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Z okazji Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego
Mieszkańcom i Przyjaciołom Wisły
składamy najserdeczniejsze życzenia
spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz nadziei w życiu i wiary w dobro.
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją
do pojednania i okazywania sobie miłości
i szacunku.
Tomasz Bujok

Burmistrz Miasta Wisła

Janusz Podżorski

Przewodniczący Rady Miasta Wisła
REKLAMA • OGŁOSZENIA

y

Wszyscy mieszkańcy naszego miasta zdają sobie sprawę z tego, że Wisła
to turystyczno–wczasowa miejscowość, w której ruch turystyczny stanowi
podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego oraz źródło utrzymania przeważającej części naszych mieszkańców. Oprócz dbałości o interesy mieszkańców musimy podejmować intensywne działania w zakresie poprawy
funkcjonowania usług turystycznych. Podczas marcowej sesji Rady Miasta
Wisła przyjęty został Program kierunkowy rozwoju miasta w dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego na lata 2017–2020 „Wisła–20 drogowskazów”. Opracowując powyższy dokument, powołany Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Wisła Zespół ds. Opracowania, Koordynacji,Wdrożenia
Programu Rozwoju Miasta w Dziedzinie Turystyki i Zagospodarowania
Przestrzennego, brał pod uwagę przyjęte ramy czasowe oraz zdolności organizacyjne i finansowe Miasta. W zakresie podniesienia estetyki przestrzeni
publicznej oraz ciągów pieszych w centrum Wisły, konieczne jest opracowanie i wdrożenie standardów w zakresie jakości utrzymania fasad zabudowy,
chodników, placów, szyldów reklamowych, tablic informacyjnych, małej
architektury miejskiej i ogrodowej. Działaniom tym towarzyszyć winny starania zmierzające do poprawy stanu sanitarnego powietrza, poprzez ograniczenie niskiej emisji pyłów i gazów.
Sugeruje się wprowadzenie funkcji reprezentacyjnych miasta do budynku Domu Zdrojowego oraz jego wyeksponowania. Działania te będą jednak
znacznie ograniczone z uwagi na aktualny charakter użytkowania obiektu.
Pobyt turystyczny charakteryzuje się poszukiwaniem wrażeń i nowości.
Planowane działania mają więc wzbogacić przestrzeń miasta o formy sztuki
ulicznej i działalności kreatywnej z wykorzystaniem do aktywizacji miejsc
rzadziej eksploatowanych przez turystów. Duży problem stanowi mała ilość
parkingów w mieście, zwłaszcza, że zasoby przestrzeni będącej w dyspozycji
samorządu lokalnego są ograniczone. Podejmować więc będziemy współpracę w tym zakresie również z podmiotami prywatnymi.
Pierwszoplanowe znaczenie zarówno dla mieszkańców jak i turystów ma
poczucie bezpieczeństwa. Musimy zatem zidentyfikować wszystkie miejsca
i odcinki dróg w Wiśle o potencjalnie wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia kolizji w ruchu samochodowym, pieszym i rowerowym oraz podjąć działania ograniczające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, zwłaszcza ze
względu na planowane w najbliższej przyszłości inwestycje drogowe. Chcemy zorganizować i urządzić tzw. plaże miejskie zaś na rzece Wiśle podjąć się
wraz z partnerami budowy nowoczesnych i funkcjonalnych kładek dla pieszych i rowerzystów m.in.. w rejonie Hotelu Gołębiewski, na Obłaźcu oraz

REKLAMA • OGŁOSZENIA

na Oazie. Kontynuować musimy
prace związane z poprawą dostępności obiektów i miejsc w
Wiśle dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Działaniom w
zakresie uruchomienia miejskiej
komunikacji zbiorowej powinno
towarzyszyć, zdaniem przyjętego dokumentu, m.in. uzupełnienie przystanków autobusowych
o funkcję punktów informacji
turystycznej. Jako miejscowość
turystyczno–wczasowa mamy
niewielką ofertę dla dzieci, dlatego zaplanowano opracowanie i realizację projektu „Dziechcinka doliną
dla dzieci”. Jako miasto podjęliśmy współpracę z Politechniką Gliwicką.
W ramach tej współpracy planujemy również dokumentacyjne opracowanie
różnych projektów obejmujących kompleksową wizualizację centrum miasta
oraz innych obszarów życia społecznego. Zaplanowano też wytypowanie i
zagospodarowanie punktów widokowych dla turystów, z uwzględnieniem
turystów zmotoryzowanych, turystów chodzących po szlakach górskich oraz
turystów spacerujących. Dostrzegamy małą ilość dostępnych toalet publicznych. Konieczne jest zatem ich urządzenie i zagospodarowanie w miejscach
koncentracji ruchu turystycznego. Rozbudowa, zagospodarowanie oraz bezkolizyjne połączenie szlaków rowerowych w Wiśle to kolejne zadanie jakie
stawiamy sobie do realizacji do roku 2020. Bardzo zależy nam na wzbogaceniu oferty turystycznej poprzez opracowanie i wdrożenie tematycznej gry
miejskiej dla turystów w różnych grupach wiekowych. Planujemy przygotować merytorycznie oraz zagospodarować miejsca i obiekty w przestrzeni
miasta mogące służyć jako ilustracja bądź uzupełnienie treści szkolnych
programów edukacyjnych np. szlaki: odkrywców Wisły, pisarzy (M. Konopnicka, B. Prus, W. Reymont, J. Pilch), tradycji reformacji, geostanowisk,
stanowisk przyrodniczych, itp. Planujemy wspierać i organizować sieć wytwórców „markowych” produktów lokalnych oraz przygotować i udostępniać projekty architektoniczne budynków mieszkalnych, nawiązujących do
cech architektury wiślańkiej. Wszystkie te propozycje działań konsultowano
z Radą Miasta Wisła, Zarządem Wiślańskiej Organizacji Turystycznej oraz
przedstawicielami przedsiębiorców turystycznych i przewodniczącymi Zarządów Osiedli. Dzieląc się z Państwem tymi informacjami liczę również na
Waszą akceptację przyjętych planów działania w zakresie turystyki. Mam
nadzieję, że większość z przyjętych rozwiązań uda się nam w założonym czasie zrealizować. Dokument w wersji elektronicznej będzie wkrótce dostępny
również w Internecie, o czym poinformujemy na stronie www.wisla.pl.
Z poważaniem Tomasz Bujok

WESOŁEGO ALLELUJA!
Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo–handlowy)

tel./fax: 33 855 30 84

www.optyk–fuchs.pl

Mieszkańcom Wisły
życzymy zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

Gabinet okulistyczny

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

Codziennie badanie
ostrości wzroku
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Ciepłych, radosnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości,
obfitujących we wzajemną życzliwość,
a także wielu miłych spotkań
w gronie najbliższych
życzy
Sylwia Cieślar
Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Śląskiego

W tym szczególnym czasie, gdy wspominamy tajemnicę Zbawienia pragnę złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały obdarzył potrzebnymi łaskami, tak abyśmy
umieli odnaleźć w sobie wiarę w lepszą
przyszłość i miłość do drugiego człowieka. Radość Wielkanocy niechaj
wypełni nasze serca przysłaniając
troski dnia codziennego, a odradzająca się przyroda pozwoli z ufnością i odwagą budować piękniejszy
świat wokół siebie.
Janusz Król
Starosta Cieszyński

fot. Łukasz Bielski

SŁOWO OD BURMISTRZA
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Z prac Rady Miasta Wisła
W marcu Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami:
– rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017–2018, przewidywane zapotrzebowanie, ilość miejsc, ewentualne zagrożenia;
– informacja o funkcjonowaniu Zespołu Przedszkoli Miejskich,
– strona www.4wisla.pl – funkcjonowanie;
– przygotowanie do sezonu wiosna–lato, kierunki i metody promocji (wykorzystanie wszelkich możliwości promocji miasta podczas imprez światowej rangi), ocena sezonu zimowego;
– możliwość otwarcia ogródków letnich oraz plaży na Bulwarze
Słonecznym;
– nowe regulacje prawne dotyczące usuwania drzew i krzewów;
– analiza realizacji wniosków do budżetu złożonych przez mieszkańców, realizacja inwestycji w ramach inicjatyw lokalnych
(2015–2017) oraz budżetu obywatelskiego po pierwszym roku
funkcjonowania;
– analiza możliwości ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz obniżenia stawek podatków i innych obciążeń lokalnych;
– kontrola przygotowania regulacji stanu prawnego dróg, przeznaczonych do modernizacji w roku 2017;
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 30 marca. Głównymi tematami
sesji były: zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków (14 głosów „za” – jednogłośnie) oraz program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
(11 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”).
Podczas sesji rozpatrzono następujące projekty uchwał:
– w sprawie określenia wysokości stawek za usunięcie drzewa (9
„za”, 2 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”);
– w sprawie określenia cech nieruchomości, na których zlokalizowane są drzewa i krzewy, co do których nie stosuje się zapisów

–
–
–
–
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art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”);
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i Gimnazjum
nr 1 prowadzonych przez Gminę Wisła do nowego ustroju szkolnego (13 „za”, 1 „przeciw”);
w sprawie przyjęcia programu kierunkowego działań w zakresie
rozwoju Miasta Wisła w dziedzinie turystyki i zagospodarowania
przestrzennego (jednogłośnie);
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za 2016 rok (jednogłośnie);
w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok (jednogłośnie);
w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 przyjętego uchwałą
Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok (jednogłośnie);
zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (jednogłośnie);
zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (jednogłośnie);
zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 26 stycznia 2017
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne w Wiśle (jednogłośnie);
zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października
2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie).
Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 27 kwietnia.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Dyżury Rady Miasta Wisła

Deratyzacja: wiosna 2017

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

Mając na uwadze zapisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz zapisy § 27 i 28 uchwały nr XXV/326/2016 Rady
Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła,
Burmistrz Miasta Wisła przypomina o obowiązku przeprowadzenia
akcji deratyzacji na obszarach zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej,
handlowej i usługowej w terminie wiosennym.
Deratyzacja powinna być przeprowadzona za pomocą dostępnych środków w handlu oraz w sposób zgodny z zaleceniami producenta oraz przy zachowaniu oznakowania i zabezpieczenia przed
dostępem osób trzecich miejsc wyłożenia środków deratyzacyjnych.
Koszty deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Umiem pływać – Chcę pływać!!!
W marcu 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu pn.:
„Umiem pływać – Chcę pływać!!!”. Miasto Wisła otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W ramach projektu planowane jest zorganizowanie łącznie 200
godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich uczniów
klas III wiślańskich szkół podstawowych – łącznie 120 uczniów.
Uczniowie podzieleni będą na 10 grup, a dla każdej grupy przewidzianych jest 20 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania. Zajęcia
odbywać się będą na dwóch basenach – w DW Beskidy i Hotelu
Stok. Nauka pływania oraz dojazdy są bezpłatne dla uczestników.
W realizacji projektu pomagać będą opiekunowie wskazani przez
poszczególne szkoły.
Ewelina Karkoszka – MZEAS w Wiśle

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

5 marca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Centrum
odbyło się spotkanie wiślańskich seniorów. W spotkaniu uczestniczyli
mieszkańcy miasta, którzy w roku 2016 ukończyli 80 rok życia i starsi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował zaproszenia na
spotkanie do 459 osób. Dla takiej grupy przygotowano też noworoczne paczki. Szczególną radością było to, że w spotkaniu uczestniczyła
najstarsza mieszkanka Wisły, która za kilka dni ukończy 98 lat życia.
W spotkaniu uczestniczyło około 210 osób. Życzenia seniorom
złożyli obecni na spotkaniu burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski, sekretarz miasta
Sylwester Foltyn oraz przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i
Spraw Socjalnych Rady Miasta Wisła Alicja Pilch. Był poczęstunek
oraz program artystyczny przedstawiony przez Męską Grupę Śpiewaczą „Tkocze”.

Kwiecień to czas wiosennych porządków po okresie zimowym w rejonach naszych posesji. Przypominamy właścicielom o
właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów (liści, traw,
drobnych gałęzi). Patrolując ulice naszego miasta z niepokojem widzimy mieszkańców wypalających pozostałości roślinne po uprzątnięciu posesji czy po wycinkach drzew. Informujemy, iż od 1 lipca
2013 roku, gdy weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, obowiązuje
zakaz spalania. Straż Miejska przypomina, że praktyka wiosennego
wypalania jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw i innych
pozostałości roślinnych (gałęzie, liście, itp.) jest wykroczeniem i
może skutkować wysokimi grzywnami do 500 zł. Ponadto samodzielne palenie gałęzi i liści może stanowić zagrożenie pożarowe,
a sąsiedzi mogą obawiać się, że ogień ze źle strzeżonego „ogniska”
rozprzestrzeni się na inne nieruchomości, mają więc pełne 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.
Przypominam, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Wisła, odpady zielone ulegające biodegradacji mogą
być kompostowane lub gromadzone w workach koloru brązowego
i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu.
Istnieje również możliwość dowozu we własnym zakresie odpadów
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy
Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków 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 PSZOK należy
okazać identyfikator z nadanym numerem ewidencyjnym.
Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o błąkających się, bezpańskich psach. W celu usprawnienia naszych działań prosimy właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przypadkach
zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powiązać zabłąkanego psa z jego właścicielem.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

Rówieśnicze spotkania dla wielu uczestników były okazją do miłych wspomnień i sympatycznych rozmów. MOPS jako organizator
serdecznie dziękuje za pomoc w zorganizowaniu spotkania: Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Centrum – za udostępnienie strażnicy,
Męskiej Grupie Śpiewaczej „Tkocze” – za występ na spotkaniu,
Zespołowi Szkół nr 1 w Wiśle Centrum – za wypożyczenie nakryć
stołowych oraz Wiślańskiemu Centrum Kultury – za wypożyczenie
krzeseł i stołów.
Szczególne podziękowania dla wszystkich rodzin, które znalazły
czas i pomogły swoim rodzicom, babciom, dziadkom, prababciom i
pradziadkom w dotarciu na spotkanie.
„Śpieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą”
Anna Bujok – Kierownik MOPS w Wiśle

Gminne eliminacje TWP
10 marca w remizie OSP Wisła Czarne odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Turniej składa się z dwóch części – pisemnej w formie testu złożonego z dwudziestu pytań i ustnej
składającej się z trzech pytań.
Zgromadzonych przywitał komendant miejski OSP w Wiśle druh
Jan Pilch. Uczestnikom przedstawiono reguły i rozpoczęto konkurs.
Po zakończeniu części pisemnej komisja przystąpiła
do sprawdzania prac. Na podstawie wyników testu
pisemnego wyłoniono osoby z największą ilością
punktów – w grupie pierwszej ze szkół podstawowych trzy osoby, w grupie drugiej z gimnazjów trzy
osoby i w grupie trzeciej ze szkół ponadgimnazjalnych pięć osób. Po części ustnej ogłoszono wyniki:
– szkoły podstawowe: 1. Natalia Troszok – SP
5 Wisła Jawornik, 2. Justyna Pilch – SP 5 Wisła Jawornik, 3. Krzysztof Cieślar – SP 5 Wisła Jawornik;
– gimnazja: 1. Łukasz Cieślar – G 1 Wisła, 2.
Zbigniew Michalik – G 1 Wisła, 3. Jakub Smajdor
– G 1 Wisła;
– szkoły ponadgimnazjalne: 1. Alicja Kaczmarzyk – LO Wisła, 2. Szymon Rabin – LO Wisła, 3.
Łukasz Pilch – LO Wisła.
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Nagrody najlepszym wręczył Tomasz Bujok, burmistrz Wisły i
prezes Zarządu Miejskiego OSP w Wiśle. Gospodarz naszego miasta
podziękował wszystkim uczestnikom, opiekunom i osobom zaangażowanym w przeprowadzenie turnieju.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii reprezentowali Wisłę podczas etapu powiatowego TWP, który odbył się 25 marca w OSP Dębowiec. Najlepiej wypadł Łukasz Cieślar, który zajął 3. miejsce w
kategorii gimnazjum.		
Krystian Piszczek

fot. Krystian Piszczek

fot. MOPS w Wiśle

SPOTKALI SIĘ SENIORZY

Wiadomości

fot. Muzeum Beskidzkie w Wiśle

Jak co roku, 8 marca, w Muzeum Beskidzkim im A. Podżorskiego w Wiśle odbyło się spotkanie dla Koła PTTK – Wisła. Jego inicjatorem jest zawsze prezes Koła – Cezary Molin. Tym razem w programie znalazło się wystąpienie Sylwii Tumidajskiej pod intrygująco
brzmiącym tytułem „…a heb teraz za Lankom nazwana w Salassi
Zelenym” – prezentacja kilku archiwaliów z Działu Historii”. W drugiej części spotkania odbył się wernisaż nowej wystawy stałej „Historia Wisły”, którą otwarto w budynku szkoły „U Niedźwiedzia”.
Ekspozycję przygotowali pracownicy muzeum: Sylwia Tumidajska,
Agnieszka Macoszek i Michał Kawulok.
Sylwia Tumidajska na bazie kilku dziewiętnastowiecznych dokumentów przedstawiła wybrane zagadnienia z historii wiślańskiego
sałasznictwa, które po wprowadzeniu Patentu Leśnego dla Śląska
Austryjackiego w 1756 roku znalazło się w regresie. Rozporządzenie zwracało uwagę na konieczność ochrony zasobów leśnych, przez
co ograniczono pasterzom możliwość korzystania z lasów, m.in. zabroniono tworzenia nowych gospodarstw oraz łąk pod wypas. Coraz więcej terenów zalesiano, a pozyskiwane w ten sposób drewno
przeznaczono na potrzeby rozwijającego się w monarchii austriackiej
przemysłu. Oczywiście taka polityka nie znalazła uznania wśród pasterzy, w tym mieszkańców Wisły, a co dobrze zobrazował przedstawiony na spotkaniu dokument z 1842 roku, napisany przez ówczesnego cieszyńskiego starostę obwodowego, Antona Aloisa von Gläser
do osadników Kopydła w Wiśle, którzy walczyli o prawo użytkowania lasu zwanego „Przypor”. Z kolei zaprezentowany tzw. kup Pawła
Szturca z poł. XIX w. na łąkę w sałaszu „Zielonym” wprowadził w
ogólną problematykę zasad użytkowania pastwisk w tym czasie.

