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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim Mieszkańcom Wisły
składamy serdeczne życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Życzymy Państwu, aby świąteczne dni
upłynęły w miłości i rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok
przyniósł spokój, szczęście i wiele okazji
do realizacji marzeń i planów,
zarówno zawodowych, jak i osobistych.
rys. Iwona Klimaszewska

Tomasz Bujok
Burmistrz Miasta Wisła
Janusz Podżorski
Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Serdeczne życzenia zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku
czytelnikom Echa Wisły
oraz swoim klientom
składa drukarnia
www.eurodruk.eu

SŁOWO OD BURMISTRZA
Minęły dwa lata pełnienia przeze mnie funkcji burmistrza
Wisły. Myślę, że mogę już podzielić się swoimi refleksjami
na temat moich relacji z różnymi podmiotami. Nawiązanie dobrej współpracy było dla mnie jednym z celów, jakie stawiałem sobie startując w wyborach na burmistrza, gdyż pracując
wspólnie i wspierając się nawzajem na wszystkich płaszczyznach gospodarki, nasze działania stają się bardziej skuteczne
i efektywne.
Chociaż trudna i żmudna procedura opracowania brakującej dokumentacji bardzo utrudnia realizację niektórych zadań,
to jednak wiele rzeczy udało się już zrobić. Na drogach wojewódzkich Urząd Marszałkowski w okresie minionych dwóch
lat zainwestował łącznie około 15 milionów złotych. W całej
czteroletniej poprzedniej kadencji było to niespełna 4,5 miliona złotych. Aktualnie kończy się opracowywanie dokumentacji
obejmującej modernizację ulic Ustrońskiej, 1 Maja i Kolejowej. Stoimy więc przed niezwykle trudnym, ale koniecznym
do przeprowadzenia remontem drogi głównej w naszym mieście. Ponadto Śląski Urząd Marszałkowski włączył się w organizację i współfinansowanie imprez sportowych i kulturalnych
organizowanych w Wiśle.
Na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie naszego miasta Powiat wraz z Gminą Wisła wydatkował w latach 2015 i 2016 niespełna 1 milion złotych. Przeprowadzono
remont ul. Dziechcinka, a zaplanowany do realizacji w roku
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Mieszkańcom Wisły
życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2017
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Szanowni mieszkańcy!

2016 był również remont ul. Dworcowej, jednak z uwagi na
krótki termin przeprowadzenia prac i ich duży zakres realizację zadania przesunięto na rok 2017. Bardzo liczę na to, że w
przyszłym roku uda się wyremontować najgorsze odcinki ul.
Czarne – na ten cel Powiat przeznaczy wraz z Gminą kwotę
600 tysięcy złotych.
Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej pozwoliła na uporządkowanie kolejnych odcinków plaż
wzdłuż koryta rzeki Wisły, między innymi wzdłuż Bulwaru
Słonecznego. W przyszłym roku planujemy uporządkowanie
koryta w dolinie Kopydło oraz po przeciwnej stronie rzeki na
wysokości Jonidła (tzw. teren Wembley).
Nadleśnictwo Wisła wyremontowało jedną drogę leśną, a
planowane są remonty kolejnych dróg i ścieżek spacerowych.
Wspólnie organizujemy pikniki ekologiczne. Z kolei współpraca z organizacjami pozarządowymi i wszystkimi innymi jednostkami pozwoliła nam w minionym okresie zorganizować
wiele ciekawych imprez, spotkań i szkoleń. Dzięki tej współpracy udało się zrealizować wiele cennych inicjatyw.
Chociaż zadania podejmowane w partnerstwie są często
bardzo trudne, to prowadzenie rozmów i uzgodnień w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia jest dużo łatwiejsze.
Dlatego bardzo sobie cenię Waszą współpracę z samorządem
lokalnym. Dziękuję wszystkim, którzy chcą ją podejmować,
w celu lepszego funkcjonowania i dalszego rozwoju naszego
miasta. Życzę sobie i wszystkim mieszkańcom dużo dalszej
wspólnej, skutecznej aktywności.
Z poważaniem
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Gabinet okulistyczny

/ lek. med. Krystian Czajkowski /
/ lek. med. Władysława Broda /

Codziennie badanie
ostrości wzroku
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Z prac Rady Miasta Wisła
W listopadzie Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami:
– Opiniowanie projektu budżetu na rok 2017,
– Analiza systemu opłaty za gospodarowanie odpadami
od nieruchomości niezamieszkałych / domków letniskowych
– kontynuacja,
– Możliwość wprowadzenia ryczałtu dla działalności gospodarczych, za odbiór odpadów – kontynuacja,
– Kontrola celowości dotacji przyznawanych stowarzyszeniom sportowym – kontynuacja,
– Kontrola stanu prawnego dróg, na które poniesiono nakłady finansowe w roku 2015 (remonty, modernizacje) – zakończenie.
Sesja Rady Miasta odbyła się 23 listopada. Podczas obrad
podjęto następujące uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (14 głosów „za” – jednogłośnie),
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta
Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca
autobusowego na terenie miasta Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z dworca autobusowego na terenie miasta Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia
27 października 2016 r., zmieniającej Uchwałę Rady Miasta
Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w przedmiotowym podatku (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych
stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagradzania za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 28
stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej
(jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 28
stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont dróg
powiatowych ul. Dziechcinka i ul. Dworcowa w Wiśle (jednogłośnie).
Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 22 grudnia.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Sylwester Foltyn Sekretarzem
Miasta Wisła
W dniu 24 listopada burmistrz Tomasz Bujok powołał na stanowisko Sekretarza Miasta Pana Sylwestra Foltyna.
Sylwester Foltyn ma 37 lat i jest absolwentem Wydział Prawa
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2003 – 2008 był
pracownikiem Starostwa Powiatowego w Cieszynie, najpierw Biura
Rady Powiatu, a następnie Wydziału Edukacji. Od 1 kwietnia 2008
pracował na stanowisku dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wiśle. Nowy Sekretarz Miasta zastąpił Jana Cieślara, który zmarł 26 października.
Panu Sylwestrowi Foltynowi gratulujemy i życzymy owocnej
pracy na rzecz naszego miasta.			
(luki)

Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Cieszynie
Informuję, iż nastąpiła zmiana doradcy rolnego działającego na terenie Wisły. Współpracę z rolnikami i mieszkańcami podejmie Elżbieta Borejza – główny specjalista ds. doradztwa rolniczego w Śląskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w PZDR Cieszyn.
W każdą środę w godz. 10.00–12.00 będzie pełniony dyżur w
Urzędzie Miasta Wisła. Możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem 515 275 929, oraz przez Internet na adres e–mail: e.borejza@
odr.net.pl. Celem doradztwa jest prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej, upowszechnianie metod produkcji
przyjaznej środowisku, działanie na rzecz
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów rolnych.
Na stronie internetowej Urzędu Miasta pojawiać się będą ważne informacje
dotyczące rolnictwa i obszarów wiejskich, komunikaty oraz zaproszenia do
udziału w szkoleniach. Zachęcamy do
śledzenia bieżących informacji.
Elżbieta Borejza – doradca rolny

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Wisła, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wiśle w okresie
od dnia 30 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r. Na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Miasta Wisła został wywieszony wykaz gminnych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dyżury Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

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!

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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PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2017 (1)

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że na XXIII sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2016 roku przedłużono okres obowiązywania stawek podatkowych o kolejny rok, dokonując tylko kilku
drobnych korekt. Szczegółowa informacja oraz treść uchwał zostały
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce „URZĄD MIEJSKI / PODATKI I OPŁATY / 2017”. Najważniejsze ustalenia obejmują:
1. Nie wprowadzono opłaty od posiadania psów ani opłaty reklamowej.
2. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków: rocznie 0,89 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem:
– gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności
gospodarczej: rocznie 0,50 PLN od 1 m2 powierzchni;
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych: rocznie 4,54 PLN od 1 ha powierzchni;
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego: rocznie 0,41 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem
– gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków
jako drogi, które nie stanowią dróg publicznych i nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 0,20 PLN od 1 m2 powierzchni;
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
(…), o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji: rocznie 2,98 PLN od 1 m2 powierzchni;
e) od budynków lub ich części mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od
1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:
– mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie muzealnictwa, które nie są objęte zwolnieniami bądź innymi
preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących:
rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– mieszkalnych zajętych na prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– garaży w budynkach mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
f) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie
muzealnictwa, które nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie
6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
rocznie 10,59 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
h) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie 4,61 PLN od 1 m2
powierzchni użytkowej;
i) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego: rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej,
za wyjątkiem:
– garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie 7,50
PLN od 1m2 powierzchni użytkowej,
– garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w budynkach gospodarczych: rocznie 7,50 PLN od 1m2 powierzchni użytkowej;
j) od budowli rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za
wyjątkiem:
– urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: rocznie 1,25% ich wartości.
Ponadto do końca 2017 roku obowiązuje zwolnienie dotyczące nowych budowli niezwiązanych ze świadczeniem usług noclegowych.
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3. Dzienne stawki opłaty miejscowej wynoszą:
a) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu
– 2,00 PLN,
b) od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w miesiącach:
– marcu, kwietniu, październiku i listopadzie – 0,50 PLN,
– styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu
– 1,00 PLN.
4. Stawki opłaty targowej wynoszą:
przy ul. Kolejowej
a) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez
indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji
np.: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,00 PLN
b) przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 20,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: stanowisko typu A: 45,00 PLN, typu B: 40,00 PLN
– w pozostałe dni: stanowisko typu A: 95,00 PLN, typu B: 85,00
PLN,
– drugiego i kolejnego stałego stanowiska targowego, zajętego w nie
więcej niż 50% jego powierzchni: 10,00 PLN.
c) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez handlującego,
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień,
październik, listopad: 2,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: 4,00 PLN
– w pozostałe dni: 7,00 PLN
d) przy sprzedaży z samochodu za powierzchnię gruntu zajętą przez
handlującego:
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 10,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: 20,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
t), 25,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej równej i powyżej 3,5 t)
– w pozostałe dni odpowiednio: 45,00 PLN i 55,00 PLN.
rejon rynku
e) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego:
– wyrobów twórczości ludowej: 5,00 PLN
– pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,00 PLN
– pozostałych artykułów i usług: 35,00 PLN
f) przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz wzdłuż
ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2 m
za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 10,00 PLN
g) w pozostałych miejscach: 45,00 PLN
Park Kopczyńskiego
h) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,00 PLN
i) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,00 PLN
j) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy
m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,00 PLN
5. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość: 10,00 PLN
miesięcznie (1,00 PLN dla trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej przy
spełnianiu warunków uprawniających do pomocy społecznej), a jeżeli
odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
20,00 PLN miesięcznie.
Burmistrz Miasta Wisła zachęca do składania dokumentów podatkowych w formie elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Wisła w zakładce „URZĄD MIEJSKI / PODATKI I OPŁATY / 2017”.
Stawki podatków od środków transportu podamy w numerze styczniowym.			
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta

Wiadomości

fot. Łukasz Bielski

– Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w polskiej historii. Po 123 latach pozbawiona suwerenności
Ojczyzna odrodziła się, jako niepodległe państwo. Właśnie dziś
przywołujemy pamięć bohaterów, którzy walce o wolność i polskość Ojczyzny poświęcili swoje życie. Oddając im szacunek i
cześć, myślimy o wszystkich Polakach, zarówno tych, którzy odeszli, jak i tych, którzy żyją obecnie – mówił w swoim wystąpieniu
gospodarz naszego miasta. – Musimy być świadomi, że o niepodległą Polskę trzeba się nieprzerwanie troszczyć i pielęgnować jej
dotychczasowy dorobek. Ta troska i starania winny towarzyszyć
wszystkim. Zarówno tym rządzącym krajem, jak i pozostałym
jego mieszkańcom. My, mieszkańcy Wisły, musimy z pełną odpowiedzialnością czynić starania, by tutaj żyło się nam dobrze –
dodał burmistrz Tomasz Bujok.
Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystycznego w wykonaniu wiślańskiej młodzieży. Tym razem przygotowali go uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz Społecznego Ogniska
Muzycznego im. Jerzego Drozda. Po występie, przy werblach or-

kiestry, nastąpiło tradycyjne złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny.
Kwiaty składały delegacje: Urzędu Miejskiego w Wiśle, Rady Miasta Wisła, Rezydencji Prezydenta RP, Zarządów Osiedli w Wiśle,
Związku Polskich Spadochroniarzy, Nadleśnictwa Wisła, Policji i
Straży Granicznej, Straży Miejskiej w Wiśle, Ochotniczych Straży
Pożarnych w Wiśle, Wiślańskiego Centrum Kultury, Towarzystwa
Miłośników Wisły, Zespołu Regionalnego „Wisła”, Zespołu Szkół
nr 1 Wisła Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła Czarne, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka, Szkoły Podstawowej nr 5
Wisła Jawornik, Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w
Wiśle, Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle.

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

11 listopada w Wiśle obchodzono Święto Niepodległości. Główne
uroczystości miejskie odbyły się pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny, odprawiono także nabożeństwo
ekumeniczne w kaplicy pw. Św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu.
Zanim rozpoczęła się część oficjalna, gromadzący się pod pomnikiem uczestnicy obchodów mogli wysłuchać koncertu orkiestry dętej
pod kierunkiem Henryka Itnera, która zadbała o oprawę muzyczną
wydarzenia. Punktualnie o godzinie 10:00 zabrzmiał hymn państwowy, a następnie burmistrz Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek
od wiślańskich harcerzy z 12. Wielopoziomowej Drużyny „Tafadu” i
wygłosił okolicznościowe przemówienie.

fot. Łukasz Bielski

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W WIŚLE

O godz. 12:00 w kaplicy pw. Św. Jadwigi Śląskiej wiślańscy
duchowni odprawili nabożeństwo ekumeniczne. Preludium do
wspólnej modlitwy wykonał sam burmistrz Tomasz Bujok, który po
raz pierwszy zagrał podczas nabożeństwa z okazji 11 Listopada. W
nabożeństwie uczestniczyły władze miasta, kierownictwo Zamku,
oraz mieszkańcy i zaproszeni goście. Po nabożeństwie, w murach
Rezydencji Prezydenta RP, odbył się koncert młodzieży ze Szkolnego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda, a na gości czekał
poczęstunek.
Organizatorzy składają podziękowania dla: Kierownictwa Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle – za zorganizowanie okolicznościowego spotkania w Zamku; Księży wiślańskich parafii – za odprawienie
ekumenicznego nabożeństwa i wspólną modlitwę; Policji i Straży
Granicznej – za pełnienie warty honorowej pod Pomnikiem; Gimnazjum nr 1, Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda i Orkiestry Dętej pod kierunkiem Henryka Itnera – za oprawę artystyczną
obchodów; wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie.
(luki)
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– gimnazjum: I miejsce – Agata Chmura, II miejsce – Weronika Zduniak, wyróżnienie – Kaja Szajthauer, Julia Krzyżok;
– szkoły średnie: I miejsce – Andrzej Kowalczyk, II miejsce – Roksana Sikora, III miejsce – Martyna Sikora.
Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania Pani Małgorzacie Kiereś za udostępnienie sali w Starej
Szkole przy Muzeum Beskidzkim oraz Piekarni U TROSZOKA i Cukierni WIŚLANKA za słodki poczęstunek.
Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

21 listopada w sali Starej Szkoły przy Muzeum Beskidzkim odbył się XXIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im.
Ludomiry Krop. W Konkursie wzięło udział 59 uczestników z
wiślańskich szkół. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie.
W skład jury weszli: Joanna Leszczyńska (przewodnicząca),
Dorota Jamrozińska i Michał Kawulok. Poniżej podajemy wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– przedszkola: I miejsce – Jan Walkiewicz, II miejsce –
Miłosz Brzeżek, III miejsce – Filip Grubecki;
– klasy I–III: I miejsce – Tymon Pilch, II miejsce – Wiktoria Malczyk, III miejsce – Jan Molin;
– klasy IV–VI: I miejsce – Joel Kojma, II miejsce – Aleksandra Gąsior, III miejsce – Mateusz Mleko;

fot. Natalia Bujok

XXIV Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski
za nami!

fot. Natalia Bujok
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16 i 17 listopada w sali koncertowej filii Państwowej Szkoły
Muzycznej w Wiśle odbył się VI Festiwal Piosenki Europejskiej pod
patronatem Burmistrza Miasta Wisła Tomasza Bujoka. W Festiwalu wzięło udział ponad 100 uczestników z różnych miejscowości:
Ustronia, Dębowca, Hażlacha, Cieszyna, Siemoni, Koszęcina, Bielska–Białej, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Katowic i oczywiście z
Wisły. Festiwal stał na bardzo wysokim poziomie, a jury w składzie:
Iwona Drozdowska (przewodnicząca), Iga Baranowska–Jagiełło i
Agata Proszewska miało bardzo dużo pracy.

