróciło
cało i bezpiecznie z wakacji.				
(tp)

W maju i czerwcu klasy o profilu ratowniczo–medycznym wiślańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha miały możliwość z
bliska przyjrzeć się pracy ratowników na różnych stanowiskach.
Klasa I a odwiedziła Pogotowie Ratunkowe w Bielsku–Białej, gdzie
ratownik medyczny zaprezentował wyposażenie karetki pogotowia i
opowiedział o swojej pracy. Z kolei w Dyspozytorni Medycznej uczniowie mogli zapoznać się z bardzo odpowiedzialną i wyczerpującą pracą, jaką jest przyjmowanie telefonów od ludzi dzwoniących pod numer
alarmowy 999. Kolejnym celem była wizyta u ratowników Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego w Gliwicach. Dużą atrakcję stanowiła możliwość obejrzenia z bliska wyposażenia helikoptera medycznego, który
stacjonował w bazie.
Natomiast klasa II a udała się do siedziby GOPR–u (Górskie
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) w Szczyrku, gdzie uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką pracy ratowników górskich oraz z bardzo
różnorodnym sprzętem używanym w akcjach ratunkowych czy poszukiwawczych. Wolontariusze z tej klasy wzięli też udział w organizowanym
przez Fundację „Uratuj życie” Pikniku Ratowniczym dla klas IV–VII
wiślańskich szkół podstawowych na Jonidle. Oprócz technicznej pomocy przy organizacji pikniku, uczniowie sprawdzili się jako pozoranci w
konkurencjach ratowniczych przygotowanych dla dzieci.
Dziękujemy wszystkim ratownikom, dzięki którym mogliśmy bliżej
poznać ich ciężką i odpowiedzialną pracę.
Janina Podżorska

fot. LO im. P. Stalmacha

fot. Tadeusz Papierzyński

Klasy ratowniczo–medyczne
w „Stalmachu”
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BEZPŁATNA SZKOŁA MEDYCZNA
W Szkole Organizacji i Zarządzania (SOiZ) w Cieszynie przy
ul. Mała Łąka 10 od 1 września 2013 roku funkcjonuje Publiczne
Studium Medyczne (PSM), jako szkoła bezpłatna. Jest to jedyna placówka oświatowa prowadząca kształcenie na kierunkach medyczno–społecznych na terenie powiatu cieszyńskiego. Absolwenci z wykształceniem medycznym i medyczno–społecznym przy obecnym,
starzejącym się społeczeństwie są i będą poszukiwani na rynku pracy.
Nauka jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia, co stwarza
szanse na podniesienie czy zdobycie nowych kwalifikacji wszystkim
osobom zainteresowanym. Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym lub stacjonarnym i trwa rok lub dwa lata, w zależności od
kierunku. Nauka w szkole kończy się
egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem dyplomu w danym zawodzie.
Zdawalność naszych absolwentów wynosi 100%. Absolwenci otrzymują również certyfikat w języku polskim i angielskim, uprawniający do pracy w krajach Unii
Europejskiej. Dotychczas kwalifikacje w zawodach medyczno–społecznych uzyskało prawie 400 absolwentów.
Bogata oferta kształcenia uwzględnia preferencje przyszłych słuchaczy i pracodawców. Słuchacze mogą zdobywać nowe kwalifikacje
w zawodach medyczno–społecznych, tj.: opiekun medyczny, terapeuta
zajęciowy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna,
asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia. Szczegóły na www.soiz.pl.
(SOIZ)
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fot. Justyna Ligocka

fot. Justyna Ligocka

fot. Zenon Zembol

fot. Justyna Ligocka

fot. Zenon Zembol

W dniach 20–22 lipca w Wiśle odbyła się trzydniowa impreza pt.
„Prywatka PRL–u”. W trakcie jej trwania mieszkańcy i turyści mogli
przypomnieć sobie minione czasy.
Impreza rozpoczęła się od rajdu „Maluchów”, czyli popularnych
Fiatów 126p, bardzo popularnych w czasach PRL–u. Przez weekend
kursował także „ogórek”, który cieszył się dużym zainteresowaniem.
Po przejażdżce zabytkowym już autobusem, można było posilić się w
Barze Mlecznym, napić się wody z saturatora lub skosztować lodów
„Bambino”. Nie zabrakło również Pewexu.
W ramach imprezy zorganizowano Rajd Zabytkowych Pojazdów
do zaprzyjaźnionego Jabłonkowa. W oczekiwaniu na powrót pojazdów z czeskiego miasteczka, odbyły się mistrzostwa w skakaniu
na „gumie” oraz pranie bielizny w pralce typu „Frania”. Nie mogło
zabraknąć tradycyjnego dancingu, który uświetnił zespół muzyczny
Ingi Papkali TST.

fot. Justyna Ligocka

PRYWATKA PRL

Ostatniego dnia imprezy dużą atrakcją był Rowerowy Rajd Retro, po którym ciekawy pokaz dała grupa cyklistów z Łodzi. Orkiestra
Dęta Jablunkovanka oraz zespół Tarnogórski Big Band uprzyjemniły
czas grając muzykę z czasów PRL–u. Przed ich koncertem wystąpiły
uczestniczki Festiwalu „Nasza Szansa”: Kinga Zabawska, Zuzanna
Lemantowicz, Natalia Lemantowicz i Natalia Kobyłecka. Impreza
została zrealizowana w ramach projektu sfinansowanego z Funduszu
Wyszehradzkiego „Visegrad Fund”.
Również w ramach „Prywatki PRL–u”, odbyło się „Święto Sąsiada”, zrealizowane w ramach projektu „Wisła–Jabłonków – jesteśmy
blisko siebie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Interreg V–A Republika Czeska – Polska 2014–2020. Podczas eventu
zorganizowano rozgrywki szachowe i tenisa stołowego. Reprezentacja miasta Wisła odniosła zwycięstwo we wszystkich konkurencjach.
Dziękujemy naszym sponsorom, którymi byli: Elbrus, Ice Cafe,
Piekarnia nr 1 w Wiśle, Firma Małgorzata, Wiślanka, DW Beskidy,
Dwór Jur–Gast, Skansen Ochaby.		
Justyna Ligocka
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fot. Justyna Ligocka

W dniach 7–8 lipca odbył się XIX Piknik Ekologczno–Leśny,
zorganizowany przez Nadleśnictwo Wisła, Koła Łowiecke „Głuszec”, „Istebna”, „Jarząbek” i „Olza” oraz Miasto Wisła.
W trakcie pikniku można było skorzystać z wielu atrakcji, m.in.:
stoisk pokazowych Nadleśnictw, eventów ekologicznych, malowania twarzy, warsztatów dla dzieci, prezentacji hodowli głuszców,
pszczelarstwa. W parku Kopczyńskiego również można było podziwiać powstającą rzeźbę głuszcza, która była rzeźbiona pilarką spalinową. Na placu Hoffa odbył się z kolei pokaz rzeźby dłutem. Artyści
z pracowni JanosikArt wykonali figury pary góralskiej, ufundowanej
przez rodzinę Bibik z Kanady. Można było także skosztować potraw
z dziczyzny przygotowanych przez myśliwych.
Część artystyczna pikniku odbyła się w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Zaprezentowali się: Myśliwski Zespół Śpiewaczy
„Kwiczoły”, Zespół Regionalny „Wisła” z Wisły, Zespół „Mała
Istebna” z Istebnej oraz sygnaliści z Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Katowicach. Pokaz swój dali również sokolnicy oraz hodowcy psów
myśliwskich. Ogłoszono również wyniki konkursu plastycznego „Jestem przyjacielem lasu”. Natomiast zwieńczeniem artystycznej części pikniku był koncert zespołu Pectus, przed którym wystąpiły laureatki konkursu „Nasza Szansa”: Marcelina Kanik, Weronika Pagieła,
Natalia Kobyłecka i Marta Staniek.
Burmistrz Wisły Tomasz Bujok otrzymał uroczyste podziękowanie od dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Wiesława Kucharskiego.
Burmistrz Miasta Wisła Tomasz Bujok serdecznie dziękuje za wieloletnią współpracę z Lasami Państwowymi oraz pomoc w organizacji
tak wyjątkowego wydarzenia jakim jest Piknik Ekologiczno–Leśny.
Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom: Willi DANA, Cukierni u Janeczki i Firmie Małgorzata.		
Justyna Ligocka

fot. Justyna Ligocka

XIX PIKNIK EKOLOGICZNO–LEŚNY
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55.

