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19 marca w Wiśle odbyła się kolejna edy-

cja Biegu po Nowe Życie. Na starcie marszu 

nordic walking stawiło się wiele gwiazd oraz 

osób po przeszczepach organów. Rywaliza-

cja była zacięta, zabawa przednia, ale naj-

ważniejsze, że znów cała Polska usłyszała o 

ważnej dziedzinie medycyny – transplanto-

logii. Więcej o 8. PZU Bieg po Nowe Życie 

na stronach 12–13.

BIEG PO NOWE ŻYCIE



SŁOWO OD BURMISTRZA
We wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 

odbyły się już walne zebrania, podczas których podsumowano ich 
działalność za rok 2015. W Wiśle działają cztery Ochotnicze Stra-
że Pożarne – w Centrum, Czarnem, Jaworniku i Malince.

Na wspomnianych zebraniach, oprócz rozliczeń minionego 
okresu, podjęto wiele nowych decyzji na przyszłość, m.in. zmie-
niono składy zarządów jednostek z Centrum, Jawornika i Czarne-
go. Straże administrują budynkami OSP przekazanymi im w użyt-
kowanie wraz z przylegającym terenem, należącym do Gminy 
Wisła. Druhowie działają społecznie. Spotykają się systematycz-
nie na szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach, różnego rodzaju po-
kazach i prezentacjach sprzętu jakim dysponują. Bardzo wysoko 
cenioną działalnością jednostek OSP w wiślańskim środowisku 
jest ich udział w akcjach ratunkowych. Strażacy uczestniczą w 
gaszeniu pożarów, usuwają różnego rodzaju przeszkody z jaki-
mi mamy do czynienia w codziennym życiu, usuwają wywrócone 
drzewa, udrażniają przepusty, dostarczają wodę do naszych do-
mostw w okresie suszy lub stwierdzenia jej niezdatności do spo-
życia w lokalnych ujęciach. Uczestniczą także w akcjach ratun-
kowych podejmowanych w związku z wypadkami drogowymi. 
Warto jednak podkreślić, że Ochotnicze Straże Pożarne odgry-
wają także dużą rolę w życiu kulturalnym naszych mieszkańców. 
Organizują różnego rodzaju spotkania, festyny, bale, Andrzejki i 
inne imprezy środowiskowe, jak również czynnie uczestniczą w 
wydarzeniach miejskich, np. Dożynkach.

Miasto corocznie w swoim budżecie przyznaje środki na funk-
cjonowanie straży, doposażenie ich w niezbędny sprzęt oraz prze-
prowadzanie prac remontowo–budowlanych. W minionym roku 

wyremontowano plac przed budynkiem OSP w Wiśle Malince za 
kwotę 40 049 zł, przeprowadzono remont schodów ewakuacyj-
nych w OSP Czarne za kwotę 7 260 zł, oraz doposażono straże w 
sprzęt o wartości 25 590 zł. W roku 2015 na utrzymanie Ochot-
niczych Straży Pożarnych miasto wydatkowało 302 350 złotych. 
Środki na wydatki bieżące zwiększono w stosunku do roku 2014 
o 15 400 złotych. 

Funkcjonowanie poszczególnych straży organizują zarządy 
OSP, na czele których stoją prezesi: Zbigniew Kocyan (OSP Cen-
trum), Marcin Pilch (OSP Jawornik), Andrzej Szturc (OSP Malin-
ka) i Andrzej Cieślar (OSP Czarne). Są oni jednocześnie członka-
mi Zarządu Miejskiego Ochotniczych Straży Pożarnych, któremu 
przewodniczę. W minionym roku wielokrotnie byłem w miej-
scach organizowanych akcji i widziałem z jakim oddaniem pro-
wadzone są przez naszych druhów działania ratujące życie i doby-
tek naszych mieszkańców. Uczestniczę w zebraniach wszystkich 
jednostek OSP, niemniej jednak pozwólcie, że i tą drogą przekażę 
Strażakom podziękowania za ich trudną pracę. Dziękuję rodzinom 
Strażaków, które wspierają ich w tych działaniach, przyjmując 
często na siebie codzienne rodzinne obowiązki. Wszystkim miesz-
kańcom dziękuję za pozytywny odbiór tych działań i wspieranie 
Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez uczestniczenie w orga-
nizowanych przez nich w okresie przedświątecznym zbiórkach.

Tomasz Bujok – Komendant Miejski OSP 
Burmistrz Miasta Wisła
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Burmistrz Miasta Wisła
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.  2015 r. 
poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że 
w siedzibie Urzędu Miasta Wisła w okresie od dnia 31 marca 
2016 do 20 kwietnia 2016 roku, na tablicach ogłoszeń oraz 
na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz nieru-
chomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Sku-
rzok, pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–
10:00. Zapraszamy!

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

Straży Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko w każdą 
środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się 
tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!

Z prac Rady Miasta Wisła
W marcu Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń poszczegól-

nych Komisji zajmowała się następującymi tematami:
– Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działalność 

zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie. Skala 
występowania przemocy na terenie Miasta;

– Gminna Strategia Problemów Społecznych,
– Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2016–2017, prze-

widywane zapotrzebowanie, zagrożenia;
– Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wisły, 

informacja z pięciu ostatnich lat dotycząca absolwentów wiślań-
skiego gimnazjum;

– Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
ganie bezdomności zwierząt;

– Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w roku 2015 
w rozbiciu na poszczególne zarządy osiedli;

– Ustawa krajobrazowa – dyskusja;
– Analiza możliwości wdrożenia alternatywnych form organi-

zacji żywienia w wybranych placówkach oświatowych;
– Opłata targowa, zagospodarowanie placu handlowego, ana-

liza zagospodarowania obszaru (koszt powiększenia ilości miejsc 
parkingowych);

– Innowacyjność: wprowadzenie systemu płatnych parkingów 
wraz ze zwolnieniami dla turystów, którzy uiścili opłatę miejscową i 
mieszkańców, którzy nie zalegają z podatkami i opłatami do miasta; 

– Kontrola stanu prawnego dróg, na które poniesiono nakłady 
finansowe w roku 2015 (remonty, modernizacje).

Radni spotkali się również z przedstawicielami stowarzyszeń 
sportowych działających na terenie Wisły w celu zapoznania z pla-
nami na rok 2016, oraz z Komendantem Policji w celu omówienia 
systemowych rozwiązań na drogach oraz postępowania przy wy-
padkach i kolizjach. Na tym spotkaniu analizowano również stan 
bezpieczeństwa w mieście.

 Sesja rady Miasta odbyła się 31 marca. Głównymi tema-
tami obrad były:

– Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 
XIII/163/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w 
sprawie planu pracy Rady Miasta Wisła na 2016 rok (15 „za” – 
jednogłośnie);

– Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt (13 „za”, 1 „przeciw” i 1 
„wstrzymujący się”);

– Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Bukowej (12 „za” i 3 
„wstrzymujące się”);

– Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru miasta w rejonie ul. Spokojnej (11 „za” i 4 
„wstrzymujące się”);

– Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Wisły (12 „za” i 3 „wstrzymujące się”).

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (14 „za” i 1 

„wstrzymujący się”),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 

(jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za rok 2015 (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015 (14 „za” i 1 „wstrzy-
mujący się”),

– w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, przyjętego 
uchwałą Nr XIII/166/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 
2015 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok (jedno-
głośnie),

– w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie nie-
zależnego Śląskiego Instytutu Onkologii (jednogłośnie),

– w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wy-
mianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta 
Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przecho-
du (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Wisła pgr. nr 5613/23 na nieruchomość sta-
nowiącą własność osoby prywatnej pgr. nr: 966/16, 972/22, 967/2 
położonych w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła 
własności nieruchomości pgr. nr 2568/52 położonej w Wiśle (jed-
nogłośnie),

– w sprawie ustanowienia programu wspierania edukacji uzdol-
nionych dzieci i młodzieży w Gminie Wisła (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 
r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu (13 „za” i 2 „wstrzymujący się”),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 październi-
ka 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 
opłacie miejscowej (jednogłośnie).

Treść wszystkich uchwał jest dostępna w Biuletynie Informacji 
Publicznej.

Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 28 kwietnia.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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WISLA.PL W NOWEJ ODSŁONIE
Oficjalna strona Wisły przeszła gruntowny lifting. Nowy serwis 

jest dostosowany do potrzeb osób słabowidzących i niewidomych, 
wykonano ją zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0. Ale to nie jedyna 
zmiana. – Przygotowany został całkowicie nowy serwis, który po-
dzielony jest na strefę MIESZKAŃCA i strefę TURYSTY. Każdy z 
tego podziału może korzystać, szukając interesujących go treści. Nie-
koniecznie turystę interesuje zagubiony pies, a mieszkańca być może 
jakieś wydarzenie. Zachęcam do częstego korzystania z naszego ser-
wisu, nie tylko przy wykorzystaniu komputerów i laptopów – mówi 
Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Nowa strona, która ruszyła 7 marca, jest responsywna, przystoso-
wana  do urządzeń mobilnych. Pozytywną zmianę z pewnością docenią 
użytkownicy szukający informacji korzystając ze smartfonów i table-
tów. – Szczególnie dla nas ważne było dostosowanie się do obowiązu-
jących wytycznych. Nowa odsłona naszej strony jest przyjazna dla osób 
z różnymi dysfunkcjami. Cieszymy się, że bez problemu korzystać z 
niej mogą osoby niewidome. Z myślą o nich przygotowana została wy-
szukiwarka w górnej części zarówno strefy mieszkańca jak i turysty. 
Także osoby słabowidzące zauważą pozytywne zmiany. Mogą dosto-
sować do swoich potrzeb wielkość czcionki i zarządzać kontrastem. 
Jednym z kluczowych kryteriów przy wyborze wykonawcy nowego 
serwisu naszej strony było doświadczenie w przygotowywaniu stron 
zgodnych z wytycznymi WCAG 2.0. Agencja Optimal IT ze Skoczo-
wa przedstawiła najkorzystniejszą ofertę i wspomniane doświadczenie 
posiada – podkreśla Ewa Zarychta, kierownik Referatu Promocji, Tu-
rystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Dołożono wszelkich starań, by nowy serwis był przyjazny i in-
tuicyjny dla użytkowników. Mieszkańcy dowiedzieć się mogą prak-
tycznych informacji, m.in. w zakładce „Sprawy Społeczne” umiesz-
czono wiadomości, gdzie i kto może skorzystać z porad prawnych. 
Zakładka „Miasto” to kopalnia wiedzy związanej z Urzędem Miasta, 
Radą Miasta, ale także cenne źródło informacji o samej Wiśle. Z kolei 
„Stefa Turysty” pozwala zapoznać się m.in. z relacjami z wydarzeń, 
atrakcjami naszego miasta, propozycjami spędzenia czasu. W obu 
strefach nie brakuje pięknych zdjęć i praktycznego kalendarium. – 
Zachęcamy wszystkich do odkrywania nowej strony. Otwarci jeste-
śmy na sugestie, uwagi, opinie. Serwis ten ma służyć naszym miesz-
kańcom i gościom – podkreśla Ewa Zarychta.

Katarzyna Koczwara

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: Poplenerowa wystawa malarstwa „Wi-
sła – Interpretacje”.

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 „Grupy 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 La-
sach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawa prac Hanny Kucharskiej „Hanka Działa” 
(Upcykling). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Aleksandry Mazur pod tytułem „Konie” 
i ekspozycja stała.

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 spa-
dochroniarzy.

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.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Wraz z nadejściem cieplejszych dni rozpoczął się czas wiosen-

nych porządków w obrębie naszych posesji. Przypominamy właści-
cielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów (li-
ści, traw, drobnych gałęzi). Straż Miejska przypomina, że praktyka 
wiosennego wypalania jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw 
i innych pozostałości roślinnych (gałęzie, liście) jest wykroczeniem i 
może skutkować grzywnami w wysokości do 500 zł.

Samodzielne palenie gałęzi i liści może stanowić zagrożenie po-
żarowe, a sąsiedzi mogą obawiać się, że ogień ze źle strzeżonego 
„ogniska” rozprzestrzeni się na inne nieruchomości, mają więc peł-
ne prawo zawiadomić Straż Miejską o paleniu odpadów na terenie 
nieruchomości sąsiedniej. Palenie odpadów, nawet gałęzi, które nie 
powodują szczególnie niekorzystnych emisji do środowiska, nie jest 
tożsame z unieszkodliwieniem odpadów. Palenie liści może z kolei 
powodować nieprzyjemne odory i mimo, że teren będzie prawidłowo 
zabezpieczony i dozorowany, sąsiedzi też mają prawo domagać się 
interwencji stosownych służb.

Przypominamy, iż zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu ut-
rzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła odpady zielo-
ne ulegające biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone 
w workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z 
harmonogramem wywozu. Istnieje również możliwość dowozu we 
własnym zakresie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w 
Wiśle), który jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 
6.00–17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00–15.00. Przywożąc w/w 
odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na-
leży okazać identyfikator z nadanym numerem ewidencyjnym.

Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o psach pozostawio-
nych bez opieki. W celu usprawnienia naszych działań prosimy 
właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przy-
padkach zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powią-
zać zabłąkanego psa z jego właścicielem Od początku roku od-
notowaliśmy aż 10 przypadków zagryzienia saren przez psy, tak 
więc prosimy o informacje dotyczące psów bez opieki. W takim 
przypadku wskazując właściciela psa nie możemy traktować tego 
jako donosicielstwo, ale jako inwestycję w nasze bezpieczeństwo. 
Na razie psy atakują zwierzynę leśną…

Nadal przypominamy o obowiązku właścicieli budynku w zakre-
sie umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem po-
rządkowym nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi 
wykroczenie z art. 64 Kodeksu Wykroczeń, za które ustawodawca 
przewidział karę grzywny w wysokości do 250 zł lub karę nagany. 
Proszę o sprawdzenie czy tabliczka jest czytelna i umieszczona w 
miejscu widocznym od strony dojazdu do posesji. Umieszczanie tab-
liczki w innym miejscu, np. przy drzwiach wejściowych usytuowa-
nych od strony wewnętrznej posesji, nie spełnia swojej funkcji i nadal 
stanowi wykroczenie.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle
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MŁODZIEŻOWY TURNIEJ  
WIEDZY POŻARNICZEJ
11 marca w remisie OSP Wisła Malinka odbyły się miej-

skie eliminacje Młodzieżowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego 
prezentowało kilkadziesiąt uczniów wiślańskich szkół. 

Oto wyniki:

I grupa – szkoły podstawowe:
1 miejsce – Łukasz Cieślar (Szkoła Podstawowa nr 5 Wisła 

Jawornik)
2 miejsce – Wojciech Maziec (Szkoła Podstawowa nr 4  

Wisła Głębce)
3 miejsce – Natalia Kobyłecka (Szkoła Podstawowa nr 4 

Wisła Głębce)

II grupa – gimnazjum:
1 miejsce – Jakub Smajdor (Gimnazjum nr 1)
2 miejsce – Sandra Tatara (Gimnazjum nr 1)
3 miejsce – Bartosz Polok (Gimnazjum nr 1)

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce – Joanna Bujok (LO Wisła)
2 miejsce – Łukasz Pilch (LO Wisła)
3 miejsce – Tymoteusz Pękała (LO Wisła)

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych zdobyli cen-
ne nagrody i reprezentować będą nasze miasto w eliminacjach 
powiatowych. 

Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP druh Tomasz Bujok 
serdecznie dziękuje uczestnikom i ich opiekunom za udział w 
turnieju, oraz organizatorom z OSP Wisła Malinka za sprawne 
przygotowanie zawodów.

(luki)

NOWY ZARZĄD OSP CENTRUM
27 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo–wyborcze 

OSP Wisła Centrum. W wyniku wyborów powołano nowy zarząd 
jednostki w składzie: Zbigniew Kocyan – prezes, Krzysztof Czajka 
– wiceprezes, Damian Skibiński – naczelnik, Sebastian Kulig – za-
stępca naczelnika, Anna Miszczyszyn – skarbnik, Jakub Kubala – 
sekretarz, Krystian Piszczek – kronikarz, Marcin Cieślar – członek 
zarządu, Grzegorz Podżorski – członek zarządu.

Komisja rewizyjna OSP Centrum będzie pracować w składzie: 
Piotr Andrzejczak – przewodniczący, Jerzy Cieślar – sekretarz i Bro-
nisław Szalbót – członek.

Nowo wybranemu zarządowi OSP Wisła Centrum życzymy 
owocnej pracy na rzecz jednostki i miasta Wisła.        (luki)

MŁODZI DRUHOWIE SPOTKALI 
SIĘ Z RATOWNIKIEM

14 marca w remizie OSP Wisła Centrum gościliśmy ratownika 
medycznego druha Adama Bielesza z Istebnej. W czasie dwugodzin-
nego spotkania poznaliśmy zasady postępowania podczas udzielania 
pierwszej pomocy.

