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JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

27 października w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
J. Śniegonia odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie”. Na wniosek burmistrza Wisły
Tomasza Bujoka i postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy
otrzymały je małżeństwa, które w roku 2016 świętują jubileusz
50–lecia wspólnego życia.
REKLAMA • OGŁOSZENIA

y

„Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznaczeni: Anna i Paweł Cieślar, Maria i Karol Cieślar, Emilia
i Józef Czyż, Danuta i Artur Demel, Anna i Józef Gomola, Teresa i Wojciech Jurkowski, Anna i Józef Kaczmarek, Zuzanna
i Andrzej Madzia, Helena i Jan Marekwica, Zofia i Jan Matla, Wanda i Edward Miedziak, Wanda i Jan Mitręga, Helena
i Bronisław Niemczyk, Anna i Paweł Nogawczyk, Emilia i
Stanisław Nowicki, Zuzanna i Edward Pękała, Ewa i Jan Pilch,
Helena i Jerzy Pilch, Helena i Jerzy Pilch, Anna i Jan Pinkas,
Ewa i Ludwik Pinkas, Wanda i Jerzy Podżorski, Aniela i Jan
Poloczek, Krystyna i Paweł Szturc, Zofia i Eryk Szulc.
Podczas uroczystości specjalnymi dyplomami zostały uhonorowane małżeństwa, które obchodzą w tym roku 60–lecie
pożycia: Emilia i Władysław Cichy, Anna i Jan Cieślar, Jadwiga i Jan Gluza, Aniela i Jan Szalbot, Anna i Andrzej Szturc,
oraz pary, które razem są już 65 lat: Maria i Jan Niemczyk,
Irena i Antoni Sordyl. Gratulujemy!
O oprawę artystyczną ceremonii zadbał Zespół Regionalny
„Wisła”, natomiast jubilaci mieli okazję spotkać się przy stole
w Restauracji „Dom Zdrojowy” i zjeść wspólny obiad. Otrzymali także kosze pełne słodyczy.
(luki)
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Szanowni Państwo!
W tym roku po raz pierwszy Gmina Wisła przystąpiła do realizacji zadań w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego. Mieszkańcy
poszczególnych Zarządów Osiedli wybrali projekty inwestycyjne,
które uznali za najbardziej potrzebne. Cieszę się, że większość z
nich już zostało zakończonych, a niektóre będą gotowe już wkrótce. Nie wszystkie zaproponowane przez mieszkańców projekty
spełniały wymogi, jednak w pierwszej edycji realizacji budżetu
obywatelskiego nie chcieliśmy ich odrzucać. W związku z tym
pojawiły się pewne problemy, które wpłynęły na to, iż czas wykonania planowanych zadań się wydłużył.
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Na szczęście wszystko wskazuje na to, że inwestycje, na które
głosowali mieszkańcy, zostaną zrealizowane. Co zostało już zrobione?
Chodnik prowadzący od ulicy Wyzwolenia na Cmentarz na Groniczku, który już teraz pięknie służył przy okazji dnia 1 listopada. To jedna
z inwestycji, z której skorzystają wszyscy mieszkańcy miasta. Zadanie
to zostało zrealizowane kosztem 38 000 złotych. Projekt ten wybrali
mieszkańcy Zarządu Osiedla nr 1 w Centrum. Podobnie rzecz ma się z
projektem Zarządu Osiedla nr 4 w Głębcach, gdzie wybudowana została drewniana wiata, na którą przeznaczono 35 000 złotych. Z kolei dla
mieszkańców Zarządu Osiedla nr 6 w Czarnym wykonano świetlicę
środowiskową w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Na jej realizację przeznaczono 23 000 złotych, ale dodatkowo wsparły ją jeszcze
prywatne osoby. Wymieniono także zadaszenie wiaty przy strażnicy
OSP w Jaworniku, a wkrótce w tej dolinie powstanie także siłownia
zewnętrzna (łączny koszt obu zadań to 29 000 złotych).
Co jest jeszcze w trakcie realizacji? W Zarządzie Osiedla nr 2
Obłaziec powstanie zespół urządzeń–przyrządów do ćwiczeń dla
dorosłych i seniorów „Siłownia pod chmurką”. Na zadanie przeznaczono 20 000 złotych. W Malince mieszkańcy będą cieszyć się
z nowego oświetlenia ulicznego. Lampy solarne staną na odcinku
od przystanku Malinka Pieczki do skrzyżowania os. Sadowy, a
na zadanie przeznaczono 32 000 złotych. Z kolei na plac zabaw
dla dzieci, który również jest w trakcie realizacji (koszt 26 000
złotych), czekają mieszkańcy Zarządu Osiedla nr 7 Nowa Osada.
Jestem przekonany, że wymienione wyżej inwestycje, będą
przez lata służyły mieszkańcom wiślańskich dolin, a ich satysfakcja będzie tym większa, że to właśnie oni zdecydowali o ich
realizacji. Sukces tegorocznego budżetu obywatelskiego sprawia,
że z wielkim zainteresowaniem oczekuję jego drugiej edycji i propozycji ze strony mieszkańców, co w danym Zarządzie Osiedla