24 listopada w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w
Wiśle odbyły się warsztaty kulinarne poprowadzone przez Roberta Sowę oraz jego sous–chefs: Krzysztofa Baranowskiego i Kamila
Antosika, połączone z eliminacjami do Kulinarnego Talentu 2017,
który odbędzie się w Warszawie w ramach Targów Euro Gastro.
Głównymi sponsorami imprezy byli: firma Prymat, która ufundowała
uczniom nagrody rzeczowe w postaci przypraw, fartuszków i książek autorstwa Roberta Sowy, oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich „Teraz
Patelniok”, którego głównym celem jest pomoc merytoryczna oraz
wspieranie szkoły w zakresie podejmowania różnorodnych działań
edukacyjnych. Koordynatorem oraz pomysłodawcą warsztatów była
nauczycielka przedmiotów zawodowych Iwona Gomola, a nad prawidłowością przebiegu zajęć czuwały nauczycielki Luiza Kezwoń i
Dorota Mendrek.
W warsztatach udział wzięło 51 uczniów z klas gastronomicznych oraz hotelarskich. Zajęcia rozpoczął uczeń klasy II Technikum
Andrzej Kowalczyk, który prezentował uczestnikom sylwetkę zawodową naszego mistrza kulinarnego, jego osiągnięcia oraz przebieg kariery zawodowej. Następnie uczniowie podzieleni na grupy
pod okiem szefów kuchni sporządzali dania na bazie dyni, kaczki i
dorsza. Potrawy były przepyszne, gdyż do ich przygotowania użyto
nie tylko sezonowych produktów regionalnych, lecz także, ku zaskoczeniu wszystkich, dodano przyprawy orientalne oraz surowce, które
dodały im pikanterii. Kiedy uczniowie młodszych klas szkolili swoje
umiejętności gastronomiczne, grupa starszych kolegów: Karol Procner, Sebastian Nogowczyk, Marek Czepczor i Patryk Burawa uczestniczyli w eliminacjach do Kulinarnego Talentu 2017. Ich zadaniem

fot. Anna Mojeścik

Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– klasy IV–VI: I miejsce – Nadia Cieślar, II miejsce – Dominika
Świercz, III miejsce – Marta Staniek;
– klasy gimnazjalne: I miejsce ex aequo – Wiktoria Trefon i Katarzyna Posikata, II miejsce – Natalia Kobyłecka, III miejsce ex aequo – Hanna Stoszek i Kinga Skiba, wyróżnienie – Natalia Kędzior;
– szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce – Edyta Mojeścik, II
miejsce – Kamila Kiecoń, III miejsce – Jakub Wielgus, wyróżnienie
– Julia Banot i Martyna Miklusiak;
– uczelnie wyższe: I miejsce – Olga Popławska, II miejsce – Daria Porębska, III miejsce ex aequo – Piotr Grygierczyk i Katarzyna
Topolska, wyróżnienie – Rafał Dytko.
Najmłodszym uczestnikiem był czteroletni Jasiu Walkiewicz,
który jako jedyny wystąpił w swojej kategorii wiekowej. Laureaci
festiwalu wystąpią podczas koncertów w „Strefie Magicznych Świąt”
30 grudnia na Pl. Hoffa o godz. 16:00. Wtedy zostanie wręczona również nagroda Grand Prix.
Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania za
udostępnienie sali koncertowej dyrektorowi PSM w Wiśle Panu Cezaremu Drzewieckiemu oraz dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda Pani Idze Baranowskiej–Jagiełło. Organizatorzy
dziękują za słodki poczęstunek Piekarni U TROSZOKA i Cukierni
WIŚLANKA.			
Marlena Fizek

fot. ZSGH im. W. Reymonta

Warsztaty kulinarne
z Robertem Sową

fot. Anna Mojeścik

VI Festiwal Piosenki
Europejskiej

było wytrybowanie kaczki, a następnie sporządzenie z wybranego
elementu tuszki dania konkursowego. W ocenie jury z zadaniem najlepiej poradził sobie uczeń klasy IV TG Karol Procner, który awansował do kolejnego etapu konkursu.
Jesteśmy dumni, że do naszej szkoły zaproszenia przyjmują nie
tylko szefowie renomowanych restauracji, ale również znane osobistości świata kulinarnego. To dzięki ich pomocy i zaangażowaniu
nasi uczniowie mogą doskonalić swój warsztat pracy, zdobywać
nowe umiejętności, łącząc je ze zdobytymi w szkole wiadomościami.
Mogą również poprzez kontakty z branżą gastronomiczną poznawać
szefów kuchni z wybranych obiektów gastronomicznych i otrzymywać propozycje ciekawych praktyk zawodowych. Szkoła realizując
tego typu działania ma możliwość promocji zawodów usługowych,
jak również tworzenia warunków do uatrakcyjniania swojej oferty
edukacyjnej – mówią organizatorzy warsztatów.
Serdecznie dziękujemy firmie Prymat za pomoc i wsparcie w
organizacji przedsięwzięcia kulinarnego, Panu Robertowi Sowie za
udzielenie uczniom cennych wskazówek do dalszej pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy, a Paniom Luizie Kezwoń oraz
Dorocie Mendrek za fachową pomoc w organizacji warsztatów.
Iwona Gomola

echo WISŁY

7

fot. Marlena Fizek
fot. Marlena Fizek
fot. Marlena Fizek

REKLAMA • OGŁOSZENIA

fot. Marlena Fizek

5 listopada odbyła się VI Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich „Jak się downi na dziedzinie bawióno”. Konkurencje
odbywały się w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
przy Zespole Szkół nr 1 w Wiśle.
W sportowych rozgrywkach KGW, które już po raz trzeci mieliśmy
przyjemność gościć w Wiśle, wzięło udział 20 drużyn z różnych powiatów województwa śląskiego i małopolskiego. Drużyny pań wzięły udział
aż w 9 zróżnicowanych konkurencjach, a były wśród nich m.in.: biegi na
nartach 3–osobowych, pojenie mierloka przez cumel, czy dojenie krowy. Większość z nich miała charakter sprawnościowy, jednak liczyła się
również prezentacja artystyczna, spryt i przede wszystkim humor.
Panie zacięcie walczyły do ostatnich minut, a różnice w punktacji
były naprawdę niewielkie. Finałowa konkurencja – jazda na mobilnych klozetach – rozstrzygnęła ostateczny rozkład miejsc. 1. miejsce
wywalczyła drużyna KGW Pławy (powiat oświęcimski), 2. miejsce
KGW Zaborze (powiat cieszyński), a 3. miejsce KGW Jasienica (powiat bielski). Tuż za nimi z minimalną różnicą punktów uplasowały
się drużyny z Koniakowa i Bielowicka. Każda z pierwszych trzech
drużyn otrzymała nagrody od sponsorów, w tym tort w kształcie medalu i puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Wisła. Dodatkowo wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe medale i dyplomy.
Oprócz samych konkurencji Panie dały popis rękodzielniczego kunsztu biżuteryjnego i umiejętności kulinarnych z ciastami i kanapkami
domowej roboty na przygotowanych stoiskach.
Spartakiada uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i firmom, które wsparły tegoroczną spartakiadę, a w szczególności Cukierni „U Janeczki” za zasponsorowanie wspaniałych tortów–medali oraz
Barbarze Kędzior za pomoc w organizacji. Dziękujemy patronom medialnym: OX.PL, Moja Wieś, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Radio Bielsko.
Organizatorem imprezy był Rejonowy Związek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Bielsku–Białej oraz Wiślańskie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad imprezą objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Burmistrz Miasta Wisła.
Dorota Jamrozińska

fot. Marlena Fizek

Zacięcie i walka do ostatnich minut
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Koło Łowieckie „Głuszec” w Wiśle
rok założenia 1946
obwód nr 201 o pow. 4869 ha – w tym 3018 ha lasu
Skład Zarządu: Piotr Jurosz – prezes, Paweł Jurosz – łowczy,
Franciszek Kuś – sekretarz, Paweł Czyż – skarbnik, Zbigniew Stebel
– członek zarządu (gospodarz Koła).
Skład Komisji Rewizyjnej: Jan Fizek – przewodniczący, Stanisław Szalbot i Henryk Szalbot – członkowie Komisji.
Członkowie koła: Jerzy Bujok, Paweł Cieślar, Marek Cieślar, Janusz Cieślar, Andrzej Czyż, Marek Czyż, Paweł Czyż, Andrzej Czyż
junior, Jan Fizek, Piotr Jurosz, Paweł Jurosz, Jakub Jurosz, Marek
Jurosz, Dominik Jurosz, Bohdan Kudlek, Franciszek Kuś, Piotr Poloczek, Jan Polok, Józef Skibiński, Zbigniew Stebel, Stanisław Szalbot,
Henryk Szalbot, Władysław Szalbót, Janusz Szarzec, Roman Szarzec.
Kandydaci: Estera Czyż, Hubert Jurosz.
Informacje:
Zorganizowana działalność łowiecka w Wiśle sięga 1906 roku.
Wtedy powstało Towarzystwo Myśliwskie Wisła i od razu za cel
działania przyjęło hodowlę i ochronę zwierzyny. Wprowadziło płatnych dozorców łowisk, dokarmianie zimowe, nakaz tępienia szkodników, ściganie kłusowników, zakaz strzelania zajęcy na pomyka. Z
takich korzeni 12 lipca 1946 roku powstało Koło Łowieckie „Głuszec” w Wiśle, które jest zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim.
Od powstania do dnia dzisiejszego KŁ „Głuszec” gospodaruje na
tym samym obwodzie łowieckim. Ciężkie zimy i warunki górskie ob-

ligują myśliwych do wymagającej pracy w łowisku, w którym przeważa zwierzyna gruba. Obwód jest dobrze wyposażony w urządzenia
łowieckie. Znajdują się w nim: 53 paśniki dla zwierzyny grubej, 54
ambony i 190 lizawek.
Dokarmianie zimowe, ze względu na trudne warunki, jest stosunkowo intensywne. Przykładowo w sezonie 2015/2016 wyłożono:
karmy objętościowej suchej – 8 ton, karmy objętościowej soczystej –
6,5 tony, karmy treściwej – 4,6 tony, oraz soli – 0,8 tony. Pozyskanie
zwierzyny w sezonie 2015/2016 wyniosło: 3 byki, 4 łanie, 1 cielę, 27
rogaczy, 15 kóz, 5 koźląt, 22 dziki, 5 zajęcy, 48 lisów, 1 borsuk i 13
kun. Zaznaczyć trzeba, że obwód, na którym działa Koło jest sklasyfikowany jako bardzo słaby.
Poza gospodarką łowiecką KŁ „Głuszec” bierze udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej, Dożynkach, współorganizuje „Piknik
Leśny” oraz zawody furmanów. Wspólnie z KŁ „Jarząbek” tworzy
chórek myśliwski „Kwiczoły”.
Co roku, oprócz obowiązkowego „przystrzeliwania”, Koło organizuje zawody w strzelaniu myśliwskim o Puchar Koła w Goleszowie. Koło współpracuje ze szkołami w Wiśle i Cieszynie oraz wiślańskimi przedszkolami w temacie prelekcji dla uczniów oraz zbierania
przez młodzież kasztanów i żołędzi dla zwierzyny. Uczestniczy w
programie reintrodukcji głuszca, prowadzonym przez Nadleśnictwo
Wisła. Ponadto organizuje sesje wyjazdowe Rady Miasta Wisła, na
których myśliwi przybliżają i przedstawiają władzom miasta swoją
działalność i problemy.
KŁ „Głuszec” posiada własną, piękną siedzibę, która mieści się
w budynku OSP Wisła Jawornik. Została wyremontowana i wyposażana przez myśliwych. Działalność Koła jest doceniana, czego
wyrazem są liczne odznaczenia nadane członkom koła, zarówno
okręgowe, jak i krajowe. Podkreślić trzeba, że w uznaniu zasług Kapituła Odznaczeń Łowieckich w 2001 roku nadała Kołu Łowieckiemu „Głuszec” w Wiśle Złoty Medal Zasługi Łowieckiej zaś w grudniu 2015 roku przyznała najwyższe odznaczenie łowieckie ZŁOM.
Darz – Bór!
Piotr Jurosz – Prezes KŁ „Głuszec” w Wiśle

fot. KŁ „Głuszec”

fot. KŁ „Głuszec”

Uroczyste obchody 70–lecia Koła Łowieckiego „Głuszec” w Wiśle odbyły się 15 października w sali OSP Jawornik. W uroczystości
udział wzięli: burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący Rady
Miasta Wisła Janusz Podżorski, prezes Bielskiej Okręgowej Rady
Łowieckiej Franciszek Strzałka, wiceprezes BORŁ Karol Folwarczny, wiceprezes Polskiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka, komendant
Straży Miejskiej w Wiśle Beata Miś, prezes OSP Wisła Jawornik
Marcin Pilch, naczelnik OSP Wisła Jawornik Jan Cieślar, prezesi
oraz łowczowie zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich: „Jarząbek” w
Wiśle, „Olza” w Istebnej, „Istebna” w Istebnej, członkowie zespołu śpiewaczego „Kwiczoły” oraz wielu innych znamienitych Gości,
oczywiście łącznie z myśliwymi Koła Jubilata.
W części oficjalnej Prezes BORŁ Franciszek Strzałka uhonorował KŁ „Głuszec” najwyższym odznaczeniem łowieckim – Z Ł O
M E M – nadanym Kołu przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w
Warszawie w 2015 roku w uznaniu za całokształt działalności Koła.
Odznaczeniami łowieckimi wyróżnieni zostali: Andrzej Czyż, Jan
Polok, Jan Fizek, Władysław Szalbót i Marek Cieślar. W dalszej części uroczystości głos zabierali zaproszeni Goście, życząc KŁ „Głuszec” dalszej pomyślności w pracach na rzecz Koła oraz wiślańskiej
społeczności i środowiska. Po części oficjalnej Goście oraz członkowie Koła zostali zaproszeni do degustacji potraw z dziczyzny oraz
zabawy, która trwała do późnych godzin nocnych.

fot. KŁ „Głuszec”

70 lat Koła Łowieckiego „Głuszec” (1946 – 2016)
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Nowa książka z serii
Monografii Wisły

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

1 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja
kolejnej publikacji dotyczącej przeszłości naszego miasta. W ramach
wydawanej przez Gminę Wisła monografii, ukazała się druga część
z serii Źródła do dziejów Wisły. Są to „Protokoły Wydziału Gminnego Wisły 1919-1934” w opracowaniu i ze wstępem historyk Danuty
Szczypki.
Na początku spotkania przewodnicząca zespołu redakcyjnego i
dyrektor biblioteki Renata Czyż przywitała gości, wśród których znaleźli się: Sylwia Cieślar – wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa
Śląskiego, Tomasz Bujok – burmistrz Wisły, członkowie Rady Miasta
na czele z przewodniczącym Januszem Podżorskim, oraz były burmistrz Karol Nogowczyk. Następnie prowadząca spotkanie przedstawiła przebieg prac nad współczesną Monografią Wisły, podkreślając
zasługi poprzedników. Autorem pierwszej monografii, która ukazała
się w 1888 roku, był Bogumił Hoff. Później nad zbieraniem materiałów
pracowali: ks. dr Andrzej Wantuła, Andrzej Podżorski, Maria Pilch, dr
Teodor Cienciała i Jan Krop. W XXI wieku pod auspicjami Muzeum
Beskidzkiego i kierownictwem Małgorzaty Kiereś rozpoczęły się prace
nad nową, wielotomową monografią. W 2015 roku, po czteroletniej
przerwie, prace zostały wznowione w Miejskiej Bibliotece Publicznej i
dlatego mogła ukazać się nowa pozycja. Jej zawartość i prace nad przygotowaniem do druku przedstawiła Danuta Szczypka, autorka wstępu i
opracowania tego cennego źródła do dziejów Wisły.
Następnie głos zabrał burmistrz Tomasz Bujok, który podziękował za dotychczasową współpracę nieobecnej Małgorzacie Kiereś i
całemu zespołowi redakcyjnemu, a także wyraził uznanie dla pracy
Danuty Szczypki. Z kolei Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sej-

miku Województwa Śląskiego, w imieniu Marszałka Województwa
Śląskiego, wraz z burmistrzem wręczyła złote Odznaki Honorowe
za zasługi dla Województwa Śląskiego. Odebrały je dwie redaktorki monografii: Teresa Łączyńska i Danuta Szczypka. Specjalny list
gratulacyjny od marszałka otrzymał Jerzy Kufa, który w imieniu
wyróżnionych podziękował władzom za docenienie pracy na rzecz
zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Wisły.
Na zakończenie dyrektor biblioteki przedstawiła dalsze plany
wydawnicze i zaprosiła na drugą część spotkania w restauracji Dom
Zdrojowy. „Protokoły Wydziału Gminnego Wisły 1919-1934” można już nabywać w Wiślańskim Centrum Kultury. Zapraszamy!
Więcej zdjęć na stronie biblioteki: http://biblioteka.wisla.pl.
(drc)