Tydzień Kultury Beskidzkiej

WISŁA

28 lipca – 5 sierpnia 2018

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

W dniach 28 lipca – 5 sierpnia w Wiśle odbył się 55. Tydzień
Kultury Beskidzkiej. Wielkie święto folkloru tradycyjnie zainaugurował korowód zespołów z całego świata, który przemaszerował przez
centrum miasta. Następnie w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny,
przy dźwiękach trombit i góralskim śpiewie, burmistrz Tomasz Bujok otworzył TKB.
Podczas trwającego aż 9 dni tygodnia liczne koncerty odbywały
się na małej scenie na placu Hoffa oraz w Amfiteatrze im. Stanisława
Hadyny. Podczas głównych koncertów na wiślańskiej scenie publiczności zaprezentowały się kolejno zespoły: „Wisła” z Wisły, „Pilsko” z Żywca, „Czantoria” z Ustronia, „Mietniowiacy” z Mietniowa,
„Wilamowice” z Wilamowic, „Al–Azhar Kelapa Gading” z Dżakarty (Indonezja), „Mali Tkocze” z Wisły, „Bojszowianie” z Bojszów,
„Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika, „Zbyrcok” z Juszczyna, „Kozianie” z Kóz, „Grojcowianie” z Wieprza, „Koniaków” z Koniakowa, „Klub Taiko” z Takatsuki (Japonia), „Słopniczanie” ze Słopnic,
„Dudoski” z Międzyrzecza Górnego, „Bystrzyca” z Bystrzycy, „I
Terrazzani” z Trabii (Włochy), „Perłynka” ze Sławuty (Ukraina),
„Kitka” z Istibanji (Macedonia), „Kocaeli Armelit” z Izmitu (Turcja),
„Młode Podhale” z Nowego Targu, „Spod Kicek” z Mordarki, „Jarosławianki” z Jarosławia, „Dolanie” z Gilowic, „Spod Kikuli” z Lalik,
„Wańcy” z Wisły, „Śwarni Łojce” z Sadku–Kostrzy, „Kurpie Zielone” z Białegostoku, „Jakubkowianie” z Łososiny Dolnej, „Sokołowianie” z Sokołowa Podlaskiego, „Kud Branko Radičević” ze Sremskiej Mitrovicy (Serbia), „Ćwiklice” z Ćwiklic, „Regle” z Poronina,
„Jaworze” z Jaworza, „Łastiwoczka” z Przemkowa, „Nosa Terra” z
Pereiras (Hiszpania), „Perłynka” ze Sławuty (Ukraina), „Magurzanie” z Łodygowic, „Andrychów” z Andrychowa, „Świerczkowiacy” z Tarnowa, „Kotlina” z Osieka, „Vatră De Dor” z Kluż–Napoka
(Rumunia), „Mezdra” ze Sliwen (Bułgaria), „Stejizbianki” z Wisły,
„Inżu–Marżan” oraz „Kerbez” z Atyrau (Kazachstan), „Shivam Nrutya” z Vapi (Indie), „Babiogórzanie–Polana Makowska” z Makowa
Podhalańskiego, „Istebna” z Istebnej, „Ziemia Myślenicka” z Myślenic, „Hulajniki” z Milówki, „Kasinianie–Zagórzanie” z Kasiny
Wielkiej, „Tkocze” z Wisły, „I Terrazzani” z Trabii (Włochy), „Ziemia Rajczańska” z Rajczy, „Compañía Titular de Danza Folklórica
UANL” z Monterrey (Meksyk), „Kocaeli Armelit” z Izmitu (Turcja),
„Wisła Plus” z Wisły oraz jako gość specjalny „Future Folk”.
Koncertom TKB tradycyjnie już towarzyszył jarmark regionalny,
kiermasze, warsztaty i wiele innych atrakcji.		
(luki)
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fot. Justyna Ligocka
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fot. Justyna Ligocka

30 czerwca odbył się koncert galowy XI Letniego Festiwalu Tańca Piotra Galińskiego. Wcześniej, począwszy od 27
czerwca, w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny
odbywały się pokazy taneczne formacji i grup tanecznych, biorących udział w festiwalu.
Finał imprezy rozpoczął się od przemarszu roztańczonego
korowodu przez główny deptak miasta i plac Hoffa. Uczestników festiwalu prowadził Piotr Galiński i Wiślaczek. Następnie
wszyscy skierowali się do amfiteatru, gdzie odbyła się gala
finałowa, podczas której wystąpiły wszystkie grupy taneczne.
Już tradycyjnie zostały także wręczone nagrody i wyróżnienia.
W kategorii „Jazz” 1. miejsce zajął zespół New Generation z Błoni, a 2. miejsce otrzymały ex aequo Akademia

Tańca 4–20 Junior ze Skierniewic oraz Zespół Taneczny Splot z Częstochowy. W
kategorii „Inne Formy Tańca” 1. miejsce zajęły ex aequo
Artystyczny Zespół Świerszcze z Trzemeszna oraz Bławko
z Błoni, a 2. miejsce zajęło Braweczko z Błoni. Z kolei w
kategorii „Modern” 1. miejsce wytańczyła Akademia Tańca
4–20 ze Skierniewic, a 2. miejsce wywalczył Hałas Dance
Group z Tarnowa Opolskiego. Nagrody Grand Prix powędrowały do New Bartek z Góry Kalwaria, Artystycznego
Zespołu Świerszcze z Trzemeszna i Hałas Dance Group z
Tarnowa Opolskiego. Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Wisła otrzymał Zespół Elite z Wisły, zaś Puchar Burmistrza Miasta Wisła powędrował do Artystycznego Zespołu
Świerszcze z Trzemeszna.
Zenon Zembol
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14 lipca na jabłonkowskim rynku odbył się Międzynarodowy
Pokaz Talentów oraz Jabłonkowski Jarmark. Wisła jako partnerskie
miasto projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej otrzymało zaproszenie do udziału w imprezie.
Podczas imprezy rozegrano turniej piłki nożnej o puchar Starosty
oraz biegi sztafetowe, w których wzięła udział reprezentacja Wisły.
W turnieju piłki nożnej po wspaniałej walce w deszczowej aurze
zwycięstwo odniosła drużyna z Wisły w składzie: Janusz Podżorski
– przewodniczący Rady Miasta Wisła, Sławomir Wantulok – radny Rady Miasta Wisła, Piotr Byrt – Wiślańskie Centrum Kultury,
Mateusz Ligocki – Wiślańskie Centrum Kultury, Justyna Ligocka
– Wiślańskie Centrum Kultury. Z kolei w biegu sztafetowym nasza
drużyna zajęła 5. miejsce, biegnąc w składzie: Piotr Byrt, Kamila
Wantulok, Mateusz Ligocki i Sławomir Wantulok.
Dziękujemy Jabłonkowskiemu Centrum Kultury i Informacji za
zaproszenie oraz wspaniałą atmosferę.		
Justyna Ligocka