W pierwszej części spotkania poznaliśmy sposoby postępowania 
podczas złamań, skaleczeń i oparzeń. W drugiej części dowiedzieli-
śmy się, jak bezpiecznie ułożyć poszkodowanego (pozycja boczna 
ustalona). Kolejną rzeczą, która została omówiona przez zaproszo-
nego gościa, to udzielenie fachowej pomocy osobie, u której stwier-
dzono zanik pracy serca. Teoria została przećwiczona w praktyce na 
dwóch manekinach. Na końcu zostało nam zaprezentowane działanie 
defibrylatora (wersja szkoleniowa) i zapoznaliśmy się z wyposaże-
niem torby PSPr1, znajdującej się w naszym samochodzie gaśniczym.

Dziękujemy druhowi Adamowi Bieleszowi za poświęcony czas i 
ciekawe spotkanie.             Artur Cieślar
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka poleca
Bryan Reardon, Poszukiwanie, Wydawnic-

two Prószyński i S–ka, Warszawa 2016. 
W rodzinie Connolly obowiązki nad synem przejął ojciec, gdyż matka 

mogłaby utracić intratną posadę. Sprzątający dom i zmieniający pieluchy 
ojciec dobrze radził sobie z typowo kobiecymi zadaniami. Znał swojego 
syna jak nikt inny na świecie. Obserwował jak rośnie, uczy się chodzić i 
jak wchodzi w świat nastoletniego buntu. W szkole, do której uczęszczał 
chłopiec, wywiązała się strzelanina. Jack, zostaje oskarżony i znika bez śla-
du. Tymczasem media wydały na chłopca i całą jego rodzinę niesprawied-
liwy wyrok. Mimo tego ojciec wierzy, że jego syn jest niewinny. Wbrew 
wszystkiemu i wszystkim postanawia podjąć dramatyczną walkę o jego 
ocalenie. „Poszukiwanie” to książka, która chwyta za serce, gdyż dotyka 
tematu najbliższego rodzicom – ich dzieci. Polecamy!

Maria Stefanelli, Manuela Mareso, A oni wciąż mnie szukają, 
Wydawnictwo Prószyński i S–ka, Warszawa 2016. 

Oparta na faktach historia żony mafijnego bosa to historia kobiety, 
która ani przez chwilę nie mogła zaznać spokoju, wpadając z rąk jednego 
oprawcy prosto w ramiona kolejnego. Nigdy nie mogła być pewna tego, 
co przyniesie jej następny dzień oraz co wymyśli mąż, będący na bakier 
z prawem. Maria marzyła o tym, by wyrwać się z tego środowiska i po-
prawić swój byt, ani przez chwilę nie przypuszczając, że Ciccio Moran-
do, przystojny przedstawiciel znanej mafijnej rodziny, zgotuje jej piekło 
na ziemi. O losie Marii i jej córki decydowali krewni, podkreślający na 
każdym kroku, jak niewiele są warte. Maria Stefanelli nie szczędzi nam 
szczegółów. Opowiada o świecie zdominowanym przez mafię, której 
macki sięgają o wiele głębiej, niż moglibyśmy się spodziewać. Do dziś 
występuje w wielkim turyńskim procesie przeciwko mafii, dlatego musi 
do końca życia pozostać w ukryciu. Warto przeczytać!

Elena Kedros, Legenda Robinii, Wydawnictwo Akapit Press, 
Łódź 2016.

Zapewne już po przeczytaniu tytułu pojawiły się skojarzenia z 
Robin Hoodem. Rzeczywiście, można mniemać, że włoska pisarka 
zafascynowana leśnymi przygodami dzielnego wojownika, który 
zabierał bogatym, by dawać biednym, wykreowała jego żeński od-
powiednik. Historia osadzona w średniowiecznej Anglii rozpoczyna 
się pożarem wioski, w której wychowuje się piętnastoletnia Robinia. 
Dziewczyna władająca łukiem, zaczyna buszować w leśnych gęstwi-
nach w poszukiwaniu porwanego brata, poprzysięga sobie, że odnaj-
dzie ludzi odpowiedzialnych za śmierć jej rodziców. Na swej drodze 
spotyka grupę buntowników, którzy mogą jej pomóc, ale musi speł-
nić pewien warunek… To powieść skrojona na miarę „Zwiadowców” 
– nie można nie przeczytać!                   Oprac. MBP w Wiśle

Kurs edycji video dla młodzieży
Podczas zimowej przerwy od zajęć szkolnych gimnazjaliści mie-

li okazję nabyć nowe umiejętności w bibliotece miejskiej. W dwa 
czwartki ferii odbył się dwuczęściowy kurs edycji video w programie 
Adobe Premiere Elements. Zajęcia przebiegały w kameralnym gronie 
i luźnej atmosferze, która sprzyjała zadawaniu pytań.

Jak to bywa na podobnych kursach nie obyło się bez „teorii”, 
którą jednak zrealizowano szybko i bez znużenia. Zastrzyk wiedzy 
nie poszedł na marne, bo przydał się w części praktycznej, która była 
nastawiona na nabycie jak największych umiejętności edycyjnych 
materiałów video. Kursanci uczyli się nakładać różne eleganckie i te 
bardziej zaawansowane efekty na zdjęcia. Poznawali możliwości au-
tomatycznego tworzenia przejść pomiędzy dwoma zasobami projektu 
i sami tworzyli autorskie przejścia. Bardzo ciekawe było nadawanie 
ruchu slajdom tak, by cały pokaz był dynamiczny i ciekawy.

Niestety dwa czwartki minęły szybko, a apetyty były coraz więk-
sze. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpaść do biblioteki 
i skorzystać z dostępnych dla każdego programów Adobe do two-
rzenia video (Premiere Elements) oraz edycji fotografii (Photoshop). 
Biblioteka zaprasza.                       Sebastian Polok

„Odsłony Andersena”
Pod takim tytułem przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Bi-

blioteczny zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 w Wiśle 
Jaworniku i Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Wiśle Głębcach. 
Podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 18 marca w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle, która objęła patro-
nat nad konkursem. Gościem specjalnym był Sylwester Foltyn, dy-
rektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół 
w Wiśle, który po przybliżeniu informacji na temat programu „Książ-
ki Naszych Marzeń” podkreślił rolę współpracy bibliotek szkolnych 
z biblioteką miejską.   

Uczniowie wszystkich wiślańskich szkół podstawowych rywa-
lizowali w 3 kategoriach wiekowych, a w każdej z nich, zadanie 
związane z poznaniem wybranej baśni Hansa Christiana Andersena 
było inne. Najmłodsi tworzyli wspólnie z rodzicami lub samodziel-
nie makiety (I kategoria), starsi projektowali kukiełki (II kategoria), 
a uczniowie klas IV–VI stanęli przed zadaniem napisania historii 
Andersena wiślańską gwarą (III kategoria). Jury w składzie: Mał-
gorzata Setkiewicz, Joanna Szołtysek–Kuczyńska, Krystyna Pilch i 
Ewa Lazar oceniło nadesłane prace i przyznało uczestnikom nagrody 
i wyróżnienia. Wśród laureatów pierwszej kategorii i pracy wyko-
nanej wspólnie z rodzicami znaleźli się: Szymon Popów z Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 (I miejsce), Aleksandra Świerczek 

ze Szkoły Podstawowej nr 5 (II miejsce), Gabriela Gunia ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 (III miejsce) oraz Bartosz Pilch z Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego nr 1 (wyróżnienie). W pierwszej kategorii wśród 
prac wykonanych samodzielnie nagrodzeni zostali: Paweł Juroszek 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 (I miejsce), Lena Konderla ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 (II miejsce) i Oliwia Cieślar z Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 (III miejsce). Nagrodzeni w kategorii drugiej 
to: Magdalena Podżorska ze Szkoły Podstawowej nr 5 (I miejsce), 
Julia Nogowczyk z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 (II miej-
sce), Jakub Szarzec ze Szkoły Podstawowej nr 2 (III miejsce) i Ju-
lia Kożuch z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 (wyróżnienie). 
Nagrody za prace literackie powędrowały do: Eweliny Bestwiny z 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 (I miejsce), Daniela Pilcha ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 (II miejsce), Mateusza Pliszczyńskiego ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 (III miejsce), Alicji Pilch z Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego nr 1 (III miejsce), a wyróżniona w tej kategorii 
została Marta Szarzec z Zespołu Szkół nr 1.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dzię-
kujemy, że pokazali nam baśnie Andersena z całkiem innej perspek-
tywy. Podziękowania należą się również koordynatorkom i pomysło-
dawczyniom konkursu: Halinie Raszce i Grażynie Poloczek, które z 
zaangażowaniem motywowały do udziału w zmaganiach plastycznych 
i literackich. Już od dziś można podziwiać wspaniałe prace, które są 
wyeksponowane w pokoju malucha w siedzibie biblioteki miejskiej.

Organizatorzy konkursu dziękują sponsorom nagród, którymi 
byli: PARK LINOWY w Wiśle, Towarzystwo Miłośników Wisły, 
firma PILCH i firma MAŁGORZATA.        Monika Śliwka
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Kursy językowe i książki za darmo
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle można otrzymać do-

stęp do bezpłatnych kursów językowych i specjalistycznych, a także 
książek elektronicznych. Osoby chcące się uczyć za pomocą platfor-
my e–learningowej lub czytać przez Internet mogą zgłaszać się po 
kody do interaktywnych lekcji i e–booków.

Biblioteka zapewnia dostęp do sześciu kursów: trzech języko-
wych i trzech specjalistycznych. Dzieci mogą się uczyć języka an-
gielskiego na miejscu w pracowni komputerowej, a młodzież i doro-
śli otrzymać indywidualne kody dostępu do kursów Angielski 123 i 
Niemiecki 123. Za pomocą kodu z platformy e–learningowej można 
korzystać także z własnego komputera domowego. Tak samo dostęp-
ne są kursy specjalistyczne Czytaj123 i Pisz 123 oraz Photoshop123 
dla wszystkich chętnych, chcących się nauczyć techniki szybkiego 
czytania i pisania oraz obróbki fotografii. Taka forma nauki jest bar-
dzo atrakcyjna: nie trzeba umawiać się na konkretną godzinę z na-
uczycielem, ale mieć go zawsze przy sobie i uczyć się w dogodnych 
dla siebie terminach i na dodatek bez stresu.

Użytkownicy biblioteki mogą również korzystać z darmowego do-
stępu do bazy ponad 2000 publikacji elektronicznych, wśród których 
znajdują się m.in. książki z zakresu literatury faktu, literatury pięknej, 
m.in. kryminały, sensacje i fantastyka, literatury dla dzieci i młodzieży, 
a także poradniki, słowniki i kompendia. Aby czytać e–booki w serwi-
sie libra.ibuk.pl, wystarczy odebrać kod PIN i w ten sposób mieć cało-
dobowy dostęp do oferowanych publikacji z dowolnego miejsca, także 
za pomocą urządzeń mobilnych wspieranych przez IOS oraz Android.

Chcących się uczyć i czytać e–booki zapraszamy do biblioteki po 
kody dostępu w godzinach pracy wypożyczalni. Życzymy satysfakcji 
z nauki i miłych wrażeń z lektury.       Sebastian Polok

Galatea, czyli o kobiecie słów kilka
W Dniu Kobiet w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbył 

się spektakl pt. „Galatea. Intertekstualna fantasmagoria”. Przedstawienie 
przygotowały uczennice Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich 
w Wiśle pod kierunkiem dr Xymeny Borowiak. Publiczność, głównie 
żeńska, ale nie tylko, ciepło przyjęła sztukę powstałą z męskich myśli 
o kobiecie, ale będącą dziełem kobiet i odegraną przez młode aktorki.

Spektakl złożony został z tekstów literackich traktujących o ko-
biecie, a zaczerpniętych z różnych epok. Wychodził od starożytnego 
mitu o Pigmalionie, który wyrzeźbił taką piękność, że zakochał się w 
posągu. Na jego prośbę Afrodyta ożywiła Galateę, a Pigmalion ożenił 
się z nią. Mit stanowił jednak tylko pretekst do pokazania, jak różne 
obrazy kobiety tworzą artyści kolejnych epok literackich. W przed-
stawieniu wykorzystano teksty Adama Mickiewicza, Aleksandra 
Puszkina, Władysława Stanisława Reymonta, Stanisława Wyspiań-
skiego i Witolda Gombrowicza. Rozmowę o metaforze kobiecości to-
czyli wiślańscy artyści: rzeźbiarz Artur Cienciała i pisarz Jerzy Pilch, 
których Rodziny były obecne na sali. 

Autorką scenariusza i reżyserką przedstawienia była dr Xymena 
Borowiak, która na co dzień uczy języka polskiego w Zespole Szkół 
Gastronomiczno–Hotelarskich, a naukowo zajmuje się związkami 
współczesnej literatury polskiej z innymi rodzajami sztuk, zjawiska-
mi estetycznymi w tekstach ponowoczesnych i kobietą w ponowo-

czesności. Przed spektaklem 
wygłosiła krótki wykład o pa-
radygmatach kobiecości wpro-
wadzając widzów w klimat 
przedstawienia, które obejrzeli 
m.in. nauczyciele, koleżanki i 
koledzy oraz rodzice aktorek, 
no i oczywiście wiślańska pub-
liczność. Biblioteka dziękuje 
wszystkim zaangażowanym w 
przygotowanie przedstawienia 
i zaprasza na kolejne spotkania 
z literaturą na scenie.        (drc)fot
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle
serdecznie zaprasza na

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016 
pod hasłem 

BIBLIOTEKA INSPIRUJE
W PROGRAMIE:

9 maja 
–  warsztaty papiernicze dla dzieci w szkołach podstawowych,
–  godz. 16.00 „Pierwszy krok do orientu” – slajdowisko  

o Turcji i spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Szczas-
nym, autorem książki „Świat na wyciągnięcie ręki”,

10 maja
–  warsztaty papiernicze dla dzieci w szkołach podstawowych,
–  godz. 16.00 spacer literacki „Śladami Marii Wardas przez 

Wisłę”,
11 maja
–  godz. 9.00 spotkanie autorskie dla młodzieży LO z Pa-

włem Kowalczykiem o wolontariacie w ekowspólnocie 
Auroville w Indiach,

–  godz. 11.30 spotkanie autorskie dla dzieci kl. 1 a i 2 a SP 1,
–  godz. 16.00 spotkanie autorskie ze Zbigniewem Machejem 

– poetą, tłumaczem i krytykiem literackim oraz dyplomatą,

13 maja
– warsztaty papiernicze dla dzieci w szkołach podstawowych,
– godz. 18.00 spektakl teatralny „Małżeństwo na próbę”  

w wykonaniu grupy teatralnej „Baj(k)arze”.

Wiślańska Akademia  
Aktywnych zaprasza! 

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywne-
go uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykła-
dy, 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 Ak-
tywnych!

Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

Serdeczne podziękowania za okazane wyrazy współczucia,  
złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości 

pogrzebowej

śp. 
Karola CIEŚLARA

Rodzinie, bliskim i dalszym krewnym, przyjaciołom, znajomym,  
sąsiadom,  delegacjom oraz wszystkim uczestniczącym  

w ostatnim pożegnaniu
składają 

ŻONA ORAZ SYNOWIE Z RODZINAMI

OGŁOSZENIE
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BIAŁA SOBOTA
27 lutego w Hotelu Stok w Wiśle Jaworniku Fundacja Śląskie 

Hospicjum dla Dzieci, opiekująca się nieuleczalnie chorymi dziećmi 
z terenu całego województwa śląskiego, przeprowadziła akcję „Biała 
sobota–najważniejsze są dzieci”, dedykowaną niemowlętom i dzie-
ciom z terenu Wisły i okolic.

W akcji wzięło udział 66 dzieci, którym lekarze różnych specjal-
ności (pediatrzy, neonatolodzy, gastroenterolodzy, chirurdzy, urolo-
dzy, kardiolodzy, alergolodzy) oraz fizjoterapeuci, neurologopedzi i 
doradcy laktacyjni udzielili w sumie 91 konsultacji, a lekarze radiolo-

dzy przeprowadzili 81 badań ultrasonograficznych (jamy brzusznej, 
głowy, tarczycy i bioder). Równocześnie Pokojowy Patrol WOŚP 
przeprowadzał instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy nabyło ok. 120 dzieci, w tym 90 dzieci 
z wszystkich pięciu wiślańskich szkół podstawowych, dzieci i mło-
dzież korzystająca z porad w ramach „Białej soboty”, a także mło-
dzież wypoczywająca w Hotelu Stok.