Basen w świetle protokołów Wydziału Gminnego 1931–1932
Protokół posiedzenia Wydziału gminnego
z dnia 20. marca 1931 r.
[…]
VI. Sprawę basenu kąpielowego referuje p. [Bogdan] Hoff
zaznaczając, że gmina winna myśleć o budowie basenu plażowo–
kąpielowego, jako odpowiedniejszego i tańszego. Planom wygotowanym przez p. Inż. [Łukasza] Obtułowicza zarzuca referent, że
projektują budowę basenu sportowo–pływackiego, znacznie droższego. Część głęboka ma być od strony południowo–zachodniej
a dno nie betonowo–żelazne, ale wyłożone belkami drewnianemi.
Referent radzi żądać obcji od właścicieli na parcele pod plażę a w
planie regulacyjnym przewidzieć drogę wprost od kościoła ku basenu. Inż. [Ferdynand] Buchta stawia wniosek, by Wydział gminny
upoważnił Przełożeństwo gminne do pertraktacji w sprawie kupna
potrzebnych obszarów pod plażę; ponieważ Śl[ąski] Urząd Wojewódzki w dopisie zaznacza, że jeżeli gmina chce mieć basen, to
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musi dostarczyć grunty. Gmina może uczestniczyć w budowie
basenu o ile kwota wydana na szkołę będzie przez Województwo
gminie zwróconą. Sprawę basenu radzi oddać Komisjom 1) przedsiębiorstw, 2) finansowej i 3) klimatycznej. Wniosek inż. [Ferdynanda] Buchty uchwalono jednogłośnie. […]
Protokół posiedzenia Wydziału gminnego w Wiśle
z dnia 6. czerwca 1931. r.
[…]
Wydział gminny zezwala na użycie tej kwoty na kupno parcel
pod basen warunkowo, jeżeli budowa basenu jest kwestją definitywnie pewną a przeznaczona na ten cel subwencja wojewódzka wpłynie, oraz jeżeli Śląski Urząd Wojewódzki (W[ydział] O[świecenia]
P[ublicznego]) zwróci wydatkowaną z pożyczki inwestycyjnej kwotę
na szkołę 52.117 zł, względnie udzieli pożyczki z Funduszu gospodarczego na pokrycie płatnych zobowiązań elektryfikacyjnych.

4) Kupno parcel potrzebnych pod basen kąpielowy referuje p.
wójt. Ponieważ właściciele parcel potrzebnych pod basen kąpielowy
zgodzili się drogą zamiany odstąpić własne parcele. Wydział gminny
uchwalił zakupić od p. Czesława Kossobudzkiego 11.436 m2 pastwiska po cenie 1 zł i 3581 m2 roli po cenie 4 zł od p. Cz[esława] Kossobudzkiego i p. Gustawa Chlebka. Ostatecznie kupno uzależnia się od
budowy basenu. […]
Protokół posiedzenia Wydziału gminnego w Wiśle
z dnia 18. czerwca 1932.
[…]
I. Wójt odczytał projekt umowy p. Wojewody Śląskiego L.Sm
1322/13 z d. 3 czerwca 1932. w sprawie oddania gminie Wiśle kąpieliska, która następująco brzmi:
Urząd Wojewódzki Śląski oddaje gminie Wiśle wybudowany w
Wiśle basen kąpielowy pod następującemi warunkami:
1) Gmina prowadzi park kąpielowy (zwany w dalszym ciągu kąpieliskiem) jako osobne przedsiębiorstwo gminne.
2) Celem zapewnienia należytej administracji kąpieliska, Wydział Gminny w Wiśle powoła specjalny zarząd kąpieliska
3) Zarząd składa się z 3. osób, z których 2 wybiera Wydział
Gminny z pośród obywateli Gminy, przyczem pożądane jest, aby jeden z tych członków był członkiem wydziału gminnego. Jako trzeci
członek wchodzi do zarządu fachowiec techniczny, którego powołuje
Wydział gminny za zatwierdzeniem Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Ten członek zarządu jest jednocześnie jego przewodniczącym.
4) Zarząd pełni swe czynności według regulaminu, uchwalonego
przez Wydział gminny w Wiśle i zatwierdzonego przez Urząd Wojewódzki Śląski.
5) Przyjmowanie personelu administracyjnego dla eksploatacji
kąpieliska dokonuje Wydział Gminny na podstawie wniosku zarządu.
6) Wszelkie umowy i zobowiązania dotyczące kąpieliska i sposobu jego prowadzenia, jak również urządzanych imprez, zawiera Wydział gminny, lecz tylko na podstawie wniosków zarządu.
7) Wydział Gminny w Wiśle zobowiązuje się dbać o należyty
rozwój kąpieliska, przy czem dochody uzyskane z kąpieliska zostają w pierwszym rzędzie przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej
eksploatacji dalszą rozbudowę kąpieliska.
8) Wydział Gminny w Wiśle uchwala co rok budżet kąpieliska,
jako osobnego przedsiębiorstwa gminnego.
9) Członkom zarządu może być przyznane odszkodowanie z tytułu faktycznych czynności w administracji kąpieliska, którego wysokość ustali Wydział Gminny za zatwierdzeniem Śl[ąskiego] Urzędu
Wojewódzkiego.
10) Bezpośredni nadzór nad działalnością zarządu sprawuje przełożony gminy Wisły.
11) Powyższe zasady administracji kąpieliska obowiązują gminę
na okres 10 lat t.zn. do roku administr[acyjnego] 1942/[194]3 włącznie.
Wydział gminny przyjął treść powyższej umowy oraz zatwierdził
ją jednogłośnie.
Wydział gminny uchwalił jednogłośnie na wniosek p. Jerzego
Niemca złożyć Panu Wojewodzie Dr. Michałowi Grażyńskiemu serdeczne podziękowanie za stałe ojcowskie starania około dobra gminy
Wisły z okazji oddania gminie Wisła cennego daru, w formie basenu
kąpielowego, który niezwłocznie wielce przyczyni się do podniesienia Wisły, jako uzdrowiska.
Uchwalono prosić p. Inż [Eugeniusza] Zaczyńskiego oraz p. kierowników Jerzego Niemca oraz Michała Cieślara o opracowanie do
przyszłego posiedzenia, projektu regulaminu basenowego. […]
VI. Wydział gminny uchwalił jednogłośnie urządzić uroczystość
otwarcia oraz poświęcenia basenu kąpielowego na dzień 29. czerwca
1932 godz. 2. popołudniu.
Uchwalono powołać komitet obchodów poświęcenia oraz
otwarcia basenu kąpielowego, który ma zwołać posiedzenie or-

ganizacyjne oraz obmówić bliższy program poświęcenia basenu.
Zwołanie posiedzenia organizacyjnego powierzono p. Antoniowi
Halamie.
VII. Wydział gminny zatwierdził uchwałę Rady gminnej w sprawie wykonania niezbędnych robót inwestycyjnych przy basenie kąpielowym na kwotę łączną 11,500´– zł.[…]
Protokół posiedzenia Wydziału gminnego w Wiśle
z dnia 22. czerwca 1932.
[…]
I. Wójt zdaje sprawozdanie z delegacji do p. Wojewody, które
przyjęto do wiadomości. Pan Wojewoda przyrzekł uczestniczyć przy
otwarciu basenu kąpielowego.
II. Wydział gminny uchwalił wybrać do Zarządu basenu kąpielowego p. kierownika Michała Cieślara oraz radnego Naglika Franciszka.
Uchwalono na przewodniczącego Zarządu basenu kąpielowego
powołać p. Inż. Eugenjusza Zaczyńskiego z Katowic za wynagrodzeniem 25 zł za przyjazd oraz odjazd w następny dzień wieczorem. Wszystkie zaś inne nieprzewidziane wydatki, związane ściśle
z basenem kąpielowym, mogą być uwzględnione przez Wydział
gminny, lecz na wniosek Zarządu basenowego. Jednakowoż na życzenie p. Inż. [Eugeniusza] Zaczyńskiego, jako przewodniczącego
Zarządu basenu kąpielowego, zniżono djety wyjazdowe do biletu
3–klasy z Katowic do Wisły oraz z powrotem plus 7 zł za każdy
24–godzinny pobyt w Wiśle w sprawach basenowych.
III. Wydział gminny uchwalił na wniosek p. Jerzego Pinkasa
zaciągnąć w Śl[ąskim] Komunalnym Funduszu zapomogowo–pożyczkowym, pożyczkę w kwocie 3.000 zł na dodatkowe niezbędne
inwestycje przy basenie kąpielowym na okres 5 lat o oprocentowaniu
niewyższym niż 4% od sta w stosunku rocznym i subwencji w kwocie 3.000 zł.
IV. Wydział gminny uchwalił na wniosek p. Pawła Poloczka oddać budowę oraz eksploatację kiosku restauracyjnego przy basenie
kąpielowym p. Wandzie Żwakowej w Wiśle l.d. 676. z tem, że w dniu
1. kwietnia 1933 r. kiosk wymieniony staje się własnością gminy, bez
jakiegokolwiek odszkodowania ze strony gminy.
V. Wydział gminny uchwalił na wniosek p. Józefa Poloka przeznaczyć kwotę 150 zł na urządzenie imprezy przy otwarciu basenu
kąpielowego, która będzie pokryta częściowo z dochodów basenowych, a częściowo z taksy klimatycznej.
VI. Wydział gminny zatwierdził tymczasowy regulamin Zarządu
basenu kąpielowego. […]
Protokół nadzwyczajnego posiedzenia Wydziału gminnego
w Wiśle z dnia 26 czerwca 1932 r.
[…]
Wójt zagaił posiedzenie i stwierdził, że posiedzenie to jest nadzwyczajne i uroczyste, w celu zaofiarowania dyplomu honorowego
obywatelstwa gminy Wisły J[aśnie] Wielm[ożnemu] Panu Wojewodzie Dr. Michałowi Grażyńskiemu.
Po przemowie p. radnego Jerzego Niemca, w której wyraźnie zaznaczył wielkie zasługi p. Wojewody poniesione w kierunku rozwoju
gminy Wisły, jako Uzdrowiska – klimatycznego uchwalił Wydział
gminny jednogłośnie prosić Czcigodnego Pana Wojewodę Dr. Michała Grażyńskiego o łaskawe przyjęcie honorowego obywatelstwa
Gminy Wisły.
Wybrano delegację, która wręczy w dniu otwarcia basenu kąpielowego t.j. 29 czerwca 1932. dyplomu honorowego obywatelstwa
J[aśnie] W[ielmożnemu] P[anu] Wojewodzie.
Na tem Wójt zamknął uroczyste nadzwyczajne posiedzenie.
(–) Paweł Drózd
(–) Paweł Nogowczyk
(–) Franiszek Naglik
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Frances M. Doss, Szeregowiec Doss, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 2016.
Medalem Honoru przyznawanym przez Kongres Stanów Zjednoczonych odznaczane są osoby, które wyróżniły się znacząco walecznością i odwagą. Narażały życie wypełniając swe powinności
i wykraczając daleko poza granice obowiązku. Wśród tych bohaterów znalazł się sanitariusz starszy szeregowy Desmond Thomas Doss, walczący
podczas wojny na Okinawie. Z powodu przekonań religijnych odmawiał
przyjęcia broni i nigdy nie zabił nieprzyjacielskiego żołnierza. Jednakże
jego niewiarygodny czyn, dokonany pod ciągłym obstrzałem, przyniósł
mu szacunek i uznanie prezydentów i generałów, żołnierzy i cywilów,
czyniąc go jednym z najbardziej nietypowych amerykańskich bohaterów.
Dzięki niezwykłej odwadze i niezachwianej determinacji w obliczu skrajnie niebezpiecznych warunków st. szer. D. T. Doss ocalił życie wielu żołnierzy. Warto poznać biografię legendarnego żołnierza, bohatera głośnego
filmu Mela Gibsona, który właśnie wszedł na ekrany polskich kin.
Magdalena Zimny–Louis, Zaginione, Wydawnictwo „Świat
książki”, Warszawa 2016.
Miłość, zdrada, odrzucenie, bolesne wybory i niezrozumiałe decyzje. A
wszystko z historią dwóch krajów w tle. Polska w czasach komunizmu i
pierwszych zrywów Solidarności oraz Armenia – naznaczona krwią i niełatwą historią. Helena poszukuje swej matki w Armenii i powodów, dla
których przed laty porzuciła ją w Polsce, uciekając z ormiańskim lekarzem.
Ciocia Heleny sporo wie o przeszłości i boleśnie ją wspomina, choć jej
„prawda” nie do końca jest oczywista. Nie chce jednak pomóc siostrzenicy
w próbie poszukiwania jej matki. Bohaterka pragnie jednak zmierzyć się z
przeszłością i wyjeżdża do Armenii. Trzy kobiety, trzy historie i życie każdej
z nich, które nie było łatwe. Czy wyszły zwycięsko ze swojej próby, czego
się nauczyły, czy odnalazły spokój i szczęście? Zachęcamy do przeczytania.
Joanna Olech, Porwanie, Wydawnictwo Egmont Polska, Warszawa 2016.
Po przygodach zielonego smoka Pompona przyszedł czas, by poznać
kolejne postacie wykreowane przez współczesną polską autorkę, która
jest jednocześnie ilustratorką swych powieści. Seria „Szkoła detektywów
Emila Wykopka” zaczyna powoli stawać się marką, bowiem ranga spraw
podejmowanych przez młodych poszukiwaczy staje się coraz poważniejsza (oczywiście w ich mniemaniu). Piątka przyjaciół i chomik Pyszczek
to brygada nie do pokonania, ale czy tym razem nie dadzą się przypadkiem wywieść w pole? Po tej książce spodziewać można się niejednego,
ale obiecuję – będzie zabawnie.
Oprac. MBP w Wiśle

Ślązacy w Teksasie
17 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia
odbyło się niezwykle interesujące spotkanie z reżyserem Włodzimierzem Pawlakiem oraz jego filmami o Polakach w Ameryce. Ślązacy
wyemigrowali do Teksasu w połowie XIX wieku. Filmy dokumentalne na ich temat powstały w 1998 roku, w związku z eliminacjami
do konkursu gwarowego „Po naszymu, czyli po śląsku”. Ich autorem
i realizatorem jest Włodzimierz Pawlak, reżyser, autor scenariuszy i
realizator telewizyjny, przede wszystkim spektakli Teatru Telewizji i
programów rozrywkowych.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć dwa dokumenty: „Po
naszymu, czyli po…” oraz „Polacy w Teksasie”. Pierwszy to reportaż
z pobytu ekipy telewizyjnej i Radia Katowice w San Antonio i okolicy, ukazujący stan zachowania gwary górnośląskiej wśród potomków
emigrantów. Drugi to opowieść o pierwszych osadnikach śląskich w
Ameryce, trudach ich życia i dniu dzisiejszym w miejscowościach
takich jak Panna Maria, Częstochowa czy Kościuszko. Obecnie
Ślązacy w Teksasie rzadko już mówią po polsku, kolejne pokolenia
ulegają amerykanizacji, ale oprócz angielskiego świetnie władają hiszpańskim. Ślązacy żyją bowiem w wielokulturowym środowisku, a
ich najbliższymi sąsiadami są Meksykanie, którzy nauczyli ich uprawy kukurydzy i bawełny.
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3 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia
odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia…”. Co
roku w listopadzie biblioteka stara się bowiem przypomnieć jedną
postać związaną z Wisłą, która zatarła się w pamięci mieszkańców, a
którą warto z mroku zapomnienia wydobyć na światło dzienne. Tym
razem w 190. rocznicę urodzin i 130. rocznicę śmierci przybliżona
została postać Jana Bujaka (1826–1886).
Wykład zilustrowany prezentacją multimedialną wygłosiła historyk Danuta Szczypka, która pierwszy szkic biograficzny o Janie
Bujaku opublikowała w 2009 roku w pierwszym tomie „Rocznika
Wiślańskiego”. Inspiracją do badań, a w konsekwencji do odkrycia
wybitnego wiślanina było jedno zdanie zawarte w monografii Wisły
pióra Bogumiła Hoffa: „Zmarły w 1886 roku Jan Bujak, radca skarbu we Lwowie i Wiedniu, również był synem górala wiślańskiego”.
Dzięki poszukiwaniom archiwalnym i nawiązaniu kontaktu z potomkami udało się częściowo zrekonstruować życie uzdolnionego
górala, który ukończył Gimnazjum ewangelickie w Cieszynie, liceum w Preszburgu (Bratysławie) oraz studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie. Pracował w skarbowości w Tarnopolu, Lwowie
i Wiedniu, osiągając wysokie stanowiska na poziomie krajowym w
monarchii Habsburgów. Należał do pionierów odrodzenia narodowego na Śląsku Cieszyńskim, a wśród jego kolegów z ławy szkolnej byli Andrzej Cinciała, Paweł Stalmach, Andrzej Kotula, Jerzy
Heczko, Andrzej Szarzec. Jan Bujak osiadł w Galicji, ale wprowadzał język polski w urzędach, pomagał tłumaczyć akty prawne, a
nawet wraz ze szwagrem, ks. Teodorem Haase, przygotował do druku postyllę Grzegorza
z Żarnowca. Na Śląsk
Cieszyński przesyłał
także polskie książki,
które zasilały miejscowe biblioteki.
Najlepsi uczniowie z Wisły od 2009
roku otrzymują Nagrodę im. Jana Bujaka. Wyróżnienie przyznawane jest co roku
tylko jednej osobie. W ten sposób utrwala się pamięć o niezwykłej
postaci, która na trwałe wpisała się w dzieje Śląska Cieszyńskiego.
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Biblioteka poleca