ma zostać wykonane. Mam nadzieję, że pomysłów nie zabraknie,
a projekty będą cieszyły się dużym zainteresowaniem. Już teraz
zachęcam Państwa do śledzenia informacji dotyczących budżetu
partycypacyjnego oraz udziału w jego planowaniu.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Z prac Rady Miasta Wisła
W październiku Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się następującymi tematami:
– Informacja na temat pomocy psychologicznej, logopedycznej
i pedagogicznej w przedszkolach i szkołach,
– Stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015–
2016,
– Realizacja szkolnych i międzyszkolnych imprez sportowych
w roku szkolnym 2015–2016 oraz zawodów wg powiatowego kalendarza szkolnego związku sportowego (zestawienie zawodów,
udział szkół i klasyfikacja),
– Podsumowanie organizacji sezonu letniego 2016 pod względem promocji turystyki, kultury i sportu oraz organizacja działań
dotyczących przygotowań do sezonu zimowego 2016/2017,
– Informacja dotycząca realizacji zadań finansowanych ze środków
zewnętrznych w 2016 roku oraz planowane działania w roku 2017,
– Regulacja stanu prawnego dróg gminnych – przejęcia odpłatne i nieodpłatne, wnioski o nieodpłatne przejęcia działek drogowych niebędących drogami publicznymi – sprawy zakończone
i w toku,
– Analiza systemu opłaty za gospodarowanie odpadami od nieruchomości niezamieszkałych / domków letniskowych,
– Możliwość wprowadzenia ryczałtu dla działalności gospodarczych, za odbiór odpadów,
– Możliwość dalszego redukowania liczby koszy – asortymentów śmieci,
– Dyskusja z udziałem Kierownika Referatu PTKiS i Dyrektora
WCK na temat imprez organizowanych w mieście, kierunek organizacji imprez przyciągających turystów na kilka dni – mniejszy
nacisk na imprezy jednodniowe,
– Plan działań promocyjnych miasta na 2017 rok oraz wielkość
środków zgłoszona do budżetu.
Radni podczas obrad Komisji spotkali się również z członkami
Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Sesja Rady Miasta odbyła się 27 października. Rada Miasta jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęła informację Burmistrza Miasta
o złożonych oświadczeniach majątkowych oraz informację Przewodniczącego Rady Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych. Przyjęto również jednogłośnie informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 (zgodnie
z art. 5a ust. 4 ustawy o systemie o światy).
Jedną z najważniejszych części sesji było uchwalenie podatków i opłat lokalnych na rok 2017. Przyjęto uchwały:
– zmieniającą Uchwałę nr XXXI/465/2015 Rady Miasta Wisła z
dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w
przedmiotowym podatku (14 „za” – jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę nr XXXI/467/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych (13 „za” i 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniającą uchwałę nr XLIV/548/2010 z dnia 29 kwietnia
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso oraz zwolnień w opłacie (13 „za” i 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę nr XXXI/470/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów
deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę nr XXXI/471/2015 Rady Miasta Wisła
z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i
trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach
lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jednogłośnie).
Stawki podatków obowiązujące w roku 2017 zostaną podane w
grudniowym numerze „Echa Wisły” oraz są dostępne już teraz w
Biuletynie Informacji Publicznej.
Następnie Rada Miasta rozpatrzyła następujące projekty
uchwał:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (jednogłośnie),
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(jednogłośnie),
– w sprawie zwolnień z opodatkowania nieruchomości położonych w Gminie Wisła stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” (jednogłośnie),
– w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne
żłobki na terenie Gminy Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w Mieście Wisła na lata 2016–2024 (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Miasta
Wisła w latach 2016–2025” (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za
inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie).
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Dyżury Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