Patronat nad całą akcją sprawował burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok, a pyszne niespodzianki dla najmłodszych ufundował Hotel Stok 
oraz firma Humana Poland.

Natasza Godlewska – Prezes Zarządu Fundacji Śląskie 
Hospicjum dla Dzieci

Wiślański Oddział PTTK po raz trzynasty zorganizował Mię-
dzynarodowy Rajd Narciarsko–Pieszy „Ku źródłom Wisły”. Go-
spodarze, jak co roku, zaprosili do udziału członków KST Čadca ze 
Słowacji oraz KCT Třinec i PTTS–BS z Republiki Czeskiej, którzy 
licznie przybyli na doroczne spotkanie. Finansowo imprezę wsparli: 
Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz  Urząd Miejski w Wiśle.

Rajd odbył się 19 marca, ale tym razem meta została zorga-
nizowana w Kolybie „Watra” u Anieli i Piotra Cieślarów w Wi-
śle Czarnem. Zmianę miejsca mety ustalono po raz drugi, aby nie 
powielać tych samych szlaków i po raz kolejny nie chodzić tymi 
samymi drogami. 

XIII Rajd „Ku źródłom Wisły”

Podczas tegorocznego rajdu ustalono trzy trasy:
– Zaolzie – Szarcula – Zamek Prezydenta RP – Czarne Fojtula 

– Biała Wisełka „Watra” – 9 km, 3 i 1/2 godz. (trasa nr 1);
– Nowa Osada Dom Turysty PTTK – Cieńków – Biała Wiseł-

ka „Watra” – 6 km, 2 godz. (trasa nr 2);
– Malinka Pieczki – Cieńków Wyśni – Cieńków Postrzedni – 

Biała Wisełka „Watra”  – 12 km, 4 godz. (trasa nr 3).
W dniu rajdu pogoda dopisała, a słońce i wspaniałe widoki to 

już połowa sukcesu. Na mecie zameldowało się 196 turystów w 
dobrych humorach i z wypiekami na twarzach, co świadczy, że 
trasy wcale nie były takie łatwe. Po krótkim odpoczynku każdy z 

uczestników mógł posilić się w bufecie, gdzie rozdawano porcje 
żurku z wkładką, herbatę i smaczny keks, aby zregenerować siły. 
Organizatorzy zadbali również o rozrywkę. Odbyły się konkursy 
z nagrodami: konkurs piosenki, bieg w workach i przeciąganie 
liny. W konkursach brało udział wielu uczestników rajdu i każdy 
zdobył jakąś nagrodę (słodycze, czapki, koszulki).

Następnie rozdano nagrody główne. Pierwszą nagrodę i pu-
char za najliczniejszą zorganizowaną grupę otrzymało KST z 
Čadcy ze Słowacji , drugą PTTS Beskid Śląski w Republice Cze-
skiej, a trzecią Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne „Krety” 
z Nierodzimia, z którego grupę po raz kolejny zorganizowała Ma-
riola Kukuczka. Wręczone zostały również nagrody dla najmłod-
szego i najstarszego uczestnika rajdu. Najmłodszymi były siostry 
bliźniaczki Natalia i Nikola Jatiova z Čadcy, które otrzymały ma-
skotkę „Wiślaczka” i słodycze, a najstarszym Ivan Lettovsicy (lat 
75) z Trzyńca, który z kolei otrzymał pamiątkową deskę z podko-
wą szczęścia.

Po części oficjalnej organizatorzy rajdu podziękowali wszyst-
kim turystom zapraszając ich do uczestnictwa w kolejnych impre-
zach organizowanych przez Oddział PTTK Wisła. Podziękowania 
zostały również skierowane do wszystkich sponsorów, którzy 
wspierali imprezę swoimi wyrobami i smakołykami, a byli nimi: 
Firma Jur–Gast – F. Juroszek, Piekarnia u Karola – K. Troszok, 
Piekarnia nr 1 – K. Szturc, Polysport – Z. Twardowski, Spar –  
H. i Cz. Procner oraz państwo Zembol – D.H. Małgorzata. Cały 
rajd zorganizowała grupa członków Oddziału PTTK Wisła w 
składzie: prezes Oddziału PTTK Wisła Helena Skorupa, sekretarz 
rajdu Anna Czyż, kierownik trasy nr 1 Tadeusz Leżański, kierow-
nik trasy nr 2 Iwona Boś, kierownik trasy nr 3 Zbigniew Magnow-
ski i komandor rajdu Gustaw Czyż.

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do uczestni-
ctwa w rajdzie „Ku źródłom Wisły” w przyszłym roku. Do zoba-
czenia!         Gustaw Czyż – Komandor Rajdu
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Zakończyły się zmagania wiślańskich dzieci i młodzieży w kolej-
nej edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Wiśle 2016. Tematem 
głównym były „Baśnie i legendy Beskidu Śląskiego”.

Po całorocznych przygotowaniach do pierwszego etapu indywidu-
alnego, który odbył się 3 marca, przystąpiło 140 uczniów wiślańskich 
szkół (117 ze szkół podstawowych, 12 z gimnazjum, oraz 11 ze szkół 
ponadgimnazjalnych). O doskonałej wiedzy uczestników świadczy wy-
soka, 71–procentowa średnia wyników testu ze szkół podstawowych. Na 
tym etapie zmagań najlepsi okazali się: Jakub Wałach i Joel Kojma (Ze-
spół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Wisła Głębce), oraz Nikola Nogowczyk 
(Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 Wisła Malinka), którzy ex aequo za-
jęli 1. miejsce. 2. lokatę zajęli Mateusz Skiba i Julia Pilch (ZSP 1), a na 3. 
miejscu znalazło się aż 6 uczniów: Wojtek Troszok, Kacper Szeremeta, 
Bartosz Marek (ZSP 1), Natalia Waleczek, Michał Cieślar i Małgosia 
Szalbot (ZSP 2). Trzy pierwsze miejsca wśród gimnazjalistów wywal-
czyły: Paulina Wisełka, Patrycja Gomola i Karolina Greń (Zespół Szkół 
nr 1 Wisła Centrum). Z kolei rywalizację pomiędzy szkołami średnimi 
zdominowali uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich: 
Damian Badura, Zenon Zembol i Kasia Bonczek.

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIŚLE 2016
Stecówki: Michał Sztejnert (SP 1), Dawid Cieślar (SP 2), Michał Cieślar 
(SP 3), Mateusz Skiba (SP 4), Piotr Cieślar i Paulina Ikas (SP 5), Bartosz 
Polok (G 1) i Katarzyna Bonczek (ZSGH).

Jury konkursu w osobach Helena Pustówka, Małgorzata Kaleta, 
Krystyna Hombek–Kaftaniak i Barbara Koczwara miało sporo pracy w 
ocenie zadań. Ostatecznie wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, natomiast laureaci poszczególnych etapów dyplo-
my za uzyskane miejsce, a także nagrody i upominki ufundowane przez 
Burmistrza Miasta, Towarzystwo Miłośników Wisły, Nadleśnictwo Wi-
sła, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Marszałkowski w Kato-
wicach, radnych Janusza Podżorskiego, Mirosława Wójcika i Jarosława 
Wisełkę, Księgarnię D. M. Troszok, Piotra Wisełkę z Wróblónek, Pawła 
Szeremetę oraz Państwa Wisełków z firmy „Rapido”. Miłym akcentem 
było ufundowanie regionalnego posiłku przez właścicieli restauracji „U 
Fojta” dla drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku, która naj-
liczniej wzięła udział w konkursie.

Po zaciętej rywalizacji wszyscy udali się na tradycyjną żebroczkę do 
Jadłodajni Wisła.

Nagrody wręczali burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący 
Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski i radna Sejmiku Wojewódzkiego 
Sylwia Cieślar.

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiśle ma już 30 lat. Jego pierw-
sza edycja odbyła się w roku szkolnym 1985/86 i została zorganizowana 
przez sekcję młodzieżową Towarzystwa Miłośników Wisła, na której 
czele stała śp. Ludomira Krop – nauczycielka języka polskiego w ZSGH. 
Organizatorzy pierwszego konkursu stali na stanowisku, że w chwili, 
gdy, jak mówi Broniewski: „starzyzna w ziemię wrasta, gdy giną reszt-
ki góralszczyzny, a dominuje na każdym kroku wielkomiejski blichtr i 
zachodnioeuropejska moda, pojawiła się gwałtowna potrzeba uzmysło-
wienia młodym ludziom wartości tkwiących w najbliższej ojczyźnie, w 
rodzinnej miejscowości. Znajomość historii swojego regionu, języka i 
obyczajów przodków to porządane korzenie, które wiążą człowieka z 
ziemią ojców, a pośrednio z narodem i ojczyzną”. 

Konkurs „Czy znasz Wisłę i jej przeszłość” przeprowadzono 15 
maja 1986 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego. Stroną organiza-
cyjną zajmował się prezes TMW Jan Krop oraz sekretarz TMW Danuta 
Podżorska. W skład jury wchodzili nauczyciele przygotowujący dzieci 
do konkursu: Emilia Szarzec, Małgorzata Kolasińska, Krystyna Sitek–
Pilch, Maria Szeremeta, Danuta Dobosz, oraz członkowie Zarządu TMW 
Jolanta Gadomska i Ludomira Krop. Laureatami konkursu indywidual-
nego zostali: Beata Mendrek (SP 2), Władysław Lazar (SP 4), Zdzisław 
Pilch (SP 2), Marek Mach (SP 4) i Magda Podżorska (SP 1). W klasyfi-
kacji drużynowej zwyciężyła SP 4 Wisła Głębce, dalsze miejsca zdobyły 
drużyny z SP 1 Wisła Centrum, SP 3 Wisła Malinka, SP 2 Wisła Czarne 
i SP 5 Wisła Jawornik. W późniejszych latach do rywalizacji przystąpi-
ły również szkoły średnie, zmieniano też formę i miejsca konkursów. 

10 marca w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
J. Śniegonia rozegrały się dwa kolejne etapy konkursu. W drużynowym 
swoją wiedzą o baśniach i legendach Beskidu Śląskiego popisywały się 
czteroosobowe reprezentacje wiślańskich szkół. 

W królestwie książek ożyli bohaterowie książek Bogumiła Hoffa, 
Emanuela Grima, Gustawa Morcinka, Józefa Ondrusza, takie jak legen-
darny Imko Wisełka, Ondraszek, Kuba Szałaśnik, bandurki i nocnice, 
Borana, Białka, Czarnocha, Czantor, trzej bracia, którzy założyli Cie-
szyn, śpiący rycerze z Czantorii i wiele innych. Rywalizując w różnych 
konkurencjach nalepszą wśród szkół podstawowych okazała się drużyna 
ZSP 1 Wisła Głębce w składzie: Joel Kojma, Mateusz Skiba, Jakub Wa-
łach i Kacper Szeremeta pod kierunkiem Renaty Brody. Dalsze miejsca 
zajęły w kolejności drużyny: ZSP 2 Wisła Malinka, Szkoły Podstawowej 
nr 5 Wisła Jawornik, Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła Czarne oraz Szko-
ły Podstawowej nr 1 Wisła Centrum. Wśród szkół ponadpodstawowych 
zdecydowanie wygrała drużyna ZSGH przygotowana przez Henryka 
Podżorskiego w składzie: Damian Badura, Katarzyna Bonczek, Karol 
Procner i Michalina Pilch. Drugie i trzecie miejsce przypadło drużynie z 
wiślańskiego Gimnazjum nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stal-
macha. W sumie o prymat wiedzy o Wiśle zmagało się 33 zawodników. 
Dzięki przygotowaniu ich przez nauczycieli, którzy nie we wszystkich 
placówkach mają możliwość przeprowadzenia zajęć z edukacji regional-
nej, dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat naszej małej ojczyzny. 
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu: 
Beacie Mendrek z LO, Henrykowi Podżorskiemu z ZSGH, Romanowi 
Czechowi z Gimnazjum, Anicie Binek z SP 1, Elżbiecie Szajtauer z SP 
2, Renacie Brodzie z ZSP 1, Klaudii Szewczyk z ZSP 2 i Bronisławowi 
Masnemu z SP 5.

W trzecim etapie konkursu, zwanym „Miyszani Owiec”, wystarto-
wały drużyny symbolizujące wiślańskie sałasze: Hala Barania, Polana 
Sałasz, Stecówka i Postrzedni. Zespoły składały się z przedstawicieli 
każdej ze szkół. Celem była integracja w grupie, a rywalizacja polegała 
na: rozwiązaniu zadania opartego na pracy z mapą Wisły, prawidłowym 
napisaniu słów wiślańskiego hymnu „Szumi jawor, szumi”, przetłuma-
czeniu tekstu z języka polskiego na gwarę, opisaniu elementów kobiece-
go stroju cieszyńskiego i zaprojektowaniu znaczka do męskiej koszuli. Z 
wyżej wymienionymi zadaniami najlepiej dali sobie radę sałasznicy ze 

Nagrodami były najczęściej publikacje o regionie, dzieła wiślańskich 
artystów np. rzeźba „Ondraszek”, ale również odbiornik radiowy czy 
kalkulatory. Zmieniali się nauczyciele, działacze i władze miasta, dzieci 
w szkołach, rady rodziców, a wszystkie te zmiany każdego dnia tworzyły 
historię świadczącą o naszej kulturze. 

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tej co-
rocznej imprezy mamy nadzieję, że przez te 30 lat Międzyszkolny Kon-
kurs Wiedzy o Wiśle zapisał się jako jedno z ogniw wykuwanej od pod-
staw tradycji, która ma przed sobą perspektywę na przyszłość. Już teraz 
zapraszamy na kolejną jego edycję.         Grażyna Pruska – Prezes TMW
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ROK 2015 W STATYSTYCE POLICJI
Rok 2015 jak zwykle był pracowity dla wiślańskiej Policji. Poniżej 

prezentujemy kilka faktów i danych statystycznych, obrazujących służbę 
naszych funkcjonariuszy na terenie Wisły.

Na początek struktura przestępczości na terenie miasta. Ogólna 
liczba przestępstw w roku 2015 wyniosła 218. To mniej niż w latach 
poprzednich. Poniższa tabela przedstawia ogólną liczbę przestępstw w 
latach 2012–2015, wraz z wyodrębnieniem 7 podstawowych kategorii:
Rok 2012 2013 2014 2015
Liczba 
przestępstw 310 298 246 218

Art. 279 kk
włamania 23 17 23 18

Art. 278 kk
kradzież 62 55 37 37

Art. 288 kk
zniszczenie mienia 30 26 8 12

Art. 157 kk
uszkodzenie ciała 7 0 11 9

Art. 280 kk
rozboje 1 1 0 0

Art. 158 kk
bójka 1 0 0 2

Art. 178a kk
nietrzeźwi kierowcy 24 33 34 28

W zakresie służby kryminalnej Komisariat Policji w Wiśle w 2015 
roku przeprowadził łącznie 417 postępowań przygotowawczych. Odno-
towano ogólny spadek przestępczości w tym również spadek przestępstw 
w 7 wybranych kategoriach. Wykrywalność przestępstw kryminalnych 
wyniosła 57,10 %, natomiast wykrywalność w wyżej wymienionych 7 
kategoriach była na poziomie 18,64 %. Od podejrzanych zabezpieczono 
mienie o wartości 225 000 złotych. Liczba podejrzanych to 136.

W zakresie służby prewencyjnej w 2015 roku Komisariat Policji w 
Wiśle przeprowadził łącznie 2100 różnego rodzaju interwencji. (nastąpił 
wzrost w porównaniu z 2014 rokiem, w którym odnotowano 1875 inter-
wencji). Funkcjonariusze wylegitymowali 8310 osób (wzrost w porów-
naniu z 2014 rokiem, w którym wylegitymowano 6475 osób). Do OPPA 
w Bielsku–Białej doprowadzono 43 osoby. Aż 120 sprawców prze-
stępstw policjanci złapali na gorącym uczynku (wzrost w porównaniu z 
2014 rokiem, w którym odnotowano 96 zatrzymań). W sumie ujawniono 
1978 wykroczeń w tym 1047 szczególnie uciążliwych (nastąpił wzrost 
w porównaniu do 2014 roku, w którym ujawniono 1642 wykroczenia).

Policjanci nałożyli łącznie 499 mandatów karnych (w 2014 roku na-
łożono 316 mandatów). Zastosowano 1479 pouczeń przy 1326 poucze-
niach w 2014 roku. Najczęściej popełniane wykroczenia to zakłócenie 
porządku publicznego oraz naruszenie ustawy o wychowaniu w trzeźwo-
ści. W 2015 roku wdrożono 27 procedur „Niebieskiej Karty”, a zakoń-
czono 14 (29 wdrożonych, a 6 zakończonych w 2014 roku).