O Janie Bujaku w bibliotece

Po projekcji filmów z Włodzimierzem Pawlakiem rozmawiała
dyrektor biblioteki, był też czas na pytania publiczności. Reżyser
wspominał pracę w Ośrodku Telewizji Katowice, realizacje spektakli Teatru Telewizji, które emitowane były na żywo oraz transmisje
wielkich wydarzeń, które miały miejsce w Spodku, jak występy artystyczne podczas Mistrzostw Świata w hokeju czy wizyty wodzów
zaprzyjaźnionych państw Demokracji Ludowych w okresie PRL. Biblioteka dziękuje Włodzimierzowi Pawlakowi za spotkanie, a uczestnikom za udział i poleca książki na temat śląskiej emigracji do Ameryki, które są dostępne w wypożyczalni.		
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

Najstarsze wiślańskie
dokumenty

Podczas konferencji referaty wygłosili: dr hab. Wacław Gojniczek – historyk i archiwista z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Marcin Gabryś – kustosz Biblioteki i Archiwum Tschammera w Cieszynie i Danuta Szczypka – opiekunka archiwum
parafialnego. Referat nadesłany przez prof. AJD Janusza Spyrę
przedstawiła w zastępstwie Renata Czyż – dyrektor biblioteki.
Wystąpienia dotyczyły potrzeby archiwizowania dokumentów,

Dzień Pluszowego Misia
w bibliotece
Biały, szary, beżowy, pluszowy, mięciutki… do przytulania.
Każdy pewnie pamięta swojego misia z dzieciństwa. W taką sentymentalną podroż, uczniów klas I i II b z Zespołu Szkół nr 1
w Wiśle zabrała poetka mieszkająca w Mysłowicach – Gabriela
Kotas. Spotkanie odbyło się 24 listopada i zorganizowane zostało
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle z okazji Dnia Pluszowego Misia.
Pisarka od samego początku nawiązała wspaniały kontakt z
dziećmi, prezentując im swoje tomiki z wierszami pt. „Gabrysia
dzieciom” i „Leśna przygoda”. Bardzo zainteresowała słuchaczy przygodami misiowej rodzinki. Dzieci miały okazję wyjść
na środek, by prezentować wykonane przez pisarkę oryginalne,
szydełkowane misie, które stawały się bohaterami czytanych opowieści. Postacie najnowszej książeczki, która ukazała się zaledwie
tydzień temu, mama Michalina, tata Barnaba i synek Michałek na
dobre zaprzyjaźniły się z dziećmi. Zachęcały je do podejmowania
rozważań na temat świątecznych postanowień, relacji rodzinnych,
czy dzielenia się opowieściami o zwierzętach. Pytaniom i wspomnieniom nie było końca. Jednak na uczestników czekały jeszcze
dwie niespodzianki. Każde dziecko miało możliwość nabyć ksią-

fot. MBP w Wiśle

zasobów archiwów ewangelickich w Cieszynie i Wiśle oraz najstarszych dokumentów znajdujących się w wiślańskiej placówce.
Na zakończenie spotkania proboszcz Parafii Ewangelicko–
Augsburskiej w Wiśle ks. Waldemar Szajthauer w towarzystwie
kuratora Leszka Podżorskiego podziękował twórcom archiwum.
Podziękowania i gratulacje odebrali: Danuta Szczypka – główna wykonawczyni projektu, Wanda Kuczera, Łucja Brzeżycka
z Książnicy Cieszyńskiej, Wacław Gojniczek i Marcin Gabryś.
Następnie głos zabrał ks. bp senior Paweł Anweiler, który wyraził
uznanie dla pracy Danuty Szczypki oraz konsekwencji w realizacji podjętego zadania.
Po konferencji organizatorzy zaprosili licznie zgromadzoną
publiczność do zwiedzania archiwum znajdującego się w tzw.
starej szkole oraz wystawy przygotowanej w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wiśle. Wystawa składa się z kopii najstarszych dokumentów zgromadzonych w archiwum parafialnym. Pochodzą
one z XVIII wieku i dotyczą nie tylko dziejów parafii, ale też gminy: kameralnej wsi Wisła i obowiązków poddańczych jej mieszkańców wobec księcia i Kościoła rzymskokatolickiego. Wystawę
można zwiedzać w godzinach pracy biblioteki do 30 grudnia. Serdecznie zapraszamy!			
Renata Czyż
żeczkę i poprosić o pamiątkowy wpis, a biblioteka uczniom klasy
I sprezentowała śliczne szydełkowe misie, które rozdał „prawdziwy” miś. Druga grupa także go spotkała. Tym razem częstował
dzieci słodyczami. Najwięcej radości sprawiły dzieciom nowo
zakupione wiersze, które od razu były chętnie czytane.
Składamy serdeczne podziękowania Gabrieli Kotas za przybliżenie nam swojej twórczości i pasji, dzieciom dziękujemy za
aktywność i życzymy, by szydełkowe misie towarzyszyły im jak
najdłużej i przypominały o dzisiejszym miłym spotkaniu w bibliotece.
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle
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Parafia Ewangelicko–Augsburska w Wiśle oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia zorganizowały 10 listopada konferencję pt. „Źródła do dziejów Wisły. Zasób Archiwum
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle”, która odbyła się w
Domu Zborowym. Wśród gości znaleźli się m.in. duchowni na
czele z biskupami seniorami ks. Pawłem Anweilerem i ks. Januszem Jaguckim, burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok oraz radni
powiatowi i miejscy. Na sali nie zabrakło Krzysztofa Szelonga –
dyrektora Książnicy Cieszyńskiej, która wsparła parafię wykonując dezynfekcję jej zbiorów archiwalnych i bibliotecznych.
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Laury Ziemi Cieszyńskiej wręczone

Zanim wręczono laury zaprezentowano program artystyczny,
który wykonali: Chór „Lutnia” ze Strumienia, Orkiestra Dęta „Glorieta” z Jaworza oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im.
Janiny Marcinkowej z Cieszyna.
Ksiądz Waldemar Szajthauer
Urodzony 18 sierpnia 1961 roku w
Rydułtowach, ordynowany 13 grudnia
1987 roku. Rodzinna Parafia to Parafia
Ewangelicko–Augsburska w Rybniku,
gdzie rozpoczął swoją służbę duszpasterską jako wikariusz Biskupa Diecezji Katowickiej. W roku 1997 objął
wiślańską Parafię Ewangelicko–Augsburską. Od tego czasu działa na rzecz
społeczności lokalnej wnosząc w nią
nowe, pozytywne wartości, które mogą
zostać powszechnie uznane za godne
naśladowania. Jest znanym animatorem
nie tylko życia religijnego, ale także kulturalnego miasta Wisła oraz Śląska Cieszyńskiego w ogóle, dba o dziedzictwo
historyczne i narodowe, promując nasz
region w kraju i poza jego granicami.
Działa również na niwie ekumenizmu.
Pod duszpasterską opieką księdza
proboszcza w Parafii Ewangelicko–
Augsburskiej w Wiśle działają: Chór
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Mieszany, Chór Dziecięcy, Zespół Młodzieżowy i Orkiestra Misyjna,
które koncertują w kraju i za granicą, reprezentując Wisłę i Powiat
Cieszyński. Ksiądz Szajthauer kontynuuje pracę przy organizacji wydarzeń muzycznych odbywających się od lat w kościele ap. Piotra
i Pawła, takich jak Dni Muzyki Organowej. W poprzednich latach,
we współpracy z Wiślańskim Centrum Kultury, współorganizował
kameralne koncerty w ramach Lata z Filharmonią. Samodzielnie lub
przy współpracy z instytucjami miasta organizuje koncerty m.in.
takich wykonawców jak Zespoł Pieśni i Tańca „Śląsk” czy „Ziemi
Cieszyńskiej”, chórów i zespołów zagranicznych goszczących w Polsce na zaproszenie Kościoła oraz innych muzyków i dyrygentów, np.
Jean–Claude Hauptmanna.
Z inicjatywy ks. Waldemara Szajthauera reaktywowana została
księgarnia parafialna, a w 2003 roku Wydawnictwo Luteranin, które publikuje nie tylko kwartalnik pod tym samym tytułem (obejmujący sześć parafii), ale także inne wydawnictwa ciągłe i książkowe.
Od ośmiu lat ukazuje się „Rocznik Wiślański”, na łamach którego
publikowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące
historii i mieszkańców Śląska Cieszyńskiego bez względu na wyznanie. W zakresie wydawniczym ksiądz proboszcz współpracuje z
miastem Wisła, Powiatem Cieszyńskim i Województwem Śląskim,
pozyskując środki na publikacje książek poświęconych pisarzom, dowódcom wojskowym i instytucjom związanym z Wisłą i Śląskiem
Cieszyńskim. Dotąd ukazało się osiem wartościowych pozycji, często będących pokłosiem konferencji i sesji naukowych, które ksiądz
proboszcz współorganizuje i osobiście w nich uczestniczy, m.in. prowadząc obrady czy przygotowując słowa wstępne do publikacji.
Ks. Waldemar Szajthauer w sali Domu Zborowego często gości
uczestników różnych wydarzeń: Forum Ewangelickiego, spotkań
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich, samorządów naszego regionu, konferencji współorganizowanych wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Wiśle. jest współorganizatorem Wojewódzkiego
Konkursu Recytatorskiego Poezji Metafizycznej i wielu innych. Przy
jego udziale odbywają się promocje książek i projekcje filmowe, a
także młodzieżowe festiwale piosenki i Wieczory Kolęd organizowane przez Wiślańskie Centrum Kultury. Ponadto ksiądz proboszcz
współpracuje z placówkami oświatowymi, zwłaszcza z Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha i Społecznym Ogniskiem Muzycznym w Wiśle. Udziela się w komitetach i gronach doradczych
szkół i instytucji kulturalnych miasta, m.in. przyczynił się do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Jerzego Drozda.

fot. Łukasz Bielski
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11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
odbyła się uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej,
podczas której wybitnym osobowościom Śląska Cieszyńskiego wręczono laury Ziemi Cieszyńskiej. W roku 2016 Rada Miasta Wisła
zadecydowała o przyznaniu Srebrnej Cieszynianki ks. Waldemarowi
Szajthauerowi.
Proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle, którego
sylwetkę prezentujemy poniżej, znalazł się wśród 14 tegorocznych
laureatów. Drugim „wiślańskim” akcentem było przyznanie przez
Gminę Istebna Srebrnej Cieszynianki Tadeuszowi Papierzyńskiemu,
który obecnie jest pracownikiem Urzędu Miasta. Pozostałymi laureatami Srebrnej Cieszynianki zostali: Ludwik Gluza – Brenna, Maria
Pytel – Chybie, Władysława Magiera – Cieszyn, Adam Pastucha –
Dębowiec, Zygmunt Podkówka – Jaworze, ks. Emil Gajdacz – Goleszów, Krzysztof Czakon – Hażlach, Krzysztof Greń – Skoczów,
Arkadiusz Mleczko – Strumień, Henryk Kania – Ustroń, Henryk Kawik – Zebrzydowice i Marta Kawulok – Powiat Cieszyński. Złotą
Cieszyniankę otrzymał w tym roku Witold Dzierżawski.

fot. Łukasz Bielski

Jako proboszcz wiślańskiej parafii odnowił kontakty z potomkami wiślan we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia) i stale utrzymuje kontakty z tamtejszymi parafianami i Słowackim Kościołem Ewangelickim
Augsburskiego Wyznania w Serbii. Współorganizuje pobyty dzieci z
Ostojićeva na obozach wypoczynkowych w Wiśle, wspomaga parafię przez zbiórki na remont tamtejszego kościoła oraz współpracuje
z miastem Wisła w zakresie
kontaktów z partnerską gminą
Čoka.
Jako proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle ks. Waldemar
Szajthauer doprowadził do
remontu kościoła ap. Piotra i
Pawła, współfinansowanego
ze środków z Unii Europejskiej. Najpierw wyremontowano elewację świątyni, a w
tym roku jej wnętrze. Dzięki
osobistemu zaangażowaniu
księdza proboszcza, zabytkowy kościół wzniesiony po
Patencie tolerancyjnym został
kompleksowo
odrestaurowany i cieszy oczy nie tylko
mieszkańców, ale także licznych turystów odwiedzających centrum Wisły.
Ks. Waldemar Szajthauer
dba o dziedzictwo kulturowe, historyczne i narodowe regionu. Organizowane koncerty i publikowane pozycje często związane są z kulturą ludową, dziedzictwem kulturowym (zwłaszcza bibliotecznym i archiwalnym) oraz narodowym (m.in. publikacje nt. mjr. Adolfa Pilcha
i ofiar obozu w Mauthausen–Gusen). Dzięki staraniom m.in. księdza

proboszcza w hitlerowskim obozie zagłady w Gusen na terenie Austrii zostali upamiętnieni polscy ewangelicy i wiślańskie ofiary totalitaryzmu: kompozytor Jan Sztwiertnia, nauczyciel Michał Cieślar i ks.
Władysław Pawlas. Odsłonięciu tablicy pamiątkowej towarzyszyła
wystawa oraz publikacja, a także koncert muzyki poważnej powtórzony później w Wiedniu, a złożony m.in. z utworów Jana Sztwiertni.
Z tego ważnego wydarzenia powstały dwie relacje filmowe, które miały
emisję w telewizji regionalnej.
Dzięki przychylności ks. proboszcza powstało archiwum i zabytkowa biblioteka parafialna, w
których przechowywane są skarby
dziedzictwa historycznego Wisły.
Cenne archiwalia, rękopisy i starodruki znalazły swoje pomieszczenie
w budynku parafialnym, podlegają
ochronie i służą badaniom naukowym. Stopniowym pracom ratującym kulturę materialną podlegają
ruchomości parafialne, m.in. najstarszy ołtarz czy nagrobek pastora Lehockiego przeniesiony z cmentarza
katolickiego do kościoła ewangelickiego w Wiśle (kopia pozostała na
cmentarzu katolickim).
Społeczna działalność ks. Waldemara Szajthauera zasługuje na
wyróżnienie, bowiem przynosi wymierne korzyści wspólnocie lokalnej w obszarach: społecznym, regionalnym, tradycji kulturalnych i wartości uniwersalnych. Ponadto
promuje Wisłę i Powiat Cieszyński w kraju i za granicą, pokazując
nasz region z jak najlepszej strony.
Łukasz Bielski
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SYLWESTER

Z GWIAZDAMI

31 grudnia zapraszamy na Sylwester w Wiśle.
Magiczna noc w klimatach lat 90.
Rozpocznie się o godz. 19:00. Wstęp wolny!

W Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny zobaczymy
prawdziwe Gwiazdy

90’ Festival.

Zagrają Real McCoy (hity m.in. „Runaway”,
Another Night”), DJ Quicksilver („Bellisima”,
“I Have a Dream”), DJ Marco i DJ Muushe.
Zabawa zapowiada się znakomicie.
Można również za kwotę 200 złotych od osoby
wykupić wstęp do Strefy VIP
(ogrzewany namiot z cateringiem i przekazem live).