Po prelekcji zgromadzeni w muzeum goście udali się do znajdującej się w Enklawie Budownictwa Drewnianego szkoły „U Niedźwiedzia”, aby zobaczyć najnowszą ekspozycję, obrazującą historię
Wisły na przełomie wieków, poczynając od jej początków i pierwszych osadników (Jakub Ściskała, Tomek Cieślar), a kończąc na czasach współczesnych. Na wystawie znajduje się pierwsza wzmianka o
Wiśle z 1615 roku, w której czytamy polecenie książęcego urzędnika
skierowane do wójta Cisownicy, aby ten wysłał ludzi „do tich tam nowosadnikuw na Wisły” po należne 32 kopy gontów. W świetle tego
dokumentu oraz innych, jednymi z pierwszych osadników na tym

fot. Muzeum Beskidzkie w Wiśle

Spotkanie Koła PTTK Wisła
i nowa wystawa o historii Wisły
terenie byli ludzie trudniący się ciesielstwem. W 1643 roku Wisła
oficjalnie została wpisana do urbarza, a jej mieszkańcy zobowiązani
do danin na rzecz księcia cieszyńskiego.
Oczywiście na ekspozycji można zapoznać się z funkcjonującymi
na terenie Wisły sałaszami, a ze spisu pasterzy w Beskidach z 1647
roku, można dowiedzieć się, że było ich już sześć. Owe sałasze można zobaczyć m.in. na mapie z 1724 roku, autorstwa Janusza Nigriniego. Sytuacja pasterzy zmieniła się po opisanym powyżej Patencie
Leśnym, co skutkowało stopniową utratą gruntów na wypas przez
pasterzy, ale również i tym, że w XIX wieku lasy beskidzkie stały
się dla Habsburgów terenami łowieckimi, co zaowocowało nawet budową w Wiśle Zameczku Myśliwskiego Habsburgów w 1898 roku.
Wystawa przybliża też główne zasady wiary w konfesji ewangelicko–augsburskiej, która od początków kształtowania się miejscowości była wyznaniem dominującym, stąd poświęcono uwagę
ważnej roli Biblii, postylli ks. Samuela Dambrowskiego czy kancjonału Jerzego Trzanowskiego w życiu religijnym. W kontekście historycznym bardzo istotnym dla ewangelików był Patent Tolerancyjny
z 1781 rok, który zezwalał im na budowę kościoła (wówczas jeszcze
bez wieży) czy szkoły wyznaniowej.
Ekspozycja przybliża też wiele protokołów Wydziału Gminy Wisła, z których dowiadujemy się m.in. o zobowiązaniach gminy wobec
mieszkańców, problemach nieuregulowanego koryta rzecznego Wisły, zmianach administracyjnych w niepodległej Polsce czy budowie
linii kolejowej do Wisły.
Oczywiście odnotowano w wyraźny sposób rozwój Wisły jako
letniska na przełomie XIX i XX wieku (w czym wielkie zasługi położył Bogumił Hoff, jego syn Bogdan, jak i Julian Ochorowicz), a
zwłaszcza w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy zbudowano m.in. Zamek Prezydenta, Dom Zdrojowy, basen czy liczne
pensjonaty. Nie zapomniano zilustrować ważnych wydarzeń z tego
okresu, jak Tydzień Gór czy otwarcie linii kolejowej.
Historia powojenna nie mogła pominąć ważnego faktu, że od 1962
roku Wisła otrzymała prawa miejskie, co rodziło kolejne inwestycje,
jak budowa domów wczasowych na stokach Part ecznika, Jarzębatej
i Bukowej, zapory w Wiśle – Czarnem, drogi do Szczyrku przez Salmopol, Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich czy ośrodka
zdrowia w Dziechcince. Niektóre zdjęcia ilustrują też tak ważną w tym
okresie pracę społeczną, m.in. w ramach Telewizyjnego Banku Miast,
w którym Wisła w szrankach rywalizowała z Szczawnicą.
Serdecznie zapraszamy na wystawę. Jej zwiedzanie możliwe jest
również w zorganizowanych grupach po wcześniejszym umówieniu
w formie lekcji muzealnej, której towarzyszy prezentacja multimedialna.
Michał Kawulok
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Biblioteka poleca
Evžen Boček, Ostatnia arystokratka,
Wydawnictwo Stara Szkoła, Wołów 2012.
„Ostatnia arystokratka” to pełna absurdów
opowieść o czeskiej rodzinie, która po latach wraca z Ameryki do kraju przodków, gdyż odzyskała rodową siedzibę, jaką jest zamek Kostka.
Maria wyrwana z amerykańskiego miasta, trafia na czeską prowincję,
gdzie komentuje wydarzenia z nieustannym zdziwieniem i sporą dawką autoironii. Dla niej Czechy to zupełnie nowy, niezrozumiały świat.
Tu wszystko jest inne: język, ludzie, zasady, społeczeństwo, problemy,
mentalność. Kontrast doświadczeń starych i nowych skutkuje wieloma
komicznymi sytuacjami. Przewrotny humor i galeria nietuzinkowych
osobowości gwarantują dobrą zabawę. Obok historii opowiedzianej
przez Evžena Bočka nie można przejść obojętnie, bowiem „Ostatnia arystokratka” to pełna perypetii powieść w najlepszym czeskim stylu. Warto
wspomnieć, że na czytelników czeka już kontynuacja powieści, zatytułowana Arystokratka w ukropie. Życzymy dobrej zabawy!
Adam Bielecki, Dominik Szczepański, Spod zamarzniętych powiek, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017.
Pierwsza książka Adama Bieleckiego, jednego z najmocniejszych
himalaistów na świecie, to opowieść o jego drodze z rodzinnych Tychów
na szczyty najwyższych gór świata. Jest także hołdem dla bohaterów i
twórców polskiego himalaizmu zimowego, w których szeregu Bielecki
ustawił się, zdobywając jako pierwszy człowiek zimą Gaszerbrum I i
Broad Peak. Opowiada o nieludzkich warunkach zimowej wspinaczki w
Himalajach i Karakorum, sztuki uprawianej przez nielicznych na świecie, a która stała się naszą narodową specjalnością. Zabiera czytelnika w
środek akcji górskiej pod Gaszerbrumem i stamtąd wiedzie śladem kolejnych głośnych wypraw splatając losy młodego wspinacza z życiorysami
legend polskiego alpinizmu – Krzysztofa Wielickiego, Artura Hajzera
czy Macieja Berbeki. Lektura nie tylko dla miłośników górskich wspinaczek. Polecamy!
Adelina Sandecka, Chińskie cienie. Wesoła zabawa dla wszystkich, Egmont Polska, Warszawa 2017.
Książka jest zaproszeniem do podróży, podczas której nie znajdziecie czasu na telewizor, komputer czy telefon. Przepis na dobrą zabawę
dla małych i dużych jest taki: zaczekajcie do zmroku, przygotujcie latarkę, otwórzcie niniejszą książkę i postępujcie zgodnie z instrukcją. Nie
zdziwcie się, jeśli nagle wasze ręce zamienią się w słonia albo kozę. To
normalne. Nie potrzeba wiele, by uruchomić w sobie pokłady kreatywności i spontanicznego śmiechu. Pierwsze wydanie książki ukazało się w
1935 roku, od tego czasu nie bez powodu cieszy się nieustającą popularnością. Warto wypożyczyć!
Oprac. MBP w Wiśle

Ochrona krajobrazu

fot. MBP w Wiśle

W wiślańskiej bibliotece 28 lutego spotkała się grupa dyskusyjna,
która po raz drugi podjęła temat przestrzeni miasta i ochrony krajobrazu.
Wprowadzenie do rozmowy przygotował ponownie Piotr Saternus, architekt i urbanista zamieszkały w Wiśle, autor „Leksykonu terminów urbanistyki i planowania przestrzennego”. Kontynuacja tematu styczniowego
okazała się bardzo potrzebna, gdyż dyskusja była niezwykle ożywiona.
Na wstępie zostały omówione pojęcia ładu i porządku w przestrzeni
oraz układy uszeregowania obiektów architektonicznych na konkretnych
przykładach i rysunkach. Zaraz wybuchła dyskusja, jak to się ma do Wisły, która miejski charakter prezentuje tylko w niektórych częściach
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Poetycka gawęda
Spotkanie z poezją odbyło się 9 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Okazją do wierszowanej refleksji był obchodzony
wcześniej Dzień Kobiet. Stąd gościem głównie wiślańskich czytelniczek
był Jan Strządała, poeta z Gliwic, choć urodzony u stóp Bukowej. Była
mowa o życiu i miłości, naturze i filozofii.
Jan Strządała urodził się w Wiśle i czuje się związany z naszą miejscowością. W latach 60. XX wieku studiował na Wydziale Lekarskim
Akademii Medycznej w Łodzi, ale medycynę porzucił dla literatury
i zadebiutował jako poeta w 1969 roku. Pracował w różnych zawodach,
m.in. w Instytucie Wydawniczym „PAX” i w Polskiej Akademii Nauk,
prowadził też własną działalność. Zakładał i prowadził grupy literackie
i związki twórców, w których prezesował niejedną kadencję, organizował międzynarodowe i krajowe imprezy kulturalne, działał i nadal działa
aktywnie w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Jest uczestnikiem i laureatem wielu konkursów i festiwali poetyckich, organizatorem Turniejów Poetyckich, spotkań literackich i Nocy Poetów. W dorobku ma 20
samodzielnych poetyckich książek, wiele publikacji w dziełach zbiorowych, czasopismach oraz radiu i telewizji. Jest laureatem wielu nagród,
m.in. Nagrody Prezydenta Miasta Gliwice, otrzymał Złoty Krzyż zasługi
od Prezydenta RP oraz Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis
przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

W Wiśle poeta czytał swoje wiersze i opowiadał o doświadczeniach
życiowych poczynając od wiślańskich opowieści rodzinnych. Poetycka
gawęda przeplatana była prezentacjami multimedialnymi, które łączyły
poezję, muzykę i piękne krajobrazy. Nieustannym źródłem inspiracji są
bowiem dla Jana Strządały góry i natura w ogóle. Poezja stanowi dla
niego tylko narzędzie porozumiewania się z drugim człowiekiem, sposób
przekazywania własnej filozofii życia w zgodzie z wszechświatem i bez
dyktatu czasu, który jest złudzeniem i tak naprawdę nie istnieje.
Biblioteka dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie
i rozmowę o poezji, i zaprasza na kolejne wydarzenia. W wypożyczalni
dostępnych jest wiele tomików poetyckich, także Jana Strządały. Zapraszamy!!!				
(drc)
gminy. Z racji uwarunkowań geograficznych i historycznych dominuje
tu zabudowa rozproszona. Jak stwierdził prelegent, największą wartością Wisły od czasów jej odkrycia dla turystów, były klimat i krajobraz.
Klimat z racji zanieczyszczenia powietrza nie jest już atutem Wisły,
a krajobraz niszczymy sami, dopuszczając do jego dewastacji przez zabudowywanie coraz wyżej położonych terenów. Budynkami przesłaniamy widoki, o które walczą hotele, apartamentowce i pensjonaty. Warto
zatem wykonać zwykłą analizę SWOT dla zorientowania się jakie Wisła
ma mocne i słabe strony w zakresie kształtowania i ochrony przestrzeni,
jakie są dalsze możliwości i zakresy działań i co zagraża zrównoważonemu rozwojowi miejscowości dziś i w przyszłości.
Na zakończenie przedstawione zostały wyniki ankiety, którą przygotował i której wyniki opracował pan Piotr Saternus. Respondenci będący
mieszkańcami Wisły wskazali, że Wisła ma „trochę” miejski charakter,
a to co przede wszystkim należy poprawić, to zabudowa i miejsca publiczne. Najlepiej wkomponowanym w otoczenie budynkiem jest Zamek
Prezydenta RP, najgorzej hala sportowa w Centrum Wisły. Najpiękniejsze wiślańskie doliny to Dziechcinka, Malinka i Czarne, brzydkie
jest centrum miasta z powodu hałasu, spalin, tłoku i śmieci, także reklam. Najładniejsze grzbiety to Cieńków, Kozińce i Krzywy, głównie
ze względu na wspaniałe widoki oraz mniej osób, ale także ze względu
na las i łatwy dostęp.
Wszystkich chętnych do słuchania ciekawych rozmów lub dyskutowania zapraszamy na kolejne spotkania, zawsze w ostatni wtorek miesiąca.
(drc)

Wyjątkowy pokaz filmowy odbył się 2 marca w wiślańskiej bibliotece. Na projekcję i spotkanie z reżyserem Adamem Lewandowskim przybyły tłumy widzów, czytelników i miłośników prozy Jerzego Pilcha. Z pisarzem przegrali nawet skoczkowie startujący w tym
dniu w konkursie indywidualnym w Lahti, choć brązowy medal wiślanina Piotra Żyły cieszy zarówno fanów sportu, jak i literatury.
Na pokazie przedpremierowym „Filmu o Pilchu” w Wiśle pojawili się zacni goście: mama pisarza Wanda Pilchowa wraz z rodziną,
duchowni, radni powiatowi i miejscy oraz burmistrz miasta Tomasz
Bujok. Niektórzy z wypiekami na twarzy, inni ze łzami w oczach
oglądali archiwalne i współczesne zdjęcia z Wisły i Krakowa, wsłuchując się w barwną opowieść autobiograficzną Jerzego Pilcha z jego
mieszkania w Warszawie. Z uwagą widzowie śledzili wypowiedzi
znanych pisarzy, naukowców, aktorów i dziennikarzy, którzy opowiadali o Jerzym Pilchu jako jego przyjaciele, współpracownicy i koledzy po fachu. Głos zabrali m.in. Andrzej Stasiuk, Janusz Głowacki,
Wojciech Kuczok, Andrzej Grabowski i Krzysztof Varga. Po projekcji na sali rozległy się gromkie brawa, co najlepiej świadczy o bardzo
dobrym przyjęciu filmu przez widownię.
Po pokazie rozmowę z Adamem Lewandowskim przeprowadziła
dyrektor biblioteki Renata Czyż. Reżyser filmu zdradził, że pomysł
na dokument biograficzny poświęcony Jerzemu Pilchowi zrodził się
właściwie na planie filmu „Pod Mocnym Aniołem” Wojciecha Smarzowskiego, gdyż producentem obu obrazów jest Jacek Rzehak. Podkreślił, że Jerzy Pilch jest wielką osobowością polskiej kultury, którą

Protokół

z dnia 5. lutego 1921
Obecni: Paweł Raszka jako przewod[niczący], Roth Maurycy,
Józef Goszyk, Paweł Czyż [40], Paweł Szturc, Paweł Pilch 45, Andrzej Marek [147], Karol Śliwka [71], Jan Raszka [603], Jan Kawulok [29], Jan Pilch Nr 232, ks. Jerzy Mrowiec, Paweł Podżorski Nr
71 – 13 członków.
Po zagajeniu posiedzenia przeczytano protokół z ostatniego posiedzenia, który bez odmiany przyjęto.
Wybrano ponownie Jana Śliwkę Nr 82 komisarzem żywnościowym a jako pomocnika Andrzeja Marka.
Rząd krajowy przysłał następujący komunikat: Upoważnia się
wydziały gminne, że mogą do kasy ubogiej za licencyje na muzyki
kwoty do 250 MK pobierać.
Uchwalono pobierać tę kwotę.
Wnoszenie prośb o przyznanie licencyji na zabawy taneczne do
Starostwa jest zniesione, wystarczy przedłożyć prośbę przełożeństwu
gminnemu.
W sprawie podania Związku robotników leśnych1 w Wiśle o przyjęcie dwóch członków z ich grona do Komisyji ziemskiej, uchwalono
dać Przełożeństwu gminnemu wolną rękę w celu przyjęcia takowych
przyczem się zastrzega, że jeden członek może być z Malinki, drugi
zaś powinien być z Dolnej – Wisły.
Pow[iatowy] Urząd gospodarczy Bielsko donasza, że nadejdzie
mąka, na głowę przypadnie 1’40 kg.
Zaopatrzenie ludności ziemniakami przechodzi od 1/2.1921 na
Kraj[owy] Urząd gospodarczy w Cieszynie, dokąd należy prośby o
ziemniaki posyłać.
W sprawie dopisu Starostwa co do powołania drugiej akuszerki,
uchwalono wysłać dwie kobiety do Krakowa w celu wyuczenia ich na takowe, na przyszłem posiedzeniu ma się odnośny wybór przeprowadzić.
1