Nie brakowało również zdarzeń drogowych, których w roku 2015 
odnotowano 123. Kolizji drogowych było 115, a wypadków 8. Na 
szczęście nie odnotowano ofiar śmiertelnych, natomiast 10 osób odnio-
sło rany. Rok wcześniej zdarzeń drogowych było 131 (111 kolizji i 20 
wypadków), w których zginęła 1 osoba, a 24 zostały ranne. Zatem w 
roku 2015 nastąpił ogólny spadek zdarzeń drogowych, ale nieznacznie 
wzrosła ilość kolizji.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

DZIEŃ NA NARTACH Z PREZYDENTEM
Nie Adam Sawicki, prezes T–Mobile, a podopieczni Fundacji 

„Dorastaj z Nami” oraz uczniowie szkół podstawowych z Wisły  
5 marca spędzili dzień w towarzystwie prezydenta Andrzeja Dudy. 
Był to prezent od firmy telekomunikacyjnej dla najmłodszych miłoś-
ników sportu.

Na styczniowym Charytatywnym Balu Dziennikarzy prezes  
T–Mobile Adam Sawicki wylicytował dzień na nartach z prezyden-
tem Andrzejem Dudą. W towarzystwie prezydenta ze stoku w Isteb-
nej zjeżdżali podopieczni Fundacji „Dorastaj z Nami” oraz dzieci z 
wiślańskich szkół, którym ofiarowano wylicytowaną nagrodę. Był to 
wyjazd pełen atrakcji, którego dzieci na długo nie zapomną.     (luki)

PRZYGARNIJ MNIE!
Cześć, mam na imię Paco! Jestem niespełna rocznym, weso-

łym i energicznym małym pieskiem z pięknym czarnym owłosie-
niem. Tak, nie mam sierści tylko włosy. Kocham ludzi, zabawy i 
długie spacery. Jeśli możesz ofiarować mi miłość, opiekę i kawałek 
miejsca na Twojej kanapie, ja pokocham Cię z całego serca, tak jak 
tylko pies potrafi kochać i będę Twoim wiernym towarzyszem do 
końca moich dni.

Kontakt w sprawie adopcji Paco: Ola 503 841 111.

MARCOWA STERYLIZACJA  
ZWIĘRZĄT

W ubiegłym miesiącu w Wiśle została przeprowadzona akcja pod 
nazwą „Marcowa sterylizacja zwierząt” pod patronatem Miasta Wi-
sły i Fundacji Lepszy Świat. Celem akcji było zmniejszenie populacji 
niechcianych kociaków i szczeniaków. 

Marcową akcję poparli lekarze weterynarii Aleksandra i 
Krzysztof Wickowscy, którzy zaoferowali niższe ceny, aby jesz-
cze bardziej zmotywować właścicieli czworonogów do sterylizacji 
swoich zwierzaków. Sterylizacja jest jedynym skutecznym, a za-
razem najbardziej humanitarnym sposobem ograniczania bezdom-
ności psów i kotów. Ponadto zabieg sterylizacji (kastracji) działa 
profilaktycznie w wielu dziedzinach zdrowia zwierząt. Zapobiega 
nowotworom zależnym od hormonów, ropomaciczu, a także spra-
wia, że wysterylizowane zwierzęta nie „włóczą się”. Ponadto wo-
kół sterylizacji i kastracji zwierząt narosło wiele mitów, np. ten, że 
suczka powinna raz w życiu mieć szczenięta... to absolutna bzdura! 
Ciąża niczego nie leczy, niczemu nie zapobiega! O wiele częstsze 
są powikłania po porodach, niż po zabiegach sterylizacji. Co naj-
gorsze, jak podkreślają weterynarze ta praktyka przyczynia się do 
wzrostu ilości bezdomnych zwierząt.

Jedną z pierwszych osób, która zdecydowała się na zabieg ka-
stracji była Aldona Mosiejko z Malinki. – Na sterylizację naszych 
dwóch kocurków zdecydowaliśmy się, ponieważ zależy nam na tym, 
aby kotkom żyło się z nami dobrze, aby żyły długo, nie uciekały, 
nie wdawały się w bójki w pewnych miesiącach, były spokojniejsze, 
łagodniejsze i co ważne, nie znaczyły terenu. Nie chcemy też przy-
czyniać się do tego by pojawiały się niechciane kocięta, z którymi 
nie wiadomo co później zrobić. Kotki często są zaniedbane, przeno-
szą różne choroby. Myślę, że to ważne, by brać odpowiedzialność 
za swoje zwierzaki, zwłaszcza, że są przygotowane takie super akcje 
– mówi pani Aldona.

– W razie wątpliwości warto przedyskutować wszystkie za i prze-
ciw z lekarzem weterynarii, do którego mamy zaufanie i w podjęciu 
decyzji kierować się jego rzetelną wiedzą. W ramach marcowej akcji 
sterylizacji wykastrowaliśmy 15 kocurów i 6 psów, w tym 9 kotek i 6 
suczek – dodaje lekarz weterynarii Krzysztof Wickowski.

Monika Miring
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DZIEŃ KOBIET NA RYNKU
6 marca w namiocie na placu B. Hoffa w Wiśle odbył się koncert 

z okazji Dnia Kobiet. Wydarzenie zgromadziło komplet publiczności. 
Widowisko muzyczne „Powróćmy jak za dawnych lat” przypomniało 
największe przeboje lat 20. i 30. Impreza gwarantowała uśmiech i 
doskonały nastrój wszystkim uczestnikom zabawy.         (IK)

Ciekawe wydarzenia  
w Przedszkolu nr 2

W Przedszkolu nr 2 każdego dnia wiele się dzieje. Dzieci miło 
wspominają interesujące spotkania z młodzieżą z LO im. P. Stal-
macha w Wiśle, która czytała im piękne bajki. Po ich wysłuchaniu 
starsze dzieci rysowały ilustracje, a młodsze kolorowały postacie. Te 
wydarzenia stały się inspiracją do zorganizowania wspólnej zabawy 
integracyjnej, na którą młodzież  przebrała się w postacie bajkowe. Ta 
forma współpracy jest nowatorską formą realizacji projektu ,,Książki 
czytamy i na mądre dzieci wyrastamy”, którego celem jest zachęcenie 
dzieci do słuchania bajek, a niektóre już do samodzielnego czytania.

Ważnym wydarzeniem stało się także powitanie wiosny. 21 mar-
ca od rana w przedszkolu było zielono i żółto. Dzieci prezentowały 
się w charakterystycznych barwach tej pory roku, na śniadanie zjadły 
zieloną, wesołą kanapkę, a następnie poszły z Marzannami pożegnać 
zimę. Do przedszkola wróciły z tradycyjnym gaikiem, witając wios-
nę. Uśmiechy dzieci wskazywały, że czekają na wiosnę, na zajączka 
z niespodziankami, jazdę na rowerach i zabawy z piłką.        (IW)

14 marca w Wiślańskim Centrum Kultury odbył się V Konkurs 
Gwarowy im. Marii Pilch. Jury w składzie: Krystyna Pilch (przewod-
nicząca), Anna Mekla i Gustaw Czyż oceniali prezentowane przez 
dzieci teksty. Poziom konkursu był wysoki, a uczestnicy świetnie 
przygotowani.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zostali wyróżnieni:
– przedszkola: 1. Mariusz Gomola z Zespołu Szkolno–Przed-

szkolnego nr 2 (nauczyciel Alicja Pęcak), 2. Patrycja Wantulok z 
Niepublicznego Przedszkola „Mały Smyk” (nauczyciel Barbara 
Berdychowska), 3. Edward Michałek z Niepublicznego Przedszkola 
„Mały Smyk” (nauczyciel Barbara Berdychowska);                                                          

– szkoły podstawowe klasy I–III: 1. Bartosz Pilch z Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego nr 1 (nauczyciel Bogusława Melcer), 2. Jakub 
Witucki ze Szkoły Podstawowej nr 2 (nauczyciel Marta Procner), 3. 
Kamil Domogała z Zespołu Szkół nr 1 (nauczyciel Katarzyna Samiec);

– szkoły podstawowe klasy IV–VI: 1. Marta Szturc z Zespołu 
Szkół nr 1 (nauczyciel Monika Cieślar), 2. Aleksandra Gąsior ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 (nauczyciel Maria Drobisz–Masny), 3. Ni-
kola Nogowczyk z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 (nauczy-
ciel Klaudia Szewczyk).

Wszystkim uczestnikom i laureatom gratulujemy!
Marlena Fizek

V KONKURS GWAROWY IM. MARII PILCH
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19 marca w Wiśle odbył się 8. PZU Bieg po Nowe Życie. Po raz 
kolejny gwiazdy sportu, telewizji, filmu i muzyki, wraz z osobami po 
przeszczepach organów, wzięły udział w sztafetowym marszu nordic 
walking, by wesprzeć szczytny cel.

Pomysłodawcą Biegu po Nowe Życie jest znany sportowiec Prze-
mysław Saleta, który oddał swoją nerkę córce, dając jej drugie życie. 
Impreza od początku promuje ideę transplantacji i zachęca ludzi do 
tego, by byli dawcami narządów, które mogą ratować życie innych. – 
Pokazujemy, że dzięki przeszczepowi narządów z jednej strony może-
my pomóc swoim bliskim, a z drugiej uratować życie innym, ofiarując 
po śmierci nasze organy. Warto o tym mówić. Dzięki temu wydarzeniu 
możemy sprawić, że coraz więcej osób zdecyduje się zostać dawcą na-
rządów – mówi Przemysław Saleta, który jako pierwszy ruszył na trasę 
marszu, wiodącą alejkami Parku Kopczyńskiego. – Bieg na nartach był 
super, jednak chyba łatwiej namówić kogoś do marszu nordic walking, 
bo z roku na rok tych sztafet jest coraz więcej. Każdy ruch jest dobry, 
a czym łatwiejsza jego forma, tym łatwiej do niego zachęcić – dodał 
bokser, który startował w każdej edycji biegu.

Maszerowali z kijkami, by wesprzeć polską 
medycynę transplantacyjną

Oprócz gwiazd w sztafetach nie mogło zabraknąć osób po prze-
szczepach narządów. Wśród nich był Bartosz Plachy z Brennej. – Ten 
bieg to wspaniała rzecz. Gdyby nie to wydarzenie i nie udział tych 
gwiazd, które nas wspierają i skupiają wokół nas wielkie zaintere-
sowanie, nikt by nie usłyszał o transplantacji. Te osoby pokazują, że 
warto pomagać. W Polsce wszyscy popierają transplantację i to nie 
jest problem. Problem jest z dawcami narządów. Chciałbym podzię-
kować wszystkim rodzinom, które zdecydowały się na oddanie na-
rządów swoich bliskich po śmierci do przeszczepu, bo bez nich nas 
by tutaj nie było. Mnie też ktoś kiedyś uratował życie i dzięki temu 
mogę dalej tutaj być. Mam nową wątrobę, z którą mogę żyć i upra-
wiać sport – mówi wzruszony pan Bartosz.

W sumie w biegu wystartowało 47 sztafet. Najszybciej trasę po-
konała sztafeta Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku. Grzegorz 
Kotowicz, Artur Zakrzewski i Marcin Jędryczka pokonali dystans w 
czasie 14 minut i 57 sekund. – Po raz trzeci startuję w Biegu po Nowe 
Życie i zawsze było tak, że zajmowaliśmy miejsca w pierwszej „dzie-
siątce”, ale do podium było daleko. Dlatego też jestem zaskoczony, 
bo jak wywołano, że ekipa COS ma najlepszy czas, byliśmy w lekkim 
szoku – mówi dyrektor COS w Szczyrku Grzegorz Kotowicz. – Wy-
nik jest fajny, ale tak naprawdę sam udział jest ważny, bo pokazuje-
my, że wspieramy transplantację. Osoby, które tu maszerują, są mniej 
lub bardziej znane, ale najważniejsze, że jest to liczna grupa, która 
sprawia, że to wsparcie, ta informacja o transplantacji dociera do 
ogromnej rzeszy ludzi – dodał były kajakarz i medalista olimpijski.

Drugie miejsce na podium zajęły ex aequo sztafety TVN 24 w 
składzie: Adrian Mielnik, Andrzej Haj i Tomasz Ciesielski, oraz Ho-
tel Gołębiewski II w składzie: Szymon Wydra, Piotr Brejnak i Ma-
riusz Boś. Obie ekipy pokonały trasę w czasie 15 minut i 6 sekund. 
– Startowałem po raz trzeci w tej pięknej imprezie, która promuje 
szczytny cel, a także nasze miasto. Cieszę się, że Bieg po Nowe Życie 
na stałe wpisał się w kalendarz imprez w Wiśle. Fajnie, że udało się 
nam załapać na podium. Pamiątkowy puchar z pewnością trafi do ga-
lerii rodzinnych trofeów – powiedział Mariusz Boś, jedyny wiślanin 
na podium tegorocznego biegu.

Dzień przed zabawą na Placu Hoffa w Hotelu Gołębiewski od-
była się uroczysta gala Drugie Życie, podczas której uhonorowa-
no osoby i instytucje, które szczególnie zasłużyły się dla polskiej 
medycyny transplantacyjnej, promując idee świadomego dawstwa 
narządów do przeszczepów.

Kolejny Bieg po Nowe Życie odbędzie się latem w Warszawie.
Łukasz Bielski
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WIELKANOCNE WYPIEKI  
I PISANKI

18 marca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się 
wernisaż wystawy pisanek wielkanocnych z kolekcji Bożeny Miłoś 
oraz prac świątecznych Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. 

Bożena Miłoś (z domu Krzok) obecnie mieszka w Rędzinach pod 
Częstochową. Pisanki kolekcjonuje od 25 lat, a jeszcze dłużej, bo od 
40 lat, kartki świąteczne z całego świata. Kolekcja liczy dzisiaj około 
2700 pisanek z Polski i świata. Oprócz wydmuszek i pełnych jaj w 
jej zbiorze znajdują się jajka z tufu wulkanicznego, szkła, plastiku, 
słomy, metalu, nici, drewna, zdobione różnymi technikami np. temari 
i kanzashi. Wystawę prezentującą część zbiorów pani Bożeny, oraz 
prace lokalnych artystów, zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Grupa 
Twórców Wiślanie” można było podziwiać do 25 marca. W trakcje wernisażu wystawy rozegrany został Konkurs na Wiel-

kanocne Wypieki. Prace nagradzano w trzech kategoriach, a w kon-
kursie wzięło udział 9 uczestników z Wisły, Istebnej i Goleszowa 
oraz dwie instytucje z Wisły. Oto wyniki:

– kategoria „Wypiek na słodko”: 1. miejsce – DW Beskidy (Ma-
zurek), 2. miejsce – Anna Bujok (Mazurek), 3. miejsce Marta Papie-
rzyńska (Babka wielkanocna);

– kategoria „Wypiek na słono”: 1. miejsce – Józef Łupieżowiec 
(Pasztet z kaczki), 2. miejsce – Beata Miś (Rolada trójkolorowa), 3. 
miejsce – DW Beskidy (Barszcz);

– kategoria „Wypiek dekoracja”: 1. miejsce – Anna Frask (Torcik 
wielkanocny z koszyczkiem), 2. miejsce – Joanna Hernik (Wielka-
nocne koszyki), 3. miejsce – Irena Hławiczka (Kurka z ciasta droż-
dżowego).

Dodatkowo zostały rozdane dwie nagrody specjalne, które trafiły 
w ręce Koła Gospodyń Wiejskich „Głębce” i Natalii Bujok. Podczas 
imprezy przygrywała Kapela Góralska „Istebna”.        

 Natalia Bujok

17 marca w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej miało miejsce 
ósme już spotkanie entuzjastów sztuki scenicznej – Wiślańskie Te-
atralia Międzygimnazjalne. Tym razem zobaczyliśmy występy sied-
miu grup, nie tylko z naszego powiatu, które oceniało profesjonalne 
jury w składzie: Paulina Koniarska – aktorka, modelka i reżyser te-
atralny, Żaneta Górecka – aktorka teatralna i Krystyna Cieślar – in-
struktor teatralny.

Zarówno jurorzy, jak i opiekunowie grup podkreślali zgodnie wy-
soki poziom przedstawień, ogromną skalę talentu młodych aktorów, 
różnorodność oraz pomysłowość scenograficzną i choreograficzną. 
Wyjątkowość tegorocznej odsłony zawdzięczamy w dużej mierze 
miejscu, gdyż scena biblioteki urzeka klimatycznością i można się 
na niej poczuć jak w prawdziwym teatrze. Nieocenione było także 
ogromne zaangażowanie organizatorów: Ewy Śmiałkowskiej, Joan-
ny Leszczyńskiej i Małgorzaty Borowskiej oraz pomoc sponsorów, 

VIII WIŚLAŃSKIE TEATRALIA MIĘDZYGIMNAZJALNE

którym dziękujemy. Podziękowania kierujemy także do burmistrza 
Wisły Tomasza Bujoka za objęcie imprezy honorowym patronatem 
oraz Radzie Rodziców naszego gimnazjum za dużą pomoc.