Szczegóły na: www.sylwesterwisla.pl
Organizatorem głównym wydarzenia jest Fundacja Militarny
Instytut Historyczny z Bielska-Białej.
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Jesień w Zespole Szkół nr 1

Samorząd szkolny pod opieką Anity Binek organizuje dla uczniów dni tematyczne, konkursy na rozpoznanie miejsc w Wiśle, czy
też konkurs „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”.
Obecnie szkoła przygotowuje się do nowych przedsięwzięć, spośród których najbliższymi są konkursy przedmiotowe z języka polskiego i matematyki oraz spotkanie świąteczno–noworoczne.
Koniec października i listopad to czas, w którym również gimnazjaliści mają okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w konkursach. W wiślańskim gimnazjum przeprowadzane są konkursy szkolne,
miejskie, powiatowe, regionalne oraz ogólnopolskie z wielu przedmiotów. Młodzież uczestniczyła m.in. w konkursach Olimpusa z matematyki, geografii czy angielskiego i kuratoryjnych konkursach przedmiotowych, w których dwie uczennice awansowały do kolejnego etapu
z języka polskiego. Pod okiem polonistów uczniowie zmierzyli się z
„rozhisteryzowanym cietrzewiem czmychającym tuż–tuż spopod tui”
w szkolnym konkursie ortograficznym, reprezentowali również szkołę
w XXIV Konkursie Recytatorskim im. Ludomiry Krop.
Sportowcy zacięcie rywalizowali w zawodach na szczeblu powiatowym i regionalnym. W sztafetowym biegu przełajowym zarówno chłopcy jak i dziewczyny zajęli w zawodach powiatowych 2.
miejsce, awansując do rejonu, gdzie dziewczyny minimalnie tylko
ustąpiły drużynie z Cieszyna zdobywając tytuł wicemistrzyń. W tenisie stołowym drużyna dziewcząt zdobyła 3. miejsce w powiecie,

fot. Zespół Szkół nr 1

Aby stworzyć uczniom warunki do rozwijania zainteresowań,
wspierania talentów, zdobywania wiedzy i umiejętności na coraz wyższym poziomie, nauczyciele i dyrekcja dbają o doposażanie pracowni,
zdobywanie pomocy dydaktycznych i nowoczesnego sprzętu multimedialnego. W minionym miesiącu Gimnazjum nr 1 w Wiśle wzbogaciło
się o profesjonalną pracownię językową oraz kolejną tablicę multimedialną. Było to możliwe dzięki realizacji projektu unijnego „Klucz
do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle”. Z całych sił staraliśmy się również o generalny remont pracowni chemicznej, składając wniosek w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach. Niestety, tym razem nie udało się pozyskać środków.
Również samorząd uczniowski aktywnie pracuje, organizując
imprezy i konkursy dla uczniów. 28 października odbyło się w szkole
Święto Dyni i konkurs na najśmieszniejszą dynię klasową. Ogromne
zaangażowanie wielu uczniów i wysoki poziom prac spowodowały, iż samorząd wraz z dyrekcją postanowili nagrodzić wszystkich
uczniów szkoły „dniem bez sprawdzianu”. Z kolei 4 listopada starsi
koledzy przywitali w gronie uczniowskim pierwszoklasistów, organizując gry i konkursy między klasami, w których niepokonaną okazała
się klasa sportowa.
Monika Cieślar, Edyta Soluch–Cieślar

Wspaniała zabawa podczas
Wiślańskich Jendrysków!
26 listopada w OSP Wisła Jawornik odbyły się tradycyjne Wiślańskie Jendryski. Imprezę zorganizowało Wiślańskie Centrum Kultury. Uczestnicy zabawy wspaniale się bawili przy muzyce i śpiewie
zespołu Magnum. Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.
Natalia Bujok
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Październik i listopad minął pod hasłem wycieczek przedmiotowych oraz konkursów szkolnych, miejskich, powiatowych i ogólnopolskich. W połowie października w naszej szkole odbyły się
drużynowe zawody szachowe. Nasza drużyna zajęła 1. miejsce, a
najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Oliwier Dychus z
klasy VI B. Nasi szachiści reprezentowali Wisłę na etapie powiatowym i uplasowali się na 8. miejscu.
Młodsze dzieci przygotowywały się do uroczystego pasowania
na pierwszoklasistę, a także brały udział w konkursach organizowanych w szkole, m.in. w konkursie „Bajkowy Świat Książki” oraz w
Konkursie Pięknego Czytania. W listopadzie odbył się szkolny i międzyszkolny konkurs recytatorski. W XXIV Konkursie Recytatorskim
im. Ludomiry Krop nasi uczniowie odnieśli sukcesy, zajmując 2. i 3.
miejsce w kategorii I–III oraz 3. miejsce w kategorii klas IV–VI. Sukcesy odnosi także Marta Szarzec, która została półfinalistką konkursu
„Po naszymu, czyli po śląsku” oraz zdobyła 1. miejsce w posiadach
gawędziarskich, odbywających się w tym roku w Milówce.
Szkoła organizowała jesienne wycieczki, mające na celu poznawanie najbliższej okolicy oraz jej walorów przyrodniczych. Klasy
szóste zdobywały Baranią Górę, klasa czwarta podziwiała piękne
widoki z Cieńkowa, poznała historię skoczni narciarskiej im. Adama Małysza i Rezydencji Prezydenta RP, a klasy piąte odwiedziły
Rezerwat Głuszca.
Uczniowie uczestniczyli także w wielu spotkaniach, prelekcjach
i spektaklach profilaktycznych, m.in. w spotkaniu z panem Pająkiem,
który przybył do nas w tym roku z pajęczakami, w prelekcji na temat
holokaustu, w zajęciach profilaktycznych „Radzimy sobie ze stresem”, a młodsze klasy uczestniczyły w spektaklu profilaktycznym
„Wielkie hece w bibliotece”.

awansując do rozgrywek rejonowych, natomiast
w szachach mieszana drużyna naszego gimnazjum
wywalczyła 3. miejsce w powiecie i 6. w rejonie.
Uczniowie klas artystycznych przygotowali program poezji patriotycznej z okazji Święta Niepodległości. Uczestniczyli również w
warsztatach teatralnych w bielskim Teatrze Lalek „Banialuka” i poznawali proces powstawania filmów animowanych w Studio Filmów
Rysunkowych. Ponadto obejrzeli spektakle teatralne „Zielona Gęś”
K. I. Gałczyńskiego i „Sen nocy letniej” Szekspira. Natomiast prace
graficzne naszych artystów, wykonane techniką linorytu i suchej igły,
można było podziwiać w galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury.
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Nowy rok szkolny to również nowe pomysły i wyzwania. Dlatego
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 postanowili, jak co roku, wzbogacić ofertę edukacyjną poprzez wprowadzenie do programu coś nowego i poszerzającego działalność szkoły. Zaowocowało to złożeniem do
Kuratorium Oświaty w Katowicach 6 wniosków dotyczących wpisania
naszych pomysłów na listę Innowacji Pedagogicznych.
Oto one:
„Rycerz Eurydyta” – autor Halina Raszka. Innowacja ta ma służyć
kształtowaniu u uczniów postaw prospołecznych, a konkretnie cech rycerskich – szlachetności, odwagi, uczciwości, lojalności, prawdomówności,
akceptacji inności, tolerancji, empatii, pracowitości, otwartości oraz w dobie cyfryzacji i komputeryzacji przywracać wartość słowu czytanemu, poprzez promowanie czytelnictwa. Innowacja „Rycerz Erudyta” ma na celu
nagradzać pozytywne zachowania uczniów oraz poszerzać jego horyzonty
myślowe, a tym samym stwarzać w środowisku szkolnym sprzyjające warunki do nauki i zabawy. Ma również inspirować do samodzielnego rozwijania swoich zainteresowań i talentów oraz przygotowywać przyszłościowo do odpowiedzialnego bycia rodzicem, pracownikiem i obywatelem.
„Piątek z Bajką” – autor Joanna Bolechowicz–Świerczek. Pomysł
na tą innowację zrodził się na skutek zauważenia potrzeby rozwijania
zainteresowań czytelniczych już u najmłodszych uczniów. To kontakt
z książkowym językiem, szata graficzna i ilustracje wzbogacają słownictwo, rozwijają wyobraźnię, kształtują spostrzegawczość i pobudzają do
twórczej aktywności. Przyczyniają się do poszerzania wiedzy o otaczającym świecie, uczą tolerancji, rozumienia i stosowania norm moralnych.
Wprowadzenie tej innowacji uatrakcyjni zajęcia czytelnicze, podczas
których zaproszeni rodzice będą czytać wybrane bajki dzieciom z klasy
I. Będzie to wspólnie spędzony czas dzieci z rodzicami w szkole.
„Systematycznie kapitał odkładam” – autor Joanna Bolechowicz–
Świerczek. Jest to innowacja pedagogiczna, skierowana do uczniów, będących członkami SKO, której realizacja przyczyni się do poszerzenia
wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii. Oszczędzania, przedsiębiorczości i zarządzania swoimi finansami można się nauczyć, dlatego ważne
jest, aby wykorzystać naturalną ciekawość, chęć uczenia się, chęć pozyskiwania nowych doświadczeń w celu wprowadzenia dziecka w zawiły
świat finansów. Szacunek do pieniędzy i umiejętność dbania o swoją
kondycję finansową zaprocentuje w przyszłości. Chociaż ekonomia jest
poważną nauką, to edukacja ekonomiczna odbywająca się przez atrakcyjne gry i zabawy będzie dla uczniów interesującym doświadczeniem.
„Nauka pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle”
– autor Jarosław Sobczyk. Ruch w wodzie przynosi wiele pozytywnych
efektów w organizmie młodego człowieka. Pływając hartujemy ciało,

Nauczyciele „Stalmacha”
dzielą się doświadczeniem

fot. LO im. P. Stalmacha

CLIL (Content and Language Integrated Learning) oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo–językowe. Ta innowacyjna metoda nauczania była, oprócz nauki języka angielskiego, celem wyjazdu
grupy nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w
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fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Innowacje w SP5

wzmacniamy mięśnie i stawy, doskonalimy układ krążenia i oddychania.
Umiejętność pływania zwiększa bezpieczeństwo przebywania nad wodą.
Nauczenie pływania stanowi troskę o zdrowie dzieci oraz ich odpowiedzialność za zdrowie i życie innych. Ruch w wodzie to również dobra zabawa i efektywne wykorzystanie czasu wolnego.
,,Organizacja fakultetu rekreacyjno–sportowego dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle” – autor Jarosław Sobczyk. W dobie wszechobecnych gier komputerowych i biernego spędzania czasu
istnieje ogromna potrzeba wprowadzania dodatkowy zajęć sportowych.
Aktywność fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w życiu człowieka.
Szczególnie ważną i nieocenioną funkcję spełnia w odniesieniu do dzieci
i młodzieży. Bawiąc się młody człowiek nabywa nowych umiejętności
i wiadomości. Uprawiając systematycznie sport, odnosi wiele korzyści
owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem. Nieoceniony jest wpływ dodatkowych zajęć sportowych na właściwe wychowanie dziecka i jego rozwój społeczny. Zajęcia
prowadzi utytułowany sportowo nauczyciel Jarosław Sobczyk, który w
tej dziedzinie jest wsparciem i przykładem dla młodych sportowców.
,,Kto czyta nie błądzi” – autor Barbara Dragon. Celem tej innowacji
jest propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania
po książkę. Dzięki regularnemu czytaniu wzbogacamy słownictwo dziecka, wiedzę ogólną, wyrabiamy nawyk korzystania z książek, a przede
wszystkim rozwijamy wyobraźnię. Czytając znajdujemy odpowiedzi na
wiele trudnych pytań, zatem nie błądzimy w ciemnościach niewiedzy.
Dzieci w trakcie tych zajęć będą doświadczać, że czytanie może być pasjonujące i jest o wiele ciekawsze niż gry komputerowe.
Innowacje pedagogiczne są z całą pewnością dużym wyzwaniem dla
nauczycieli. Warto jednak pokusić się o zaproponowanie nowych sugestii i zamierzeń, które staną się odpowiedzią na konkretne potrzeby ucznia i będą wsparciem dla jego wszechstronnego rozwoju.
Autorzy innowacji
Wiśle na szkolenie do Exeter w Wielkiej Brytanii w lipcu 2016 roku.
Od początku roku szkolnego nauczyciele ci przeprowadzili wiele lekcji
przedmiotowych w języku angielskim z wykorzystaniem metody CLIL.
22 listopada do „Stalmacha” zaproszeni zostali przedstawiciele
szkół i instytucji powiatu cieszyńskiego na konferencję „Nauka nie ma
żadnej Ojczyzny...”, podczas której przedstawiono informację na temat
programu Erasmus+ Mobilność Kadry w sektorze Edukacja Szkolna.
Nauczyciele podzielili się doświadczeniami z realizowanego w wiślańskim LO projektu POWER, zaprezentowali
przybyłym metodę CLIL, przedstawili swoje
opinie na temat wpływu projektu na uczestników, uczniów i pracę szkoły. Zaprezentowali
także dokumenty Europass potwierdzające
kwalifikacje językowe zgodnie z europejskimi
wytycznymi, zachęcili gości do udziału w podobnych projektach i wskazali na liczne korzyści z nich wynikające zarówno dla nauczyciela,
jak i dla szkoły. Na zakończenie uczestnicy
konferencji zaproszeni zostali na poczęstunek,
gdzie podano m. in. „cream tea” serwowane z
prawdziwą, angielską herbatą.
Janina Podżorska

Mogłoby się wydawać, że jesienią wszystko zwalnia, udaje się na
zasłużony zimowy odpoczynek. Jednak w Szkole Podstawowej nr 4
w Głębcach jesień jest czasem nie tylko wytężonej nauki, ale także
czasem zabawy, sportowej rywalizacji i ciekawych spotkań.
Klasy 0a, 0b oraz I miały przyjemność spotkać się z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej. Odbyła się również żywa lekcja
historii, przybliżająca uczniom historię w sposób zabawny i ciekawy,
dająca możliwość wcielenia się w postacie historyczne. W ramach
rozwijania czytelnictwa w szkole i zachęcania dzieci do sięgania po
książki, odbyło się spotkanie uczniów klas 0–IV z autorką wierszy
dla dzieci Gabrielą Kotas oraz zaprezentowano przedstawienie profilaktyczne „Wielkie hece w bibliotece”.
Jesienią przyjęto do grona szkolnej społeczności uczniów I klasy, którzy swoim pięknym występem i „testem cytryny” udowodnili,
że zasługują na miano uczniów SP4. Pamiętaliśmy również o życzeniach dla nauczycieli i pracowników szkoły, uroczyście obchodząc
Dzień Edukacji Narodowej. Ciekawie spędzaliśmy czas podczas
Dnia Kropki i Postaci Bajkowej, a także podczas wyjazdów do teatru w Cieszynie i Bielsku–Białej. Pamiętaliśmy również, że jesień to
czas zadumy. Uczciliśmy ten czas Festiwalem Piosenki Patriotycznej
i krótką historią dotyczącą walki o niepodległość.
W głębczańskiej szkole uczymy się także pomagać i nieść pomoc
potrzebującym. Zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury, a zebrane
pieniążki przekażemy już po raz kolejny dzieciom w dalekiej Tanzanii, włączając się w akcję „Adopcja na odległość”. We współpracy
z rodzicami, udało nam się także przygotować 33 paczki świąteczne
dla potrzebujących dzieci z Rumunii, Ukrainy i Białorusi w ramach
akcji „Prezent pod choinkę”.
Mimo tego, że dni krótsze, my nie zwalniamy, organizując szkolne konkursy biblioteczne, łamigłówkowe, uczestniczymy w zawodach sportowych i konkursach międzyszkolnych. W ciekawy sposób
umilamy sobie jesienne dni, czekając na nadejście zimy.
Weronika Karch

O Holokauście na lekcji
wychowawczej
8 listopada w ramach lekcji wychowawczych klas V i VI odbyło
się spotkanie Barbarą Bałon, prezesem Fundacji ,,Brama Nadziei –
Petach Tikva”. Tematem spotkania była problematyka holocaustu,
czyli ludobójstwa około 6 mln europejskich Żydów, dokonanego w
czasie II wojny światowej przez III Rzeszę.
Spotkanie miało na celu propagowanie idei szacunku i tolerancji
dla wszystkich ludzi, poprzez edukację oraz omawianie negatywnych
zachowań, mając na celu zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
Uczniowie zostali zapoznani z tragiczną historią życia ich rówieśniczki Hany, Żydówki, która po wielu cierpieniach zginęła w obozie
koncentracyjnym w Oświęcimiu. Subtelnie i z wyczuciem została
także przedstawiona martyrologia narodu żydowskiego. Zajęcia na
pewno uwrażliwiły uczniów na krzywdę ludzką.
Renata Broda