Związek Robotników Leśnych powołano w Wiśle Malince na posiedzeniu
Kółka Rolniczego w dniu 11 maja 1919 roku. Dnia 29 maja 1919 roku wybrano jego Zarząd: przewodniczący – Paweł Byrt (nr 605), zastepca – Andrzej Cieślar (nr 387), sekretarz – Paweł Czyż (nr 338), zastępca sekretarza –
Andrzej Szturc (nr 371), skarbnik – Jerzy Cieślar (nr 544), zastępca skarbnika
– Jan Bujok (nr 366) Zob. Zob. B. Schirmeisen, Coś niecoś, s. 296–298.

inni twórcy niezwykle sobie cenią i szanują. Realizacja tego filmu
to wspaniałe doświadczenie dla młodego reżysera.
Na zakończenie jedną z uczestniczek projekcji spotkała miła niespodzianka. Zwyciężczyni ubiegłorocznego konkursu na ilustrację
do powieści „Inne rozkosze” Laura Krall, uczennica Zespołu Szkół
Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle, otrzymała dodatkową nagrodę od samego Jerzego Pilcha. Książkę z autorską dedykacją dla
laureatki wręczyła Pani Wanda Pilchowa, której z kolei podziękował
burmistrz miasta. Dwa tygodnie później w bibliotece odbył się pokaz
filmików uczniów ZSGH, którzy przygotowali adaptacje prozy Jerzego Pilcha z okazji Dnia Języka Ojczystego. Zachęcamy do lektury
książek wiślańskiego pisarza, których bogaty zbiór jest dostępny w
bibliotece.
Renata Czyż

fot. MBP w Wiśle

Film o Pilchu

Prezes Sądu okręgowego żąda oświadczenia się gminy Wisły
czy chce zostać przyłączoną do Sądu powiatowego w Cieszynie.
Ze względu na lepszą i bliższą drogę do Skoczowa niż do Cieszyna,
uchwalono pozostać przy Skoczowie.
Dopis Starostwa z dnia 24/I.1921 L1/26, że dnia 22/2.1921 przyjedzie Komisja w sprawie wykupna zboża w drodze dobrowolnej,
przyjęto do wiadomości.
Uchwalono dać z funduszu gminnego na Tydzień Gornośląski2
1000 MK. Uchwalono wynająć gospodę na Ojczemuli Cieślarowi
Janowi z Chałupy za 6 000 MK rocznie na trzy lata. Najem ma być
rocznie z góry zapłacony. Reparatury potrzebne w budynkach ma
gmina przeprowadzić czemprędzej. Podatki płaci najemnik.
Uchwalono dla Anny Bujokowej Nr 245, która należy na chałupy, przeprowadzić u odnośnych gospodarzy zbiórkę dla niej. Zbiórkę
ma zarządzić radny Paweł Szturc.
Urządzono zbiórkę pomiędzy członkami Wydziału na cele plebiscytowe Górnego Śląska.
Złożyli:
Paweł Raszka Nr 68
100 MK
Jan Kawulok Nr 29
– 50 MK
Paweł Szturc Nr 257
50 MK
Jan Raszka Nr 86
– 50
Paweł Czyż Nr 40
50
Maurycy Roth
50
Jan Pilch Nr 40
50
Andrzej Marek
25
Ks. Jerzy Mrowiec
50
Paweł Pilch Nr 45
20
Józef Goszyk
50
Karol Śliwka
50
(–) Józef Goszyk, (–) Paweł Raszka
Protokoły Wydziały Gminnego Wisły 1919–1934 ze wstępem i w
opracowaniu Danuty Szczypki ukazały się końcem 2016 roku w serii
Źródła do dziejów Wisły w ramach Monografii Wisły. To niezwykle
ciekawa lektura dla wszystkich zainteresowanych Wisłą i jej przeszłością. Książkę można nabyć w Wiślańskim Centrum Kultury lub
w księgarni. Zapraszamy!
2

Wielki Tydzień Górnośląski to akcja propagandowa, której celem była
zbiórka środków na cele plebiscytowe. Rozpoczął się 28 stycznia 1921
roku pod hasłem „Wszyscy i wszystko dla Górnego Śląska”.
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XVIII Międzyszkolny Konkurs
Gastronomiczny w Krakowie

fot. ZSGH im. W. Reymonta

4 marca reprezentanci Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle wzięli udział w XVIII Małopolskim Konkursie Szkół
Gastronomicznych w Krakowie. Jest to najbardziej prestiżowa impreza gastronomiczna dla uczniów organizowana od 1999 roku, w której
biorą udział zawodnicy z Polski i zagranicy. Ideą konkursu jest propagowanie różnorodności potraw i napojów oraz tradycji kulinarnych.
W kategorii barmańskiej udział wzięło 12 uczniów, 9 z Polski i 3
z zagranicy. Zawodnicy mieli przygotować soft drinka do 90 ml z 5
składników w ciągu 5 minut oraz ozdobę. Czas na zrobienie ozdoby
nie był określony. Jury techniczne oceniało prawidłowość przygotowania drinka w określonym czasie, a jury degustacyjne przyznawało
punkty za wygląd, zapach i smak. Reprezentantka ZSGH Kornelia
Lapczyk z kl. III Ha w tej kategorii zajęła 5. miejsce i otrzymała
wyróżnienie. Z kolei w kategorii kucharskiej udział wzięło 32 zawodników. Kucharze w ciągu 120 minut musieli sporządzić 10 porcji
zakąski zimnej z dowolnych składników, których kompozycja miała
przenieść jury w „podróż przez smaki”. Reprezentant Wisły Karol
Procner z klasy IV TG, przygotował zakąskę „Podróż w Beskidy”, na
którą składały się sos z borówki brusznicy, sos szalotkowo–cebulowy, żel dyniowy, mus z foie gras oraz babeczka ptysiowa. Karol zajął
4. miejsce i otrzymał wyróżnienie. 		
Kornelia Lapczyk

Finalistka Olimpiady Wiedzy
o Żywieniu i Żywności 2017

fot. ZSGH im. W. Reymonta

fot. ZSGH im. W. Reymonta

Marianna Macura, reprezentantka Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle wzięła udział w dniach 23–25 marca w
centralnych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja w Szczecinie gościł 65 uczniów i ich
opiekunów z całej Polski.
Eliminacje centralne składały się z trzech części. W pierwszej
uczestnicy pisali test, po którym 30 z nich z największą ilością punktów przechodziło do części drugiej, polegającej na opracowaniu projektu. Zadaniem uczniów było wybranie menu dla grupy młodzieży, dobraniu zastawy stołowej, ocenie wartości odżywczej, opisanie
kolejnych czynności przy produkcji majonezu. Do trzeciej części
przechodziło 6 osób z najlepszymi wynikami. W finale przeprowadzonym w formie quizu uczestnicy rozpoznawali kasze, odgadywali
nazwy pojęć żywieniowych na podstawie rysunków, skojarzeń i definicji słownikowych.
Organizatorzy przygotowali dla uczestników i opiekunów kilka
atrakcji, które umiliły pobyt. Jedną z nich była wycieczka autokarowa „Szczecin wczoraj i dziś”. Przewodnik pokazał najciekawsze
miejsca, opowiedział wiele anegdot związanych z miastem, m.in. że
paprykarz szczeciński nie jest produkowany w Szczecinie, natomiast
specjalnością kulinarną jest pasztecik smażony w głębokim tłuszczu
z ciasta drożdżowego z nadzieniem mięsnym lub z kapusty. Zachwycające były również duże powierzchnie różnokolorowych krokusów
rosnących w parkach i na trawnikach. W szkole dla uczestników
olimpiady przygotowano warsztaty: sporządzanie przekąsek koktajlowych, parzenie kawy, dekoracyjne składanie serwetek. Uczniowie
goszczącej szkoły zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne w
spektaklu „Wiosna jest kobietą”. Tradycją olimpiad jest udział nauczycieli i uczniów w wykładzie o tematyce związanej z żywieniem
i żywnością. Z przyjemnością można było posłuchać wykładu prof.
dr hab. J. Gawęckiego, który mówił o wartości żywieniowej warzyw
i owoców w aspekcie ich barw.
Marianna Macura uzyskała tytuł finalistki XXI Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu. Otrzymała dyplom oraz nagrody książkowe. Uzyskany tytuł pomoże jej w dostaniu się na studia.
Dorota Mendrek – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych
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Tegoroczny Dzień Języka Ojczystego był poświęcony twórczości Jerzego Pilcha. Uczniowie mieli okazję poznać sposoby konceptualizacji rzeczywistości pisarza poprzez twórcze spotkanie z jego prozą. Już we wrześniu 2016 roku młodzi ludzie zaczęli zapoznawać się z działalnością autora
„Wyznań twórcy pokątnej literatury erotycznej”, opracowując biogramy.
Warto tu przypomnieć, że grupa uczennic stworzyła ilustracje do powieści
„Inne rozkosze” Jerzego Pilcha, odpowiadając tym samym na propozycję
konkursu organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana
Śniegonia w Wiśle pt. „Paweł Kohoutek w labiryncie codzienności”. Ilustracje stanowią jeden z elementów wystawy przygotowanej w ramach Dnia
Języka Ojczystego, którą można zwiedzać w holu ZSGH w Wiśle. Wystawa
poświęcona została twórczości Jerzego Pilcha. Oprócz aspektu dydaktycznego, wyrażającego się w zaprezentowaniu życia i twórczości wiślańskiego
pisarza, na uwagę zasługują artystyczne zabiegi w postaci instalacji „Książki
z sufitu” oraz cyklu ośmiu portretów „Pilch z Witkacego w karykaturze”.
Karykatury namalowały uczennice z klas 1 THa (Iwona Legierska, Aleksandra Śliwka, Michalina Tetla, Julia Waliczek), 1 G (Wioleta Haratyk) oraz 3
THa (Sara Cieślar, Izabela Juroszek, Natalia Kukuczka).
Wydarzeniem tegorocznej edycji Dnia Języka Ojczystego był Off
Patelniok Film Festiwal „Pilchowskie Rozdrapywanie Rzeczywistości”.
W ramach festiwalu zostało wyświetlonych osiemnaście filmów, które brały udział w rywalizacji o przyznanie statuetek JURKI 2017 w aż
sześciu kategoriach, a mianowicie: najlepsza adaptacja, charakteryzacja,
montaż, reżyseria oraz najlepsze role kobieca i męska. Statuetki, nazwane przez Macieja Patrzyńskiego Jurkami, zostały zaprojektowane i własnoręcznie wykonane przez kierownik Internatu Klaudię Bujok
13 marca szerszej publiczności zaprezentowano filmy, przygotowane przez uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich ZSGH. W tym samym dniu kilkanaścioro uczniów wzięło udział w Szkolnym konkursie
ortograficznym „O złote pióro dyrektora ZSGH”. W tym roku uczestnicy rywalizacji zaprezentowali swe umiejętności językowe w zakresie
ortografii i interpunkcji w oparciu o fragment książki Jerzego Pilcha
„Bezpowrotnie utracona leworęczność”. Zwyciężczynią została Adriana
Kamieniarz z klasy 4 T, na drugim miejscu uplasowali się Małgorzata

Na podium olimpiady „Warto wiedzieć
więcej o ubezpieczeniach społecznych”

fot. ZSGH im. W. Reymonta

14 marca w oddziale ZUS w Chorzowie odbył się wojewódzki
finał olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. W konkursie wzięło udział 24,5 tysiąca uczniów z całej Polski, w tym 4 tysiące z naszego województwa. Wśród 20 finalistów
z województwa śląskiego znaleźli się reprezentanci Zespołu Szkół
Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle: Angelika Pilch, Anna Hławiczka i Maciej Patrzyński.
Konkurs miał charakter współzawodnictwa zespołowego. Zadaniem każdego zespołu było rozwiązanie testu składającego się z 25
pytań wielokrotnego wyboru. Trzeba było wiedzieć m.in. komu przysługuje renta rodzinna czy zasiłek macierzyński, w jakiej wysokości
są wypłacane zasiłki z ubezpieczeń społecznych, albo jaka jest stopa
procentowa składki wypadkowej. Jedno z pytań dotyczyło okresów
nieskładkowych, które są uwzględniane m.in. przy ustalaniu prawa
do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Drużyna z wiślańskiej szkoły zajęła 3 miejsce.
Joanna Warmuzińska

Brych (2 THb) i Bartłomiej Knyps (4G), a na trzecim Agata Ryś (4 THb).
Z kolei trzyosobowe zespoły klasowe rywalizowały z sobą w „Konkursie
gwarowym”. Największą wiedzą z zakresu zasobu leksykalnego gwary śląskocieszyńskiej wykazała się drużyna dziewcząt z klasy 3 THa –
Martyna Bestwina, Weronika Kukuczka oraz Anna Szalbot, na drugim
miejscu uplasowały się uczennice z klasy 4 THb – Klaudia Golik, Maria
Jałowiczor, Katarzyna Rucka, a na trzecim Barbara Byrtus, Faustyna Jałowiczor oraz Julia Wisełka z klasy 1 G. Istotnym dopełnieniem tradycji
Dnia Języka Ojczystego są konkursy czytelnicze. W tym roku odbył się
konkurs „Czytaj, bo warto. Nasze lektury i ich bohaterowie”, który wygrała Julia Wisełka z klasy 1G.
14 marca nauczyciele i uczniowie ZSGH wzięli udział w uroczystej gali wręczenia nagród filmowych Jurki 2017 Off Patelniok Film

fot. ZSGH im. W. Reymonta

Dzień Języka Ojczystego w ZSGH

Festiwal „Pilchowskie Rozdrapywanie Rzeczywistości”. Galę zainaugurowała dyrektor ZSGH Beata Iwaniuk, witając zebraną publiczność.
Gospodarzami wydarzenia byli Agnieszka Śliwka (2 THb) i Jeremiasz
Bujok (1G), a nagrody w poszczególnych kategoriach wręczał Szymon
Woźniczka (1G). Zgodnie z werdyktem polonistów wyróżnione zostały
następujące filmy:
I miejsce za najlepszą adaptację otrzymuje klasa 3 THa za film
„Najpiękniejsza kobieta świata”, natomiast główną nagrodę w kategorii
najlepsza rola kobieca otrzymuje Jolanta Ślósarczyk z klasy 3 THa za
subtelnie kobiecą kreację w filmie „Najpiękniejsza kobieta Świata”;
II miejsce za najlepszą adaptację zdobywa film „Historia z austro–
węgierskiego miasteczka” klasy 2 THa oraz główną nagrodę w kategorii najlepsza rola męska zdobywa Andrzej Kowalczyk z klasy 2 THa za
profesjonalizm w filmie „Historia z austro–węgierskiego Miasteczka”;
III miejsce w kategorii adaptacja filmowa otrzymuje klasa 3 GH za
film pt. „Bankomat”;
I miejsce w kategorii najlepsza charakteryzacja otrzymuje Samanta
Kędzior z klasy 1 G za postać Jerzego z filmu „Pod Mocnym Aniołem”;
Główną nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymuje Grupa PAMWABINK z klasy 1 THa za film „Moja węgierska futbolówka”;
I miejsce w kategorii najlepszy montaż za interesującą konwencję filmu niemego otrzymuje klasa 2 THa za film „Moje pierwsze samobójstwo”;
II miejsce w kategorii najlepszy montaż otrzymuje Lidia Iwaniuk z
klasy 3 THa za misterną i trudną sztukę filmu animowanego pt. „Dziewiąty PIN”.
Niewątpliwie gala przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Widzowie
ze zrozumieniem oglądali zwycięskie filmy, zdając sobie sprawę z trudu tego przedsięwzięcia artystycznego. Bardzo gratulujemy wszystkim,
którzy przygotowali filmy na podstawie twórczości Jerzego Pilcha, a
szczególnie dziełom wyróżnionym. Wszystkie filmy zostały umieszczone na kanale youtube (linki do poszczególnych filmów podane zostały na
szkolnym facebooku).
Warto zaznaczyć, że zwycięskie filmy zostały zaprezentowane w
Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w
REKLAMA • OGŁOSZENIA
Wiśle 16 marca. Honorowym
gościem pokazu była Wanda
Pilch. Filmy stworzone przez
AZBEST – demontaż,
uczniów ZSGH zostały wyutylizacja
świetlone młodszym koleżanDEKARSTWO
– rynny, kominy
kom i kolegom z Gimnazjum
DRENAŻ – kanalizacja
nr 1 w Wiśle.