fot. Ewa Zarychta

Pierwsze miejsce w Jabłonkowie

PSIE PIĘKNOŚCI W WIŚLE
W dniach 30 czerwca – 1 lipca na terenie ośrodka sportowego „Jonidło” odbyły się dwie krajowe wystawy psów rasowych. Honorowy patronat nad wydarzeniami objął burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
45. i 46. Beskidzka Wystawa Psów Rasowych zostały zorganizowane
przez Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział w Bielsku–Białej przy
współpracy z Referatem Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu
Miejskiego w Wiśle oraz Wiślańskim Stowarzyszeniem Sportowym. Na
obie wystawy zgłosiło się łącznie 1040 wystawców z Polski i zagranicy
(880 – Polska, 116 – Czechy, 18 – Rosja, 13 – Słowacja, 2 – Austria, 1
– Wielka Brytania). Zaprezentowanych zostało 1430 psów z wszystkich
grup FCI oraz ras nieuznanych przez FCI. Najchętniej pokazywano psy
z grup: I (owczarki i psy pasterskie), II (sznaucery, pinczery, molosy,
szwajcarskie psy górskie) i IX (psy ozdobne i do towarzystwa). W przepięknych okolicznościach przyrody, przy sprzyjającej pogodzie, przeprowadzono ocenę indywidualną psów w ringach zakończoną wyborem
najpiękniejszych psów w grupach FCI oraz wyborem najpiękniejszego
psa danej wystawy. Psie piękności oceniało 22 sędziów kynologicznych,
wysokiej klasy specjalistów z Polski i Litwy.
Zwycięzcą 45. Beskidzkiej Wystawy Psów Rasowych został wyżeł
weimarski krótkowłosy Yar Helen House Destined To Win. Z kolei zwycięzcą 46. Beskidzkiej Wystawy Psów Rasowych został CASTUS Dentis
– sznaucer miniaturowy pieprz i sól. Na zakończenie dwudniowych zmagań, zwycięzcy obu wystaw konkurowali w finale o puchar ufundowany
przez Burmistrza Miasta Wisły. Zaszczytny tytuł Zwycięzcy SUPER BIS
otrzymał pochodzący z Rosji wyżeł weimarski krótkowłosy Yar Helen
House Destined To Win! Obie imprezy przebiegały w atmosferze sportowej rywalizacji, na doskonale przygotowanym przez organizatorów do
tej aktywności terenie i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Wisły i turystów.
Sponsorami wystaw i fundatorami nagród byli: dystrybutor karm
Forza 10 w Polsce i właściciel sklepu internetowego www.slepzkarmami.pl, firma Tropical – producent karmy dla psów TropiDog – www.tropidog.pl, firma Botaniqa – www.botaniqa.eu, Hotel Pod Jedlami – www.
podjedlami.pl, firma Husse – www.husse.pl, Metheora – www.metheora.
eu, Apartamenty ApartView Wisła – www.apartview.pl, osoby prywatne
oraz hodowle psów rasowych (m.in.: Royal Style, Insania, Duma Beskidów Państwo Iwona i Daniel Distel). Wszystkich wielbicieli psów,
już dziś zapraszamy do gościnnej Wisły na I Międzynarodową Wystawę
Psów Rasowych, która odbędzie się w dniach od 5 do 7 lipca 2019 roku.
Tomasz Sitkiewicz

Muzyczna sobota

fot. Marlena Fizek

fot. Justyna Ligocka

14 lipca na wiślańskim rynku odbył się koncert „Muzyczna sobota”. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili: zespół Misiasty oraz Tomek „TOM” Filipczak. 		
Marlena Fizek
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Wernisaż wystawy zdjęć
piktorialnych

Sport

Mundurowi walczyli pod siatką

wręczyli burmistrz Wisły Tomasz Bujok i dowódca Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Ustroń Polana kpt. Adrian Zygmański.
Wyniki turnieju: KPP Cieszyn – ZK Cieszyn 0:2 (10:15, 18:20),
Nadleśnictwo Wisła – KPP Nowy Targ 0:2 (8:15, 12:15), PSP Cieszyn – Nadleśnictwo Wisła 2:0 (15:5, 15:8), KPP Nowy Targ – ZK
Cieszyn 0:2 (9:15, 9:15), KPP Cieszyn – PSP Cieszyn 2:1 (14:16,
15:9, 15:12), Nadleśnictwo Wisła – ZK Cieszyn 0:2 (5:15, 6:15),
KPP Nowy Targ – KPP Cieszyn 1:2 (12:15, 17:15, 7:15), PSP Cieszyn – ZK Cieszyn 0:2 (11:15, 10:15), Nadleśnictwo Wisła – KPP
Cieszyn (5:15, 13:15), PSP Cieszyn – KPP Nowy Targ 1:2 (13:15,
15:11, 13:15).
Tabela:
Miejsce Drużyna

Mecze Punkty Sety

1
2
3
4
5

4
4
4
4
4

8
7
6
5
4

8:0
6:4
5:5
4:6
0:8
(luki)

fot. Łukasz Bielski

Zakład Karny Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji Cieszyn
Komenda Powiatowa Policji Nowy Targ
Państwowa Straż Pożarna Cieszyn
Nadleśnictwo Wisła
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29 czerwca w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków rozegrano I Turniej Służb Mundurowych w siatkówce o Puchar
Burmistrza Miasta Wisła. W rywalizacji udział wzięło 5 zespołów,
grano systemem „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów (set
do 15 punktów).
Turniej otworzył w imieniu władz miasta przewodniczący Rady
Miasta Wisła Janusz Podżorski. Mecze, które sędziował Tadeusz
Berger, stały na naprawdę dobrym poziomie. Wiele akcji prowadzonych było w szybkim tempie, w kilku spotkaniach nie brakowało
również dramaturgii. Ostatecznie zwyciężyła reprezentacja Zakładu
Karnego w Cieszynie, która zanotowała komplet zwycięstw, nie tracąc seta. Drugie miejsce wywalczyła drużyna Komendy Powiatowej
Policji w Cieszynie, a trzecie zespół z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Kolejne miejsca zajęły Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie i Nadleśnictwo Wisła. Na
zakończenie turnieju puchary i drobne upominki każdemu zespołowi

fot. Iwona Klimaszewska

2 lipca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się
wernisaż wystawy fotografii piktorialnej „Piktoriální imprese” autorów Jiříego Jurzykowskiego i Josefa Frydrycha. Wernisaż rozpoczęły
tanecznym krokiem dziewczęta z grupy tanecznej Zozole i WCK Elite prowadzone przez instruktorkę Kingę Stasiuk.
Wystawa została zrealizowana w ramach projektu „Jabkový
Den – Berevný Den” dofinansowanego z Visegrad Fund. Ekspozycję
przygotowało Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji. W czasie uroczystego otwarcia wystawy o projekcie opowiedziała dyrektor
Jabłonkowskiego Centrum Kultury i Informacji Gabriela Niedoba.
Justyna Ligocka