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Jesień w głębczańskiej „Czwórce”

mPotęga w SP2
W październiku w czerniańskiej szkole matematyka odsłaniała kolejne swoje oblicza, ponieważ w ramach projektu „Po co nam ta matma?” programu mPotęga finansowanego ze środków Fundacji mBanku
realizowaliśmy kolejne zadania. Na kółku matematycznym uczniowie
rozpoczęli naukę gry w szachy, a na jednej z lekcji matematyki poznali
podstawowe zasady funkcjonowania banku. Odbywały się również zajęcia technologiczne w pracowni FabLab, prowadzone przez ks. Marka
Michalika, na których dzieci projektowały w programie komputerowym figury geometryczne, a potem za pomocą frezarki CNC wycinały je. Pani Michalina Szalbót przeprowadziła natomiast ciekawą lekcję
interdyscyplinarną, ukazującą praktyczne zastosowanie matematyki w
naukach przyrodniczych. Uczniowie obliczali ilość nasion w owocach i
warzywach, mierzyli co do milimetra ich wymiary, prezentowali zebrane dane w tabelach, a na ich podstawie wyciągali odpowiednie wnioski.
Projekt „Po co nam ta matma?” zakłada także spotkania z ciekawymi ludźmi. W myśl tego założenia na zajęciach kółka matematycznego
dzieci poznały zawód architekta, a potem samodzielnie tworzyły w odpowiedniej skali modele swojego wymarzonego pokoju. Natomiast w
piątek 28 października odwiedził naszą szkołę emerytowany kierownik
stolarni, pan Paweł Śliwka. Dzieci zadawały mu przygotowane wcześniej pytania, o zadania, narzędzia i umiejętności, jakie musi w swoim
zawodzie wykorzystywać stolarz i kierownik małej firmy. Uczniowie
mieli możliwość zobaczyć na zdjęciach nowoczesne maszyny, a także
obejrzeć na żywo zabytkowe strugi i piły. Poznali etapy powstawania
sklejki wykorzystywanej do tworzenia drewnianych okien. Pan Paweł
zwracał uwagę na potrzebę znajomości podstaw geometrii w wykonywaniu tego zawodu. Pokazał np. jak przenosić kąty i za pomocą czego
wyznaczać kąt prosty, czym mierzyć i jak rysować zaokrąglone części
mebli. Podkreślał, że jako kierownik stolarni niejednokrotnie wykorzystywał umiejętności matematyczne, takie jak obliczanie pól figur, by
obliczyć koszt wykonania usługi, mierzenie i tworzenie odpowiednich
rysunków, zamiana jednostek długości i pola, korzystanie z twierdzenia
Pitagorasa w różnych projektach i oczywiście umiejętność logicznego
myślenia, analizowania i działań w pamięci. Po skończonym wywiadzie
uczniowie samodzielnie mogli wypróbować swoje siły i umiejętności.
Za pomocą kątownika przestawnego przenieśli odpowiedni kąt na deskę
i odcięli niepotrzebną część. Przyniesione przez naszego gościa strugi
posłużyły do próby heblowania desek, która wymagała sporo siły. Na
koniec dzieci starały się jeszcze ręcznie ozdobić deskę frezami równoległymi do brzegów. Mamy nadzieję, że po tym spotkaniu, oprócz
zabranych na pamiątkę desek i garści trocin, dzieci zapamiętają, że w
zawodzie stolarza i w funkcjonowaniu stolarni matematyka jest niezaprzeczalnie potrzebna.
Przez cały październik odbywały się również mini konkursy „Matematyczne potyczki”, w wyniku których udało się wyłonić mistrza
października – został nim, podobnie jak we wrześniu, Hubert Gunia z
klasy 5, natomiast tytuł wicemistrza matematycznych zagadek i zadań
przypadł Kindze Cieślar z klasy 6.
Sylwia Śliwka – koordynator projektu mPotęga
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28 października odbyła się w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle bardzo uroczysta ceremonia pasowania uczniów klasy 1a. Wydarzenie
zaszczycili swoją obecnością: przewodniczący Rady Miasta Wisła
Janusz Podżorski, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół Sylwester Foltyn, przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Wisła Alicja
Pilch, prezes Towarzystwa Miłośników Wisły Grażyna Pruska,
przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia Monika Śliwka, dyrekcja
szkoły, nauczyciele, rodzice oraz
dziadkowie.
Pierwszaki zaprezentowały
się szczególnie, występując w
strojach regionalnych. W programie słowno–muzycznym opowiedziały o swoich wrażeniach
i spostrzeżeniach z pierwszych
kilku tygodni nauki w szkole.
Przedstawiły również, grając na
dzwonkach, piosenkę o swojej
szkole, którą wcześniej ułożyły
na zajęciach. Bardzo ciepło zostały przyjęte przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Julię Podżorską oraz dyrektor
szkoły Gabrielę Polok–Otawa,

O przyrodzie w SP2
7 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył
się apel przyrodniczy. Pierwszym jego punktem było przedstawienie
ekologiczne pt. „Śmieci to nie zabawa, ale poważna sprawa”, poruszające kwestię segregacji odpadów oraz recyklingu.
Zostało ono przygotowane przez uczniów Szkolnego Koła
Ochrony Przyrody. Do realizacji przedstawienia wykorzystano szkolny sprzęt multimedialny, a występ na żywo urozmaiciła projekcja filmiku nakręconego przez uczniów. Po zakończeniu występu opiekun
koła Michalina Szalbót zadała zgromadzonym uczniom pytania dotyczące problemów ekologicznych poruszanych w przedstawieniu. W
nawiązaniu do tematyki scenki podsumowano także tegoroczną akcję
„Sprzątanie Świata”, w trakcie której uczniowie „Dwójki” zebrali ponad dziesięć worków śmieci.
Ostatnim punktem apelu było rozstrzygnięcie szkolnych konkursów przyrodniczych, które odbyły się w związku z obchodami Światowego Dnia Zwierząt. Pierwszy z nich był klasowym konkursem
wiedzy o zwierzętach. 4 października (Światowy Dzień Zwierząt) w
szkole rozwieszono koperty z pytaniami konkursowymi. Zadaniem
klas było ich odnalezienie, a następnie opracowanie odpowiedzi.

która przed samym aktem pasowania, przeprowadziła test sprawdzający wiedzę pierwszaków. Wypadł on pomyślnie. Uczniowie
klasy 1a otrzymali również duży „róg obfitości” wraz z życzeniami
od przewodniczącego Rady Miasta i dyrektora MZEAS. Specjalnie
dla pierwszoklasistów bardzo ciekawy program artystyczny przygotowały klasy drugie i trzecie. Na sam koniec uroczystości pierwszaki zostały obdarowane tubami, a w klasie czekał na nie specjalnie upieczony na tą okazję „tort kredkowy”.
Katarzyna Samiec

fot. Foto Studio Brodacki

Pasowanie na ucznia

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy łącznie z oddziałem
przedszkolnym. Na wyróżnienie zasłużyły wszystkie klasy młodsze,
które w nagrodę otrzymały słodkie upominki. Szczególne wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy II, którzy odpowiedzi zaprezentowali z niezwykłą starannością. Dlatego to właśnie do tej klasy powędrowała zielona żabka – maskotka, będąca nagrodą „przechodnią”
w klasowych konkursach przyrodniczych (została przekazana przez
ubiegłorocznych zwycięzców z klasy VI). Drugi z konkursów był
konkursem indywidualnym i nosił tytuł „Zwierzaka mam i o niego
dbam”. Polegał on na przedstawieniu dowolną techniką zasad opieki nad wybranym zwierzątkiem domowym. Pierwsze miejsce w tym
konkursie zajęła Paulina Puszyńska z klasy III, która wykonała pracę
przestrzenną. Drugie miejsce ex–aequo zajęli: Wiktoria Czyż z klasy
I, Jonasz Cieślar z klasy II, Filip Kusaj z klasy II, Jakub Pilch z klasy
II oraz Joanna Sztwiertnia z klasy III. Gratulujemy!
Michalina Szalbót

fot. Szkoła Podstawowa nr 2
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fot. Przedszkole nr 2

W listopadzie w Przedszkolu nr 2 dzieci miały możliwość uczestniczenia w dodatkowych formach aktywności. Na początku miesiąca zagościła w placówce „Baśniowa Kapela”, która przedstawiła piękną baśń
muzyczną pt. „Królowa Śniegu”. Podczas oglądania bajki dzieci brały
czynny udział w przedstawieniu, ucząc się i śpiewając krótkie fragmenty
prezentowanych przez aktorów piosenek. Z bajki dowiedziały się również, że prawdziwa miłość potrafi przezwyciężyć wszelkie zło.
W przeddzień Święta Niepodległości, w ramach zajęć edukacji
patriotycznej, przedszkolaki z grupy najmłodszej i najstarszej udały
się pod pomnik przy ulicy Konopnickiej, aby złożyć hołd ofiarom
poległym w walce o niepodległość naszego państwa.
Nasi wychowankowie wzięli również udział w Konkursie Recytatorskim im. Ludomiry Krop. Przedszkole reprezentowali Róża Budzyńska z grupy najmłodszej, Aneta Czyż z grupy najstarszej i Filip
Grubecki z grupy średniaków, który zdobył 3. miejsce w konkursie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
W ramach realizacji zadań z planu rocznego został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci wraz z rodzicami pt.: „Pozytywny bohater
z mojej ulubionej bajki”, którego rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu.

fot. Przedszkole nr 2

Wydarzenia z Przedszkola nr 2

Kolejnym działaniem podjętym w przedszkolu było popołudniowe spotkanie rodzinne. Na zajęciach pojawiły się zabawy integrujące, dostosowane dla dzieci i rodziców. Wykorzystane zostały ćwiczenia W. Sherbon, metody i zabawy KLANZA oraz inne z zakresu
aktywności fizycznej i umysłowej. Na koniec uczestnicy wykonali
pracę plastyczną (z kółek orgiami) – postać przedstawiającą swoją
mimiką twarzy emocje jakie przeżywają dzieci. Postaciom zostały
nadane imiona związane ze stanami emocjonalnymi.
W ostatni piątek miesiąca odbył się w przedszkolu „Dzień pluszowego misia”. W tym dniu każdy przedszkolak przyniósł swoją
ulubioną maskotkę, z którą miał możliwość poćwiczyć i pobawić się.
Dzieci brały udział w konkursie związanym z bajkowymi misiami,
dowiedziały się o historii powstania pluszowego misia oraz obejrzały
film edukacyjnych o zagrożonych gatunkach niedźwiedzi.
Zorganizowane imprezy i udział w konkursie zewnętrznym
wzbogaciły i uatrakcyjniły pobyt dzieci w przedszkolu.
(DK)

Listopad w Nowej Osadzie

Szkolna biblioteka pracuje na wzmożonych obrotach. Staraniem
pracujących w niej nauczycieli bibliotekarzy stan czytelnictwa stale
się poprawia.
Biblioteka prowadzi wiele ciekawych akcji w ramach promocji
czytelnictwa. Już we wrześniu uczestniczyliśmy w miejskim konkursie „Pięknego Czytania”, który był poprzedzony szkolnymi przygotowaniami. Nauczyciel biblioteki prowadzi dla klas młodszych akcję
„Czytanie na dywanie”, która polega na tym, że dzieci przychodzą do
biblioteki, słuchają opowieści czytanej przez nauczyciela, następnie
wymieniają się swoimi wrażeniami i przemyśleniami.
W klasach starszych kontynuowana jest akcja „Pięknie czytam”.
Bibliotekarz we współpracy z polonistą sprawdza raz w miesiącu
poziom czytania w poszczególnych klasach. Biblioteka wdraża do
współpracy młodych czytelników w ramach prac bibliotecznych. W
celu zachęcenia do czytania w „Dniu Postaci Bajkowej” w listopadzie
przygotowany został przez uczniów klasy VI program w formie: występu, zagadek bajkowych i dobrych rad jak dbać o książki. Został on
przyjęty z wielkim aplauzem i bardzo się dzieciom podobał.
Nasza biblioteka dba, aby ciągle być aktywna, ogłosiła i rozstrzygnęła do tej pory kilka konkursów czytelniczych, w tym na
piękną zakładkę do książki. Biblioteka wychodzi do uczniów również z propozycją zaangażowania się w tematykę czytelniczą. Dzieci
mają możliwość wykazania swojego zaangażowania osobistą pracą
– pomoc w pracach bibliotecznych i tworzenie własnych rankingów
bestsellerów książkowych, pracą artystyczną – prace plastyczne o
tematyce książkowej, literacką – tworzenie własnych opowiadań
rozbudzających wyobraźnię dziecka oraz aktorską – przygotowanie
przedstawienia. Biblioteka szkolna to również taki azyl, gdzie każde
dziecko może się wyciszyć, porozmawiać, poczytać w przytulnym
zakątku szkoły.
Katarzyna Radwan, Agnieszka Paluszkiewicz

Chociaż za oknami jesienna szaruga, przedszkolaki z Nowej Osady nie mogą narzekać na nudę. Listopad obfitował w wiele ciekawych
zdarzeń. W Przedszkolu nr 3 gościliśmy artystów „Baśniowej Kapeli” z przedstawieniem muzycznym „Serce, serduszko”. Na spektakl
przyjechały również dzieci z oddziału przedszkolnego w Czarnem, co
dało możliwość wspólnych zabaw i wzajemnego poznania się.
Odwiedziliśmy także lecznicę dla zwierząt, gdzie przedszkolaki zapoznały się z pracą weterynarza i poznały zasady opieki nad
zwierzętami. Dzieci i rodzice uczestniczyli także w akcji zbierania
kasztanów i żołędzi, jako pokarmu dla zwierząt, którą organizuje
Nadleśnictwo Wisła. Uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy. Obecnie jesteśmy w trakcie gromadzenia karmy dla zwierząt ze
schroniska „Azyl” w Cieszynie.
Pod koniec miesiąca świętowaliśmy „Dzień Pluszowego Misia”,
a 25 listopada udaliśmy się na wycieczkę do „Chlebowej Chaty” w
Górkach Małych, gdzie dzieci zapoznały się z dawnymi urządzeniami
i sprzętem gospodarczym oraz własnoręcznie ugniatały podpłomyki,
które po upieczeniu w chlebowym piecu smakowały wyśmienicie!
Alaksandra Michałek

fot. Przedszkole nr 3

Rozwój czytelnictwa w ZSP1
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WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa),
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855
22 50. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego.
Wystawa czasowa: „Na styku dwóch światów” (do końca grudnia).
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 prac świątecznych Stowarzyszenia
„Grupa Twórców Wiślanie” i pracowników Urzędu Miejskiego w
Wiśle. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle
i jedwabiu malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
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.

Dzień Misia w SP 2
Co roku, 25 listopada, na całym świecie obchodzony jest Dzień
Pluszowego Misia. Biblioteka działająca w Szkole Podstawowej nr 2
w Wiśle Czarnem włącza się w obchody tego sympatycznego święta
i organizuje moc atrakcji dla uczniów.
W tym roku obchody przebiegały pod hasłem przyjaźni. Uczniowie klas I–III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w
zajęciach przeprowadzonych w szkolnej bibliotece. Najpierw odbyła
się rozmowa na temat tego, kto to jest przyjaciel i jakie cechy powinien
mieć ktoś taki. Dzieci mogły także opowiedzieć o swoich przyjaciołach. Następnie wysłuchały opowiadania autorstwa Zofii Staneckiej
pt. „Kapitan Misiek” i odpowiedziały na podchwytliwe pytania sprawdzające rozumienie tekstu. Później nadszedł czas na pracę w grupach.
Uczniowie rozwiązywali krzyżówkę obrazkową oraz rebusy. Łączyli
także w pary misiowych przyjaciół z różnych książek i bajek. Na zakończenie każdy uczestnik zajęć mógł się poczęstować misiowymi żelkami. Również uczniowie z klas IV-VI mogli się włączyć w obchody
tego święta, ponieważ dla nich zostały wystawione na przerwach duże
puzzle z motywem zaczerpniętym z „Kubusia Puchatka”, które mogli
wspólnie układać. Dzięki zajęciom dzieci poznały różne prawdy życiowe, będące hasłami w krzyżówce i rebusach: „Kto przyjaciół swoich
nie szanuje, ten się źle i niezbyt mądrze zachowuje”, „Kto przyjaciół
ma, śmieje się ha, ha!”, „Dla przyjaciela nowego nie opuszczaj starego” oraz „Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł”.
Alicja Pieszka
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poetów. Tym razem prezentujemy dzieło Pawła Szturca.