W tegorocznych Teatraliach triumfy święciły grupy artystów z 
Wodzisławia i Brennej, które zajęły równorzędnie 1. miejsce, oraz 
zespół z Istebnej, zdobywca 3. miejsca. Jury przyznało także nagrody 
indywidualne za kreacje aktorskie. Jedna z nich przypadła w udziale 
Szymonowi Sikorze za rolę doktora w sztuce pt. „Dar życia”. Poza-
konkursowo nagrodzono również Julię Krzyżok za niezwykle dojrza-
łą recytację wiersza D. Wawriłow pt. „Wędrówka”.

W naszych spotkaniach chodzi przede wszystkim o możliwość 
spotkania młodych entuzjastów sztuki scenicznej, wymianę doświad-
czeń, obserwację warsztatu artystycznego. Tak jak w latach poprzed-
nich, tak i w tym nasze Teatralia spełniły swoją rolę.        (ES)
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Gimnazjaliści dbają  
o zdrowie

18 marca reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Wiśle w skła-
dzie: Jakub Czyż (I e), Karolina Wantulok (I e) oraz Magdalena 
Sładczyk (II b) wzięła udział w powiatowym konkursie „Za-
dbaj o swoje zdrowie”, odbywającym się po raz dziewiąty w 
Chybiu–Mnichu. Uczniowie musieli wykazać się szeroką wie-
dzą z zakresu żywienia, elementów epidemiologii i edukacji dla 
bezpieczeństwa. Jakub Czyż uzyskał 3. miejsce, a Magdalena 
Sładczyk wyróżnienie. Gratulujemy!                                     (el)

Żywa lekcja przyrody
15 marca Szkołę Podstawową nr 4 w Wiśle Głębcach od-

wiedzili niecodzienni goście: królik, mangusty, myszki, szczu-
ry, chomiki, tchórz, a nawet skunks. Zwierzaki przybyły do 
szkoły na tzw. żywą lekcję przyrody.

Andrzej Pająk – pasjonat przyrodnik oczarował dzieci z 
klas II–VI swoimi gawędami o zwierzętach, w których były 
nie tylko wiadomości naukowe, ale również praktyczne rady 
dla hodowców i ciekawostki. Wszystko powiedziane zostało 
ze swadą i dużą dawką humoru. Jak zawsze największym prze-
życiem dla dzieci była możliwość bezpośredniego kontaktu ze 
zwierzakami.

Tegoroczne spotkanie było już 21. z kolei. W przyszłym 
roku uczniowie „Czwórki” spotkają się z Andrzejem Pają-
kiem po raz kolejny. Prawdopodobnie przyjedzie z gadami. Aż 
strach się bać!                Grażyna Poloczek

Sukcesy wiślańskich  
gimnazjalistów

Młodzi artyści z wiślańskiego Gimnazjum nr 1 nie próż-
nują, odnosząc liczne sukcesy w rozmaitych konkursach. 
Julia Krzyżok z klasy Ib zajęła 3. miejsce w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim, organizowanym przez Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Istebnej, otrzymując tym samym 
zaproszenie do konkursu na szczeblu wojewódzkim, który 
już niebawem odbędzie się w Bielsku–Białej. 22 marca grupa 
Art Rebel, prowadzona przez Joannę Leszczyńską, zajęła 1. 
miejsce w teatralnym konkursie zorganizowanym w ramach 
projektu „Trzy odsłony kultury”. Projekt ten stworzony zo-
stał przez cieszyński Zespół Szkół im. W. Szybińskiego przy 
współudziale Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Bia-
łej oraz COK „Dom Narodowy”, a patronat nad nim objęli: 
Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura oraz Starosta Powiatu 
Cieszyńskiego Janusz Król.

Uczniowie wiślańskiego Gimnazjum mogą pochwalić się 
również sukcesami na szczeblu ogólnopolskim. Paweł Cie-
ślar z klasy III d został laureatem Konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki, a Maciej Śmiałkowski z klasy III c laureatem 

Konkursu Przedmiotowego z J. Polskiego. Ponadto Anna Ko-
nieczny z klasy II a jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu 
Biblijnego „Sola Scriptura”, natomiast Agata Chmura, uczen-
nica klasy IIb, finalistką XVIII Międzynarodowego Ekume-
nicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 wzięli także udział w Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej, w którym 1. miejsce i awans do etapu po-
wiatowego wywalczył Jakub Smajdor z klasy II c, 2. miejsce 
zajęła Sandra Tatara z klasy III c, a 3. miejsce przypadło w 
udziale Bartoszowi Polokowi, uczniowi klasy II c.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i czekamy na dalsze 
sukcesy, które z pewnością niebawem nadejdą.            

    (MO)
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„Gotuj z pasją” –  tradycja  
a nowoczesność

9 marca w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle od-
były się warsztaty gastronomiczne w ramach realizowanego zadania pub-
licznego wspieranego przez Zarząd Powiatu w Cieszynie. Organizatorem 
warsztatów było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu 
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich „Teraz Patelniok”, a koordynato-
rem Iwona Gomola, nauczycielka przedmiotów gastronomicznych.

Tematem warsztatów była kuchnia regionalna, ale w nowej odsłonie. 
Uczniowie już na wstępie zostali zaznajomieni z recepturami i innowacyj-
nymi technikami kulinarnymi. Kuchnia fusion, molekularna oraz metoda 
obróbki surowców sous vide, to sposoby przetwarzania surowców w goto-
we produkty. Są to metody wykorzystywane coraz częściej przez kucharzy 
do sporządzania wykwintnych dań, a podczas odbywających się konkur-
sów kulinarnych podstawowa umiejętność podlegająca ocenie jury. 

Na co dzień uczniowie nie mają możliwości zapoznania się z tymi 
metodami, gdyż są drogie w przygotowaniu nie tylko ze względu na spe-
cjalistyczny sprzęt, ale i odczynniki niezbędne do wytworzenia produk-
tów wchodzących w skład potrawy. W zajęciach wzięło udział 22 ucz-
niów i uczennic z pionu gastronomicznego i hotelarskiego. Pod czujnym 
okiem absolwenta ZSGH Łukasza Świtały uczniowie sporządzali napoje 
bezalkoholowe z dodatkiem elementów kuchni molekularnej, dania na 
bazie polędwicy wieprzowej i kaczki, przygotowywane metodą sous 
vide, a także desery i różnego rodzaju przekąski.         Iwona Gomola

Uczeń ZSGH wyróżniony
W dniach 4– 6 marca w Krakowie odbył się XVII Małopolski Kon-

kurs Szkół Gastronomicznych. Tegorocznym tematem były tradycyjne 
potrawy wielkanocne w zestawieniu z nowymi trendami kulinarnymi. 
Zawodnicy musieli wykazać się nie tylko znajomością tradycyjnych re-
ceptur, ale także umiejętnością łączenia ich z nowoczesnymi technikami 
kulinarnymi, takimi jak: metoda obróbki termicznej sous vide, kuchnia 
molekularna i fusion.

Zadanie było trudne i kosztowne, ale zawodnicy doskonale poradzili 
sobie z tematem. Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle re-
prezentował uczeń klasy trzeciej Karol Procner, który przygotował „Rafa-
ello z dorsza”. Potrawa składała się z trzech rodzajów kawioru, soku mar-
chewkowego, wina gronowego, nalewki pigwowej, prażonego makaronu 
ryżowego, musu z awokado, białej czekolady z chili, kremu na bazie go-
towanych żółtek i majonezu oraz pikan-
tnych kuleczek z dorsza obtoczonych w 
kokosie. Zawodnicy w czasie 120 minut 
musieli sporządzić dziewięć porcji za-
kąski oraz wykonać dodatkowe zadanie 
konkursowe, polegające na przygotowa-
niu jaja poszetowego z grzanką. W gro-
nie czterdziestu czterech zawodników 
Karol uzyskał wyróżnienie. Gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów.

Iwona Gomola – nauczyciel
przedmiotów gastronomicznych fot
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Dzień otwarty w SP 2
16 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył się 

dzień otwarty. Trwał on już od samego rana, ponieważ rodzice mogli 
przyjść na lekcje, by obserwować swoje dzieci podczas zajęć szkolnych. 
Natomiast po południu odbyła się uroczystość, na którą przybyli zapro-
szeni goście – rodzice naszych obecnych i przyszłych uczniów, a także 
dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół 
w Wiśle Sylwester Foltyn, przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz 
Podżorski, przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła Piotr Dudzik oraz radni 
naszego miasta Alicja Pilch i Zdzisław Pilch. 

Po przywitaniu gości przez dyrektor Elżbietę Szajtauer odbyły się wy-
stępy dzieci. Program artystyczny przedstawiony przez uczniów był uroz-
maicony: były tańce, śpiew, gra na instrumentach oraz wiersze. Utwory 
muzyczne wykonywali także uczniowie uczęszczający do Społecznego 
Ogniska Muzycznego, które działa w SP2, a cały program był przeplatany 
występami dziewczyn z kółka tanecznego XDance. Po występach dzieci zo-
stała przedstawiona prezentacja multimedialna, która unaoczniła zebranym, 
jak wiele dzieje się w szkole, jakie są jej atuty oraz osiągnięcia. Następnie 
dyrektor Elżbieta Szajtauer zapoznała zebranych z planami na przyszłość. 
Poinformowała, że już w czerwcu rozpocznie się budowa nowych boisk 
wokół szkoły, odbędzie się także remont pomieszczeń byłej kotłowni i zaad-
optowanie ich na świetlicę środowiskową, która będzie miejscem spotkań i 
rozwijania zainteresowań przede wszystkim dla mieszkańców Czarnego, ale 
nie tylko. W pomieszczeniach tych zostanie urządzone między innymi labo-
ratorium młodego technika FabLab. Na koniec dyrektor MZEAS przekazał 
informacje dotyczące rekrutacji. Całe spotkanie zakończyło się złożeniem 
życzeń zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, a osoby zaintereso-
wane udały się na zwiedzanie szkoły.               Alicja Pieszka

Osiągnięcia uczniów ZSP2
Zimowa aura nie sprzyjała śnieżnej rekreacji, za to spowodowała, 

że uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince 
spędzili więcej czasu na nauce, co zaowocowało wieloma osiągnięciami.

W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Wiśle drużyna w składzie 
Nikola Nogowczyk, Michał Cieślar, Natalia Cieślar i Emilia Procner zajęła 
2. miejsce, zaś indywidualnie 1. miejsce zajęła Nikola Nogowczyk, 3. Mał-
gorzata Szalbot, Natalia Waleczek oraz Michał Cieślar, a 4. Emilia Proc-
ner. Wszyscy są uczniami klasy VI. W Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 2. miejsce drużynowo zajęli Sylwia Bury, Dawid Pilch, Mar-
tyna Szalbot i Jakub Wapienik – uczniowie klasy V. Na szczególne wyróż-
nienie zasłużyła Małgorzata Szalbot, uczennica kl. VI, która zdobyła tytuł 
finalistki w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego 
oraz wywalczyła 3. miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Kto 
czyta książki, żyje podwójnie”. W Międzynarodowym Konkursie Plastycz-

nym „Mieszkam w Beskidach” 1. miej-
sce i nagrodę dyrektora otrzymała Nikola 
Nogowczyk, 2. miejsce zajęła Małgorzata 
Szalbot, a wyróżnienie Martyna Waleczek 
– uczennice klasy VI. Z kolei w Konkursie 
Gwarowym im. Marii Pilch „Mowa Ojców” 
1. miejsce zajął Mariusz Gomola (oddział 
przedszkolny), a 3. Nikola Nogowczyk. 
Gratulujemy!!!                  Lidia Czyżfot
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Spotkanie z Lidią Czyż
8 marca 2016 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelar-

skich grupa młodzieży uczestniczyła w spotkaniu z Lidią Czyż – na-
uczycielką nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w 
Wiśle Malince, współorganizatorką spotkań dla kobiet, m. in. corocz-
nych Śniadań dla Kobiet w Wiśle oraz Tygodni Ewangelizacyjnych 
w Dzięgielowie, a także autorką wielu artykułów i opowiadań. 

Spotkanie było niezwykle ciekawe. Od początku Lidia Czyż za-
interesowała młodzież, opowiadając o tym, jak to się stało, że została 
pisarką i w sposób fascynujący mówiła o swojej twórczości oraz boha-
terach ostatnio wydanych książek. Zarówno „Mocniejsza niż śmierć”, 
jak i „Narodziny perły” to pozycje, które poruszają wiele problemów 
bliskich współczesnym czytelnikom: alkoholizm, używki, przemoc 
w rodzinie, cierpienie, miłość i śmierć bliskiej osoby. Z pewnością, 
oprócz innych walorów, są to książki, które mogą pomóc także i mło-
dym ludziom ze zmierzeniem się z życiowymi trudnościami, czasami 
wręcz ich przerastającymi. „Mocniejsza niż śmierć” ma bardzo pozy-
tywne przesłanie – aby, tak jak główny bohater, czytelnicy, zmagając 
się ze swoimi problemami, uwierzyli w swoją siłę, otworzyli swoje 
serca na pomoc, która może przyjść w każdej chwili.

W trakcie spotkania ogłoszono również wyniki konkursu czytelni-
czego zorganizowanego przez Bibliotekę ZSGH pod tytułem: „Moje 
spotkanie z książką Lidii Czyż „Mocniejsza niż śmierć” – recenzja”. 
Celem konkursu było m. in.: zachęcanie do korzystania z księgozbio-
ru biblioteki, popularyzację wartościowej literatury, kształtowanie 
wrażliwości oraz pobudzanie wyobraźni. Autorki trzech najlepszych 
prac otrzymały nie tylko dyplomy (zwyciężczyni również nagrodę 
książkową), ale także miały okazję przeczytać fragmenty swoich re-
cenzji. W ten sposób autorka książki mogła dowiedzieć się od czytel-
niczek, jaką wartość ma dla nich przeczytana powieść oraz jaką rolę 
odegrała w ich życiu:  

– Czujesz się samotny? Ta książka jest dla Ciebie. Spotkał Cię 
zawód miłosny? Ta książka to rozumie. Masz problemy w domu, o 
których wolałbyś nie mówić? Ta książka właśnie o tym mówi! Jeden 
wieczór, który może przemienić Twoje życie – napisała Dominika 
Cieślar, uczennica kl. 4THa, która zajęła I miejsce.

– W powieści Lidii Czyż jest ukazany również wpływ Boga na 
życie człowieka, który kieruje jego losem, by pozwolić uwierzyć, że 
niemożliwe może stać się możliwym. Moją szczególną uwagę zwró-

ciły fragmenty ukazujące osobisty stosunek głównego bohatera do 
Boga, który skłania do refleksji. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad 
prawdziwym sensem ludzkiego cierpienia? „Mocniejsza niż śmierć” 
odpowiada na to pytanie – to słowa Klaudii Golik, uczennicy 3THb 
(II miejsce).

Natomiast Klaudia Kaleta, uczennica 4THa (III miejsce) wyznała: 
– Muszę przyznać, że książka została mi polecona już dwa lata temu, 
jednak dopiero teraz po nią rzeczywiście sięgnęłam. Bardzo tego ża-
łuję. Żałuję, że dopiero teraz. Wiem, że mogłam przeczytać ją już w 
2013 roku. Może wtedy inaczej postrzegałabym pewne sprawy. Dla-
tego gorąco zachęcam tych, którzy „Mocniejszej...” jeszcze nie prze-
czytali – nie zwlekajcie z tym. Jest to najbardziej wartościowa książka, 
jaką kiedykolwiek przeczytałam. Jeśli miałabym ją ocenić w skali od 1 
do 10, to dałabym 11. Wywarła na mnie ogromne wrażenie i długo nie 
mogłam ochłonąć. Naprawdę gorąco z całego serca polecam.

Na zakończenie pisarka odpowiadała na zadawane przez mło-
dzież pytania, podpisywała swoje powieści, a od uczniów otrzymała 
bukiet kwiatów. Nie zabrakło również czasu na wspólne zdjęcia.