fot. Barbara Dominiak

W dniach 30 czerwca – 1 lipca odbyła się w Wiśle 12. edycja
wyścigu kolarskiego Pętla Beskidzka w ramach zawodów kolarstwa
szosowego Road Maraton. Ta najważniejsza i jedna z najtrudniejszych edycji z cyklu zgromadziła na starcie 250 kolarzy z całej Polski, którzy rywalizowali ze sobą w aż 10 kategoriach wiekowych.
W pierwszym dniu odbył się klasyczny wyścig, gdzie do pokonania kolarze mieli jedną pętlę (86 km) lub dwie (168 km). Na
krótszym dystansie wśród panów najszybsi okazali się Mateusz Zoń
(czas: 2 godz. 42 min) przed Amadeuszem Brachaczkiem i Jakubem
Baszczyńskim. W kategorii kobiet zwyciężyła Angelika Grabiec,
drugą pozycję zajęła Katarzyna Orłowska, a trzecią Agata Miękinia. Dystans dwóch okrążeń, po ekscytującym finiszu, najszybciej
pokonał Damian Bartoszek (czas: 5 godz. 7 min.). Tuż za nim uplasował się Błażej Wojciechowski ze stratą ponad 5 minut, a na trzecim
miejscu znalazł się Joachim Mikler.
Drugiego dnia odbyła się jazda indywidualna na czas drogą leśną
w dolinie Czarnej Wisełki przez Stecówkę na Szarculę o długości 6,5

fot. Barbara Dominiak

ŚCIGALI SIĘ NA PĘTLI
BESKIDZKIEJ

km. Spośród zawodników najlepszym okazał się ponownie Damian
Bartoszek z czasem 13 min. 26 sek. Drugie miejsce zajął Miłosz Ośko
ze stratą 5 sekund, a trzecie Patrycjusz Urbanek (7 sekund straty).
W kategorii kobiet zwyciężyła Agata Miękinia (czas: 17 min. 23
sek.) przed Dominiką Hanke i Izabelą Włosek.
Impreza pod patronatem burmistrza Wisły Tomasza Bujoka została organizowana we współpracy z Referatem Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Wisła, fundatorem oryginalnego
kompletu pucharów wykonanych ręcznie w kamieniu.
Pętla Beskidzka to obecnie jeden z najważniejszych wyścigów
kolarskich dla amatorów w Polsce. Nieoficjalnie jest traktowany jako
górskie Mistrzostwa Polskie dla amatorów, które zostały zaplanowane na 2019 rok. Impreza łączy nie tylko rywalizację sportową z
dużym wysiłkiem ale również prowadzi drogami niezwykle atrakcyjnymi turystycznie, malowniczą „Pętlą Beskidzką” przez Wisłę, Istebną, Milówkę, Węgierska Górkę, Radziechowy, Lipową, Buczkowice,
Szczyrk i ponownie Wisłę.
Organizatorzy dziękują wszystkim jednostkom Ochotniczych
Straży Pożarnych, policjantom z Komisariatu Policji w Wiśle, Straży
Miejskiej z Wisły za pomoc w zabezpieczeniu trasy wyścigu, oraz
Nadleśnictwu Wisła za udostępnienie dróg na przeprowadzenie imprezy.					Wiesław Legierski

Do źródeł Wisły i o wiślańską kryke

fot. Katarzyna Kubaszewska

pań trasę o długości około 13 kilometrów z wiślańskiego Rynku na
Trzy Kopce Wiślańskie i z powrotem, najszybciej pokonała Klaudia
Radziwończyk z Kęt. W grupach wiekowych pierwsze lokaty zajęli:
Angelika Noga z Kóz, Justyna Adamus–Kowalska z Imielina, Klaudia
Radziwończyk z Kęt, Anna Sokołowska z Mesznej, Kacper Uchacz z
Brzezin, Adam Jamiński z Tychów, Bartosz Misiak z Czeskiego Cieszyna, Jacek Serweryn z Mysłowic i Mirosław Górny z Bielska–Białej.
Obok biegaczy trasę Wiślańskiej Kryki pokonywano również w
marszu nordic walking. Tu najlepsi okazali się Beata Śliwka z Dzięgielowa oraz Marek Makowski z Tychów.
W całej imprezie wystartowało 137 zawodników i zawodniczek.
(luki)

fot. Xtraining

Marcin Kubica z Bielska–Białej został zwycięzcą 2. Biegu do
Źródeł Wisły, który odbył się 14 lipca w Wiśle. Drugie miejsce zajął Daniel Pieczonka z Cieszyna, a trzecie Jarosław Małysz z Hażlacha. W gronie kobiet najlepsza okazała się Alina Wyleżałek z Gliwic.
Natomiast w poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Malwina Zielińska z Katowic, Anna Wyleżałek z Gliwic, Ewa
Hordziejewicz–Katarasińska z Bytomia, Ewa Macura z Żorów, Marcin Kubica z Bielska–Białej, Daniel Pieczonka z Cieszyna, Mariusz
Bartkowiak z Opola oraz Stanisław Filuś z Mysłowic.
Z kolei w 6. Biegu o Wiślańską Krykę triumfował Adam Jamiński
z Tychów, który wyprzedził Bartosza Misiaka z Czeskiego Cieszyna,
Jacka Seweryna z Mysłowic i Dominika Gawlasa z Cieszyna. Wśród

echo WISŁY

19

Kup bilet na Puchar Świata
SPORTOWY KALEJDOSKOP
w Wiśle i pojedź do Planicy! • 16 czerwca w Kobielicach rozegrano I Kryterium Kolarskie o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej. W rywalizacji juniorów na 9.