Xymena Borowiak – nauczycielka języka polskiego

792–013–569, 509–055–051
e–mail: azo.gawlik@wp.pl                                                                                  
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Teatralia 2017 już za nami

Marzec w „Jedynce” upłynął pod znakiem konkursów. Jeszcze
pod koniec lutego odbył się etap rejonowy XX Międzynarodowego
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tematem tegorocznych zmagań była znajomość treści Ewangelii Św. Jana. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów, pięciu z nich zakwalifikowało
się do finału, który planowany jest na 24 kwietnia.
1 marca klasa IV oraz klasy Va i Vb udały się do Teatru Banialuka na spektakl „Król Maciuś Pierwszy”. Dzieci miały okazję
obejrzeć niekonwencjonalną inscenizację opartą na powieści Janusza Korczaka. Widowisko podejmowało ważne i uniwersalne tematy: odpowiedzialności za siebie i innych, władzy, wojny, ale także
relacji międzyludzkich, przyjaźni i potrzeby bliskości. Po spektaklu
pojechaliśmy do Jaworza, w którym znajduje się Muzeum Flory
i Fauny Morskiej i Śródlądowej. Uczniowie mogli tam zobaczyć
wielu mieszkańców głębin wodnych – oceanów, mórz i jezior –
przywiezionych z dalekich podróży przez pasjonatów i miłośników
przyrody, oraz posłuchać niezwykle ciekawych opowieści o tych
wodnych stworzeniach.
13 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu odbyły się
zawody międzygminne w mini piłce ręcznej. Nasza reprezentacja
dziewcząt bez problemów pokonała drużynę z Goleszowa 14:1.
Prawdziwe emocje i nerwy czekały na nas dopiero w meczu z Ustroniem. Ostatecznie pojedynek ten zakończył się remisem 15:15.
W drugiej połowie marca odbył się ogólnopolski Konkurs Literatury Fantasy, w którym uczniowie zmagali się z niezwykle szczegółowymi pytaniami dotyczącymi znajomości treści „Zwiadowców”,
„Harrego Pottera” oraz „Opowieści z Narni”. Z kolei pod koniec marca odbyła się wiosenna edycja olimpiad przedmiotowych „Olimpus”,
Konkurs Wiedzy Matematycznej „Kangur” oraz Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Na wyniki musimy jeszcze
poczekać. Obecnie uczniowie przygotowują się do Konkursu Gwarowego, finałowego etapu Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. W
kwietniu planowany jest również dzień ratownictwa, wiosenny dzień
sportu oraz trzydniowa wycieczka klas VI.
Marzec to dla uczniów gimnazjum wspaniały czas, w którym świętować mogli wiele sukcesów. Ich zaangażowanie w przygotowanie do
konkursów, pracowitość i talenty pozwoliły sięgać po najwyższe laury
w wielu konkursach, przeglądach czy zawodach sportowych.
Jak zwykle nie zawiodły koszykarki, zdobywając pierwsze miejsce w turnieju powiatowym i uzyskując prawo reprezentowania szkoły w zawodach wojewódzkich. Również kolejny rok z rzędu uczennica naszej szkoły zdobyła tytuł laureata kuratoryjnego konkursu z
języka polskiego na szczeblu wojewódzkim. Paulinę Wawrzacz z
klasy IIId przygotowała Ewa Śmiałkowska. Na początku marca reprezentacja naszej szkoły zajęła 2. miejsce w powiatowym konkursie
językowym Omnibus, zorganizowanym przez LO im. P. Stalmacha
w Wiśle. W XXVI edycji „Olimpiady Wiedzy Archimedes plus” z
matematyki na ogromne gratulacje zasługują laureaci: Jakub Czyż –
laureat I stopnia, Emilia Procner – laureatka II stopnia oraz Natalia
Kobyłecka – laureatka IV stopnia.
Wieloma wspaniałymi sukcesami mogą się również pochwalić
uczniowie klas artystycznych wiślańskiego gimnazjum. W mijającym miesiącu odbył się w Cieszynie powiatowy konkurs „Trzy odsłony kultury”. W kategorii wokalnej 2. miejsce zajęła Aleksandra
Bujok, a 3. Natalia Kędzior, a w kategorii teatralnej najwyższy laur
zdobyła grupa teatralna pod kierownictwem Joanny Leszczyńskiej
„Gold Wings” za przedstawienie „Cena”.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym należą się gratulacje, zaś
nauczycielom, trenerom i opiekunom gorące podziękowania za trud
i zaangażowanie w przygotowanie uczniów do reprezentowania
szkoły.
O IX Wiślańskich Teatraliach Międzygimnazjalnych i ogromnym sukcesie na Olimpiadzie Kreatywności można przeczytać obok.
Monika Cieślar, Edyta Soluch–Cieślar

23 marca w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia odbyła się IX edycja Wiślańskich Teatraliów Międzygimnazjalnych. Nasze
wydarzenie zaszczycili przybyciem: burmistrz Wisły Tomasz Bujok, kierownik Referatu Promocji UM Wisła Ewa Zarychta, dyrektor MZEAS–u
Ewelina Karkoszka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Renata Czyż,
przedstawiciele Rady Miasta, Nadleśnictwa Wisła oraz rodzice uczniów,
których powitała dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Gabriela Polok–Otawa.
Tym razem gościliśmy zespoły z Istebnej, Ustronia, Goleszowa,
wystąpiły również grupy z Wisły, natomiast gośćmi honorowymi byli
uczniowie z Bielska–Białej. W tym roku impreza miała dwie odsłony –
najpierw występ dwóch grup, które wróciły z Olimpiady Kreatywności z
Wrocławia i zaprezentowały widzom swe pomysły, dzięki którym uzyskały w tym ogólnopolskim wydarzeniu sporo punktów. Pierwsi to nasza
gimnazjalna siódemka – „MAPAKEL”, która w pięknym stylu wygrała
olimpiadę w swojej kategorii wiekowej, druga to „Magnaci kreatywności”, zaprzyjaźniona grupa ze Społecznej Szkoły Podstawowej z Bielska,
świetnie się promująca i bawiąca do łez widzów. Obydwa przedstawienia
dotyczyły tematycznie znikania kolorów i jego wpływu na los świata.
Zespoły pokazały trochę inne spojrzenie na sztukę, połączone z kreatywnym wykorzystaniem najprostszych materiałów. Występy były króciutkie, konsystencjonalne, ale miały bardzo wyraźny przekaz i główną ideę.
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Druga odsłona to, oczywiście, spotkania teatralne gimnazjalistów, stojące na tak wysokim poziomie, że jury chwilami nie mogło uwierzyć, że
tak dojrzałą, świetnie skonstruowaną, dopracowaną do detalu interpretację
dzieł literackich potrafili stworzyć tak młodzi ludzie. W kategorii komedia/
kabaret zwyciężyła grupa z Istebnej z genialną adaptacją kabaretu „Zielona
Gęś” K. I. Gałczyńskiego. Za nimi uplasowały się grupy z Ustronia i Goleszowa. Natomiast w kategorii dramatycznej laury zebrała świetna grupa
„Gold Wings” z Wisły (opiekun Joanna Leszczyńska) przed zespołem z
Goleszowa. Zobaczyliśmy również dwa monodramy – Julii Krzyżok (1.
miejsce) i Krzysztofa Kowalczyka (2. miejsce). Oboje są podopiecznymi Joanny Leszczyńskiej. Oprócz nagród zespołowych przyznano aż 12
nagród indywidualnych za kreacje aktorskie. Spośród wiślańskich gimnazjalistów wyróżniono Marcelinę Bielesz. Występy oceniało profesjonalne
jury w składzie: Konrad Bilski – aktor, Marlena Fizek – animator kultury i
Krystyna Cieślar – animator teatralny, które stanęło przed naprawdę trudnym zadaniem.
W przerywnikach, jak co roku,
zobaczyliśmy zdolnych uczniów
z Wisły, tym razem z gimnazjum,
ale także ze szkoły podstawowej.
Była muzyka, śpiew i taniec, a na
zakończenie – niespodzianka. Przewodniczący jury, wszechstronny
artysta, uświetnił naszą imprezę minirecitalem, w czasie którego uczniowie „poszli w pląsy” i impreza
omal nie przekształciła się w zabawę taneczną. Teatralia zakończyła
gratulacjami, podziękowaniami i
zaproszeniem na przyszły rok dyrektor Gabriela Polok–Otawa. Jak
co roku, impreza należała do bardzo
udanych.
Ewa Śmiałkowska

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Marzec w „Jedynce”

Wiślanie na szlaku kreatywności

fot. Szymon Brodacki

Trzy lata temu rozpoczęła się wiślańska przygoda z jedną z największych imprez kreatywnych dla dzieci i młodzieży z całego świata – „Destination Imagination”. Wtedy to grupa uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem stała się prekursorami na szlaku
kreatywności, reprezentując nasze miasto na tej niesamowitej imprezie w Warszawie.
19 marca, tym razem we Wrocławiu, zakończyła się już XII edycja tej olimpiady, w tym roku połączonej ze światową odsłoną „International Invitational”. Było więc tłoczno, a Hala Stulecia (dawniej
Ludowa) we Wrocławiu zgromadziła blisko 3 tysiące uczestników
wraz z trenerami. Wisłę reprezentowały dwa zespoły – „Asy z czerniańskiej klasy” z SP 2 pod opieką Edyty Polok i Elżbiety Szajtauer
oraz „MAPAKEL”, 7–osobowa grupa gimnazjalistów pod opieką
trenerek Gabrieli Polok–Otawy i Ewy Śmiałkowskiej.

Kolejna fantastyczna wiadomość dla Wisły. Jeden z naszych
obiektów noclegowych – Apartamenty Szuflandia, wygrał prestiżowy plebiscyt Polska Architektura 2016. Gratulujemy!
O tym fakcie poinformował 3 marca „Dziennik Zachodni”.
Obiekt, który został otwarty w ubiegłym roku, to dwa bardzo oryginalne budynki, nawiązujące swoim kształtem do rozsuniętych
szuflad. Zlokalizowany jest w Jaworniku (ul. Wańkowska 15A) na
zboczu Kiczery, niedaleko stacji narciarskiej Stok. Projekt stworzyła
pracownia Brandys Design. Obiekt wzbudza nie tylko zachwyt przebywających w nim gości, ale znalazł również uznanie jury prestiżowego plebiscytu, pozostawiając w pokonanym polu m.in.: Halę Koszyki, Warsaw Spire czy dworzec kolejowy Łódź Fabryczna.
(luki)
REKLAMA • OGŁOSZENIA

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Przed drużynami stały dwa zadania. Pierwsze polegało na wcześniejszym przygotowaniu występu lub prezentacji na wybrany temat
(obydwie grupy z Wisły wybrały wyzwanie artystyczne, oczywiście
w swojej kategorii wiekowej). W drugim nasze zespoły musiały stanąć w szranki z tzw. „Wyzwaniem na już”, które polegało na szybkim
i kreatywnym rozwiązaniu problemu postawionego przez ekspertów.
Drużyny miały na to zadanie kilka minut.
Reprezentujące nasze miasto drużyny spisały się fantastycznie.
„Maluchy” z Czarnego: Hanna Pilch, Gabriela Gunia, Wiktoria Madzia, Mikołaj Giza, Beniamin Cieślar, Bartosz Pilch i Jakub Witucki rozbawiły do łez ekspertów, którzy reagowali bardzo żywiołowo
na ich pomysły. Zebrały mnóstwo gratulacji, a na specjalnych karteczkach sporo ciepłych, motywujących do dalszych wyzwań słów.
Natomiast grupa z Gimnazjum nr 1 zwyciężyła w swojej kategorii
wiekowej, pokonując 17 zespołów z różnych stron Polski! Larysa
Hołomek, Estera Byrtek, Paulina Wawrzacz, Agata Chmura, Alina
Giza, Michał Cieślar i Kacper Kiraga – oto zwycięska drużyna, która w nagrodę będzie (jeżeli zdobędziemy fundusze) reprezentować
Polskę i Wisłę na Ogólnoświatowej Olimpiadzie Kreatywności w
Knoxville w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie maja br.
Trzymajmy wszyscy kciuki!!!
Gabriela Polok–Otawa

Szuflandia najlepsza w plebiscycie
Polska Architektura 2016!
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JUBILEUSZ „BIEGU PO NOWE ŻYCIE”

fot. Tadeusz Papierzyński

Po przeszczepie wątroby jest też Damian Królewicz. Już po operacji spełnił swoje marzenie o studiach na Akademii Wychowania
Fizycznego we Wrocławiu. Ma już licencjat, jest trenerem przygotowania motorycznego, kończy teraz studia magisterskie. Adriana
Szklarz, która dostała nowe serce, przed operacją była już w bardzo
złym stanie. Ważyła zaledwie 36 kilogramów, nie pracowały jej nerki
i wątroba, miała wszczepione specjalne urządzenie, balon do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, dzięki któremu biło jej serce. Po operacji
z Izą, koleżanką po przeszczepie nerki, obeszły z kijami do nordic
walking cały Bornholm. Jan Stępniak żyje z przeszczepioną nerką.
On także w pełni korzysta z życia, jest bardzo aktywny. – Prowadzę
własną firmę, dużo pracuję, podróżuję. Pływam, biegam, ukończyłem ćwiartkę triatlonu – opowiada.
Nie byłoby Biegu po Nowe Życie, gdy nie wspierające go znane
osoby. W Wiśle zobaczyliśmy m.in.: Rafała i Marcina Mroczków,
Katarzynę Pakosińską, Monikę Pyrek, Artura Siódmiaka, Karolinę
Szostak, Martę Kuligowską, Jerzego Mielewskiego, Adę Palkę, Dorotę Czaję, Klaudię Halejcio, Ewę Pacułę, Andrzeja Pągowskiego,
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fot. Tadeusz Papierzyński

Odetę Moro, Olgę Kalicką, Grzegorza Kotowicza, Marcina Rogacewicza, Izabelę Zwierzyńską. Nie mogło oczywiście zabraknąć ambasadora wydarzenia Przemysława Salety, który przed dziesięcioma
laty oddał nerkę swojej córce Nicole. Saleta nie jest jedyną znaną
osobą, która dając kawałek siebie uratowała życie swojego dziecka.
W Wiśle startował także Jarosław Jakimowicz, który oddał kawałek
wątroby swojemu synowi Jeremiaszowi.
Już po raz kolejny na starcie Biegu po Nowe Życie pojawił się
aktor Bartosz Obuchowicz. – Przeszczepy narządów to nie jest temat, który poruszamy często w codziennych rozmowach. Cieszę się,
że coraz częściej jest o tym mowa w mediach. Wiadomo, nie jest to
temat łatwy, natomiast jest to bardzo ważne i dotyczy tak naprawdę
każdego z nas, gdyż w każdej sekundzie może się okazać, że my albo
nasi bliscy będą potrzebować nowego narządu. Dlatego tak ważne
jest, byśmy podpisywali oświadczenia woli będące zgodą na to, by w
wypadku nagłej śmierci lekarze mogli pobrać nasze narządy – przekonuje aktor.

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Łukasz Bielski

1 kwietnia w Wiśle odbył się jubileuszowy, 10. Bieg po Nowe Życie. Dopisała pogoda i kibice, których tłumy ustawiły się wzdłuż trasy.
Sportowcy z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji
oraz gwiazdy teatru, filmu, sceny muzycznej i kabaretowej, dziennikarze i sportowcy spotkali się w marszu nordic walking w centrum
Wisły, by pokazać wsparcie dla polskiej medycyny transplantacyjnej.
Osoby po przeszczepach każdego dnia udowadniają, że dzięki nowym narządom dostały nowe życie. Artur Zychowicz miał 13 lat, gdy
okazało się, że cierpi na chorobę wątroby. Jedyną możliwością wyleczenia był przeszczep narządu. Mimo choroby dostał się na studia na
kierunku lekarskim. Pod koniec pierwszego roku studiów przeszedł
operację przeszczepienia wątroby. Skończył studia w terminie, dokładnie 5 lat i 1 dzień po operacji zdał ostatni egzamin. Teraz jest w
trakcie stażu podyplomowego, zastanawia się nad wyborem specjalizacji. Uprawia sporty, żyje aktywnie, pełnią życia.