Mam nadzieję, że uczestnicy spotkania z Lidią Czyż doszli do 
przekonania, iż prawdziwa historia życia młodego człowieka przed-
stawiona w powieści „Mocniejsza niż śmierć” może stanowić inspi-
rację do zmiany w swoim życiu. I jeżeli to będzie miało miejsce, to 
książka ta osiągnęła swój cel.       Marzena Brózda

Marzec w Przedszkolu nr 3 w Nowej Osadzie pozostawił wiele 
miłych i barwnych wspomnień. Gościliśmy w naszej placówce tea-
trzyk „Baśniowa Kapela”, który zaprezentował nam przedstawienie 
pt. „Płatki nieziemskiej róży”. Cenne wartości jakie płynną z przed-
stawień teatrzyku „Baśniowa Kapela”, oraz radość i pozytywne emo-
cje, których nam dostarczają, powodują, że zawsze chętnie ich gości-
my w naszym przedszkolu. 

Ponadto świętowaliśmy nadejście wiosny. Wszystkie przedszko-
laki ze swoimi nauczycielkami zebrały się w jednej sali przedszkola, 
żeby wspólnie powitać kolejną po zimie porę roku. Podczas uroczy-
stości dzieci miały okazję wykazać się znajomością i wiedzą na jej 
temat. Witały wiosnę piosenkami, które wcześniej przygotowały w 
swoich grupach, a także bawiły się tańcząc przy wesołej muzyce. Po 
zabawie w sali przedszkolaki wyruszyły barwnym pochodem na spa-
cer. Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mają nadzie-
ję, że zagości u nas na dobre. 

Końcem miesiąca został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. 
„Dekoracja Wielkanocna”. Rodzice i dzieci wykazali się ogromną 
pomysłowością. Każda praca była inna i pięknie wykonana. 1. miej-
sce zdobyli Tomek Kłoda, Tomek Glajcar i Kuba Szarzec. 2. miejsce 
zajęli Nikola Twardowska i Jaś Walkiewicz, a 3. miejsce Rafał Sza-
rzec. Nagrodzone zostały wszystkie dzieci biorące udział w konkur-
sie. Dzieciom i rodzicom serdecznie dziękujemy za udział.

Natalia Szymkiewicz

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA W NOWEJ OSADZIE
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Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poe-
tów. Tym razem prezentujemy wiersze Pawła Szturca, Teresy Pabian 
i Marii Szturc. 

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ NA GRÓNIACH
JAJO!
Sprytny Józio przy pomocy,  
Tosi, Zosi i Aneczki. 
Tuż przed świętem Wielkanocy,  
Zrobił wielkie jąjo z beczki.

Teraz wszyscy w krąg tańcują,  
Nawet mały Staś i Wanda. 
I piosenki wyśpiewują. 
Aż im echo  odpowiada.

Wojtek gra im na skrzypeczkach, 
 Które dostał kiedyś od wuja.  
A we wszystkich ich piosenkach.  
Brzmi wesołe Alleluja!!

Teresa Pabian

ŚNIEŻYCZKA
Ni ma na świecie piekniejszego kwioteczka,
Jako je naszo wiosenno śnieżyczka,
Śniyg nie stopnioł jeszcze wcale,
A tu spod niego wychodzi malec
Śnieżyczka bioło–zielono
Spoziyro na świat zdziwiono
Wyłazi łojciec, wyłazi matka
Ale czy wylyź? Łoto je zagadka.
Słoneczko ty kwiotki łokropnie miłuje
I każdy dzień rano je moc całuje.
A one jak wojocy twardo stoją
I wiatru ani śniega wcale sie nie boją
Jeny kolybią swoimi zwoneczkami
Powiadają, że koniec ze soneczkami.
Ani nart ani sonek nie trzeba
Bo wiosna kochani, wiosna idzie z nieba.

Maria Szturc

Ogólnopolski Konkurs Biblijny
12 marca w Bielsku–Białej odbył się finał Ogólnopolskiego Kon-

kursu Biblijnego „Sola Scriptura”.  Przedmiotem konkursu jest szcze-
gółowa znajomość wyznaczanej co roku innej księgi biblijnej.

Celem konkursu są: zachęcanie do lektury Pisma Świętego, 
kształtowanie i umacnianie wiary poprzez regularny kontakt ze Sło-
wem Bożym, a także zachęcanie uczniów do aktywności intelek-
tualnej i zaangażowania religijnego. Konkurs odbywa się w trzech 
etapach: szkolnym, międzyszkolnym (diecezjalnym) oraz ogólnopol-
skim. Każdy z tych etapów ma formę pisemną. Uczestnicy odpowia-
dają na pytania o różnym charakterze – otwartym i testowym. 

W  roku szkolnym 
2015/2016, by prawidłowo 
odpowiedzieć na pytania 
i awansować do finału, 
trzeba było doskonale opa-
nować treść Ewangelii Łu-
kasza. Ta sztuka udała się 
dwóm uczniom Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego 
nr 1 w Wiśle Głębcach. 
Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej nr 4 Joel Kojma i Szymon Po-
lok przygotowywani przez ks. Tadeusza Byrta pomyślnie zaliczyli kolejne 
etapy konkursu i znaleźli się w kilkudziesięcioosobowej grupie finalistów, 
którzy zjechali się do Bielska–Białej z całej Polski. Wspaniały sukces w 
konkursie odniósł Joel Kojma, który w finale zajął 2. miejsce, zdobywa-
jąc statuetkę oraz cenne nagrody. To najwyższe miejsce jakie zajął uczeń 
wśród finalistów, reprezentujących wiślańskie szkoły podstawowe.

Serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów!
Ks. Tadeusz Byrt

ZIELEŃ I KWIECIE
Kwiecień wiosnę już zaznacza: 
płynie ona zewsząd kwieciem 
tak bajkowo nas otacza; 
że aż bije, raźniej serce. 
Ptak przyleci muzykalny: 
co przebywał za morzami 
przez nas tu oczekiwany 
raczy śpiewem i głosami. 
Nasze ucho dźwięki chłonie 
tego kunsztu, tej muzyki 
jeszcze wiatr ciepły powionie, 
w powietrzu fruną motylki. 
I siadają tam na kwieciu, 
skrzydełkami poruszają, 
donikąd się już nie śpieszą, 
bo tę wiosnę oglądają.

 Jakaś para wiosną idzie: 
 tak do siebie przytuleni 
 i wyznanie czułe będzie: 
 „Wiosna doda nam związanie.” 
 A gdy siądą na ławeczce 
 i ta wiosna zewsząd spływa 
 obejmą się czule jeszcze 
 wtedy w sercu jasność bywa 
 i złączy ich pocałunek: 
 jak miód słodki i rozpala 
 niby jakiś lekki trunek 
 tak uczucie już utrwala. 
 Nawet ptaszek z góry śpiewa 
 na gałązce pełnej kwiecia.  
 Dźwięk ten z góry tak rozbrzmiewa– 
 do zakochanych doleciał.

I kołyszą matki dzieci 
pod słonecznym wiosną niebem 
a słoneczko twarze złoci 
i uśmieszek z ust im leci. 
Inne piasek przesypują, 
majstrując jakieś kształciki, 
motyle wciąż przelatują  
inne obok gdzieś wirują.  
Przyleciała zięba szara: 
potem druga, trzecia, czwarta; 
koło dzieci skaczą zaraz 
taka ptasia ta gromadka. 
A jak któryś malec śmiały: 
chciał ptaszynę złapać dłonią, 
to ptaszyny uleciały 
tak się lotem w skrzydłach bronią.

 Najważniejsze, gdy deszcz rosi, 
 taki ciepły już kwietniowy, 
 przyroda się o to prosi– 
 rośnie wszystko i kwiat zdrowy. 
 Nawet dobre gospodynie 
 grządki swoje uprawiają 
 i tak szybko i tak pięknie 
 nasionka w nie wysiewają.

Paweł Szturc

fot
. Z

es
pó

ł S
zk

oln
o–

Pr
ze

ds
zk

oln
y n

r 2



echo WISŁY  19

Sukces Tomasza Pilcha
13 marca na kompleksie skoczni Szczyrk Skalite rozegrane zosta-

ły Mistrzostwa Polski Kobiet oraz Juniorów D i C w skokach narciar-
skich. Wielki sukces odniósł Tomasz Pilch (WSS Wisła), który został 
mistrzem Polski w swojej kategorii wiekowej. 

Mimo bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych panu-
jących w Beskidach organizatorom zawodów udało się przygotować 
skocznie HS–77 i HS–106. Na mniejszym obiekcie zaprezentowali 
się Juniorzy D i panie, a na większej skoczni Juniorzy C.

W Mistrzostwach Polski Kobiet na skoczni HS–77 równych nie 
miała sobie Kinga Rajda z Sokoła Szczyrk. Triumfatorka konkursu po 
skokach na odległość 74,5 oraz 75,5 metra (nota 237,0 pkt.) aż o 33,7 
punktu pokonała Magdalenę Pałasz z klubu Sołtysianie Stare Bystre. 
Brązową medalistką została Joanna Szwab z KS Chochołów. Na 6. 
pozycji rywalizację ukończyła Paulina Cieślar z WSS Wisła, która po 
skokach na odległość 52 i 51,5 metra uzyskała notę 128,7 pkt.

Najbardziej zacięta rywalizacja o tytuł mistrza Polski miała miej-
sce w najmłodszej kategorii wiekowej Junior D. Wygrał Jan Habdas 
z Klimczoka Bystra, który na podium wyprzedził Adama Niżnika z 
Wisły Zakopane i Mateusza Jarosza, również reprezentanta Wisły 
Zakopane. Najlepszy z wiślan Marcin Małyjurek zajął 7. pozycję.

 Z kolei w kategorii Junior C Tomasz Pilch nie dał szans rywalom 
i zgarnął tytuł mistrza Polski. Reprezentant klubu WSS Wisła dwu-
krotnie lądował na 101 metrze (nota 248,0 pkt.) i tym samym o 12,5 
punktu pokonał srebrnego medalistę, zawodnika AZS–u Zakopane 
Kacpra Stosla. Na najniższym stopniu podium stanął zawodnik Klim-
czoka Bystra Piotr Kudzia. – Dobrze mi się skakało. Cieszę się bar-
dzo ze swoich wyników. Trener nie miał mi dziś nic do zarzucenia. 
Warunki były ciężkie, bo śniegu jest coraz mniej, ale dało się skakać. 
Wiatr mi nie przeszkadzał – podsumował krótko Tomasz Pilch.

Wyniki:
Kobiety – skocznia HS–77 (K–70): 1. Kinga Rajda (SS–R LZS 

Sokół Szczyrk) – 237,0 pkt., 74,5 i 75,5 m; 2. Magdalena Pałasz 
(UKS Sołtysianie Stare Bystre) – 203,3 pkt., 65,0 i 66,5 m; 3. Joanna 
Szwab (KS Chochołów) – 202,6 pkt., 67,0 i 66,0 m; 6. Paulina Cieślar 
(WSS Wisła) – 128,7 pkt., 52,0 i 51,5 m;

Junior C (rocznik 2000–2001) – skocznia HS–106 (K–95): 1. To-
masz Pilch (WSS Wisła) – 248,0 pkt., 101,0 i 101,0 m; 2. Kacper 
Stosel (AZS Zakopane) – 235,5 pkt., 96,5 i 98,0 m; 3. Piotr Kudzia 
(LKS Klimczok Bystra) – 227,5 pkt., 93,5 i 98,0 m; 4. Kacper Juro-
szek (WSS Wisła) – 218,5 pkt., 95,0 i 95,0 m; 9. Mateusz Małyjurek 
(WSS Wisła) – 174,0 pkt., 84,0 i 85,0 m; 16. Szymon Jojko (WSS 
Wisła) – 123,5 pkt., 72,5 i 72,5 m;

Junior D (rocznik 2002–2003) – skocznia HS–77 (K–70): 1. 
Jan Habdas (LKS Klimczok Bystra) – 226,3 pkt., 71,5 i 70,0 m; 2. 
Adam Niżnik (TS Wisła Zakopane) – 223,6 pkt., 69,0 i 71,5 m; 3. 
Mateusz Jarosz (TS Wisła Zakopane) – 199,1 pkt., 67,5 i 63,0 m; 7. 
Marcin Małyjurek (WSS Wisła) – 171,8 pkt., 58,0 i 61,0 m; 11. Mi-
łosz Krzempek (WSS Wisła) – 156,0 pkt., 57,0 i 55,5 m; 19. Adrian 
Wawrzacz (WSS Wisła) – 95,5 pkt., 44,5 i 45,5 m; 27. Piotr Cieślar 
(WSS Wisła) – 30,1 pkt., 30,0 i 33,0 m.                      (luki)   
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Maciej Kot i AZS Zakopane  
mistrzami Polski

W dniach 22–23 marca na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle 
Malince rozegrano Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. W 
pierwszym dniu odbyła się rywalizacja indywidualna, a w drugim 
drużynowa.

Złoty medal w konkursie indywidualnym zgarnął Macie Kot 
(AZS Zakopane), który po dwóch równych i dalekich skokach na od-
ległość 131 i 132 metry uzyskał notę 273,4 pkt. Triumfator konkursu 
minimalnie, bo zaledwie o 0,5 punktu, wyprzedził Stefana Hulę (KS 
Eve–nement Zakopane). Skoczek ze Szczyrku lądował na linii 134 i 
129 metrów, uzyskując 272,9 pkt. Na trzecim stopniu podium stanął 
broniący tytułu Kamil Stoch (KS Eve–nement Zakopane), który za 
skoki na odległość 132,5 i 131,5 metra, zebrał 272,7 pkt., czyli o za-
ledwie 0,7 pkt. mniej od nowego mistrza kraju!

Tak zaciętej walki o mistrzostwo Polski kibice już dawno nie oglą-
dali. Szkoda tylko, że w tą walkę nie włączył się żaden z zawodników 
WSS Wisła. Najlepszy z nich – Piotr Żyła ukończył rywalizację na 6. 
pozycji (130 i 124 m – 255,7 pkt.). Pozostali reprezentanci wiślańskie-
go klubu zajmowali następujące lokaty: 11. Tomasz Byrt (118,5 i 116 

m – 214,6 pkt.), 16. Aleksander Zniszczoł (118,5 i 112 m – 206,4 pkt.), 
19. Artur Kukuła (114,5 i 112 m – 198,2 pkt.), 22. Paweł Wąsek (109 
i 108,5 m – 178,5 pkt.), 24. Tomasz Pilch (110 i 105,5 m – 173,4 pkt.), 
39. Bartosz Czyż (91 m – 55,3 pkt.), 41. Jakub Jurosz (89,5 m – 48,3 
pkt.), 42. Mateusz Małyjurek (88,5 m – 47,8 pkt.).

Z kolei w rywalizacji zespołowej triumfowała pierwsza drużyna 
AZS Zakopane, która uzyskała łączną notę 962,6 pkt. Zwycięstwo 
wywalczyli: Grzegorz Miętus (135,5 i 113,5 m), Jakub Kot (133 i 
124,5 m), Andrzej Stękała (132 i 126 m) i Maciej Kot (105,5 i 137 
m), a jest to już czwarty tytuł dla zakopiańskiego klubu z rzędu. Wi-
cemistrzem została ekipa TS Wisła Zakopane I, która liderowała po 
pierwszej serii, jednak ostatecznie do złotego medalu zabrakło jej 8,2 
punktu (nota 954,4 pkt.). Na najniższym stopniu podium stanęli za-
wodnicy WSS Wisła I (na zdjęciu) w składzie: Tomasz Byrt (123,5 
i 123 m), Artur Kukuła (113,5 i 128 m), Aleksander Zniszczoł (118 
i 121 m) i Piotr Żyła (123 i 137 m). Nasi skoczkowie uzyskali notę 
936,1 pkt. Druga drużyna WSS Wisła w składzie: Bartosz Czyż (109 
i 100 m), Tomasz Pilch (112 i 112 m), Jakub Jurosz (90,5 i 90 m) i 
Paweł Wąsek (101 i 102,5 m) z notą 616,1 pkt. zajęła 7. pozycję. 

– Mistrzostwa Polski wyszły mi tak, jak cały sezon, czyli w kratkę. 
Były dobre i złe skoki. Sezon się skończył, ale trzeba już myśleć o tre-
nowaniu do kolejnej zimy. Czekają nas teraz zmiany, jednak myślę, że 
po prostu trzeba cały czas walczyć o to, by było dobrze – podsumował 
krótko mistrzostwa Piotr Żyła.

Po ostatnim konkursie w sezonie działacze Polskiego Związku 
Narciarskiego, zawodnicy oraz kibice podziękowali trenerowi Łuka-
szowi Kruczkowi za osiem lat pracy na stanowisku opiekuna polskiej 
kadry skoczków. – Pięknych chwil i sukcesów było wiele. O porażkach 
nie chcę wspominać. Powiem jedno, to była przede wszystkim zasługa 
zawodników, współpracowników, kibiców, działaczy związku, a także 
naszych rodzin. Dla Was wszystkich – wielkie dziękuję – powiedział 
odchodzący trener kadry.           (luki)
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• W dniach 26–28 lutego w austriackim Hinterstoder odbyły się zawo-

dy Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Adam Chrapek z Wisły 
zajmował odległe miejsca – był 61. w slalomie gigancie, 50. w super-
gigancie i 55. w slalomie gigancie.