Ruszyła sprzedaż biletów na inaugurację Pucharu Świata w skokach narciarskich, która w dniach 16–18 listopada 2018 roku odbędzie się na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle–Malince. Zakupu
wejściówek tradycyjnie można dokonać za pośrednictwem portalu
KupBilet.pl. Kibice, wybierający się na pierwsze w sezonie zimowym zawody, będą mogli kupić zarówno bilety indywidualne na poszczególne dni, jak i karnety.
Rywalizacja na wiślańskim obiekcie tradycyjnie już została podzielona na trzy dni. W piątek (16 listopada) odbędą się treningi i
kwalifikacje, w sobotę (17 listopada) rozegrany zostanie konkurs drużynowy, natomiast w niedzielę (18 listopada) skoczkowie powalczą
w zawodach indywidualnych.
Wśród kupujących bilety na Puchar Świata w Wiśle, zostanie
rozlosowana nagroda w postaci wyjazdu na finał Pucharu Świata w
słoweńskiej Planicy. Nagrodą dla zwycięzcy będzie zaproszenie dla
dwóch osób na podsumowanie sezonu 2018/2019 w Planicy. Organizatorzy zapewnią zwycięzcy transport, nocleg z wyżywieniem, wejściówki na zawody oraz niespodziankę na miejscu.
Do sprzedaży trafi łącznie 6000 biletów na każdy dzień konkursowy. Są to wyłącznie miejsca siedzące. Dla tych kibiców, którzy
dokonali zakupu biletów na zawody FIS Grand Prix Wisła 2018 za
pośrednictwem portalu KupBilet.pl, organizatorzy przewidzieli 10%
zniżkę na zakup wejściówek na zimową inaugurację. Z tego rabatu
kibice mogą skorzystać NA PODSTAWIE KODU w koncie KupBilet.pl lub kodu zniżkowego na bilecie z FIS Grand Prix Wisła 2018.
Zniżka ta obowiązuje do końca sierpnia.
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Poniżej prezentujemy ceny biletów na inaugurację Pucharu
Świata w Wiśle:
SEKTOR A1, A2, A3, A4
Bilety indywidualne: A1, A2, A3, A4 – 220,00 zł
Bilety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 550,00 zł
Bilety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 660,00 zł
SEKTOR A7, A8
Bilety indywidualne: A7, A8, – 140,00 zł
Bilety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 350,00 zł
Bilety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 420,00 zł
Ceny karnetów 17–18.11.2018 (bez kwalifikacji)
SEKTOR A1, A2, A3, A4
Karnety indywidualne: A1, A2, A3, A4 – 380,00 zł
Karnety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 950,00 zł
Karnety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 1140,00 zł
Sektor A7, A8
Karnety indywidualne: A7, A8 – 260,00 zł
Karnety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 650,00 zł
Karnety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 780,00 zł
Ceny biletów na kwalifikacje tj. 16.11.2018, piątek – kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego: A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A8 – 40,00 zł.
(PZN)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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pozycji sklasyfikowany został Patryk Nogowczyk z Wisły.
Michał Czyż z UKS Wisła zajął 16. miejsce w pchnięciu kulą podczas 72. Mistrzostw Polski Juniorów (U–20) w lekkoatletyce, które
odbyły się w dniach 23–25 czerwca we Włocławku.
24 czerwca na stoku Skrzycznego w Szczyrku odbyły się zawody
Pucharu Polski w zjeździe rowerowym. Marek Goryczka z Wisły
zajął 7. miejsce w eliminacjach kategorii Junior, ale w finale nie
wystartował.
29 czerwca Karol Pinkas wygrał szósty turniej Grand Prix Jaworzna
w szachach. Pochodzący z Wisły szachista wygrał osiem pojedynków i tylko jeden przegrał (z arcymistrzynią Jolantą Guzik). Dzień
później, 30 czerwca, Karol Pinkas zajął 5. miejsce w II Turnieju Szachowym „Byczyński Byk Szachowy”, który odbył się w Jaworznie.
W ostatni dzień czerwca w czeskiej miejscowości Rožnov pod Radhoštěm odbył się 60. Konkurs Skoków Narciarskich o Puchar Burmistrza Miasta. W zawodach, w których wzięła udział cała kadra
Czech, nieźle zaprezentował się Kacper Juroszek (WSS Wisła), plasując się na 9. pozycji. jego klubowy kolega Szymon Jojko zajął 22.
lokatę. Na skoczni K–70 najlepszy okazał się Roman Koudelka.
Roman Wolski z Wisły zajął 29. w supermaratonie rowerowym
Trek Extreme MTB Challange, który odbył się 30 czerwca w
Górach Sowich i Górach Suchych ze startem i metą w Głuszycy.
Dystans ponad stu kilometrów najszybciej pokonał Łukasz Klimaszewski z Wrocławia.
Przebywająca na zgrupowaniu w Chinach koszykarska reprezentacja kobiet rozegrała 2 lipca pierwsze spotkanie w ramach sparingowego turnieju koszykówki, w którym podopieczne Arkadiusza
Rusina zmierzyły się z kadrą Chin. Mecz zakończył się wygraną
gospodyń 67:52. 4 punkty dla biało–czerwonych zdobyła wychowanka ISWJ Wisła Magdalena Szajtauer, która od przyszłego
sezonu będzie bronić barw zespołu Pszczółka Polski Cukier AZS
UMCS Lublin. Dzień później, 3 lipca, nasza kadra pokonała lokalną drużyną Jun’an Club 94:58, a wiślanka zdobyła 6 punktów. Z
kolei 4 lipca Polki pokonały Koreę Południową 73:69 i znów Magdalena Szajtauer trafiła 6 punktów. Ostatecznie nasza reprezentacja
zajęła w turnieju 2. lokatę.
Czwórka zawodników WSS Wisła wzięła udział w inauguracyjnym konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który odbył się 7 lipca w słoweńskim Kranju. Na skoczni HS–109 punkty do klasyfikacji LPK zdobyli Tomasz Pilch (16.
miejsce), Paweł Wąsek (21. miejsce) i Aleksander Zniszczoł (23.
miejsce). Jedynie Bartosz Czyż nie zdobył punktów (47. miejsce).
Dzień później, 8 lipca, Tomasz Pilch zajął 8., a Aleksander Zniszczoł 9. miejsce w drugim konkursie LPK. Pozostali dwa zawodnicy
WSS Wisła: Paweł Wąsek i Bartosz Czyż nie zdołali awansować
do rundy finałowej, zajmując odpowiednio 35. i 40. lokatą. Oba
konkursy wygrał Szwajcar Kilian Peier.
W dniach 7–8 lipca odbyły się pierwsze w tym sezonie konkursy
FIS Cup w skokach narciarskich. W inauguracyjnym konkursie w
austriackim Villach Kacper Juroszek (WSS Wisła) zajął 9. miejsce.
Jego klubowy kolega Szymon Jojko był 52. Zwyciężył reprezentant Niemiec Justin Nietzel. W drugim konkursie Kacper był 20., a
Szymon 60. Triumfował Szwajcar Luca Egloff.
8 lipca przebywająca na zgrupowaniu w Chinach koszykarska reprezentacja Polski kobiet rozpoczęła udział w drugim turnieju towarzyskim. Pierwszym rywalem podopiecznych Aleksandra Rusina była drużyna Chin, a zacięte spotkanie zakończyło się wygraną
rywalek 59:53. Magdalena Szajtauer nie zdobyła tym razem punktu. 9 lipca, w drugim meczu turnieju, nasza reprezentacja przegrała
z klubową drużyną Guangdong 69:74. Magdalena Szajtauer zdobyła w tym spotkaniu 2 oczka. Z kolei 10 lipca nasze kadrowiczki
pokonały Koreę Południową 68:56, a wiślanka zaliczyła w tym
spotkaniu 7 punktów.