Zdaniem aktorki Anny Karczmarczyk takie wydarzenia jak Bieg
po Nowe Życie są ważne, bo to prosty, czytelny przekaz skłaniający
do refleksji, do myślenia. – Im częściej będzie się o tym mówiło, tym
bardziej przekaz ten zapadnie ludziom w pamięć. Każdy z nas powinien się zastanowić, jaką decyzję na wypadek jego nagłej śmierci
mają podjąć jego bliscy – mówi. Z kolei Szymon Wydra przypomina,
że w Polsce rocznie ratuje się poprzez transplantacje narządów około
półtora tysiąca osób. – Niestety drugie tyle wciąż czekam, czasami
czeka latami. Trzeba coś z tym zrobić. Sam podpisałem oświadczenie
woli. Noszę je w dokumentach już od kilku lat. Gdyby coś mi się
stało, a któreś z moich narządów byłyby komuś potrzebne, godzę się
na ich pobranie – deklaruje piosenkarz.
Najlepsza w 10. Biegu po Nowe Życie okazała się sztafeta Rafako
w składzie: Dariusz Kuźniak, Tomasz Szałwiński i Łukasz Kocurek.
Drugie miejsce zajęła sztafeta Subaru w składzie: Rafał Mroczek,
Krystian Gruszczyński i Paweł Latała. Na trzecim miejscu bieg ukoń-

mysław Saleta opowiadał o swojej historii związanej z transplantacją
organów i zachęcał, by młodzież przyszła w sobotę na plac Hoffa.
W spotkaniu uczestniczył również Jan Stępniak, sportowiec po
transplantacji, który opowiedział młodym ludziom o swojej chorobie,
przeszczepie organów, ale przede wszystkim o sportowcach, którzy
nadal rywalizują na arenach całego świata. Zaprezentował również
medale, które zdobywał na zawodach, przekonując, że warto żyć normalnie nawet po ciężkiej chorobie.
(luki/mat. prasowe)

fot. Tadeusz Papierzyński

czyła sztafeta Hotelu Gołębiewski: Marcin Mroczek, Andrzej Lewandowski i Bogusław Kocęba. W imprezie wystartowały też dwie sztafety Miasta Wisła. W pierwszej obok burmistrza Tomasza Bujoka (z
koszulką Piotra Żyły, który pojawił się przed startem, ale nie mógł
pomaszerować ze względu na ważny wyjazd do Krakowa) szli Ewa
Zarychta z Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta Wisła i Joanna Szumera (po rodzinnym przeszczepie nerki).
Drugą wiślańską sztafetę poprowadziła aktorka Izabela Zwierzyńska,
a razem z nią maszerowali Janusz Podżorski, przewodniczący Rady
Miasta Wisła, oraz Marek Stelęgowski (po przeszczepie wątroby).
„Biegowi po Nowe Życie” towarzyszyła trzecia Gala Polskiej
Transplantologii „Drugie Życie”, która odbyła się 31 marca w Hotelu Gołębiewski. Wręczono na niej nagrody w pięciu kategoriach. W
kategorii „Osobowość polskiej transplantologii” wyróżnienie otrzymał prof. Marian Zembala, szef Śląskiego Centrum Chorób Serca w
Zabrzu. W kategorii „Wspieram polską transplantację” doceniony
został piłkarz ręczny, wielokrotny reprezentant kraju Artur Siódmiak,
w kategorii „Partner Biegu po Nowe Życie” firma farmaceutyczna
Gedeon Richter, a w kategorii „Media Biegu po Nowe Życie” Polsat
News. W kategorii „Sport po transplantacji” doceniony został Andrzej Lewandowski. Pan Andrzej żyje z nerką, którą dostał od swojego taty, niemal z każdej sportowej imprezy, w której bierze udział,
przywozi worek medali.

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

my szczytną ideę transplantacji i mówimy o tym, że po przeszczepie
organów nadal można normalnie żyć – mówił gospodarz Wisły.
Wtórował mu Przemysław Saleta, inicjator Biegu po Nowe Życie, który oddał nerkę swojej córce Nicole, a mimo to nadal kontynuował karierę sportowca. Zresztą Pan Przemek do dziś trenuje Muay
Thai. – Sport to nieodłączny element mojego życia. Zawsze trenowałem sporty walki i nadal to robię. To pokazuje, że po tak poważnej
operacji i oddaniu narządu dalej funkcjonujemy, a do tego możemy
uratować czyjeś życie – powiedział mistrz kickboxingu i boksu. Prze-

Warto także dodać, że w przeddzień 10. Biegu po Nowe Życie,
w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbyło się
spotkanie wiślańskiej młodzieży z organizatorami i pomysłodawcami Biegu po Nowe Życie. Zgromadzonych przywitała dyrektor
Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Gabriela Polok–Otawa. Następnie prowadzący spotkanie Tomasz Furtak przekazał mikrofon burmistrzowi
Wisły Tomaszowi Bujokowi, który zapraszał młodzież, by przyjść i
kibicować uczestnikom. – To dla naszego miasta zaszczyt, że po raz
siódmy możemy gościć to niezwykłe wydarzenie. Do tego promuje-
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fot. Marlena Fizek
fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

5 marca na wyciągu „Siglany” już po raz szósty odbył się
„Zjazd na byle czym”. W tym roku zapisało się 87 uczestników:
z Suchej Beskidzkiej, Pruchnej, Woli Filipowskiej, Zawiercia,
Zabrza, Świętochłowic, Ustronia, Bielska–Białej, Bażanowic,
Istebnej, Skoczowa, Siemianowic, Wolsztyna i oczywiście z
Wisły. Jeszcze więcej było kibiców.
Całą zabawę rozpoczęli skoczkowie „Piotr Żyła i Maciej
Kot” na nartach wraz ze swoim fanklubem zjeżdżającym na
brodziku. Najmłodszymi uczestnikami byli Abi Szturc i Bartuś
Łupieżowiec, a najstarszym 87–letni Jerzy Cienciała. Najliczniejszą rodziną była wiślańska rodzina Sikorów, a najbardziej
oryginalny strój miała Zosia Lorek. Wśród najbardziej oryginalnych pojazdów znalazły się: odlotowy wózek z balonami
rodziny Szarzec, Paseratti Michała Pacury i Pawła Podżorskiego, kowboje z Nowiny czyli rodzina Cieślar, łódź piracka Igora
Bogdanowicza oraz koniopak rodziny Szprendel.
Współorganizatorem imprezy był wyciąg narciarski „Siglany” Katarzyny i Krzysztofa Byrtów, którym serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Dziękujemy również wszystkim
sposorom tegorocznej edycji – firmom: BRUGI, Poly Sport,
DW Beskidy, Ice Cafe, Pizzeria U JANIEGO, Wyciąg Skolnity, ZPM Jur–Gast, Hotel Gołębiewski, Szkoła Tańca EL FUEGO, Chata OLIMPIJCZYKA, Kącik Zbójnicki, Piekarnia U
TROSZOKA oraz Bronisławowi Kamieniarzowi. Jak co roku
towarzyszyły nam media: Info Beskidy, OX.PL, Głos Ziemi
Cieszyńskiej, CCM Radio i Radio FEST, którym również dziękujemy.
Zapraszamy za rok!			
Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

ZJEŻDŻALI NA BYLE CZYM
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„Tacy sami”– niecodzienne odwiedziny w głębczańskiej „Czwórce”
Poranek 10 marca był dla nas, uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach, nieco inny niż do tej pory. Do drzwi klasy
zapukali przedstawiciele Fundacji „Podróże Bez Granic”, którzy poruszali się na wózkach.
Pani Ania i Pan Artur przyjechali z Trójmiasta i od pierwszej chwili
wzbudzili naszą sympatię i szacunek. Rozpoczęły się interesujące, dwugodzinne zajęcia, które łączyły teorię z praktyką. Pani Ania w ciekawy
sposób prezentowała i omawiała bariery komunikacyjne, jakie pojawiają
się między osobami zdrowymi, a osobami z niepełnosprawnością (ludźmi niesłyszącymi, niedowidzącymi, poruszającymi się na wózkach, itp.).
Wyświetlane były slajdy w formie komiksów, które w przystępny sposób
wskazywały na tego typu bariery oraz sposoby poprawnego zachowania
się nas – osób zdrowych w opisywanych sytuacjach.
Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. My uczniowie
mogliśmy poczuć się jak osoby niewidzące prowadzone przez przewodników – kolegów z klasy i próbowaliśmy pokonywać przeszkody na
wózku (sprawiło nam to nie lada problem). Atmosfera podczas spotkania
była bardzo miła, życzliwa i otwarta, bez barier i ograniczeń, a same
zajęcia stały się na tyle ciekawym doświadczeniem, że nie chcieliśmy ich
przerywać na czas przerwy!
Spotkanie z Panią Anną i Panem Arturem wpłynęło na lepsze poznanie życia osób niepełnosprawnych, którzy niezależnie od tego, czy stoją
na nogach, czy jeżdżą na wózkach – pływają, nurkują, uprawiają lotniarstwo, jeżdżą na nartach i potrafią brać z życia pełnymi garściami. Za to
ich podziwiamy, dziękujemy im za niecodzienne spotkanie i zapraszamy
ponownie.			
Julka Pilch – uczennica klasy VI

Wybieram Wybory

fot. ZSGH im. W. Reymonta

1 marca w całej Polsce odbywa się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Wśród szkół, które zgłosiły
się do udziału, znalazł się Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich
im. W. Reymonta. Dziewięciu uczniów tejże szkoły zmagało się z testem
przygotowanym przez Krajowe Biuro Wyborcze.
Do pierwszego etapu zgłosiło się 4696 uczniów z 567 ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych z całego kraju. Celem
konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego
wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Zakres przedmiotowy konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w
ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112,
z późn. zm.).
Trzymamy kciuki za naszych uczniów!
Tadeusz Papierzyński

W okresie od 31 grudnia 2015 do 31 grudnia 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha w Wiśle realizowany był projekt Erasmus+
Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej pod nazwą „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem innowacyjnych metod aktywizujących”, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu kadra ucząca wzięła udział w 2–tygodniowych szkoleniach językowo–metodycznych w Wielkiej Brytanii, podczas których nauczyciele podnosili swoje kompetencje językowe oraz poznali metodę nauczania
CLIL. Przeprowadzono 30 godzin nauczania tą metodą na różnych przedmiotach. Raport końcowy z realizacji projektu uzyskał
ocenę bardzo dobrą i został wyróżniony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jako przykład dobrej
praktyki. Szczególnie wysoko oceniono bardzo dobrze
przygotowany i przeprowadzony etap upowszechniania
rezultatów projektu ze względu na szereg działań promujących projekt w obrębie szkoły i poza nią. W ocenie Fundacji działania realizowane w ramach projektu
jednoznacznie odpowiedziały na zdefiniowane potrzeby
nauczycieli i szkoły oraz znacząco podniosły poziom i
jakość procesu nauczania.
Janina Podżorska

fot. LO im. P. Stalmacha

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

Projekt „Stalmacha” wyróżniony

Promują czytelnictwo i eksperymentują
W Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach, we wszystkich oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2016/17, promowane jest
czytelnictwo. Zgodnie z przyjętym wcześniej programem organizowane są
aktywności i zajęcia mające na celu zachęcenie dzieci do kontaktu z książką.
Jednym z takich działań jest konkurs na najciekawszą i najładniejszą
zakładkę do książki, organizowany przez nauczycielki Ewę Szulik, Adrianę
Wantulok i Judytę Bujok. Nagrody za największy wkład pracy w wykonanie
zakładki otrzymali: Kacper Hebda, Julia Nogowczyk i Tomasz Szmid, natomiast wyróżnienie odebrali: Szymon Hebda, Jan Juroszek, Paweł Dragon,
Kamila Pańczuk, Jakub Rodzeń, Jakub Podżorski i Mateusz Szmid. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!
Wiosna to w Przedszkolu nr 1 także bardzo twórczy i pracowity czas.
Co tydzień odbywają się dodatkowe zajęcia w ramach cyklu: „Wybuchowe
laboratorium”, prowadzone przez Elżbietę Ziołę. Na nich dzieci za pomocą
doświadczeń i eksperymentów
poznają otaczający je świat i zjaREKLAMA • OGŁOSZENIA
wiska. Mogą także bezpiecznie
obserwować i wykonać niektóre
doświadczenia. Dzieci, razem z
prowadzącą Ewą Szulik, dodatkowo uczestniczą w zajęciach z
różnymi masami plastycznymi,
gdzie zgodnie z zasadą wielozmysłowego doświadczania zabawa łączy się z kształtowaniem
sprawności dłoni i ekspresją plastyczną. Wszystkie takie zajęcia
odbywają się w przyjaznej i radosnej atmosferze, co sprawia, że
przedszkolaki z radością i dużym
zaangażowaniem w nich uczestniczą. W przyszłości zaowocują
one odkryciem przez dzieci nowych pasji i talentów.
Elżbieta Zioła
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Długa zima w Malince

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym i pięknej zimie,
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Wiśle Malince w tym roku ponownie zorganizował biegi narciarskie oraz Szkolne Zimowe Zawody Sportowe w zjazdach – slalom gigant.
Konkurencje biegowe odbyły się 9 lutego na Niemculi. Brali w
nich udział uczniowie z klas IV–VI. Maluchy zaś gorąco kibicowały
starszym kolegom. Natomiast konkurencje zjazdowe udało się zorganizować 3 marca. Kolejny raz, dzięki uprzejmości właścicieli wyciągu
Klepki oraz Szkółce Narciarskiej „Jar–ski”, w zjazdach brali udział
prawie wszyscy uczniowie z klas 0–VI. Swoje pociechy dopingowali
licznie zebrani rodzice. Na zakończenie zmagań uczestnicy udali się
na poczęstunek przygotowany przez Restaurację „Olimpia”. Zwieńczeniem uroczystości była dekoracja zwycięzców.
(K.SZ. i L.C.)

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

Marzec w czerniańskiej podstawówce

„Zielony Dzień” w Przedszkolu
z Wodnej

fot. Katarzyna Kubaszewska

Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 Zespołu Przedszkoli Miejskich w dniu 21 marca pożegnały zimę i powitały wiosnę. Uroczystym korowodem przedszkolaki wraz z opiekunkami przeszli ulicami
miasta. Kolorem dominującym w tym dniu była zieleń. Każda grupa
niosła wykonaną ze słomy i kolorowej bibuły Marzannę, wzbudzając
zainteresowanie spotkanych przechodniów. Następnie wszyscy udali
się nad rzekę Wisłę i wrzucili kukły do wody. Zadowolone dzieci z
kolorowymi gaikami powróciły do przedszkola.
Przedszkole nr 2
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Marzec w czerniańskiej Szkole Podstawowej nr 2 upłynął pod znakiem kreatywności i dobrych wiadomości. Pierwszym miłym wydarzeniem były szkolne obchody Dnia Kobiet. Z tej okazji 8 marca odbył się
szczególny apel, podczas którego chłopcy z Samorządu Uczniowskiego
złożyli wszystkim dziewczynom i paniom życzenia z okazji tego miłego
święta. Ogłosili także wyniki plebiscytu na najsympatyczniejszą uczennicę oraz najsympatyczniejszą nauczycielkę. W kategorii klas 0–III tytuł
zdobyła Gabrysia Gunia z klasy II oraz Ewelina Ogrodnik z klasy III.
Natomiast w kategorii klas IV–VI tytuł przypadł w udziale Hani Pilch z
klasy IV oraz Patrycji Heczko z klasy V, a wśród nauczycielek wyróżnione zostały aż trzy panie: Justyna Brańka, Edyta Polok i Ewa Kubacka. Podczas apelu ogłoszone także zostały wyniki konkursu na najpiękniejszą kartkę walentynkową zorganizowanego przez szkolną świetlicę.
Pierwsze miejsce zajęła Ewelina Ogrodnik z klasy III, przyznano też trzy
drugie miejsca dla: Dominika Juroszka i Jarka Sztwiertni z klasy II oraz
Asi Sztwiertni z klasy III.
W SP2 od października trwa także ogólnopolski konkurs biblioteczny Wielka Liga Czytelników, w którym w tym roku wzięło udział 9 uczniów z klasy II i III. Wśród tych dziewięciu uczestników czworo zdobyło
10 lub więcej sprawności za przeczytane książki i rozwiązane poprawnie
testy dotyczące ich treści. Są to Jonasz Cieślar, Dominik Juroszek i Remigiusz Kucierski z klasy II oraz Paulina Puszyńska z klasy III. Uczniowie ci otrzymali podczas apelu dyplomy Aktywnego Czytelnika, a troje
z nich: Paulina, Dominik i Jonasz będzie reprezentowało szkołę podczas
półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się 21 kwietnia w Katowicach.
Kolejnym ciekawym wydarzeniem był obchodzony 14 marca Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Z tej okazji uczniowie na każdej przerwie
mogli przyjść do sali matematycznej, gdzie Sylwia Śliwka przygotowała
dla nich gry i zadania matematyczne uwieńczone słodkimi nagrodami.
Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów, o czym świadczyły pustki na korytarzach podczas przerw tego dnia.
Dzień później dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy I, II i III
wzięły udział w wycieczce do Centrum Produktu Regionalnego w Koniakowie. Dzieci miały okazję dowiedzieć się podczas wyjazdu wielu
ciekawych rzeczy o wypasie owiec, skosztować różnego rodzaju serów
owczych oraz zobaczyć na żywo młode owieczki. Po zwiedzaniu oraz
prelekcji uczniowie uczestniczyli w warsztatach plastycznych, gdzie z
owczej wełny wykonywali aniołki. Dużą popularnością cieszył się także
sklepik, gdzie dzieci mogły zakupić pamiątki oraz wyroby regionalne
samodzielnie obliczając, na co wystarczy im pieniędzy, dzięki czemu odbyła się też przy okazji praktyczna lekcja matematyki.
W marcu odbyły się konkursy przedmiotowe z języka angielskiego
(Fox) oraz matematyki (Kangur), w których uczniowie SP2 brali udział.
Ogłoszone także zostały wyniki międzynarodowego konkursu „Mieszkam
w Beskidach”. Sukcesy w tym konkursie odnieśli: Jakub Pilch z klasy II –
1. miejsce w kategorii rysunek, Paulina Puszyńska z klasy III – 1. miejsce
za pracę multimedialną, Dawid Pilch z klasy IV – wyróżnienie za rysunek,
Hanna Pilch z klasy IV – 2. miejsce w kategorii wyklejanka, Estera Bujok
z klasy V – 3. miejsce za rysunek oraz Daniel Pilch z klasy V – wyróżnienie za rysunek. Mamy nadzieję, że w konkursach przedmiotowych
uczniowie SP2 poradzą sobie równie dobrze.
Alicja Pieszka

fot. Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń

W okresie od 14 do 21 marca 2017 Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń zrealizowało w Wiśle międzynarodowy projekt “Your
vote, your future!”, sfinansowany z funduszy programu Erasmus+.
Wzięło w nim udział 36 osób – młodzież współpracująca na co dzień
ze Stowarzyszeniem, młodzi ludzie ze słowackiej organizacji A.D.E.L.
– Association for Development, Education and Labour oraz czeskiej
organizacji Brno for you z. s.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz Wisły
Tomasz Bujok. Tradycyjnie na miejsce działań wybrano Ośrodek
Wypoczynkowy „Relaks”. Celem projektu było, przede wszystkim,
pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy na temat demokracji, ustrojów
politycznych, funkcjonowania Unii Europejskiej i głównych instytucji europejskich, uzmysłowienie sobie, jak ważne jest aktywne
obywatelstwo oraz świadomość obywatelska i europejska wśród
młodych osób, a także jak znaczącą kwestią jest uczestnictwo w wyborach na różnych szczeblach i referendach.