PO PASTUSZKU
Mróz był tęgi, niebo skrzyło,
gwiazdy gasły w nieboskłonie,
wszędy śniegiem się bieliło,
na tej ziemi, na jej łonie.
Bo go tęgo nasypało
na te święta, z ta wiliją
i tak świeżo go utkało
tak szeroką zaś pościelą.
A powietrze w miejscu stało–
taka była biała cisza,
tylko czasem z drzew spadało
z tych nawisów, co tam wiszą…
Śniegiem idą pastuszkowie
głosić Boże Narodzenie
jakby młodzi Trzej Królowie,
że nadeszło to Zbawienie.
Kiedy w izbie rzędem stali
światłem lampy oświetlonej
głosem pełnym zaśpiewali,
obuszkami rytm dawali.
Brystolowe czapki w górę
kolorowo oblepione
wciśnięte były na głowę
aniołkami uskrzydlone.
Gwiazdka między nimi błyszczy
i koszula biała zwisa,
pas szeroki biodra kleszczy,
a krzyżując ramie trzyma.
Patrzą dzieci, patrzą starsi:
ucho zwiastowanie chwyta,
bo pastuszki w kółko zaszli,
a głos ich się tak odzywa:
„A teraz se w koło
podskoczmy wesoło,
niech się nam cieszy dusza
z narodzenia Jezusa.
Niech się nam rozwija
jak wodna lilija,
jako polne róże
i idzie ku górze..!”
Zaś choinka w świetle lampy:
u powały uwiązana
na niej łojne świece zgasły
jedna z dymem dopalana.
W oknach szybki mróz maluje,
stół i ławy Święta czują
ogień w piecu to buduje
i świątecznie wszyscy żyją.
Gdy gazda pieniądzem raczył
i go wręczył pastuszkowi:
bo się już teatrzyk skończył–
tak się też dumnie zaskoczył:
„Za te dary dziękujemy
coście z łaski swojej dali,
daj wam Boże dobre zdrowie
a po śmierci lot do nieba”.
Paweł Szturc

ĆWICZENIA MŁODYCH
DRUHÓW
8 listopada w remizie OSP Wisła Centrum odbyły się ćwiczenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Siedmiu młodych druhów
zapoznało się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa przed
przystąpieniem do udzielania pierwszej pomocy, jak i samego
przeprowadzania sztucznego oddychania, zastosowania defibrylatora czy pomocy przy zadławieniach.
Młodzi druhowie z wielkim zainteresowaniem słuchali informacji, których udzielał zaproszony instruktor, a zarazem ratownik
Wojciech Lamcha. Następnie próbowali na manekinie zdobytą
wiedzę. Panu Wojciechowi dziękujemy za poświęcony czas.
Na łamach strony internetowej miasta Wisły chcemy poprzez
krótkie relacje z zajęć przybliżyć zakres działalności MDP, działających na terenie naszego miasta i zarazem zachęcić młodzież w
wieku od 9 do 16 lat do wstąpienia w szeregi MDP. Spotykamy się
we wtorki co dwa tygodnie o godzinie 17:00 w remizie OSP Wisła
Centrum przy ulicy 1 Maja 3. Wszystkich chętnych zapraszamy.
W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 505 180 043.
Krystian Piszczek

„Wisła za Połowę” za nami
W listopadowy weekend odbyła się organizowana przez Wiślańską Organizację Turystyczną i Urząd Miasta akcja „Wisła
za Połowę”. Główną ideą była promocja Miasta Wisła oraz, co
najważniejsze, działających w nim wiślańskich przedsiębiorców
związanych z turystyką.
W dniach 18–20 listopada wszyscy Ci, którzy zdecydowali się
poprzeć nasz pomysł, kolejny raz obniżyli ceny swoich usług i
produktów o połowę. Do organizowanej po raz ósmy akcji przyłączyło się 31 obiektów noclegowych, 10 obiektów gastronomicznych, 11 atrakcji turystycznych oraz 3 inne podmioty, łącznie 55
przedsiębiorców!
Członkowie zarządu Wiślańskiej Organizacji Turystycznej
dziękują wszystkim, bez których akcja „Wisła za Połowę” nie
mogłaby się odbyć. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia,
jednak jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pomoc, zaufanie i pozytywne nastawienie do akcji, którą mamy nadzieję kontynuować
w przyszłości.
(WOT)

fot. Krystian Piszczek

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

PRZYGARNIJ MNIE
Witaj, Mam na imię Cezar. Jestem 6–letnim dużym psem,
w typie onka i owczarka niemieckiego. Jestem bardzo grzeczny i kontaktowy, uwielbiam jazdę samochodem. Toleruję inne
psy, ale nie przepadam za kotami. Swoimi smutnymi oczami
wypatruję tego jedynego wiernego na zawsze przyjaciela. Czekam na Ciebie...
Tel: 883 299 582

Przed nami okres zimowy, a wraz z nim (miejmy nadzieję)
opady śniegu. W związku z tym, przypominamy właścicielom
posesji o obowiązku odśnieżania. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty
władające nieruchomościami, zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz
usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg oraz lód
mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni
przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruch pieszym, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do układu
korzeniowego roślin. Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych
obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w
wysokości 100 zł. Jednocześnie prosimy, aby pojazdy parkujące
wzdłuż ogrodzeń posesji nie utrudniały i nie blokowały dróg przy
akcji odśnieżania.
Ponadto apeluję do mieszkańców ogrzewających swoje domy
węglem, aby zastanawiali się czy warto „utylizować” śmieci w
swoich piecach. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
Podczas spalania w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne, toksyczne związki chemiczne
zwane dioksynami. Działanie tego „cichego zabójcy” polega na
uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca,
nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Dioksyny stanowią rakotwórcze zagrożenie dla ludzi. Przestrzegam, by przed włożeniem
śmieci do pieca pomyśleć o zdrowiu swoim, bliskich, najbliższych
sąsiadów oraz o naszej turystycznej miejscowości. Często goście
przebywający w Wiśle skarżą się na „zapachy” wydobywające się
z kominów i dzwonią do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję,
która niepotrzebnie kończy się karą.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej
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NOWA „KANAPA”
W WIŚLE
Hotel STOK jako jedyny obiekt w Beskidach posiada własne
wyciągi narciarskie – zlokalizowane bezpośrednio przy hotelu, na
zboczu góry Kiczera. W grudniu 2016 roku planowane jest otwarcie
nowej Stacji Narciarskiej STOK z czteroosobową koleją linową.
Do dyspozycji narciarzy będą trzy trasy narciarskie: czerwona
(850 m długości, 200 m różnicy poziomów), niebieska (1000 m długości, 200 m różnicy poziomów), oraz niebieska trasa dla dzieci i
początkujących z wyciągiem talerzykowym (150 m długości, 18 m
różnicy poziomów). Trasy są naśnieżane, oświetlone i ratrakowane.
Działają tutaj wypożyczalnia sprzętu, szkółka narciarska, a narciarze
są pod stałą opieką ratownika GOPR.
Dzieci mogą korzystać z zimowego placu zabaw zlokalizowanego bezpośrednio przy Stacji Narciarskiej STOK. To miejsce zabawy
dedykowane zarówno maluszkom, jak też dzieciom troszkę starszym.
Jest tam karuzela Sun Kid Rotondo, do której można przymocować
specjalne pontony. Karuzela kręci się wolno i spokojnie, zatem będzie
idealnym miejscem do odpoczynku dla małych miłośników białego
szaleństwa. Z kolei dla dzieci spragnionych szybszych atrakcji przygotowano górkę do zjeżdżania na saneczkach ze specjalnym przenośnikiem taśmowym.
Ponadto w zmodernizowanym ośrodku na gości czekają: karczma
góralska (przy dolnej stacji) oraz taras widokowy z barem (przy górnej stacji kolei). Zapraszamy! 		
(luki)

Wiślańska Akademia
Aktywnych zaprasza!
Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.
Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery
z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!
Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych!
Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
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Sport

PUCHAR ŚWIATA
PO RAZ PIĄTY
W dniach 13–15 stycznia najlepsi skoczkowie narciarscy na
świecie przyjadą do Wisły na zawody Pucharu Świata. Drugi rok z
rzędu na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle–Malince rozegrane
zostaną dwa konkursy indywidualne.
Po raz pierwszy Puchar Świata w skokach narciarskich zawitał do Wisły w 2013 roku, a historycznym zwycięzcą okazał się
norweski skoczek Anders Bardal. W kolejnych latach triumfowali
Niemiec Andreas Wellinger, Austriak Stefan Kraft, a przed rokiem na najwyższym stopniu podium stanął Czech Roman Koudelka. Jedynym Polakiem, który wywalczył miejsce na podium
Pucharu Świata w Wiśle jest Kamil Stoch, który 16 stycznia 2014
roku zajął drugie miejsce.
Program zawodów:
13.01.2017, piątek
– 16:00 – trening oficjalny (2 serie),
– 18:00 – kwalifikacje,
– 19:30 – rozdanie numerów startowych zawodnikom w Strefie Kibica;
14.01.2017, sobota
– 15:00 – seria próbna,
– 16:00 – pierwsza seria konkursowa,
seria finałowa,
ceremonia rozdania nagród;
15.01.2017, niedziela
– 14:30 – kwalifikacje,
– 16:00 – pierwsza seria konkursowa,
seria finałowa,
ceremonia rozdania nagród.
Trwa sprzedaż biletów na zawody Pucharu Świata w Wiśle.
Na każdy dzień zawodów organizatorzy przygotowali po 4000 biletów – wszystkie na miejsca siedzące. Ich ceny są następujące:
– piątek, 13 stycznia – treningi i kwalifikacje: 30 zł (trybuny siedzące: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8),
– sobota i niedziela, 14 stycznia – konkursy indywidualne:
130 zł/1 dzień zawodów (trybuny siedzące: A1, A2, A3, A4) i 100
zł/1 dzień zawodów (trybuny siedzące: A7, A8).
Sprzedaż biletów prowadzi internetowy portal www.kupbilet.
pl oraz sklep „Wiślaczek” zlokalizowany obok budynku Poczty w
centrum miasta.
Zapraszamy!
(luki)

RUSZYŁ PUCHAR ŚWIATA
Słoweniec Domen Prevc (321,8 pkt. – 138,5 i 140,5 m) wygrał
inauguracyjne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, które
odbyły się 25 listopada w fińskiej Ruce. Piotr Żyła z Wisły zajął 17.
lokatę (289,7 pkt. – 140,5 i 128 m), a Aleksander Zniszczoł był 41.
(125,3 pkt. – 127,5 m). W drugim konkursie, 26 listopada Piotr Żyła
zajął 11. (255 pkt. – 129 i 133 m), a Olek Zniszczoł 33. miejsce (98
pkt. – 116 m). Wygrał Niemiec Severin Freund (290,6 pkt. – 146 i
138 m), który po dwóch pierwszych konkursach założył żółty plastron lidera cyklu. Wyniki kolejnych zawodów, które odbyły się w
grudniu, opublikujemy w styczniowym numerze Echa Wisły.
(luki)

6 listopada koszykarki Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka w Wiśle rozegrały w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków kolejny ligowy mecz. Tym razem rywalkami podopiecznych Daniela
Arsenicza i Przemysława Kurzoka był zespół KU AZS UŚ Katowice. W
pierwszej połowie spotkania nasze dziewczyny dotrzymywały kroku rywalkom. Niestety w trzeciej kwarcie katowiczanki rzuciły o 14 punktów więcej
od naszych zawodniczek i mimo ambitnej pogoni za wynikiem, straty nie
udało się zniwelować. Mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 56:71.
ISWJ Wisła – KU AZS UŚ Katowice 56:71 (18:19, 17:22, 8:22,
13:8) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (17), Justyna Brańka (15),
Beata Szarzec (9), Katarzyna Raszka Jr. (7), Justyna Pilch (5), Karolina
Podżorska (3), Stefania Seniow i Magdalena Setnik.
Następny mecz II ligi kobiet nasza drużyna rozegrała 13 listopada
na wyjeździe z JAS–FBG Zagłębie II Sosnowiec. Niestety również po
walce wiślanki musiały uznać wyższość rywalek, przegrywając 40:67.
AS–FBG Zagłębie II Sosnowiec – ISWJ Wisła 67:40 (21:15, 23:8,
12:6, 11:11) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (11), Justyna Pilch
(10), Justyna Brańka (9), Karolina Podżorska (8), Stefania Seniow (2),
Katarzyna Raszka Jr. i Joanna Roman.
19 listopada podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka zagrały na wyjeździe z UKS La–Basket Piekary Śląskie, przegrywając 56:97.
UKS La–Basket Piekary Śląskie – ISWJ Wisła 97:56 (31:8,
20:23, 23:9, 23:16) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (20), Justyna
Brańka (13), Justyna Pilch (8), Stefania Seniow (7), Katarzyna Raszka Jr.
(5), Karolina Podżorska (3) i Daria Caputa.
Miniony miesiąc nasze koszykarki zakończyły miłym akcentem. 27
listopada wiślanki pokonały RMKS Rybnik 67:63. To była druga wygrana
podopiecznych Przemysława Kurzoka i Daniela Arsenicza w tym sezonie.
ISWJ Wisła – RMKS Rybnik 67:63 (21:18, 17:17, 14:11, 15:17)
Zagrały (punkty): Beata Szarzec (29), Marcelina Strządała (24), Justyna
Brańka (6), Agata Tomala (3), Katarzyna Raszka (2), Justyna Pilch (2),
Stefania Seniow (1) i Daria Caputa.
Sezon kontynuowały także młodzieżowe drużyny ISWJ Wisła. Oto
wyniki poszczególnych grup:
– juniorki U–18: (dom) JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec 0:20 (wo.),
(wyjazd) MKS Czechowice–Dziedzice 25:84, (dom) MKS MOS Katowice 36:66, (wyjazd) MKS Strzelce Opolskie 0:20 (wo.), (dom) Chrobry
Basket Głuchołazy 33:75;
– kadetki U–16: (dom) UKS La–Basket Piekary Śląskie 28:77, (dom)
JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec 34:80, (wyjazd) MRKS Rybnik 24:107;
– młodziczki U–14: (wyjazd) MKS MOS Katowice 39:87, (dom)
JAS–FBG Sosnowiec 29:97;
– grupa U–12: turniej w Czechowicach–Dziedzicach – GUKS Sukces Lipowa 15:16, NIWA Oświęcim 10:18;
– mini koszykówka 2005: turniej w Katowicach – MKS MOS Katowice 12:30, Orzeł Jaworzno 21:18.
(luki)

fot. Gimnazjum nr 1

BOJE POD KOSZAMI

Szkolna rywalizacja przy
stołach
17 listopada w Chybiu odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym Gimnazjów. Dobrze poradziła sobie żeńska część
reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Wiśle zajmując 3. miejsce. Niestety
chłopcy przegrali pierwsze pojedynki i ostatecznie nie weszli do finału. Skład reprezentacji: Sylwia Cieślar, Dżesika Cieślar, Klaudia
Rogowska, Grzegorz Kobiela, Sebastian Malecki, Grzegorz Murdzia.
Reprezentację przygotował Mirosław Florczak.
Tydzień wcześniej, 10 listopada, w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbyły się Mistrzostwa Wisły w Tenisie
Stołowym Szkół Podstawowych. W rywalizacji udział wzięli uczniowie klas IV–VI ze szkół z Głębiec, Malinki, Centrum i Jawornika.
Po raz pierwszy zorganizowano także Turniej Młodych Mistrzów,
w którym udział wzięli uczniowie klas młodszych (I–III). Także po
raz pierwszy zawody rozegrano w nowej, drużynowej formule, łączącej występ indywidualny każdego zawodnika oraz grę w debla.
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się zawodniczki z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce, na 2. pozycji uplasowały się
dziewczyny ze Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik, a tuż za
nimi Szkoła Podstawowa nr 1 Wisła Centrum oraz Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 Wisła Malinka. Wśród chłopców rywalizację
wygrali zawodnicy z SP5 Jawornik, 2. miejsce zajęli chłopcy z SP1
Centrum, a 3. miejsce zajęli uczniowie ZSP2 Malinka, przed ZSP1
Głębce. W Turnieju Młodych Mistrzów triumfował Ksawery Lazar
(SP1), 2. był Oskar Florczak (SP1), 3. Dawid Witoszek (ZSP2), a 4.
Bartłomiej Wrzecionko (ZSP2).			
(luki)

KAWALEROWIE ZAGRALI Z ŻONATYMI
7:4. Najważniejsza była jednak dobra zabawa. Mecz sędziował sam
burmistrz Tomasz Bujok, a na liniach pomagali mu radny Bronisław
Szalbot i Andrzej Bujok.				
(luki)

fot. Paweł Brągiel

Już tradycyjnie 1 listopada na Jonidle odbył się mecz piłkarski, w
którym Kawalerowie zagrali z Żonatymi. Jak zwykle emocji nie brakowało, a zacięte zawody zakończyły się zwycięstwem Kawalerów
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SPORTOWY KALEJDOSKOP

dniach 16–17 listopada w Wałbrzychu reprezentacja Polski w koszy• Wkówce
kobiet rozegrała towarzyski dwumecz z Niemkami. W obu spotka-