zaprezentowali się nasi zawodnicy w zawodach w kolar• Nieźle
stwie górskim II Bike Race Zamysłów, które odbyły się 8 lipca w
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Rybniku. Na najdłuższym dystansie Pro 2. miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet zajęła Ewa Gorzelany z Wisły, triumfując w
swojej kategorii wiekowej. Z kolei 25. miejsce wśród panów zajął
Adam Pilch z Wisły.
W dniach 14–15 lipca w Szczyrku rozegrano dwa konkursy FIS
Cup w skokach narciarskich. W pierwszym Kacper Juroszek z
WSS Wisła zajął 4. miejsce. Niestety pozostali zawodnicy naszego
klubu rywalizację zakończyli po pierwszej serii. 44. był Bartosz
Czyż, 46. Szymon Jojko, 53. Miłosz Krzempek, a 66. Arkadiusz
Jojko. Triumfował Maximilian Steiner z Austrii. Rywalizowały
także kobiety i w tych zmaganiach 25. była Paulina Cieślar, a 29.
Nicole Konderla (obie z WSS Wisła). Wygrała Daniela Haralambie z Rumunii. W drugim konkursie na obiekcie HS–106 wiślańscy
skoczkowie zajmowali następujące lokaty: 22. Kacper Juroszek,
29. Bartosz Czyż, 36. Szymon Jojko, 54. Arkadiusz Jojko i 65. Miłosz Krzempek. Najlepiej skakał Niemiec Justin Nietzl. Natomiast
wśród pań ponownie triumfowała Rumunka Daniela Haralambie, a
zawodniczki WSS Wisła Paulina Cieślar i Nicole Konderla zajęły
odpowiednio 26. i 30. lokatę.
Trójka zawodników WSS Wisła wzięła udział w konkursie
indywidualnym FIS Schüler Grand Prix, czyli nieoficjalnych
Mistrzostwach Świata Dzieci w skokach narciarskich, które
odbyły się 21 lipca w niemieckim Ruhpolding. Z nich najlepiej
zaprezentował się Mikołaj Wantulok – najlepszy w kategorii
dzieci z roczników 2007 i 2008. Rywalizacja 11– oraz 12–latków
odbywała się na obiekcie K–40. Wiślanin triumfował w stawce
30 młodych skoczków. Próby na 41,5 oraz 42,5 metra pozwoliły
mu wyprzedzić o 15,7 punktu Kazacha Ilyę Mizernykha oraz o
niemal 20 punktów Fina Kaimara Vagula. Wysoką lokatę w tej
grupie zajął klubowy kolega Mikołaja, Tymoteusz Cienciała.
Z kolei Wiktor Szozda, również skoczek WSS Wisła, uplasował się na 13. pozycji w grupie starszej (rocznik 2006). Mikołaj
Wantulok zdobył również drugi złoty medal w zawodach FIS
Schüler Grand Prix. Po triumfie w konkursie indywidualnym
chłopców z roczników 2007 i 2008, 22 lipca zawodnik WSS
Wisła wespół z Polą Polanowską (AZS Zakopane), Tymoteusz
Dyduchem (LKS Klimczok Bystra) i swoim kolegą klubowym
Tymoteuszem Cienciałą wygrał konkurs drużynowy na obiekcie K–40! W starszym roczniku Wiktor Szozda z reprezentacją
Polski zajął 4. lokatę.
21 lipca na skoczniach w Wiśle Centrum rozegrano konkurs skoków narciarskich dzieci i młodzieży Międzynarodowe Skoki Narciarskie. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali:
Paulina Czepczor (WSS Wisła) – dziewczęta z roczników 2006–
2008, Julia Fender (LKS Klimczok Bystra) – dziewczęta z rocznika 2009 i młodsze, Filip Křenek (TJ Rožnov pod Radhoštěm) –
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chłopcy z roczników 2005–2006, Szymon Bobak (KS Eve–nement
Zakopane) – chłopcy z roczników 2007–2008, Adam Křenek (TJ
Rožnov pod Radhoštěm) – chłopcy z roczników 2009–2010 oraz
Adam Pilch (WSS Wisła) – chłopcy z rocznika 2011 i młodsi. Spośród zawodników i zawodniczek WSS Wisła miejsca na podium
wywalczyli jeszcze: Dorota Kawulok – 2. miejsce wśród dziewcząt
z rocznika 2009 i młodsze, Jakub Nawrocki – 3. miejsce wśród
chłopców z rocznika 2011 i młodsi, Kacper Wantulok – 3. miejsce
wśród chłopców z roczników 2009–2010 i Wojciech Cieślar – 3.
miejsce wśród chłopców z roczników 2005–2006.
21 lipca w miejscowości Sworne Gacie w Borach Tucholskich odbyły się zawody nartorolkowe Sworne Race. Iwona Boś z Wisły
zajęła 4. miejsce w biegu techniką klasyczną na dystansie 30 km,
jednocześnie zajmując 2. miejsce w kategorii K–21–50.
27 lipca w Zakopanem odbyły się zawody w kombinacji norweskiej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich “Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018. W
rywalizacji wzięła udział grupka zawodników WSS Wisła, z grona
których najlepiej zaprezentował się Mikołaj Wantulok – triumfator zmagań w najmłodszej grupie wiekowej (Junior E). Na podium
stanął również Mateusz Małyjurek – 2. w kategorii juniorów młodszych (Junior B).
27 lipca po raz trzeci tego lata narciarze rywalizowali w zawodach
Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy
Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018 w skokach narciarskich.
Areną zmagań tym razem był kompleks średnich skoczni w Zakopanem. Jednym z bohaterów zawodów był świeżo upieczony
złoty medalista Nieoficjalnych Mistrzostw Świata Dzieci Mikołaj
Wantulok. Reprezentant klubu WSS Wisła mimo upadku w drugiej
serii konkursowej, pokonał rywali i zwyciężył w konkursie skoków
narciarskich w kategorii Junior E. Na najniższym stopniu podium
stanęli z kolei starsi koledzy klubowi Mikołaja – Kacper Juroszek
(Junior B) oraz Wiktor Szozda (Junior C). Dzień później, 28 lipca, zawodnicy wiślańskiego klubu czterokrotnie stawali na podium
zawodów LOTOS Cup 2018 w Zakopanem. W gronie zwycięzców
znalazł się Mikołaj Wantulok (Junior E), ponadto 2. miejsce zajął
Kacper Juroszek (Junior B), a 3. Szymon Jojko (Junior B) i Wiktor
Szozda (Junior D).
Niezły dobry start zanotowali nasi kolarze w szóstych w tym sezonie zawodach z cyklu Bike Atelier MTB Maraton, które odbyły
się 29 lipca w Częstochowie. Na dystansie Hobby (35 km / przewyższenie 371 m) Janusz Gomola był 116. (36. w grupie M–40), a
Michał Piskornik 283. (87. w grupie M–40).
29 lipca piłkarze WSS Wisła rozegrali mecz I rundy Pucharu Polski
na szczeblu skoczowskiego Podokręgu Piłki Nożnej. Nasz zespół
pokonał na wyjeździe Beskid Brenna 3:1 i awansował do kolejnego
etapu zmagań. Gole zdobywali Marcin Mazurek, Dorian Chrapek i
Szymon Woźniczka.				
(luki)

Nowa Osada wygrała Turniej Dolin 2018
PÓŁFINAŁY
Nowa Osada – Jawornik 7:1, Głębce – Czarne 2:1
MECZ O 3. MIEJSCE
Jawornik – Czarne 2:5
FINAŁ
Nowa Osada – Głębce 3:1				

(luki)