• 29 lutego na stoku Kiczery w Wiśle odbyły się czwarte w tym sezonie 
zawody IX Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzieży w Narciarstwie Zjazdo-
wym. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Kaja 
Sołek (ŻKN Żywiec), Aniela Sawicka, Antonina Sawicka, Wiktoria 
Góra (wszystkie KS MMS Dendysski Koszarawa), Anna Seredyń-
ska (MKS Zryw Bielsko–Biała), Maja Wieczorek (MKS Skrzyczne 
Szczyrk), Michał Brachaczek (SR–S Czantoria Ustroń), Jan Grode-
cki (MKN Zryw Bielsko–Biała), Jakub Skiba (KS MMS Dendysski 
Koszarawa), Kamil Cygan (KS Beskidy Bielsko–Biała), Mikołaj Tu-
siewicz (KS MMS Dendysski Koszarawa) oraz Antoni Piazza (KS 
Beskidy Bielsko–Biała).

• 2 marca w Skoczowie rozegrano finał powiatowy siatkarskich zma-
gań szkół ponadgimnazjalnych. 4. miejsce zajęła reprezentacja LO 
im. P. Stalmacha w Wiśle.

• Artur Kukuła po raz pierwszy w tym sezonie wystartował w zawo-
dach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W konkursie 
rozegranym 4 marca w norweskim Vikersund zawodnik WSS Wisła 
zajął 37. miejsce. Zwyciężył reprezentant Słowenii Rok Justin. Dzień 
później, 5 marca, Artur Kukuła był 30., a zwyciężył reprezentant Nie-
miec David Siegel.

• W dniach 4–6 marca w słoweńskiej Kranjskiej Gorze odbyły się za-
wody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Adam Chrapek z Wi-
sły zajął 61. miejsce w slalomie gigancie, natomiast drugiego slalomu 
giganta i slalomu nie ukończył. 

• Reprezentant Niemiec Eric Frenzel wygrał zawody Pucharu Świata 
w kombinacji norweskiej w niemieckim Schonach, które rozegrano 5 
marca. Adam Cieślar (WSS Wisła) nie zdołał tym razem wywalczyć 
punktów do klasyfikacji generalnej PŚ, plasując się na 32. pozycji. 6 
marca rywalizowało już tylko 30 najlepszych dwuboistów, więc nasz 
zawodnik nie startował.

• Paweł Słowiok zajął 25. miejsce w zawodach Pucharu Kontynental-
nego w kombinacji norweskiej, rozegranych w dniu 5 marca we fran-
cuskim Chaux–Neuve. Dzień później, 6 marca, wiślanin był 38.

• Blisko tysiąc pięciuset uczestników stanęło na starcie biegu główne-
go czterdziestej edycji Biegu Piastów, która odbyła się 5 marca na 

RUSZYŁA PIŁKARSKA  
WIOSNA

12 marca piłkarze WSS Wisła zainaugurowali rundę wiosenną 
rozgrywek ligi okręgowej. Nasz zespół po bardzo emocjonującym 
meczu zremisował na boisku lidera 1:1. Mecz z Beskidem Skoczów 
zaczął się źle dla podopiecznych Tomasza Wuwera, gdyż stracili 
oni gola już w 4. minucie gry. W miarę upływu czasu nasza drużyna 
odzyskiwała jednak wigor i przejmowała kontrolę nad boiskowymi 
wydarzeniami. Dzięki zaangażowaniu i determinacji do ostatnich 
minut derbowego pojedynku, wiślanom udało się w doliczonym 
czasie gry wyrównać za sprawą trafienia Szymona Płoszaja, dają-
cego cenny punkt.

Kolejny mecz nasi futboliści rozegrali 19 marca w Kobierni-
cach z tamtejszą Sołą, wygrywając 4:1. Dwa gole zdobył Paweł 
Leśniewicz, jedną Bartłomiej Rucki, a czwarte trafienie dla naszego 
zespołu zaliczył… zawodnik rywala. Udany miesiąc nasi futboliści 
zakończyli 26 marca wygraną na własnym boisku z LKS Leśna. 
Dwa trafienia zaliczył w tym spotkaniu Szymon Płoszaj, a wynik na 
3:0 ustalił Michał Pietraczyk.

Po 18 kolejkach okręgówki zespół WSS Wisła zajmował w tabeli 
2. lokatę z dorobkiem 38 punktów i bilansem bramek 60:22.

(luki) 

Polanie Jakuszyckiej. W biegu na dystansie 54 kilometrów techniką 
klasyczną zaliczanym do klasyfikacji FIS Worldloppet Cup (czyli 
inaczej mówiąc Pucharu Świata w narciarskich biegach długody-
stansowych) 157. miejsce zajął Jacek Hatlas z Wisły, który w grupie 
M–30 był 37. Z kolei dzień później, 6 marca, w biegu na dystansie 25 
km techniką dowolną 137. był Roman Kędzior z Wisły, kóry w grupie 
M–30 zajał 27. lokatę.

• Prawie stu miłośników biegówek stanęło na starcie 41. Międzyna-
rodowego Biegu o Istebniański Bruclik, który odbył się 6 marce na 
szczycie Kubalonki. W zawodach nieźle zaprezentowali się biegacze z 
Wisły. W grupie dziewcząt z klas V–VI szkół podstawowych triumfo-
wała Małgorzata Szalbot z WSS Wisła. 2. lokaty w swoich kategoriach 
wiekowych wywalczyli: Laura Wantulok (WSS Wisła) – dziewczęta 
z klas III–IV szkół podstawowych oraz Gabriel Boś (WAB Wisła) – 
chłopcy z klas V–VI szkół podstawowych. Blisko podium znaleźli się 
również Natalia Bury (WSS Wisła) – 4. miejsce wśród kobiet w wieku 
17–25 lat, Iwona Boś (WAB Wisła) – 4. miejsce wśród kobiet w wieku 
powyżej 36 lat, Mariusz Boś (WAB Wisła) – 5. miejsce wśród męż-
czyzn w wieku 40–49 lat, oraz Tomasz Wąsowicz (WSS Wisła) – 5. 
miejsce wśród chłopców z klas V–VI szkół podstawowych.

• Drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle 
wygrała turniej finałowy Mistrzostw Powiatu Cieszyńskiego w piłce 
ręcznej chłopców szkół ponadgimnazjalnych, który rozegrano 8 marca 
w Wiśle. W półfinale nasz zespół pokonał reprezentację Zespołu Szkół 
Technicznych z Cieszyna 34:16, by w finale turnieju ograć zespół z LO 
im. M. Kopernika w Cieszynie 23:18. Drużyna ze „Stalmacha” grała w 
składzie: Mirosław Wałach, Michał Pilch, Tymoteusz Pękała, Kamil 
Kopieczek, Rafał Małyjurek, Marek Cholewa, Mateusz Turoń, Piotr 
Pilch, Arkadiusz Czapek, Sebastian Cieślar i Paweł Lipowczan.

• Adam Chrapek zajął 4. miejsce w pierwszej konkurencji Mistrzostw 
Słowacji FIS w narciarstwie alpejskim – slalomie, która została roze-
grana 8 marca w Ośrodku Narciarskim Jasná. Dzień później, 9 marca, 
alpejczyk z Wisły również był 4.

• W dniach 11–12 marca w czeskim Harrachovie odbyły się zawody 
FIS Cup w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie Paweł 
Wąsek (WSS Wisła) został sklasyfikowany na 41. pozycji, natomiast 
Tomasz Pilch (WSS Wisła) był 57. Dzień później Tomek był 41.,  
a Paweł 50.

• W dniach 11–12 marca na Polanie Jakuszyckiej odbyły się finałowe 
zawody Puchar Grupy Azoty – Narodowy Program Rozwoju Biegów 
Narciarskich „Bieg na Igrzyska”. W pierwszym dniu zmagań, w biegach 
techniką klasyczną ze startu wspólnego, reprezentanci WSS Wisła zaj-

PUCHAR ŚWIATA ZAKOŃCZONY
W marcu zakończyła się rywalizacja skoczków narciarskich w 

Pucharze Świata. Po konkursie w Wiśle zawodnicy przenieśli się do 
Titisse–Neustadt, gdzie 12 marca rozegrano kolejny konkurs indywi-
dualny. Piotr Żyła (WSS Wisła) po skoku na odległość 116 metrów 
uzyskał notę 77,1 pkt. i zajął odległe 40. miejsce. Zwyciężył repre-
zentant Norwegii Johann Andre Forfang (265,9 pkt., 144,0 i 143,0 
m). Drugi, zaplanowany na 13 marca konkurs, podobnie jak w Wiśle 
nie odbył się z powodu zbyt mocno wiejącego wiatru.

Z Niemiec światowa czołówka udała się na finałowe zawody do 
słoweńskiej Planicy. W dniach 17–20 marca odbyły się tam cztery 
konkursy, trzy indywidualne i jeden drużynowy. W pierwszym Piotr 
Żyła (WSS Wisła) po skoku na odległość 187 metrów zajął 42. miejsce 
(149,7 pkt.). Zwyciężył triumfator tegorocznej edycji PŚ, Słoweniec 
Peter Prevc (426,5 pkt. – 227,5 i 232,5 m). Do drugiego konkursu in-
dywidualnego, który również wygrał reprezentant gospodarzy Robert 
Kranjec, skoczek WSS Wisła nie awansował. Z kolei w konkursie dru-
żynowym (triumfowali skoczkowie z Norwegii) oraz finałowym kon-
kursie indywidualnym (wygrał go Peter Prevc) wiślanin nie wystąpił. 

Ostatecznie Piotr Żyła w klasyfikacji generalnej PŚ zajął 35. lo-
katę z dorobkiem 89 pkt. Triumfował Peter Prevc, który nazbierał 
aż 2303 pkt. Reprezentant Słowenii zupełnie zdominował miniony 
sezon, w którym odniósł rekordowych 15 zwycięstw w zawodach PŚ. 

(luki)
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Zawody na Nowej Osadzie
8 marca na wyciągu orczykowym Nowa Osada odbyły się zawo-

dy narciarskie w slalomie. Pomimo deszczowej pogody frekwencja 
dopisała. Do rywalizacji zgłosiło się niespełna 20 małych narciarzy 
w wieku od 3 do 13 lat. Młodzi zawodnicy mieli po jednym zjeździe 
próbnym oraz po dwa zjazdy z pomiarem czasu. Przy głośnym aplau-
zie kibiców narciarze spisywali się świetnie, przez co rywalizacja sta-
ła na całkiem niezłym poziomie.

W kategorii przedszkolaki zwyciężył Adam Pilch, drugie miejsce 
zajął Michał Kustra, a trzecie Karol Cieślar (najmłodszy zawodnik – 
3 lata). W kolejnych kategoriach zwyciężali: Mikołaj Gaczkowski, 
Martynka Cieślar, Kinga Niemczyk, Krzysiu Martynek i Gabriel Boś. 
Wszystkim uczestnikom serdeczne gratulujemy. 

Po zakończonej rywalizacji na stoku na wszystkich czekał słodki 
poczęstunek, a dla dorosłych grillowane kiełbaski. Oczywiście naj-
lepsi otrzymali medale i dyplomy, a że zawody rozgrywane były w 
Dniu Kobiet dla wszystkich Pań przygotowano kolorowe tulipany.

Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada bardzo dziękuje sponsorom – za 
udostępnienie wyciągu i słodki poczęstunek, radnym oraz członkom Za-
rządu Osiedla – za zaangażowanie i pomoc podczas realizacji imprezy.

Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu osiedla nr 7

Uczniowie „czwórki”  
rywalizowali na stoku

14 marca na stoku narciarskim „Siglany” w Wiśle odbyły się szkolne 
zawody narciarskie i snowboardowe. Wystartowało 57 zawodników ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Głębcach.

Pogoda była cudowna, atmosfera gorąca, a organizacja sprawna. Bardzo 
dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie, a wszystkim zaangażowanym 
rodzicom za wszelką pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana 
Krzysztofa Byrta, właściciela wyciągu „Siglany” i jego obsługi za bezpłatne 
udostępnienie stoku na zawody i ogromną życzliwość.

Oto wyniki zawodów w poszczególnych konkurencjach i katego-
riach wiekowych:

– Snowboard 
klasy I–III: 1. Julia Kożuch (kl. III) i Wiktor Szozda (kl. III);
klasy IV–VI: 1. Bartosz Baczyński (kl. V), 2. Szymon Polok (kl. V);

– Narciarstwo 
klasa I – dziewczynki: 1. Justyna Pilch;
klasa I – chłopcy: 1. Beniamin Podżorski, 2. Jan Pilch, 3. Artur Bujok;
klasa II – dziewczynki: 1. Kamila Haratryk, 2. Dominika Cichy, 3. Zu-
zanna Kobiela;
klasa II – chłopcy: 1. Mikołaj Gaczkowski, 2. Tymoteusz Cieńciała,  
3. Wiktor Wachowiec;
klasa III – dziewczynki: 1. Julia Małyjurek, 2. Julia Nogowczyk, 3. Julia 
Kożuch;
klasa III – chłopcy: 1. Wiktor Szozda, 2. Wojciech Cieślar,  
3. Jakub Świercz;
klasa IV – dziewczynki: 1. Oliwia Podżorska, 2. Natalia Skiba, 3. Amelia 
Szturc;
klasa IV – chłopcy: 1. Piotr Kowalski, 2. Mateusz Cichy, 3. Wojciech 
Bieniek;
klasa V – dziewczynki: 1. Dominika Świercz, 2. Joanna Pilch,  
3. Julia Pilch;
klasa V – chłopcy: 1. Grzegorz Mitręga, 2. Bartosz Baczyński,  
3. Wojciech Troszok;
klasa VI – dziewczynki: 1. Natalia Kędzior, 2. Anna Wisełka,  
3. Wiktoria Kędzior;
klasa VI – chłopcy: 1. Dominik Demkowski, 2. Bartłomiej Raszyk.

Gratulujemy wszystkim zawodnikom!
Katarzyna Radwan

mowali następujące miejsca: 13. Natalia Bury (Juniorki B – 5 km), 7. 
Zuzanna Cieślar (Juniorki D – 3 km), 15. Małgorzata Szalbot (Junior-
ki D – 3 km), 19. Aleksandra Raszka (Juniorki D – 3 km), 24. Magda 
Pilch (Juniorki D – 3 km), 14. Gabriel Boś (Juniorzy D – 3 km), 10. 
Tomasz Wąsowicz (Juniorzy E – 2 km). W drugim dniu rywalizacji, tym 
razem techniką dowolną ze startu wspólnego, nasi biegacze zajmowali 
następujące pozycje: 6. Natalia Bury (Juniorki B – 5 km), 9. Zuzanna 
Cieślar (Juniorki D – 3 km), 13. Małgorzata Szalbot (Juniorki D – 3 km), 
23. Aleksandra Raszka (Juniorki D – 3 km), 28. Magda Pilch (Juniorki 
D – 3 km), 12. Gabriel Boś (Juniorzy D – 3 km), 13. Tomasz Wąsowicz 
(Juniorzy E – 2 km). W klasyfikacji generalnej Pucharu Azoty najwyżej 
sklasyfikowano Natalię Bury, która była 7. w kategorii Juniorki B.

• Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) zajmował 37. i 31. miejsce w 
konkursach Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, które 
odbyły się w dniach 12–13 marca rosyjskiej miejscowości Czajkow-
ski. Zwyciężali reprezentanci Niemiec Markus Eisenbichler i Karl 
Geiger. Cały cykl wygrał Norweg Tom Hilde.

• 12 marca drużyna Igloo Bochnia z Jakubem Glajcarem z Wisły w 
składzie triumfowała w 12–godzinnym Podziemnym Biegu Sztafe-
towym, który odbył się w Kopalni Soli w Bochni. Zwycięska ekipa 
pokonała dystans ponad 196 kilometrów, z czego wiślanin zaliczył 48 
kilometrów i 400 metrów.

• 12 marca w słowackiej miejscowości Štrbské Pleso rozegrano zawo-
dy FIS w narciarstwie alpejskim. W rywalizacji mężczyzn w slalomie 
gigancie Adam Chrapek zajął 5. lokatę. Dzień później, 13 marca, wi-
ślanin nie ukończył slalomu.

• Drużyna ISSiR Start Wisła zagra w turnieju finałowym Pucharu Ślą-
ska w Minikoszykówce Dziewcząt (rocznik 2005 i młodsi). W fazie 
zasadniczej, która zakończyła się w 12 marca, nasz zespół zajął 3. 

miejsce z bilansem 5 zwycięstw i 2 porażek. W wielkim finale, który 
zaplanowany jest na 16 kwietnia w Rybniku, podopieczne Aleksan-
dry Nosowicz zmierzą się z RMKS Rybnik i ŻKK Olimpia Wodzi-
sław Śląski.