WSS Wisła trzynastokrotnie stawali na podium Otwartych
• Zawodnicy
Mistrzostw Brandenburgii w skokach narciarskich i kombinacji norwe-

•

•

•
•

•

skiej, które odbyły się 29 października w niemieckim Bad Freienwalde.
W rywalizacji skoczków narciarskich zwycięstwa w swoich kategoriach
odnieśli: Karolina Kiraga, Artur Kukuła i Wiktor Szozda, 2. lokaty wywalczyli: Paulina Cieślar i Tymoteusz Cienciała, a na najniższym stopniu
podium stawali: Nicola Konderla, Miłosz Krzempek i Wojciech Troszok.
Z kolei w zmaganiach dwuboistów na 2. miejscach zostali sklasyfikowani:
Jakub Cieślar i Tymoteusz Cienciała, natomiast Karolina Kiraga, Miłosz
Krzempek i Wojciech Troszok zajęli 3. lokaty.
4 listopada w Strumieniu odbył się I Turniej Badmintona Pracowników Samorządowych i Radnych Śląska Cieszyńskiego. Miło nam poinformować, że
reprezentacja Gminy Wisła w składzie: Tomasz Bujok, Krzysztof Sztajnert i
Zdzisław Pilch zajęła 3. miejsce w klasyfikacji drużynowej. Zwyciężył zespół
ze Strumienia. Indywidualnie Tomasz Bujok był 5., Krzysztof Sztajnert 7., a
Zdzisław Pilch zajął w grupie eliminacyjnej 3. lokatę i nie wszedł do ćwierćfinału. Wygrał Janusz Martynek, reprezentujący Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
Zawodnicy UKS Centrum Wisła sześciokrotnie stawali na podium drugiego turnieju Ogólnopolskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Ju–Jitsu Sportowym,
który odbył się w 5 listopada w Katowicach. Dwukrotnie na jego najwyższy
stopień wskoczył Bartosz Baczyński – triumfator zmagań w kategorii do 60
kilogramów w formułach Fighting oraz Fighting bez I fazy. Ponadto Jeremiasz
Bujok był 2. w kategorii do 81 kilogramów w formułach Fighting i Ne Waza,
Jan Nosowicz zajął 2. miejsce w kategorii do 41 kilogramów, a Maksymilian
Łowczyński uplasował się na 3. pozycji w kategorii do 60 kilogramów.
12 listopada w Krakowie odbyły się zawody Pucharu Polski Młodzieżowców i Juniorów Młodszych w ju–jitsu. W ramach imprez towarzyszących
rozegrano turniej juniorów, w którym z bardzo dobrej strony zaprezentował się Jeremiasz Bujok. Zawodnik UKS Centrum Wisła zajął 2. miejsce
w kategorii wagowej do 73 kilogramów.
12 listopada w Wiśle odbyła się trzecia edycja imprezy sportowo–rekreacyjnej Górska Przygoda. W rywalizacji biegaczy na dystansie 17 kilometrów najlepszy okazał się Bartosz Misiak z Czeskiego Cieszyna, który
wyprzedził Jana Wąsowicza z Krakowa oraz zeszłorocznego zwycięzcę
Patryka Piaseckiego z JBG–2 Professional MTB Team Wisła. Pozostali
reprezentanci naszego miasta w biegu głównym zajęli następujące miejsca: 77. Łukasz Szalbot, 105. Janusz Malczyk, 118. Łukasz Pietryja, 187.
Mariusz Kobiela, 268. Dariusz Cieślar, 330. Iwona Boś. Wśród kobiet
dystans najszybciej pokonała Michalina Mendecka z Łazisk Górnych. W
poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Michalina
Mendecka, Justyna Adamus–Kowalska z Katowic, Katarzyna Kanclerz–
Januszewska z Jastrzębia–Zdroju, Bartosz Misiak, Patryk Piasecki, Jan
Wąsowicz oraz Janusz Magiera z Wodzisławia Śląskiego. W marszu nordic walking na dystansie 12,5 kilometra zwyciężyli: Piotr Niechwiejczyk
ze Świętochłowic i Barbara Olschimke–Marmurowicz z Katowic. 10. lokatę zajął Henryk Procner z Wisły. Natomiast w biegu dzieci triumfowali
Gabriel Boś z Wisły i Julia Uznańska z miejscowości Praszka.
13 listopada w Katowicach po raz jedenasty w tym roku rywalizowano w
zawodach Panewnickiego Biegu Dzika. Radosław Troszok z Wisły został
sklasyfikowany na 7. miejscu.

Opracował: Mariusz Hombek

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)
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niach wystąpiła Magdalena Szajtauer z Wisły. W pierwszym meczu, przegranym 60:75 nasza koszykarka zaliczyła 2 punkty. W drugim pojedynku,
wygranym przez naszą kadrę 74:57, zawodniczka InvestinTheWest AZS
AJP Gorzów Wielkopolski zdobyła 6 punktów, zebrała cztery piłki i zaliczyła jedną asystę.
Paweł Słowiok z Wisły zajął 8. miejsce w Mistrzostwach Finlandii w kombinacji norweskiej, które rozegrano w dniach 18–19 listopada w Rovaniemi. Zwyciężył reprezentant Austrii Philipp Orter.
Dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Centrum Wisła podczas zawodów judo w Simoradzu z okazji Dnia Niepodległości, które odbyły się 19
listopada. Pierwsze miejsce w swoich kategoriach wywalczyli Jan i Antoni
Nosowicz, wygrywając wszystkie walki. Na 2. pozycji znaleźli się Jonasz
Pilch, Oskar Szturc, Radosław Skurzok, Oliwer Strycki i Witold Prochowski, a na 3. stopniu podium stanęli Stanisław Prochowski, Kacper Kicia i
Marcin Szarzec.
W dniach 19–20 listopada w Wiśle odbyły się V Mistrzostwa Polski Firm
Branży Stalowej, Metalowej i Przemysłu Ciężkiego w Halowej Piłce Nożnej „Steel Cup”. Najlepsza okazała się drużyna NSZZ Solidarność Glinik
Gorlice, która w wielkim finale pokonała zespół KGHM Polska Miedź S.A
Lubin 3:1. 3. lokata przypadła ekipie Thyssenkrupp Energostal S.A.
20 listopada w Rybniku odbył się X Międzynarodowy Turniej Judo Silesia
Cup, w którym udział wzięli zawodnicy UKS Centrum Wisła. Wspaniały
występ zaliczył Jeremiasz Bujok, który wygrał swoją kategorię do 73 kg.
Zawodnik wystąpił także w cięższej kategorii do 81 kg, w której zajął 2.
miejsce. Z kolei Maks Łowczyński po kilku bardzo dobrych pojedynkach,
jako najmłodszy w swojej kategorii wiekowej zajął 5.
22 listopada w Chybiu odbył się finał powiatowy Drużynowych Zawodów
Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych. W zmaganiach chłopców 4. miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik, a
w rywalizacji dziewcząt 6. była drużyna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce.
23 listopada koszykarska reprezentacja Polski kobiet przegrała w Wałbrzychu z Belgią 61:77 w swoim ostatnim meczu kwalifikacyjnym do
EuroBasketu 2017. Dwa punkty w tym spotkaniu zdobyła Magdalena
Szajtauer z Wisły.
Reprezentant Niemiec Johannes Rydzek wygrał pierwsze w tym sezonie
zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, które odbyły się 26 listopada w fińskiej Ruce. Paweł Słowiok z Wisły zajął 38. miejsce. Dzień
później, 27 listopada, wiślanin był 35., a ponownie najlepszy był Johannes
Rydzek.
26 listopada na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się Międzynarodowy
Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Mikołaj z Goleszowa”. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się: Klára Ulrichová
(TJ Frenštát pod Radhoštem), Sara Tajner (SS–R LZS Sokół Szczyrk),
Sára Merendová (TJ Frenštát pod Radhoštem), Przemysław Kuszel (WSS
Wisła), Michał Martynek (LKS Olimpia Goleszów), Wiktor Szozda (WSS
Wsła), Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła) oraz Adam Křenek (TJ Rožnov
pod Radhoštěm). Spośród zawodników WSS na podium stawali jeszcze:
Wiktoria Kiersnowska, Karolina Kiraga, Nikola Kiersnowska, Wojciech
Troszok, Miłosz Krzempek i Mikołaj Wantulok.
(luki)

KĄCIK SZACHOWY

To gra środkowa, należy kontynuować grę wyszukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata.
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Grali o Puchar Źródeł Wisły
26 listopada w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbył się I Turniej o Puchar Źródeł Wisły w tenisie stołowym. Rozgrywki toczyły się w kategorii OPEN bez podziału na kobiety i mężczyzn,
gdyż do rywalizacji zgłosiło się 23 zawodników i 1 zawodniczka.
Po eliminacjach (6 grup po 4 zawodników, system „każdy z każdym”, wychodzi 2 najlepszych) i fazie play–off, do ścisłego finału
zakwalifikowało się trzech zawodników. Tam każdy zagrał z każdym
i na tej podstawie wyłoniono najlepszego zawodnika turnieju, którym okazał się Przemysław Okorski z Brennej. Drugie miejsce zajął
Andrzej Minge z Wisły, a trzecie Mateusz Lorc z Goleszowa. Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody ufundowane przez firmę BRUGI
i Urząd Miejski w Wiśle. Specjalną nagrodę otrzymała także jedyna
uczestniczka zmagań Katarzyna Byrt z Wisły.

karski rok, który był dla wiślan bardzo udany. W tym pojedynku gole
dla ekipy Tomasza Wuwra zdobyli wspomniany Szymon Płoszaj (2),
Dariusz Rucki i Kamil Kotrys.
– To jest chyba najlepsza runda w historii klubu, do tego uwieńczona wisienką na torcie, jaką jest zdobycie pucharu. Bardzo się z
tego cieszymy. Szkoda, że to wszystko wystarczyło tylko do zdobycia wicemistrzostwa jesieni, ale też trzeba pochwalić zespół Kuźni,
który zdobył bardzo dużo punktów. Mamy natomiast dobrą pozycję
do ataku w rundzie rewanżowej i na pewno będziemy o ten awans
walczyć do samego końca. Przed sezonem każdy trener brałby w
ciemno te wyniki, które osiągnęliśmy, czyli trzynaście zwycięstw,
jeden remis i tylko jedną porażkę. Jestem bardzo zadowolony z tego
co pokazali moi zawodnicy. Gramy ofensywnie, w kolejnym sezonie
zdobywamy mnóstwo goli i to nas cieszy, bo wiadomo, że jak drużyna gra atrakcyjnie to i kibice chętnie przychodzą na jej mecze. Do
tego nasza defensywa też gra bardzo dobrze, więc jestem optymistą.
Chcemy dalej tak grać i choć teraz Kuźnia jest lepsza od nas, to mam
nadzieję, że na końcu sezonu to my będziemy się cieszyć – podsumowuje rundę trener Tomasz Wuwer. 			
(luki)
Oto wyniki turnieju, od fazy pucharowej:
1/6 finału: Roman Podżorski (Wisła) – Adam Sosnowski
(Ustroń) 3:1, Andrzej Minge (Wisła) – Daniel Czyż (Wisła) 3:1,
Mateusz Lorc (Goleszów) – Robert Bałoń (Goleszów) 3:2, Marcin
Cieślar (Goleszów) – Jacek Koziołek (Skoczów) 3:0, Piotr Paszek
(Ustroń) – Kamil Kurek (Skoczów) 3:1, Przemysław Okorski (Brenna) – Daniel Kurać (Goleszów) 3:0;
1/3 finału: Andrzej Minge – Roman Podżorski 3:1, Mateusz Lorc
– Marcin Cieślar 3:0, Przemysław Okorski – Piotr Paszek 3:0;
FINAŁ: Przemysław Okorski – Andrzej Minge 3:0, Przemysław
Okorski – Mateusz Lorc 3:2, Andrzej Minge – Mateusz Lorc 3:1.
Organizatorem turnieju był UKS Wisła Wiślanie, a honorowy patronat nad imprezą objął burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

W listopadzie piłkarze WSS Wisła zakończyli rundę jesienną
sezonu 2016/17. Na półmetku rozgrywek okręgówki nasza drużyna
plasuje się na 2. miejscu w tabeli.
6 listopada podopieczni Tomasza Wuwra pokonali Cukrownika Chybie 4:1. Gole zdobywali Szymon Płoszaj 2, Dawid Mazurek i
Waldemar Szarzec. Rundę wiślanie zakończyli 11 listopada meczem
wyjazdowym z Góralem Żywiec. W tym szlagierowym spotkaniu nasz
zespół zdobył na gorącym terenie bezcenne trzy punkty, co pozwoliło
utrzymać minimalną stratę dwóch oczek do Kuźni Ustroń. W Żywcu
gole dla naszej drużyny zdobyli Szymon Płoszaj i Dariusz Rucki.
Na półmetku rozgrywek WSS zajmuje w tabeli okręgówki 2. lokatę z dorobkiem 40 pkt. i bilansem bramek 63:14. Zdecydowanym
liderem klasyfikacji strzelców jest Szymon Płoszaj, który w 15 ligowych grach zdobył dla naszego zespołu aż 26 goli! Do tego dorzucił
3 bramki w Pucharze Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w
Skoczowie, który wiślanie zdobyli, po wygranej 4:1 z LKS 99 Pruchna. Finał odbył się 13 listopada na boisku w Ustroniu i zamknął pił-

fot. Łukasz Bielski

WICELIDER Z PUCHAREM
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ROZMAITOŚCI

Z NATURĄ NA TY

KRONIKA POLICYJNA
– 7 listopada na ul. 1 Maja zatrzymano mieszkańca Wisły, który
kierował VW Golf, mając w organizmie ok. 1 promila alkoholu.

rys. Anna Wawak

– 18 listopada Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony
przez właściciela kiosku w centrum miasta o włamaniu i kradzieży
artykułów o wartości 900 złotych. W toku czynności funkcjonariusze ustalili miejsce przechowywania skradzionego towaru i zatrzymali sprawcę, którym okazał się mieszkaniec naszego miasta.
Jak się później okazało policjanci udowodnili gagatkowi 8 innych
włamań! Ten sam złodziej pięciokrotnie łupił wspomniany kiosk,
a czterokrotnie buchnął towar z jednego z punktów gastronomicznych, zlokalizowanego w centrum. Sprawca już usłyszał zarzuty.

KALENDARIUM IMPREZ
10–11 grudnia (sobota–niedziela) – Jarmark Świąteczny
– Pl. B. Hoffa
26–30 grudnia (poniedziałek–piątek) – Strefa Magicznych Świąt – Pl. B. Hoffa
27–30 grudnia (wtorek–piątek) – Wieczory Kolęd – Kościół ewangelicko–augsburski Ap. Piotra i Pawła i kościół rzymskokatolicki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
31 grudnia (sobota) – Sylwester w Wiśle Gwiazdy 90’
Festival (Real McCoy, DJ Quicksilver, DJ Marco, DJ Muushe) – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
8 stycznia (niedziela) – Koncert Noworoczny – Hotel Gołębiewski
13–15 stycznia (piątek–niedziela) – Puchar Świata w
skokach narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza
13–15 stycznia (piątek–niedziela) – Winter Food Festival i Strefa Kibica Pucharu Świata – Pl. B. Hoffa
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl
oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy

– 19 listopada wpadło dwóch pijanych kierowców. Pierwszy,
mieszkaniec Górnego Śląska, został zatrzymany na ul. Wyzwolenia, gdzie podróżował Oplem, mając ok. 2 promile alkoholu we
krwi. Niewiele gorszy wynik miał mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, jadący Peugeotem ul. 1 Maja, któremu alkomat pokazał ok.
1,7 promila.
– 21 listopada jeden z nieletnich pensjonariuszy ośrodka wypoczynkowego, mieszczącego się przy ul. 11 Listopada, został złapany na posiadaniu niedozwolonych środków odurzających. Delikwent posiadał 0,178 grama suszu marihuany.
– 22 listopada Komisariat Policji w Wiśle został zawiadomiony
o kradzieży gotówki i dokumentów w jednym ze sklepów w centrum miasta. Pokrzywdzonym okazał się pracownik sklepu.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

Policja apeluje do wszystkich, pieszych użytkowników dróg,
by ze względu na własne bezpieczeństwo, stosowali odblaski nie
tylko w terenie niezabudowanym, ale również w terenie zabudowanym. W okresie zimowym bardzo szybko robi się ciemno,
dlatego warto zadbać o to, by kierowcy z większej odległości
mogli dostrzec pieszego.