fot. WSS Wisła / facebook.com

29 lipca zakończył się Piłkarski Turniej Dolin 2018 o Puchar
Burmistrza Miasta Wisła. Podobnie jak przed rokiem w zawodach
triumfowała reprezentacja Nowej Osady, która w wielkim finale pokonała Głębce 3:1. Trzecia lokata przypadła zespołowi z Czarnego.
Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Dawida Durbacza (Czarne), natomiast statuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał Sebastian Juroszek (Nowa Osada).
Wyniki turnieju:
FAZA GRUPOWA
Grupa A: Czarne – Malinka 1:1, Czarne – Nowa Osada 2:2, Malinka
– Nowa Osada 1:2;
tabela – 1. Nowa Osada (4 pkt., 3:2), 2. Czarne (2 pkt., 3:3), 3.
Malinka (1 pkt., 2:3).
Grupa B: Głębce – Jawornik 3:1, Jawornik – Centrum 1:1, Głębce –
Centrum 4:1;
tabela – 1. Głębce (6 pkt., 7:2), 2. Jawornik (1 pkt., 2:4), 3. Centrum
(1 pkt., 2:5).
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POD DYKTANDO POLAKÓW
W dniach 20–22 lipca w Wiśle odbyła się inauguracja cyklu FIS
Grand Prix w skokach narciarskich. Zawodom towarzyszyła uroczystość
odsłonięcia tablicy Waltera Hofera w Alei Gwiazd Sportu.
Wszystko zaczęło się od kwalifikacji, które wygrał Kamil Stoch. Po
nich najlepsza „dziesiątka” skoczków wraz z dyrektorem Pucharu Świata
w skokach narciarskich FIS Walterem Hoferem, burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem i prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniuszem
Tajnerem, spotkali się z kibicami na wiślańskim rynku. Nastąpiło tradycyjne
wręczenie plastronów najlepszym skoczkom z kwalifikacji, a następnie rozpoczęła się ceremonia odsłonięcia tablicy w Alei Gwiazd Sportu.
Podziękowania dla Waltera Hofera złożył burmistrz Tomasz Bujok. – Dziękujemy za współpracę i Pana wsparcie przy staraniach o organizację zawodów Pucharu Świata i FIS Grand Prix. Dziękujemy za
przychylność, na którą zawsze możemy liczyć i która była nam bardzo
potrzebna – zwrócił się do dyrektora FIS gospodarz naszego miasta.
– Dobry wieczór – przywitał po polsku zgromadzonych Walter Hofer,
wzbudzając niemałą owację. – Miejsce w Alei Gwiazd Sportu w Wiśle to
dla mnie duże wyróżnienie, ale traktuję je nie jako nagrodę osobistą, ale
docenienie całego sztabu ludzi, z którymi współpracuję, oraz skoczków i
kibiców. Wszyscy tworzymy wokół skoków narciarskich wspaniałą atmosferę – powiedział dyrektor Pucharu Świata, a następnie w towarzystwie
prezesa PZN i burmistrza Wisły przemaszerował szpalerem, utworzonym przez młodych skoczków WSS Wisła, by odsłonić tablicę ze swoim
nazwiskiem w Alei Gwiazd Sportu.
Walterowi Hoferowi gratulowali także skoczkowie i kibice, którzy
owacyjnie przyjęli Austriaka na placu Hoffa. Po części oficjalnej odbył
się krótki i efektowny pokaz taneczny zespołu z Wisły. Krzysztof Głombowicz i DJ Adam Cieślar, którzy wspaniale prowadzili całą zabawę,
jeszcze trochę pograli dla zgromadzonych gości i zakończyli imprezę,
która płynnie zamieniła się w... wyścigi „Maluchów” (Fiat 126p). Całość
zakończyła dyskoteka na „binie” w Parku Kopczyńskiego.
Jedyny tego lata konkurs drużynowy FIS Grand Prix w skokach
narciarskich rozegrany został na skoczni im. Adama Małysza 21 lipca.

Apoloniusz Tajner Prezesem PZN

fot. Anna Karczewska/PZN

30 czerwca w krakowskim hotelu Novotel odbył się Walny Zjazd
Sprawozdawczo–Wyborczy Polskiego Związku Narciarskiego, podczas
którego wybrano nowe władze PZN. Zebrani delegaci zdecydowali o
ponownym wyborze Apoloniusza Tajnera na prezesa PZN. Poznaliśmy
również nowych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej PZN.
Do walki o fotel prezesa PZN zgłosił się tylko jeden kandydat, pełniący tę funkcję od 2 lutego 2006 roku Apoloniusz Tajner. W głosowaniu
otrzymał 75 głosów „za”, 9 głosów było nieważnych. Zatem przez kolejne cztery lata wiślanin będzie pełnił tą zaszczytną funkcję. Gratulujemy!
Członkami Zarządu PZN zostali: Wojciech Gajewski, Teresa Socha,
Jarosław Konior, Marcin Blauth, Zbigniew Wuwer, Wojciech Gumny i
Marek Pach. Z kolei w skład Komisji Rewizyjnej weszli: Maria Twardoch, Kazimierz Kilian, Maciej Wasylkowski i Jan Braja. Ponadto podczas Walnego Zjazdu wręczono tytuły Członka Honorowego PZN. Odznaczenie otrzymali: Szymon Krasicki, Helena Leszczyńska, Grzegorz
Kotowicz, Jan Szturc, Adam Zając, Czesław Fluder, Barbara Sobańska,
Zofia Kiełpińska i Piotr Nowacki. 			
(luki)
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Tego dnia na wiślańskim obiekcie królowali podopieczni trenera Stefana
Horngachera, którzy nie mieli sobie równych i odnieśli pewny triumf
w zawodach. Polacy skakali daleko i w składzie: Maciej Kot, Dawid
Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła zwyciężyli w zawodach, uzyskując
notę 1073,3 pkt. Na drugim stopniu podium stanęła reprezentacja Niemiec (1002,0 pkt.), natomiast trzecie miejsce zajęli Norwegowie (998,1
pkt.). To był po prostu nokaut. Polacy nie dali rywalom żadnych szans i
w pięknym stylu, ku uciesze licznie zgromadzonych kibiców, pokonali
rywali dokładnie o 71,3 pkt. Walkę w polskiej drużynie rozpoczął Maciej
Kot, który lądował odpowiednio na 125 oraz 127 metrze. W drugiej grupie zawodników skakał Dawid Kubacki, który w pierwszej serii uzyskał
128 metrów, natomiast w finale wylądował 3 metry dalej. Znakomitą
passę Polaków podtrzymał Kamil Stoch, który w pierwszym skoku w
pięknym stylu uzyskał 135 metrów, a w rundzie finałowej skoczył 126,5
metra. Kropkę nad i postawił Piotr Żyła, który oddał najdłuższy skok w
konkursie, skacząc w pierwszej rundzie 136 metrów, by skokiem na odległość 130,5 metra przypieczętować wygraną biało–czerwonych. – Na
pewno fajnie mi się skakało. W zasadzie od początku przygotowań dobrze
się czuję. Natomiast tutaj w Wiśle po prostu skakałem to, co potrafię –
podsumował popularny „Wewiór”. – Na pewno była to dla mnie nowa
sytuacja, ponieważ skakałem jako ostatni. W pierwszej serii poradziłem
sobie fajnie, a w drugiej była taka przewaga, że tak naprawdę nie było co
zepsuć – dodał skoczek WSS Wisła.
Z kolei 22 lipca na wiślańskim obiekcie rozegrano konkurs indywidualny. Znakomity doping kibiców nosił skoczków bardzo daleko. Ku
radości biało–czerwonych fanów, po triumfie w kwalifikacjach oraz konkursie drużynowym podopieczni trenera Stefana Horngachera zwyciężyli również i w tej konkurencji. Najlepszy okazał się Kamil Stoch (280,6
pkt. – 132 i 126,5 m), który o ponad 8 punktów pokonał Piotra Żyłę
(272,3 pkt. – 130,5 i 126,5 m). Do historycznego, całego biało–czerwonego podium zabrakło naprawdę niewiele. Trzeci Norweg Halvor Egner
Granerud (267,0 pkt. – 125,5 i 129 m) wyprzedził Dawida Kubackiego
zaledwie o 0,2 punktu. – Od początku przygotowań skacze mi się bardzo
fajnie, choć do ideału jeszcze brakuje. Dziś Kamil był po prostu lepszy,
ale ja też się cieszę, bo w zasadzie cały weekend skakało mi się tutaj w
Wiśle dobrze. Wszystkie moje próby były stabilne i na bardzo dobrym poziomie. Trochę żal, że nie było polskiego podium, ale co się odwlecze to
nie uciecze – powiedział z uśmiechem Piotr Żyła. – Na pewno dobry wynik w Wiśle mnie cieszy, bo fajnie się skacze dla tej publiczności. Kibice
dobrze dopingują i przez to jeszcze przyjemniej stoi się na podium. Mnie
udało się dwa razy, indywidualnie i z drużyną, więc mogę powiedzieć, że
jestem z tego weekendu usatysfakcjonowany. Od początku przygotowań,
które rozpoczęły się... tuż po konkursach w Planicy, pracujemy i dążymy
do tego, żeby być coraz lepszym – dodał skoczek WSS Wisła.
Spośród zawodników wiślańskiego klubu, obok Piotra Żyły, najlepiej
wypadł Tomasz Pilch (247,7 pkt. – 127 i 123 m), który zajął 17. miejsce
i zdobył swoje premierowe w karierze punkty w cyklu FIS Grand Prix. –
Swój występ oceniam pozytywnie. To był mój debiut w letnim Pucharze
Świata, zdobyłem pierwsze punkty i z tego mogę być zadowolony. Myślę, że
ze skoku na skok jest coraz lepiej, choć w drugiej próbie nieco za wcześnie
zacząłem schodzić do lądowania, przez co nie odleciałem na tyle, na ile
bym chciał. Cieszę się, że mogłem tutaj wystartować, bo skakać przy tak
wspaniałych kibicach to czysta przyjemność. Już sama atmosfera zawodów
dodaje skrzydeł – skomentował młody skoczek WSS Wisła.
Punkty do klasyfikacji generalnej wywalczył także 25. Aleksander
Zniszczoł (232,4 pkt. – 124 i 117,5 m). – Zepsułem skok w drugiej serii. W
pierwszej skoczyłem w miarę dobrze, ale generalnie to nie były takie próby,
jak w kwalifikacjach czy podczas treningów. W pierwszej serii zabrakło
trochę wiaterku pod narty, ale warunki ogólnie były w porządku. Po prostu
moje skoki są poprawne, ale ciągle pojawiają się błędy, które niestety mają
przełożenie na wynik. Fajnie było oddać dwa skoki, bo atmosfera podczas
zawodów w Wiśle jest jak zwykle znakomita – powiedział Olek.
Czwartemu z reprezentantów WSS Wisła – Pawłowi Wąskowi niestety nie udało się zakwalifikować do serii finałowej. Nasz skoczek zajął
39. lokatę (107,2 pkt. – 119,5 m).
Jeszcze w ostatnią sobotę lipca odbył się trzeci konkurs z cyklu FIS
Grand Prix 2018. W drugiej tego lata rywalizacji indywidualnej w niemieckim Hinterzarten Piotr Żyła (252,6 pkt. – 105 i 102 m) zajął 4. miejsce. Zwyciężył Kamil Stoch (271,1 pkt. – 110 i 106,5 m.). W klasyfikacji
generalnej po dwóch konkursach prowadził Kamil Stoch (200 pkt.) przed
Piotrem Żyłą (130 pkt.).				
(luki)
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ROZMAITOŚCI