• 14 marca w Chybiu rozegrano Rejonowe Drużynowe Zawody Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych w tenisie stołowym. W rywalizacji 
szkół podstawowych, w kategorii chłopców, dobrze zaprezentowała 
się reprezentacja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malin-
ka, która z dorobkiem 64 pkt. zajęła 2. miejsce.

• 20 marca w Istebnej rozegrano Puchar Złotego Gronia w narciarstwie 
alpejskim. Wśród zwycięzców slalomu giganta znaleźli się Alicja 
Pilch i Marcin Czyż z Wisły.

• 20 marca w francuskim Tignes rozpoczęły się Mistrzostwa Wielkiej 
Brytanii FIS w narciarstwie alpejskim. Pierwszego dnia imprezy ro-
zegrano dwa supergiganty, w których rywalizował Adam Chrapek z 
Wisły. Zawodnik KS AZS AWF Katowice w pierwszym starcie zajął 
12. miejsce, a w drugim był 21.

• 20 marca odbył się XVII Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego 
o Puchar Starosty Żywieckiego, w którym startowali biegacze z Pol-
ski i zagranicy. Wystartowało w nim kilku wiślan. Oto ich miejsca: 
244. Radosław Troszok (96. w kategorii M30), 1241. Janusz Malczyk 
(364. w kategorii M40), 1274. Janusz Berdychowski (506. w kategorii 
M30), 1498. Dorota Kukuczka (33. w kategorii K40), 2205. Iwona 
Boś (100. w kategorii K40). Sklasyfikowano łącznie 2244 biegaczy.

• W dniach 20–27 marca we francuskim Tignes rozegrano Mistrzostwa 
Wielkiej Brytanii FIS w narciarstwie alpejskim. Adam Chrapek z Wi-
sły zanotował w nim osiem startów. Nasz alpejczyk najlepiej wypadł 
w slalomie gigancie rozegranym 26 marca, w którym stanął na najniż-
szym stopniu podium.          (luki)
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WIŚLANIE BIEGALI NA SŁOWACJI
20 marca w zaprzyjaźnionej z Wisłą gminie Čierne na Słowacji z 

okazji obchodów imienin Józefa odbył się międzynarodowy bieg. W 
tegorocznej, 29. edycji „Jozefovského behu” nasze miasto reprezen-
towała delegacja Wiślańskiego Centrum Kultury.

W biegu wystartowała dyrektor WCK Maria Bujok i jej mąż An-
drzej. Udział wiślańskiej delegacji w imprezie to forma podtrzyma-
nia przyjaznych kontaktów pomiędzy miejscowościami, które trwają 
już kilka lat i ciągle się rozwijają. Delegacje ze słowackiego Čierne 
wielokrotnie uczestniczyły w imprezach odbywających się w Wiśle 
(imprezy retro czy dni miasta). W najbliższej perspektywie planowa-
na jest również współpraca w ramach europejskiego, polsko–słowa-
ckiego programu regionalnego, czy też Funduszu Wyszehradzkiego.

Dorota Jamrozińska

Gimnazjaliści ścigali się  
na basenie

14 marca na pływalni „Delfin” w Skoczowie odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu w drużynowych zawodach pływackich szkół gimna-
zjalnych. Jak co roku nie mogło zabraknąć tam również reprezentacji 
wiślańskiego Gimnazjum.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na 100 i 50 metrów styla-
mi: dowolnym, klasycznym, grzbietowym i motylkowym. Na końcu 
rozegrane zostały również wyścigi sztafetowe. 

W rywalizacji drużynowej dziewcząt wygrała reprezentacja Gim-
nazjum nr 3 w Cieszynie (162 pkt.). Nas cieszy 3. miejsce wywalczo-
ne przez drużynę Gimnazjum nr 1 w Wiśle (143 pkt.), która wystąpiła 
w składzie: Katarzyna Raszka, Ewelina Heczko, Sylwia Cieślar, Mał-
gorzata Colosenco, Natalia Cieślar, Kamila Pawelska, Ewelina Mań-
ka i Katarzyna Procner. Dzięki wywalczonemu miejscu na podium 
wiślańskie pływaczki uzyskały prawo do reprezentowania powiatu 
cieszyńskiego w rejonowych zawodach pływackich.

Chłopcy też dzielnie walczyli, ale awansu nie udało się im wy-
walczyć. Drużyna w składzie: Dawid Szymański, Mikołaj Woźniak, 
Samuel Czyż, Piotr Warski–Sikora, Robert Gomola, Jeremiasz Bu-
jok, Michał Wolski i Maciej Pilch zajęła 5. lokatę (126 pkt.). Trium-
fował zespół z Gimnazjum nr 2 w Cieszynie (153 pkt.).

Opiekunami naszych drużyn byli Marcin Kotowicz i Bartłomiej 
Kopij.            (luki)

MINIBASKET CUP
5 marca w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 

przy Zespole Szkół nr 1 w Wiśle odbył się pierwszy turniej Minibasket 
Cup. W rozgrywkach uczestniczyły małe koszykarki z rocznika 2005 i 
młodsze. Zaproszone do rozgrywek dziewczynki z Pawłowic, Czecho-
wic–Dziedzic, Bytomia oraz pełniące rolę  gospodyń koszykarki z Wisły 
rozegrały po trzy mecze w systemie „każdy z każdym”. 

Zwycięski puchar wywalczyła drużyna MKS MOS Czechowice–Dzie-
dzice, a drugie miejsce przypadło wiślankom. Na trzecim miejscu uplaso-
wała się drużyna Gwarka Pawłowice, a czwarte zajęły dziewczynki z UKS 
MOSM Bytom. Zgodnie z tradycją przyznano również Nagrodę MVP dla 
najlepszej zawodniczki turnieju i otrzymała ją zawodniczka ISSiR Wisła 
Karolina Kiraga. Małe koszykarki licznie wspierali rodzice, którzy przyje-
chali z odległych miast, by kibicować swoimi zawodniczkom. Wiślańscy 
rodzice zorganizowali dla wszystkich słodki poczęstunek. 

Szczególne podziękowania należą się sponsorowi nagród panu Ro-
bertowi Hrackiemu, który był pomysłodawcą i współorganizatorem tej 
wspaniałej koszykarskiej imprezy.

Wyniki spotkań: ISSiR Wisła – GUKS Gwarek Pawłowice 26:13, 
ISSiR Wisła – MKS Czechowice–Dziedzice 14:22, GUKS Gwarek Pa-
włowice – UKS MOSM Bytom 14:5, MKS Czechowice–Dziedzice – 
UKS MOSM Bytom 38:5, MKS Czechowice–Dziedzice – GUKS Gwa-
rek Pawłowice 24:4, ISSiR Wisła – UKS MOSM Bytom 28:8.

Aleksandra Nosowicz

Zakończyli ligę
2 marca na trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano piąte i zara-

zem ostatnie w sezonie zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej Gru-
py Azoty w biegach narciarskich. W poszczególnych kategoriach wieko-
wych triumfowali: Kamila Gruszka (NKS Trójwieś Beskidzka), Karolina 
Kohutová (NKS Trójwieś Beskidzka), Zuzanna Fujak (UMKS Marklowi-
ce), Robert Paszkiewicz (G–3 Wodzisław Śląski), Łukasz Gazurek (NKS 
Trójwieś Beskidzka) i Artur Baczyński (UMKS Marklowice). 

Spośród zawodników i zawodniczek WSS Wisła startujących w za-
wodach na podium znaleźli się: Gabriel Boś – 2. miejsce w grupie Junio-
rzy D, Zuzanna Cieślar – 3. miejsce w grupie Juniorki D, Tomasz Wąso-
wicz – 2. miejsce w grupie Juniorzy E i Laura Wantulok – 3. miejsce w 
grupie Juniorki E. Pozostali wiślańscy biegacze plasowali się na nastę-
pujących pozycjach: Juniorki D – 4. Małgorzata Szalbot, 5. Aleksandra 
Raszka, 6. Magda Pilch; Juniorzy D – 4. Łukasz Cieślar.                 (luki)

SUKCES DŻUDOKÓW W PAWŁOWICACH
12 marca zawodnicy UKS Centrum Wisła wzięli udział w Między-

narodowym Turnieju Młodzików i Dzieci Judo w Pawłowicach. Na ma-
cie zmagało się z przeciwnikami 11 podopiecznych Jakuba Matusznego. 
Nasi zawodnicy i zawodniczki startowali w różnych kategoriach wago-
wych i wiekowych. 

Dżudocy z Wisły pokazali się z bardzo dobrej strony, zajmując wy-
sokie lokaty. Aż dziewięciu z nich stawało na podium. 2. miejsce zaj-
mowali: Zuzanna Zalewska (44 kg) i Witek Prochowski (22 kg). Na 
najniższym stopniu pudła z brązowymi medalami na szyi rywalizację za-
kończyli: Jan Nosowicz (35 kg), Antoni Nosowicz (32 kg), Marcin Sza-
rzec (36 kg), Staszek Prochowski (32 kg), Marek Bujok (30 kg), Jonasz 
Pilch (35 kg) i Marek Juroszek (32 kg). Z kolei tuż za podium uplasowali 
się Karolina Szalbot (52 kg) i Oskar Szturc (32 kg).

Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy!         (luki)
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Marcin Czyż mistrzem Polski
Marcin Czyż z Wisły został podwójnym mistrzem Polski amatorów 

w narciarstwie alpejskim. Nazwa może być troche myląca, gdyż poziom 
zawodów był bardzo wysoki, a Marcin od lat jeździ jak zawodowiec.

Mistrzostwa Polski Amatorów PZN w narciarstwie alpejskim odbyły 
się w dniach 5–6 marca w Kluszkowcach. Po kilku zawodach elimina-
cyjnych, w których wiślanin zajmował czołowe lokaty, przyszedł czas na 
wyłonienie mistrzów kraju. W pierwszym dniu rozegrano slalom gigant, 
a w drugim slalom. W obu konkurencjach Marcin Czyż był bezkonku-
rencyjny i zdobył złoty medal w kategorii mężczyzn w wieku 18–35 lat. 
Gratulujemy!!!            (luki)

LIGA 6
Zapraszamy do udziału w piłkarskiej Lidze 6 o Puchar Burmistrza 

Miasta Wisła. Można się zgłaszać do udziału w rozgrywkach!
Zgłoszenia drużyny należy dokonać za pośrednictwem poczty e–

mail na adres: media@um.wisla.pl, wypełniając formularz zgłoszenia. 
Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych do drużyny to 15 osób. 
Termin zgłoszenia drużyn mija 20 kwietnia 2016.

Spotkanie kapitanów drużyn, w celu ustalenia harmonogramu gier i 
dodatkowych szczegółów rozgrywek odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku 
(piątek) o godz. 16:30 w budynku Domu Zdrojowego. W razie pytań pro-
simy o kontakt na maila: media@um.wisla.pl lub pod numerami telefonu 
33 855 34 56 (8:00–16:00) lub 694 429 780 (Łukasz Bielski).

Szczegóły (regulamin i karta zgłoszeń) na stronie wisla.pl/mieszka-
niec/liga–6.           (luki)

Sukces szczypiornistów z Wisły
W Górach Wielkich odbyły się Mistrzostwa Powiatu gimnazjów w 

piłce ręcznej chłopców. Tytuł wywalczyła reprezentacja Gimnazjum nr 
1 w Wiśle, drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy z Zespołu Szkół 
w Górkach, a trzecie zespół z Gimnazjum nr 2 w Cieszynie. 

W nagrodę 30 marca drużyna piłki ręcznej Gimnazjum nr 1 w 
Wiśle zagrała w zawodach rejonowych, które odbyły się w Pszczy-
nie. Podopieczni Bartłomieja Kopija pokonali reprezentację Publicz-
nego Gimnazjum nr 2 w Pszczynie 31:24 i awansowali do Półfinałów 
Wojewódzkich! Gratulujemy!            (luki)

GIMNAZJALISTKI I LICEALISTKI 
W PÓŁFINALE WOJEWÓDZTWA

18 marca na sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 
w Wiśle rozegrany został mecz o awans do półfinałów województwa 
śląskiego w koszykówce dziewcząt. Na parkiecie spotkały się repre-
zentacje Gimnazjum nr 1 w Wiśle i Gimnazjum nr 3 w Pszczynie.

Zawodniczki z Wisły, reprezentujące powiat cieszyński, od 
pierwszych minut gry kontrolowały wydarzenia na parkiecie, osta-
tecznie wysoko wygrywając 88:21. Tym samym nasze gimnazjalistki 
awansowały do fazy półfinałowej rozgrywek o mistrzostwo woje-
wództwa śląskiego.

Zwycięska drużyna Gimnazjum nr 1 (na zdjęciu) wystąpiła w 
składzie: Gabriela Kosek, Katarzyna Raszka, Martyna Szalbót, Ewe-
lina Heczko, Sandra Tatara, Joanna Roman, Sylwia Cieślar, Maja 
Szalbot, Małgorzata Colosenco, Marta Cieślar, Natalia Cieślar i Ka-
tarzyna Cieślar. Trenerem drużyny jest Marcin Kotowicz.

Tego samego dnia i w tym samym miejscu reprezentacja LO im. 
P. Stalmacha w Wiśle zagrała z drużyną III LO w Pszczynie, również 
o awans do półfinału wojewódzkiego licealiady. Nasze dziewczyny 
pokonały rywalki zdecydowanie 88:35, grając w składzie: Marcelina 
Strządała, Daria Caputa, Justyna Pilch, Ewa Szarzec, Katarzyna Wa-
łęska, Jolanta Szwarc, Anna Szmek, Aleksandra Matuszny, Patrycja 
Jałowiczor, Klaudia Wigłasz, Dominika Pilch, Magdalena Knopek. 
Opiekunami zespołu są Andrzej Cieślar i Jan Jurczyński.           (luki)
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Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
9 kwietnia (sobota) – Koncert Arka Zawilińskiego – 

Galeria Klub Kawiarnia „Kultura”
14 kwietnia (czwartek) – Spotkanie z podróżnikiem 

Bartoszem Malinowskim – Miejska Biblioteka Publiczna
29 kwietnia (piątek) – Koncert Henry David’s Gun – 

Galeria Klub Kawiarnia „Kultura”
30 kwietnia – 3 maja (sobota – wtorek) – Wiślań-

ska Majówka – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i Pl. 
B. Hoffa

3 maja (wtorek) – Obchody Święta Konstytucji 
3 Maja – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i 
Wolność Ojczyzny

9–13 maja (poniedziałek–piątek) – Tydzień Biblio-
tek – Miejska Biblioteka Publiczna

Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz 
na plakatach.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany 
daty i miejsca imprezy

– 27 lutego w Głębcach, w samochodzie marki Volvo, dokonano 
zniszczenia lusterka. Straty wyceniono na 3 100 złotych, a sprawcą okazał 
się 16–latek z Wisły.

– 1 marca w Malince skradziono trzy quady o łącznej wartości 30 000 
złotych. Po błyskawicznie podjętych działaniach pojazdy odzyskano.

– 5 marca w centrum Wisły zatrzymano mieszkańca Sosnowca, który 
posiadał przy sobie 1,69 grama suszu konopi indyjskich. W miejscu za-
mieszkania delikwenta również ujawniono środki odurzające. Był to jedy-
ny poważniejszy incydent, jaki odnotowano podczas odbywającego się w 
dniach 3–5 marca Pucharu Świata w skokach narciarskich.

– W nocy z 11 na 12 marca włamano się do garażu przy ul. Wyzwole-
nia. Łupem złodzieja padł rower o wartości 600 złotych. W trakcie czyn-
ności jednoślad odnaleziono.

– 24 marca na ul. 1 Maja zatrzymano pijanego kierowcę samochodu 
marki BMW. Mieszkaniec Wisły miał w wydychanym powietrzu ok. 2 
promile alkoholu.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

Burmistrz przekazał piłki
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Szczyrku Salmopolu prowadzi 

akcję zbiórki piłek, związaną z tegorocznym turniejem Euro 2016. Piłki 
rozdawane będą dzieciom po każdym nabożeństwie w trakcie trwania Mi-
strzostw Europy we Francji.

Do akcji włączają się znane osoby, samorządowcy, a nawet prezy-
dent Andrzej Duda. Włączył się do niej również burmistrz Wisły Tomasz 
Bujok, który 8 marca przekazał dwie futbolówki ks. Janowi Byrtowi, 
proboszczowi parafii na Salmopolu i pomysłodawcy ciekawego przedsię-
wzięcia.                      (luki)
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