Uczestnicy projektu „Your vote, your future!” zainteresowali
tematyką projektu lokalną społeczność. Współpracując nie po raz
pierwszy z Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha, zaangażowali w działania jego uczniów. Zorganizowali grę miejską oraz
debatę na temat roli młodego człowieka w życiu demokratycznym i
aktywnym uczestniczeniu w wyborach, jak również quiz z wiedzy o
demokracji, wyborach i UE. Uczestnicy projektu zwiedzili również
Rezydencję Prezydenta RP – Zamek w Wiśle. Projekt w całości był
realizowany w języku angielskim, przy zastosowaniu metod edukacji
pozaformalnej.				
Ewa Tarnowska

Wisła w Wiśle ukoronowana
4 marca około 200 osób na pl. Hoffa koronowało Wisłę w Wiśle!
Na wspólnym zdjęciu z lotu ptaka zmieściło się ponad 100 wiślan, w
tym Zespół „Wisła”, który śpiewał i tańczył dla Królowej Polskich
Rzek. Tak rozpoczęła się kampania Fundacji WWF Polska Godzina
dla Ziemi – Godzina dla Wisły na rzecz ochrony największej polskiej
rzeki. Więcej na stronie godzinadlaziemi.pl.		
(luki)

Zebrał się Zarząd Osiedla
w Nowej Osadzie
20 marca w „Dworku nad Wisłą” odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Osiedla nr 7 w Nowej Osadzie. Na zebraniu zostało
przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2016. Zarząd Osiedla działał w składzie: Iwona Boś – przewodnicząca, Irena
Bujok – wiceprzewodnicząca, Mirosława Sanecka – sekretarz, Marek
Cieślar – skarbnik, Alicja Procner, Grzegorz Pilch i Ryszard Cieślar.

fot. Zarząd Osiedla nr 7

Your vote, your future!

Zarząd Osiedla zebrał się pięć razy w ciągu roku 2016. Zorganizował kilka wycieczek osiedlowych m.in. na Słowację i na Cieńków.
Tradycyjne w marcu odbyły się osiedlowe zawody w narciarstwie
zjazdowym o Puchar Nowej Osady. Dla naszych milusińskich zorganizowano „Ekologiczny Dzień Dziecka”, a także grudniowe spotkanie z Mikołajem. Odbyły się też spotkania sąsiedzkie – Dzień Sąsiada
i Osiedlowy Festyn na Jonidle. Zarząd Osiedla brał udział w Dożynkach i tu sporą inwencją i pomysłowością oraz dużą frekwencją wykazali się mieszkańcy, za co bardzo im dziękuję.
Dzięki zaciętej rywalizacji naszych mieszkańców Nowa Osada
zajęła 2. miejsce w Spartakiadzie Dolin, a 1 listopada tradycyjnie
kibicowano drużynom w meczu piłkarskim kawalerów i żonatych.
Te wszystkie imprezy nie odbyłyby się bez dużego zaangażowania
członków Zarządu Osiedla przy dużym współudziale radnych, którym serdecznie dziękuję.
W spotkaniu z mieszkańcami udział wzięli: burmistrz Wisły
Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn, przewodniczący
Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski, wiceprezes PZN Andrzej Wąsowicz oraz radni Bronisław Szalbót i Zdzisław Pilch. Łącznie na
spotkanie przybyło 25 osób. Po tym jak głos zabrał gospodarz Wisły rozpoczęła się dyskusja nad bieżącymi sprawami mieszkańców
osiedla, a także sprawami związanymi z rozwojem całego miasta. Zarząd Osiedla nr 7 bardzo dziękuje mieszkańcom za czynny udział w
spotkaniu oraz merytoryczną dyskusję.
Korzystając z okazji zapraszam mieszkańców Nowej Osady na
kolejne wspólne sprzątanie osiedla, które zostało zaplanowane na 8
kwietnia br. Szczegóły podamy wkrótce.
Jeszcze raz bardzo dziękuję członkom Zarządu Osiedla oraz Radnym za wszelką pomoc i zaangażowanie podczas realizowanych imprez.
Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7

fot. materiał prasowy

Wiślańska Akademia Aktywnych
zaprasza!
Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.
Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery
z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!
Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych! Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
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IDZIE WIOSNA, BUDZĄ SIĘ
KLESZCZE!
Kwitną kwiaty, słońce świeci coraz dłużej, a my coraz chętniej
wybieramy się na długie spacery z naszymi kochanymi czworonogami. Niestety, wiosna to również czas budzenia się kleszczy.
Ich pojawienie się może zepsuć najradośniejszą nawet leśną wyprawę…
A razem z kleszczami pojawiają się choroby przez nie przenoszone. W Polsce występuje kilkanaście gatunków kleszczy. Do
niedawna jeszcze można było określić sezon ich inwazji (zwykle
od marca do października), jednak ostatnie ciepłe zimy sprawiły,
że żerują praktycznie przez cały rok.
Czym jest kleszcz, dlaczego należy się go obawiać, jakie
choroby przenosi i jak się przed nim zabezpieczać?
Kleszcze to pajęczaki z rodziny roztoczy. Są one pasożytami zewnętrznymi żywiącymi się krwią kręgowców. Posiadają
specjalnie przystosowany ryjkowaty narząd gębowy, który jest
uzbrojony w liczne ząbki pomocne w utrzymaniu się w skórze
żywiciela. Ich detektory ruchu i ciepła działają jak najczulsza kamera termowizyjna – po wykryciu spadają na żywiciela z niskich
gałęzi lub traw. Żadne zwierzę nie jest bezpieczne, przed wgryzieniem się kleszcza nie chroni nawet grube futro.
Jakie choroby przenoszą kleszcze?    
Oczywiście samo ukłucie nie oznacza jeszcze choroby, nawet
jeśli kleszcz jest jej nosicielem Aby doszło do zakażenia kleszcz
musi wprowadzać do rany ślinę zawierającą zarazki co najmniej
przez trzydzieści godzin. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie,
oglądanie siebie i zwierzaka po każdym spacerze. W Polsce najczęściej diagnozuje się babeszjozę, którą przenosi kleszcz łąkowy, ale również boreliozę, czy kleszczowe zapalenie mózgu.
Jak się zabezpieczać przed ewentualnym „atakiem” kleszcza?
My, ludzie zakładając odzież w jasnych kolorach, długie spodnie, bluzki z długimi rękawami, a na głowę kapelusz lub chustkę.
Na jasnym bowiem tle łatwiej zauważyć nieproszonego gościa.
Dodatkowo spryskujemy się preparatem odstraszającym kleszcze.
Dla zwierząt jest wiele preparatów przeciwkleszczowych w różnych postaciach: obroże, kropelki, spraye a ostatnio nawet tabletki.
To, na który się zdecydujemy zależy od naszej wygody. Zawsze
najlepiej poradzic się lekarza weterynarii. Po spacerze obejrzyjmy
dokładnie siebie i pupila. Kleszcz, gdy znajdzie się na skórze, nie

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa),
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855
22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego
(główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.:
33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców
Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: Wystawa Pisanek Wielkanocnych oraz
prac świątecznych Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle
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wbija się od razu. Poszukuje miejsca, gdzie naskórek jest cienki i
lekko wilgotny. Najczęściej wybiera miejsce za uchem, na granicy włosów, w pachwinie, pod kolanem lub w zgięciu łokciowym.
Choć kleszcz wbija się w skórę dość głęboko, sam moment wkłucia jest w zasadzie niewyczuwalny. Nie polecam samodzielnego
usuwania kleszczy. Trudno jest osobie niedoświadczonej usunąć
kleszcza w całości, a samo naciskanie kleszcza może przyspieszyć zakażenie. Bardzo rozpowszechnione, ale błędne jest użycie tłuszczu (olej, masło) na znajdującego się w skórze kleszcza.
Smarowanie kleszcza tłuszczem sprawia, że wypuszcza on do
skóry więcej wydzieliny, która może zawierać bakterie, wirusy
lub pierwotniaki. Najbezpieczniej dla nas i zwierzaka jeśli o pomoc poprosimy lekarza weterynarii.
Apeluję o to, aby nie bagatelizować zagrożenia!
Monika Miring

PRZYGARNIJ MNIE!
Całe swoje życie służyłem człowiekowi... Teraz mam 8 lat,
problemy ze wzrokiem i w bardzo zaniedbanym stanie trafiłem do
schroniska. Jest mi tu bardzo ciężko i smutno, nie wiem co się wokół
mnie dzieje, nie umiem się tutaj odnaleźć. Straciłem już nadzieję, że
człowieka może obchodzić mój los, ból i cierpienie... Potrzebuję tak
niewiele, kawałek cichego, ciepłego miejsca, miskę z wodą i jedzeniem i ręki, która nie zrobi krzywdy, a pogłaszcze.
Kontakt w sprawie adopcji: 883 299 582.

i jedwabiu malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a
(willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13
53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48
a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567
660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00.
Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem
Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa
poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

DO ŹRÓDEŁ WISŁY
Wiślański Oddział PTTK po raz czternasty zorganizował Międzynarodowy Rajd Narciarsko–Pieszy „Ku źródłom Wisły”. Gospodarze, 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 wsparł
Urząd Miejski w Wiśle.
Rajd odbył się 18 marca. Meta rajdu, podobnie jak w roku ubiegłym, została zorganizowana w Kolybie „Watra” u Anieli i Piotra
Cieślarów w Wiśle Czarnem.
Podczas tegorocznego rajdu ustalono trzy trasy:
– Trasa nr 1 (narciarsko–piesza): Kubalonka – Kozińce – Nowa
Osada – Wylęgarnia – Noclegi Wisła Czarne – Fojtula – Biała Wisełka – Kolyba WATRA (dystans 12 km, czas 3,5 h);
– Trasa nr 2 (piesza): Nowa Osada Dom Turysty PTTK – Cieńków – Dolina Białej Wiseki – OSP Czarne – kolyba WATRA (dystans 6 km, czas 2 h);
– Trasa nr 3 (narciarsko–piesza): Wisła Malinka Pieczki – Cieńków Wyszni – Cieńków Postrzedni – OSP Czarne – kolyba WATRA
(dystans 12 km, czas 4 h).

lat), które otrzymały maskotki, a najstarszym Eugeniusz Monczka (86
lat), który z kolei otrzymał ciupagę i album przyrodniczy.
Po części oficjalnej organizatorzy rajdu podziękowali wszystkim
turystom zapraszając ich do uczestnictwa w kolejnych imprezach 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, Polysport – Z. Twardowski, Spar – H. i Cz. Procner, państwo Zembol – D. H. Małgorzata oraz
Nadleśnictwo Wisła. Cały rajd zorganizowała grupa członków Oddziału PTTK Wisła w składzie: prezes Oddziału PTTK Wisła Helena
Skorupa, sekretarz rajdu Anna Czyż, kierownik trasy nr 1 Zbigniew
Magnowski, kierownik trasy nr 2 Mariusz Boś, kierownik trasy nr 3
Ryszard Wrzecionko i komandor rajdu Gustaw Czyż.
Wszystkim jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w
rajdzie „Ku źródłom Wisły” w przyszłym roku. Do zobaczenia!
Gustaw Czyż – Komandor Rajdu

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Teresy Pabian.

fot. PTTK Wisła

„Kołowrotek”

fot. PTTK Wisła

Na mecie zameldowało się 129 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 oraz
smaczne pączki i drożdżówki, aby zregenerować siły. Organizatorzy
zadbali również o rozrywkę. Odbyły się konkursy z nagrodami: konkurs piosenki i granie na trombicie pasterskiej. W konkursach brało
udział wielu uczestników rajdu i każdy zdobył jakąś nagrodę (słodycze, czapki, koszulki, książki).
Następnie rozdano nagrody główne. Pierwszą nagrodę i puchar za
najliczniejszą zorganizowaną grupę otrzymało KST z Čadcy ze Słowacji, drugą PTTS Beskid Śląski w Republice Czeskiej, a trzecią Szkolne
Koło Krajoznawczo–Turystyczne „Krety” z Nierodzimia, z którego
grupę po raz kolejny zorganizowała Mariola Kukuczka. Wręczone
zostały również nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika
rajdu. Najmłodszymi byli Katarzyna Stanna (6 lat) i Filip Grabiec (8

W wiejskiej izbie u komina,
Siedzi matuś przy kądzieli.
Wełna białością przypomina,
Jak się pierwszy śnieżek bieli.
Gdy go ześlą wszyscy święci,
A pośrodku w kołowrotku,
Kółko kręci się i kręci.
U matczynych nóg chłopczyna,
Złotowłosy jak anieli.
Czwartą wiosnę rozpoczyna,
I wyrazy coraz śmielej,
Wypowiada już z pamięci.
A pośrodku w kołowrotku,
Kółko kręci się i kręci.
Matuś moja, matuś droga,
Naucz ty mnie jak się przędzie.
Bo tak wzięła mnie ochota,
Poznać dziwne to narzędzie.
Tam na dworze mróz i zima,
Wyjrzeć nawet nie ma chęci.
A pośrodku w kołowrotku,
Kółko kręci się i kręci.
Kiedy minie zima długa,
A ja nim trochę urosnę.
Nie udźwignę jeszcze pługa,
A na łąkę pójdę w wiosnę.
Chciałbym cię matuś wyręczyć.
I niteczki białe, długie
Kołowrotkiem tym ukręcić.
Teresa Pabian

W numerze marcowym „Echa Wisły” został wydrukowany
wiersz pt. „Zabijaczka i szpyrki”. Niestety błędnie podaliśmy
nazwisko jego autora, jest nim Andrzej Szalbot. Za pomyłkę
przepraszamy!
REDAKCJA
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Sport