KALENDARIUM IMPREZ
11 sierpnia (sobota) – XXIV Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach letnich „Śląskie 2018” (kolarstwo górskie MTB
XC) – Hotel Podium
11 sierpnia (sobota) – Koncert z przesłaniem – Amfiteatr im.
Stanisława Hadyny
11–12 sierpnia (sobota–niedziela) – II Międzynarodowa Noc
Zbójników i IV Festiwal Sera – Kolej linowa Ski&Bike Skolnity
12 sierpnia (sobota) – Kabaret Młodych Panów – Amfiteatr
im. Stanisława Hadyny (impreza biletowana)
15 sierpnia (środa) – Lato z Filharmonią (koncert zespołu Vołosi) – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
18 sierpnia (sobota) – FIS Beskidy Tour – Puchar Adama Małysza (Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich) – Skocznia
im. Adama Małysza

– Radaś isto je Marena, że ci sie seryjal ze skokami zaczeł ?
– Nie powie, a jeszcze jak nasi, a gor Wiślanie, dobrze skoczó, to
jako pisoł Morcinek “miód na sercu”. Jeny jak we Wiśle skoczó, to sie
mi nie podobo.
– Cóz tak?
– Na przez ty korczyska! Dyć sie zdało, że mi rodzina nie dojedzie!
Jechali łod Czornego już po skokach, tóż mógli dobrze jechać. A tu,
mosz rozum! Na Bajcarach policyjant ich zastawił i kozoł jechać ku
Wiśle, zamiost coby ku Malince. Mieli w ałucie trzi dziecka, ty już
miały dość, bo wieczór. Jeść sie chciało, grały, a ten nic jeny ku Wiśle!
Wól, nie wól skręcili, a pote dziepro stoli, bo sie nie szło ruszyć!
– Dy to ni jeny przi skokach, już nie powie, że przi Kulturze, ale
zgoła każdy dzień.
– Nó, Kultura je dlo nas zakozano, nie jeny ten tydzień, ale wszyściutko co je po połedniu. To, to jeny dlo tych lepszych, co przi głównej
ceście siedzó, a my po dolinach jeny dóma.
– Tak źle?
– Nó, abo musisz mieć ałuto, ale ni ma kany zaparkować i zaś sie
robi korek, abo ałutobuse, ale łostatni jedzie do Malinki dwacet po
szóstej.
– Prowie jak sie zaczynajó występy.
– A Czernianie to se jeny mogó spómnieć, że już przed wojnó na
Fojtule ałutobusy jeździły, jak po Malince jeszcze niedźwiedzie góniły!
– Dycki ci bliżyj władzy sie majó lepij. Niech se rampy na ceście
postawió i wybierajó za wjazd, jak só tacy ważni!
– Nó, a reszta niech je zacofano, ciemno masa, co sie ji nic nie
noleży!
– Bydó wybory, tuż my też nic!
Baby z grónia

18–19 sierpnia (sobota–niedziela) – Bike Maraton i Super
Bieg – Plac Hoffa (start)
19 sierpnia (niedziela) – Koncert Muzyki Organowej – Kościół ewangelicko–augsburski Ap. Piotra i Pawła
24 sierpnia (piątek) – Stand–up Wojciecha Cejrowskiego
„Smak Tropików” – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny (impreza
biletowana)
25–26 sierpnia (sobota–niedziela) – XIX Wiślaczek Country
– Amfiteatr im. Stanisława Hadyny (korowód na placu Hoffa 25
sierpnia; koncert w dniu 25 sierpnia biletowany)
31 sierpnia (piątek) – Koncert Tomka „TOM” Filipowicza –
Plac Hoffa
1–2 września (sobota–niedziela) – Dni Wisły – Amfiteatr im.
Stanisława Hadyny
8 września (sobota) – Narodowe Czytanie – Miejska Biblioteka Publiczna
9 września (niedziela) – Wojewódzkie Dożynki i Święto Miodu (koncert zespołu Golec uOrkiestra, jarmark i korowód) – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i Plac Hoffa
lipiec – sierpień – Akcja „Przewodnik czeka”, akcja „Leśnik
czeka”, bezpłatne zajęcia „Tenisowe Lato 2018”
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca
imprezy.

rys. Janusz Kożusznik

Zebrały sie Hana z Marenó …