Sukces Laury Wantulok!
W dniach 11–12 marca na Polanie Jakuszyckiej rozegrano finały Pucharu Grupy Azoty – Narodowego Programu Rozwoju Biegów
Narciarskich „Bieg na Igrzyska”. Fantastycznie spisała się w nich
Laura Wantulok z WSS Wisła, która wygrała rywalizację Juniorek E
(rocznik 2005 i młodsze) w biegu na dystansie 2 km techniką klasyczną i zajęła 2. miejsce w biegu na dystansie 2 km techniką dowolną.
Wiślanka zakwalifikowała się do finału „Biegu na Igrzyska” wygrywając cykl zawodów Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy
Azoty w biegach narciarskich. To ogromny sukces zawodniczki WSS
Wisła, która w swojej kategorii wiekowej jest najlepsza w kraju!
W finałowej rywalizacji w barwach WSS Wisła startowali jeszcze: Natalia Bury (Juniorki A) – 6. miejsce w biegu na dystansie 5
km techniką klasyczną i 7. w biegu pościgowym na dystansie 5 km
techniką dowolną, Małgorzata Szalbot (Juniorki D) – 4. miejsce w
biegu na dystansie 3 km techniką klasyczną i w biegu pościgowym
na dystansie 3 km techniką dowolną, Aleksandra Raszka (Juniorki
D) – 15. miejsce w biegu na dystansie 3 km techniką klasyczną i 14.
w biegu pościgowym na dystansie 3 km techniką dowolną, Magda
Pilch (Juniorki D) – 20. miejsce w biegu na dystansie 3 km techniką
klasyczną i 19. w biegu pościgowym na dystansie 3 km techniką dowolną, Kamila Haratyk (Juniorki E) – 7. miejsce w biegu na dystansie
2 km techniką klasyczną i 8. w biegu na dystansie 2 km techniką
dowolną, Gabriel Boś (Junior D) – 10. miejsce w biegu na dystansie
3 km techniką klasyczną i 9. w biegu pościgowym na dystansie 3 km
techniką dowolną, Tomasz Wąsowicz (Junior D) – 21. miejsce w biegu na dystansie 3 km techniką klasyczną i 19. w biegu pościgowym
na dystansie 3 km techniką dowolną, Dawid Pilch (Junior E) – 7.
miejsce w biegu na dystansie 2 km techniką klasyczną i 9. w biegu na
dystansie 2 km techniką dowolną.			
(luki)

„ŻYCIOWE” WYNIKI DWUBOISTÓW
W marcu zakończył się Puchar Świata w kombinacji norweskiej.
Miłą niespodziankę polskim kibicom sprawili nasi reprezentanci, wychowankowie wiślańskiego klubu – Adam Cieślar i Paweł Słowiok,
osiągając znakomite wyniki w ostatnich zawodach, które rozegrano
w dniach 18–19 marca w niemieckim Schonach.
W pierwszej konkurencji (Gundersen) Adam Cieślar po skoku na
skoczni K–95, plasował się na 3. miejscu, a w biegu na dystansie 10 km
też nie odstawał od faworytów i ostatecznie uplasował się na świetnej
7. pozycji. W ten sposób zawodnik po raz pierwszy w karierze uplasował się w czołowej „dziesiątce” zawodów PŚ. Drugi z naszych zawodników Paweł Słowiok zajął 18. miejsce, uzyskując zarazem 3. czas
biegu. Dla mieszkańca Wisły to również był najlepszy indywidualny
start w zawodach PŚ. Wygrał reprezentant Niemiec Eric Frenzel, do
którego nasi zawodnicy stracili odpowiednio 18,7 sek. i 1 min. 3,5 sek.
W finałowych zawodach ponownie najlepszy był Eric Frenzel,
który zapewnił sobie kryształową kulę za wygranie PŚ w sezonie
2016/17. Swój najlepszy wynik indywidualny poprawił Paweł Słowiok, który ukończył rywalizację na 17. pozycji, tracąc do triumfatora 41,5 sek. Adam Cieślar zawody zakończył na 27. pozycji, tracąc do
zwycięzcy 1 min. 22,3 sek. W klasyfikacji końcowej PŚ Adam zajął
43. miejsce (53 pkt.), a Paweł 50. (28 pkt.).		
(luki)

•

•

Zawody Osiedlowe w Nowej Osadzie •

8 marca rozegrane zostały Zawody Osiedlowe w Narciarstwie
Zjazdowym o Puchar Nowej Osady. Zawody zostały przeprowadzone w czterech kategoriach wiekowych.
Najliczniejszą grupę stanowiły przedszkolaki, co bardzo cieszy i
napawa optymizmem na przyszłość. Każdy zawodnik miał dwa zjazdy
próbne oraz dwa zjazdy z pomiarem czasu. W grupie najmłodszych zawodników i zawodniczek kolejno miejsca zajęli: 1. Hanna Pierzchała, 2.
Anna Bujok, 3. Gabriela Gomola w kategorii dziewczynek oraz 1. Adam
Pilch, 2. Michał Kustra, 3. Karol Cieślar. Wśród starszych dziewczynek
(klasy I–II) wygrała Emilia Brodacka, a wśród chłopców Filip Kusaj.
Dużą frekwencją cieszyła się grupa chłopców z klas III–IV. 1. miejsce
zajął Bartosz Wrzecionko, 2. Wiktor Szozda, a 3. Krzysztof Martynek.
Wśród dziewczynek na 1. miejscu uplasowała się Anna Mikler, podobnie
jak jej brat Łukasz, który wygrał w swojej osobnej kategorii (startowali
jako jedyni w swoich kategoriach). Łącznie w zawodach wystartowało
21 dzieci w wieku do 12 lat. Wszyscy uczestnicy dostali medale, oraz dodatkowo nagrody i dyplomy za miejsca 1–3. Zostały również przyznane
nagrody zawodnikom z najlepszymi czasami. Tutaj bezkonkurencyjny
okazał się jeden z najmłodszych uczestników Adam Pilch oraz Emilia
Brodacka. Po zakończonej rywalizacji wyśmienicie smakowały pączki i
pieczone kiełbaski w barze przy wyciągu.
Warto dodać, że wszystkie panie zostały obdarowane pięknymi
tulipanami. Bardzo dziękuję za ten miły gest naszym radnym. Ponadto bardzo dziękuję właścicielom wyciągu Nowa Osada za pomoc i
udostępnienie wyciągu, karnetów na czas zawodów, oraz za gościnę
i poczęstunek. Przy organizacji zawodów wielkim zaangażowaniem
wykazali się radni oraz wszyscy członkowie Zarządu Osiedla nr 7
Nowa Osada, za co również bardzo dziękuję.
Zapraszam na kolejne zawody już za rok o tej samej porze.
Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7 Nowa Osada
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
24 lutego w Wiśle rozegrano Puchar Stożka, dziewiątą eliminację
Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Aleksandra Kowalik z Ustronia, Iwona Rodak z Radziechowów, Jadwiga Gołda z
Żywca, Marcin Czyż z Wisły, Robert Zubek ze Szczyrku, Tadeusz
Makuch z Korbielowa, Andrzej Brandys z Żywca oraz Edmund Górny z Bielska–Białej.
26 lutego na trasach wokół Niedzicy odbyły się zawody w górskich
biegach ultra maratońskich „Zimowy Janosik”. W biegu na najkrótszym dystansie pod nazwą Kierpce Maryny wzięła udział Katarzyna
Niemczyk z Wisły, która zajęła 20. miejsce w klasyfikacji generalnej
kobiet.
27 lutego w Wiśle odbyły się piąte i zarazem ostatnie w tym sezonie
zawody dziesiątej edycji cyklu Beskidzkie Nadzieje w narciarstwie
alpejskim. W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
Justyna Gluza (MKN Zryw Bielsko–Biała), Antonina Sawicka (KS
MMS Dendysski Korbielów), Pola Gibiec (KS As Bielsko–Biała),
Alize Piorkowski (MKN Zryw Bielsko–Biała), Zofia Sędłak (KS Beskidy Bielsko–Biała), Bartłomiej Sanetra (MKS Skrzyczne Szczyrk),
Szymon Pluta (MKN Zryw Bielsko–Biała), Mateusz Dawid (KS As
Bielsko–Biała), Konrad Pawlik (KS Live Bielsko–Biała) oraz Alex
Rakszawski (KS Racing Kids Katowice).
28 lutego w Wiśle rozegrano finał powiatowy rozgrywek w piłce ręcznej
chłopców szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach najlepsza okazała się
reprezentacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Cieszynie, która w finale po dramatycznym spotkaniu ograła zeszłorocznych zwycięzców – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle 11:10. Ekipa z Wisły grała w składzie: Marek
Cholewa, Michał Jopek, Kamil Kopieczek, Arkadiusz Czapek, Mirosław
Wałach, Sebastian Cieślar, Jakub Szalbot, Michał Pilch, Tymoteusz Pękała, Andrzej Cieślar, Wiktor Morys i Aggeusz Czepczor.
28 lutego podczas XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
sportach zimowych Małopolska 2017, w rywalizacji techniką dowolną w biegach narciarskich Natalia Bury z WSS Wisła zajęła 10. miejsce na dystansie 5 km.
28 lutego na stoku Stożka w Wiśle odbyły się drugie zawody Akademickich Mistrzostw Śląska w snowboardzie. Podobnie jak podczas
styczniowej rywalizacji najlepsi okazali się studenci Politechniki Śląskiej w Gliwicach: Izabela Basta i Olaf Sypień.
W dniach 3–4 marca w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń w Istebnej
odbyły się zawody eliminacyjne Mistrzostw Polski Amatorów PZN w
narciarstwie alpejskim – Puchar Złotego Gronia. W slalomie gigancie
triumfował Marcin Czyż z Wisły.
Bardzo dobry występ zanotowała Laura Wantulok podczas Finału Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Gimnazjady w biegach narciarskich, które odbyły się w dniach 3–5 marca w Białce Tatrzańskiej.
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Wiślanka dwukrotnie zajmowała 2. lokatę w kategorii dziewcząt z rocznika 2006 i młodszych, najpierw w biegu na dystansie 1 km techniką
klasyczną, a następnie w biegu na dystansie 2 km techniką dowolną.
4 marca na stoku Cieńkowa w Wiśle rozegrano Zawody Narciarskie Branży Górniczej o Puchar Ministra Energii. W poszczególnych kategoriach
wiekowych najlepsi okazali się: Magdalena Niziałek, Wiktoria Siedlaczek,
Danuta Stoppel, Jonathan Pluta, Piotr Robakowski, Damian Skupień, Marek Szczyrba, Mirosław Patas, Wojciech Pluta i Aleksander Stabla.
Czterech zawodników z Wisły wystartowało w głównej konkurencji
41. Biegu Piastów – biegu na dystansie 50 km techniką klasyczną,
który rozegrano 4 marca. Oto ich miejsca: 128. Krzysztof Hatlas –
3:13.31 (32. w grupie M–30), 653. Ryszard Cieślar 4:37.32 (230. w
grupie M–40), 918. Dariusz Cieślar 5:12.36 (227. w grupie M–50),
1194. Iwona Boś 6:00.58 (107. w grupie kobiet i 44. w grupie K–40).
Triumfowali Pavel Ondrášek z Czech i Justyna Kowalczyk.
Piotr Andrzejewski zajął 38. miejsce w zawodach XII Polar Sport
Skitour im. Basi German, które odbyły się 4 marca na Mosornym Groniu w Zawoi. Wiślanin w grupie mężczyzn w wieku 21–40 lat był 25.
W dniach 4–5 marca w norweskim Rena odbyły się dwa konkursy
Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W obu punktował
Aleksander Zniszczoł. W pierwszym konkursie zawodnik WSS Wisła
zajął 28. miejsce, dzień później uplasował się na 29. pozycji. Oba
konkursy wygrał Austriak Clemens Aigner.
W dniach 4–5 marca w japońskim Sapporo rozegrano dwa ostatnie
konkursy FIS Cup w skokach narciarskich w sezonie 2016/2017. W
zawodach wystartował Paweł Wąsek, który zajmował 6. i 9. miejsce.
Dzięki tym wynikom zawodnik WSS Wisła utrzymał przodownictwo
w klasyfikacji generalnej, a tym samym został drugim Polakiem (po
Andrzeju Stękale), który został zwycięzcą cyklu FIS Cup.
W dniach 4–5 marca w Bydgoszczy odbyły się Międzynarodowe Zawody Karate WKF „Central Europe Open”. Na najniższym stopniu
podium w kumite seniorów powyżej 60 kilogramów stanął Jakub Baron z Wisły.
7 marca w Skoczowie odbył się finał powiatowy rozgrywek w piłce siatkowej dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych. W meczu o 3.
miejsce reprezentacja ZSGH im. W. Reymonta w Wiśle pokonała 2:0
drużynę LO im. P. Stalmacha w Wiśle. Triumfowała reprezentacja II
LO im. M. Kopernika w Cieszynie.
11 marca w miejscowości Luboń koło Poznania odbył się Otwarty Puchar Polski Juniorów w Judo. Jedynym zawodnikiem z naszego regionu, który wygrał walkę był Jeremiasz Bujok (UKS Centrum Wisła),
który jednak odpadł w II rundzie repasaży w kategorii junior do 73 kg.
Drużyna KM Truchlik Łubianka wygrała 12–godzinny Podziemny
Bieg Sztafetowy, który odbył się 11 marca w Kopalni Soli w Bochni.
Zeszłoroczni zwycięzcy – ekipa Igloo Bochnia, barw której bronił Jakub Glajcar z Wisły, zajęła 3. miejsce.
11 marca na stoku Stożka w Wiśle odbyły się XVII Otwarte Mistrzostwa Informatyków w narciarstwie alpejskim. W poszczególnych
grupach wiekowych najlepsi okazali się: Katarzyna Chmura, Aleksandra
Pilipiec, Anna Rejewska–Skwarek, Kuba Tomczyk, Borys Madejczyk,
Jakub Górniak, Łukasz Bojanowski i Szymon Karmański. Warto wspomnieć, że najlepszy czas zawodów „wykręcił” Borys Madejczyk z Wisły.
Wychowanek wiślańskiego klubu Adam Cieślar zajął 46. miejsce w
zawodach Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, które rozegra-
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no 11 marca w Oslo. Paweł Słowiok z Wisły odpadł w eliminacjach
(skok), zajmując w nich 52. lokatę.
W dniach 11–12 marca w Zakopanem rozegrano zawody Pucharu
Kontynentalnego w skokach narciarskich. Dwukrotnie triumfował
Austriak Clemens Aigner. Pierwszy konkurs na 9. pozycji ukończył
Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek został sklasyfikowany na 23.
miejscu, Tomasz Pilch był 42., a Bartosz Czyż 49. W drugim konkursie 11. był Paweł Wąsek, 22. Aleksander Zniszczoł, 50. Tomasz
Pilch, a 57. Bartosz Czyż.
12 marca w Wiśle rozegrano III Puchar Nowej Osady w slalomie gigancie. W rywalizacji alpejczyków najlepsi okazali się: Julia Greene,
Natalia Heczko, Wiktoria Kukuczka, Małgorzata Wójcik, Mariola
Szymańska–Kukuczka, Grzegorz Hussar, Jan Olszewski, Marcin
Czyż, Bartosz Jurczyński, Włodzimierz Mołdysz, Janusz Lewandowski oraz Edmund Górny. Z kolei w zmaganiach snowbaordzistów najlepsze czasy „wykręcili”: Julia Kożuch i Szczepan Ligocki
Adam Chrapek zanotował trzy starty w zawodach FIS w narciarstwie
alpejskim, które odbyły się w amerykańskiej miejscowości Winter
Park. Nasz zawodnik rozpoczął zmagania od zajęcia 11. pozycji w
slalomie (12 marca). Następnie rywalizował w slalomach gigantach,
plasując się odpowiednio na 14. (12 marca) i 11. miejscu (14 marca).
Jeremiasz Bujok z UKS Centrum Wisła wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów i Młodzieżowców w Ju–Jitsu, które odbyły się w dniach 17–19 marca w Atenach. Nasz zawodnik w turnieju głównym przegrał z Grekiem Athanasiosem Diamantopoulosem
5:12, pokonał Danilla Zakharenko z Ukrainy 14:13 oraz przegrał z
Belgiem Jeanem Charlier 0:14, odpadając w II rundzie repasaży.
18 marca na stoku Złotego Gronia w Istebnej rozegrano Puchar Wójcika – ostatnią eliminację Mistrzostw Polski Amatorów PZN w narciarstwie alpejskim. Na 2. stopniu podium stanął Leszek Pilch z Wisły (kategoria M40).
W dniach 18–19 marca rozegrano finałowe konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W rosyjskiej miejscowości Czajkowski wystartowali Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł z WSS
Wisła. W pierwszym konkursie Paweł zajął 9. miejsce, a Olek był 28.
Wygrał Niemiec Constantin Schmid. Z kolei w ostatnich zawodach
Paweł był 22., a Olek 27. Triumfował Austriak Clemens Aigner, który wygrał również klasyfikację generalną PK.
20 marca w Chybiu rozegrano Finał Rejonowy Drużynowych Zawodów Gimnazjów i Szkół Podstawowych w tenisie stołowym. Wśród
gimnazjalistek 4. miejsce zajęła reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Wiśle w składzie: Sylwia Cieślar, Klaudia Rogowska i Dżesika Cieślar.
Natalia Bury z WSS Wisła zajęła 3. miejsce w kategorii juniorek i
8. miejsce w grupie seniorek w biegu na dystansie 15 km techniką
dowolną podczas Mistrzostw Polski w biegach narciarskich, który rozegrano 24 marca na Polanie Jakuszyckiej.
Jakub Glajcar zajął 4. miejsce w 3. Biegu Kopernika (dystans 10 km),
który odbył się 25 marca w Rybniku.
25 marca w Katowicach odbyły się zawody Ogólnopolskiej Ligi
Dzieci i Młodzieży w Ju–Jitsu Sportowym oraz Otwartego Pucharu
Śląska Juniorów Młodszych. Wyniki zawodników UKS Centrum
Wisła w swoich kategoriach: 1. miejsce – Marek Bujok, 2. miejsce
– Maksymilian Łowczyński i Jan Nosowicz, 3. miejsce – Bartosz Baczyński.
(luki)

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Naucz się mówić po angielsku

Rozwijajmy się razem poprzez naukę i zabawę!
umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania
• Doskonalenie
zakresu słownictwa, doskonalenie poprawnej wymowy i poznawanie struktur gramatycznych
• Poszerzanie
języka angielskiego medycznego, biznesowego oraz angielskiego w turystyce
• Nauczanie
• Lekcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych

Jeżeli jesteś zainteresowany lub potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami telefoniczne, mailowo lub przez Skypa!

Contact Telephone
Contact Telephone
Email
Skype

Waine Evans – 502251920
Dorota Podżorska – 576594804
waineevans@icloud.com
waine evans
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MARCOWE MECZE KOSZYKAREK
– minikoszykówka 2005: turniej w Pawłowicach – Piomar Brzeg
22:24, Pogoń Ruda Śląska 22:21;
– minikoszykówka 2006: turniej w Wiśle – UKS SP 27 Katowice
47:20, MKS MOS Katowice 24:3. Warto dodać, że drużyna Aleksandry Nosowicz zajęła 1. miejsce w tabeli z kompletem zwycięstw.
Brawo! Turniej finałowy rozgrywek minikoszykówki 2006 odbędzie
się 22 kwietnia w Wiśle.				
(luki)

fot. www.soszow.pl

W minionym miesiącu koszykarki Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka rozegrały kolejne mecze w II lidze kobiet.
4 marca nie doszedł do skutku wyjazdowy mecz wiślanek z
MLKS–MOS Rzeszów. Wynik tego spotkania został zweryfikowany jako walkower 0:20 na korzyść gospodyń. Z kolei 11 marca podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka podejmowały
w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków ekipę Ikara
Niepołomice. Niestety w ostatnim meczu II ligi w tym sezonie nasza
drużyna po bardzo wyrównanej batalii przegrała 79:84.
ISWJ Wisła – Ikar Niepołomice 79:84 (21:13, 12:18, 15:33, 31:20)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (23), Justyna Brańka (22), Beata Szarzec (16), Justyna Pilch (11), Stefania Seniow (4), Patrycja
Tatarczyk (3) i Paulina Heczko.
Kolejne spotkania ligowe mają na koncie młodzieżowe drużyny
ISWJ Wisła. Oto wyniki poszczególnych grup osiągane w marcu:
– juniorki U–18: (wyjazd) Chrobry Basket Głuchołazy 31:78,
(wyjazd) Piomar Brzeg 18:91;
– kadetki U–16: (dom) RMKS Rybnik 29:99, (dom) MKS MOS
Katowice 25:74, (dom) Piomar Brzeg 34:114;
– młodziczki U–14: (dom) MKS MOS Katowice 39:73, (wyjazd)
Pogoń Ruda Śląska 22:106, (dom) RMKS Rybnik 40:87, (wyjazd)
Piomar Brzeg 21:93;

Marcin Czyż wygrywa
Puchar Soszowa
57 zawodniczek i zawodników wystartowało w zawodach o Puchar Soszowa w slalomie gigancie, który rozegrano 12 marca. W klasyfikacji mężczyzn triumfował Marcin Czyż z Wisły, a wśród kobiet
Klaudia Górecka z Bielska–Białej.
W rywalizacji kobiet Klaudia Górecka wyprzedziła Oliwię Kręgiel z Soli oraz Aleksandrę Liberę–Cichy z Istebnej, natomiast w
zmaganiach mężczyzn obok Marcina Czyża na podium stanęli dwaj
inni mieszkańcy Wisły – Borys Madejczyk i Tobiasz Troszok. Z kolei
w poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się Antoni Cichy z Istebnej, Oliwia Kręgiel, Ewa Fojcik z Rybnika, Klaudia
Górecka, Barbara Czyż z Wisły, Dawid Hussar z Ustronia, Marcin
Czyż, Paweł Worek z Cieszyna i Michał Kurzeja z Cieszyna. (luki)

Opracował: Mariusz Hombek

KĄCIK SZACHOWY

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)

To gra środkowa, należy kontynuować grę wyszukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata.
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Po mistrzostwach świata w Lahti skoczkowie powrócili do rywalizacji o pucharowe punkty. Skakali w Norwegii i Słowenii.
W dniach 10–19 marca w kraju fiordów rozegrano zawody nowego cyklu Raw Air. Do klasyfikacji Raw Air zaliczane były nie
tylko wyniki czterech indywidualnych konkursów na norweskich
skoczniach (Oslo, Lillehammer, Trondheim, i Vikersund), ale także
indywidualne rezultaty z dwóch konkursów drużynowych i czterech
serii kwalifikacyjnych zwanych prologami. Do klasyfikacji Pucharu
Świata w skokach narciarskich liczyły się tylko wyniki konkursów.
W dniach 10–12 marca na słynnej skoczni Holmenkollen w Oslo
rozegrano prolog, konkurs drużynowy i konkurs indywidualny. W
pierwszym prologu Piotr Żyła zajął 7. lokatę (128,9 pkt. – 128 m), a
wygrał Niemiec Andreas Wellinger (140,4 pkt. – 132,5 m). W konkursie drużynowym, rozegranym 11 marca, reprezentacja Polski w
składzie: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot zajęła
3. miejsce z wynikiem 986,7 pkt. Triumfowali Niemcy z notą 999,7
pkt. Warto dodać, że najlepiej z Polaków zaprezentował się Piotr Żyła,
który w klasyfikacji indywidualnej zajął 2. miejsce (263,3 pkt – 132 i
132,5 m). Z kolei w konkursie indywidualnym, który odbył się 12 marca, znów najlepszy wśród Polaków był skoczek WSS Wisła. Piotr Żyła
ukończył zawody na 9. miejscu (227,2 pkt. – 124 i 119,5 m). Wygrał
Austriak Stefan Kraft (267,5 pkt. – 130 i 132 m), który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i cyklu Raw Air.
Kolejnym etapem były skoki w Lillehammer. Tam udało się tylko
przeprowadzić prolog. 13 marca najlepszy był Niemiec Markus Eisenbichler (163,1 pkt – 140,5 m), a Piotr Żyła, który wśród Polaków
skakał najlepiej uplasował się na 10. pozycji (145,9 pkt. – 131,5 m).
Konkurs zaplanowany na 14 marca z powodu silnego wiatru najpierw
został wstrzymany, a następnie odwołany.
Trondheim było kolejnym przystankiem na trasie cyklu Raw Air.
15 marca skoczkowie rywalizowali w prologu, w którym triumfował
Kamil Stoch (146,0 pkt. – 139 m). Piotr Żyła zajął 16. miejsce (118,0
pkt. – 126,5 m). Natomiast dzień później, 16 marca, w konkursie indywidualnym, który rozegrano 16 marca, tak dobrze Polacy już nie
wypadli. Piotr Żyła zajął 23. miejsce (244,5 pkt. – 128,5 i 125,5 m),
a zwyciężył Austriak Stefan Kraft (302,0 pkt. – 138 i 142,5 m), który
umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji cyklu Raw Air i „generalce” Pucharu Świata w skokach narciarskich.
W związku z faktem, że konkurs w Lillehammer został odwołany
z powodu zbyt silnego wiatru, organizatorzy dokonali korekt w programie Raw Air i 17 marca na „mamucie” w Vikersund miał odbyć
się jednoseryjny konkurs skoków, natomiast 18 marca miał być rozegrany prolog (kwalifikacje) do niedzielnego konkursu indywidualnego oraz zgodnie planem konkurs drużynowy. Niestety szyki organizatorom ponownie pokrzyżował wiatr. Zaplanowany na 17 marca
konkurs lotów został odwołany, a przeprowadzono jedynie kwalifikacje (prolog) do niedzielnego konkursu indywidualnego. Najlepszy
w nich okazał się Kamil Stoch (216,9 pkt. – 226,5 m), natomiast

Ruszyła sprzedaż biletów
na FIS Grand Prix Wisła 2017
17 marca ruszyła sprzedaż biletów na najważniejsze tego lata narciarskie wydarzenie w naszym kraju, czyli FIS Grand Prix w skokach
narciarskich, które w dniach 14–15 lipca odbędzie się na skoczni im.
Adama Małysza w Wiśle–Malince. Wejściówki można nabyć za pomocą platformy internetowej Kupbilet.pl oraz w sklepie Wiślaczek w
centrum Wisły.
Na każdy dzień organizatorzy przygotowali łącznie 4700 biletów,
w tym 4000 miejsc stojących i 700 miejsc siedzących.
Ceny biletów na dni konkursowe, tj. 14.07. (piątek, konkurs
drużynowy) i 15.07. (sobota, konkurs indywidualny), na każdy
dzień zawodów obowiązuje osobny bilet:
A1 – 179 szt. siedzące – 50,00 zł
A2 – 175 szt. siedzące – 50,00 zł
A3 – 172 szt. siedzące – 50,00 zł
A5 – 164 szt. siedzące – 70,00 zł
A6 – 164 szt. siedzące – 70,00 zł
A8 – 3000 szt. stojące – 30,00 zł
A7 – 1000 szt. stojące – 30,00 zł

fot. Bronisław Szalbot

Skoczkowie zakończyli sezon

nieudaną próbę zanotował Piotr Żyła (107,4 pkt. – 146 m), który zajął 62. miejsce. Dzień później, 18 marca, w konkursie drużynowym
reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej
Kot i Kamil Stoch zajęła 2. miejsce z notą 1538,6 pkt. Konkurs był
prawdziwym popisem Piotra Żyły, który w serii próbnej rezultatem
243 m pobił rekord kraju, a w pierwszej serii konkursowej zawodnik WSS Wisła poprawił go o kolejne 2,5 metra! Dalej od wiślanina
skakali tylko Norweg Robert Johansson (252 m) i Austriak Stefan
Kraft (253,5 m). Co prawda w drugiej serii Piotrek skoczył ledwie
192 m, ale i tak był to jeden z lepszych skoków w jego grupie, gdyż
trafił na fatalne warunki wietrzne. Konkurs wygrali Norwegowie –
1572,6 pkt. Natomiast w konkursie indywidualnym, zamykającym
cykl Raw Air, który rozegrano 19 marca w Vikersund, Piotr Żyła
zajął 23. miejsce (335,0 pkt. – 195 i 207 m), a wygrał Kamil Stoch
(466,6 pkt. – 238,5 i 237 m). W klasyfikacji końcowej cyklu Raw
Air zawodnik WSS Wisła zajął 14. lokatę z dorobkiem 1930,3 pkt.
Triumfował Austriak Stefan Kraft – 2298,1 pkt.
Sezon zakończyły zawody w słoweńskiej Planicy, rozegrane w
dniach 24–26 marca. W pierwszym konkursie indywidualnym lotów na
legendarnej „Letalnicy” Piotr Żyła zajął 7. miejsce (439,1 pkt. – 225 i
223,5 m). Zwyciężył Austriak Stefan Kraft (490,2 pkt. – 243 i 240,5 m).
W konkursie drużynowym reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła,
Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch zajęła 3. miejsce – 1493,8 pkt.
Triumfowali Norwegowie – 1551,6 pkt. Z kolei w finałowych, jednoseryjnych zawodach PŚ Piotr Żyła zajął 11. miejsce (206,7 pkt. – 228,5 m).
Ostatni konkurs w sezonie wygrał Austriak Stefan Kraft, który wygrał
klasyfikację generalną PŚ – 1665 pkt., oraz lotów – 445 pkt.
W klasyfikacji końcowej Pucharu Świata Piotr Żyła został sklasyfikowany na 11. pozycji – 634 pkt. (punktował we wszystkich konkursach). W klasyfikacji Pucharu Świata w lotach przypadła mu 10. lokata
– 129 pkt., ale co ważniejsze wespół z kolegami z reprezentacji Polski
triumfował w klasyfikacji Pucharu Narodów – 5833 pkt. Brawo!!! (luki)
Ceny karnetów na konkurs drużynowy i indywidualny 14–
15.07.2017 (bez kwalifikacji):
A1, A2, A3 – 80,00 zł
A5, A6 – 120,00 zł
A8, A7 – 50,00 zł
Ceny biletów na kwalifikacje, tj. 13.07. (czwartek, kwalifikacje do konkursu indywidualnego):
A1 – 179 szt. siedzące – 20,00 zł
A2 – 175 szt. siedzące – 20,00 zł
A3 – 172 szt. siedzące – 20,00 zł
A5 – 164 szt. siedzące – 20,00 zł
A6 – 164 szt. siedzące – 20,00 zł
A8 – 3000 szt. stojące – 10,00 zł
Bezpłatny wstęp na zawody mają: dzieci do szóstego roku życia (sektory stojące A7 i A8, opiekun musi kupić bilet na jeden z
tych sektorów).
Program zawodów FIS Grand Prix Wisła 2017:
13.07.2017 – serie treningowe i kwalifikacje
14.07.2017 – konkurs drużynowy
15.07.2017 – konkurs indywidualny
Anna Karczewska/PZN
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ROZMAITOŚCI
rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
18 kwietnia (wtorek) – Koncert upamiętniający 110. rocznicę urodzin J. Drozda – Kościół ewangelicko–augsburski Ap. Piotra i Pawła
21 kwietnia (piątek) – Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ekologicznej – Dni Ziemi – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Czarnem
22–23 kwietnia (sobota–niedziela) – Puchar Polski – Puchar
Burmistrza Wisły w Downhillu – Stożek
29 kwietnia – 3 maja (sobota–środa) – Wiślańska Majówka –
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny, Plac Hoffa
1 maja (poniedziałek) – Pierwszomajowy Marsz Nordic Walking – Pl. Hoffa
3 maja (środa) – Obchody Święta Konstytucji 3 Maja – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny
6 maja (sobota) – Dzień z Piotrem Żyłą (odsłonięcie tablicy
skoczka w Wiślańskiej Alei Gwiazd Sportu, spotkanie Piotra Żyły
z kibicami, koncerty Myslovitz i Czadoman) – Pl. Hoffa i Amfiteatr
im. Stanisława Hadyny
6–7 maja (sobota–niedziela) – VII Puchar Źródeł Wisły w
Szermierce Japońskiej Kendo Genryoku Cup 2017 – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków
7 maja (niedziela) – Cross Games Wisła – boisko wielofunkcyjne w Parku Kopczyńskiego

rys. Janusz Kożusznik

Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy

KRONIKA POLICYJNA
– 16 marca na terenie na terenie jednego z ośrodków przy ul.
Górnośląskiej zatrzymano nieletniego, który posiadał 0,246 grama
suszu marihuany.
– 20 marca włamano się do budynku gospodarczego przy ul.
Chałupiańskiej. Łupem padły… lornetka i frytkownica o łącznej
wartości ok. 250 złotych. W toku czynności ustalono, że sprawcą
kradzieży był mieszkaniec Rybnika, który przebywał w domku letniskowym w tym rejonie.
– 25 marca w jednym z obiektów noclegowych przy ul. Kopydło doszło do kradzieży portfela z gotówką. Wartość łupu to 4960
złotych. Policjanci ustalili, że czynu dokonał mieszkaniec Katowic,
który przebywał w towarzystwie poszkodowanej, również mieszkanki stolicy Górnego Śląska.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski
Komisariat Policji w Wiśle informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016
roku dzielnicowi rejonu Miasta Wisły w okresie od 1 lutego 2017
roku do 1 sierpnia 2017 roku prowadzą następujące działania priorytetowe:
1. st. asp. Krzysztof Gołombek rejon nr I (Wisła Centrum) –
podjęcie oddziaływań zmierzających do wyeliminowania problemu
nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w ścisłym centrum
miasta Wisły.
2. asp. Bartłomiej Duraj rejon nr II (Wisła Jawornik) – podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania problemu kradzieży
towaru w sklepie „Biedronka”, a także nieprawidłowego przewozu
dzieci w pojeździe, nieprawidłowego parkowania oraz jazdy z nadmierną prędkością w rejonie szkoły.
3. asp. sztab. Bogdan Gorzołka rejon nr III (Wisła Głębce) –
podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania problemu
spożywania alkoholu w rejonie sklepów, a także nieprawidłowego
przewozu dzieci w pojeździe, oraz nieprawidłowego parkowanie
pojazdów w rejonie szkoły.
4. asp. sztab. Tomasz Probosz rejon nr IV (Wisła Malinka –
Czarne) – podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania
problemu nieużywania przez pieszych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych oraz wyeliminowania problemu
spożywania napojów alkoholowych w rejonach przystanków komunikacji publicznej oraz placówek handlowych.