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

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

echo WISŁY
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POŻEGNANIE

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszego Przyjaciela i Kolegi JANA CIEŚLARA – wieloletniego Sekretarza Miasta Wisła i Zastępcy Burmistrza Miasta Wisła.
Pan Jan Cieślar w latach 1970–1989 był pracownikiem Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśle, następnie od roku 1989
pracował w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym
Szkół, a we wrześniu 1990 roku objął stanowisko Sekretarza Miasta
Wisła, które pełnił do końca. W latach 1990–1998 był Radnym Rady
Miasta Wisła, a w latach 1998–2010 był Zastępcą Burmistrza Miasta
Wisła. Działał aktywnie na wielu płaszczyznach życia społecznego
m.in. w Związku Pszczelarzy w Wiśle i Klubie Sportowym Wisła.
Jan Cieślar zmarł 26 października. Pogrzeb zmarłego odbył się
29 października w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i
Pawła w Wiśle.
Rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
wraz z Radnymi Rady Miasta Wisła

Informuję, że w listopadzie Straż Miejska nadal będzie prowadzała kontrole posesji w zakresie realizacji obowiązków dotyczących
utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarno–porządkowym, w szczególności wywozu nieczystości płynnych. Informuję,
że zgodnie z § 14 Uchwały Rady Miasta nr XIII/174/2015 z dnia
17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Wisła: „właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnia
się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. W okresie od 1
kwietnia do 30 listopada właściciele nieruchomości obowiązani są
do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co
najmniej jeden raz na dwa miesiące. W okresie od 1 grudnia do 31
marca właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz”.
Po raz kolejny przypominamy właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi).
Właściciel nieruchomości powinien zebrać liście, pociąć gałęzie
i przekazać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
Wszystkim mieszkańcom i właścicielom posesji przypominamy, że
wypalanie liści jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw, spalanie liści i gałęzi (chodzi tu o wszystkie pozostałości roślinne) jest
wykroczeniem i może skutkować wysokimi grzywnami do 500 zł.
Samodzielne palenie gałęzi i liści może stanowić zagrożenie
pożarowe i 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 na którym właściciel będzie palił je będzie prawidłowo zabezpieczony i dozorowany,
sąsiedzi też mają prawo domagać się interwencji stosownych służb.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

fot. Łukasz Bielski
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PROGRAM USUWANIA
AZBESTU
W 2016 roku Gmina Wisła pozyskała w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju dotację na sporządzenie
Programu Usuwania Azbestu wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest. Mamy nadzieję, że podjęte działania wpłyną pozytywnie na rozwój skutecznej akcji utylizacji wyrobów azbestowych
na terenie Gminy Wisła.
Program dostępny jest na stronie: http://wisla.pl/mieszkaniec/
news/program–usuwania–azbestu.
(luki)

4

echo WISŁY

Każdemu jest znana. Wiele osób spędza tam swój wolny czas.
Ale czy zastanawialiście się co takiego jest w niej magicznego, że
przyciąga turystów? Wisła – nazywana Perłą Beskidów od lat jest
miejscem, w którym wiele osób uwielbia odpoczywać. Miasto ruszyło właśnie z nową kampanią promocyjną.
Beskidy, widoki, rzeka, hotele, konferencje, gastronomia, czyste
powietrze, zabytki, sport, aktywność, praca, ekstremalne doznania,
zmęczenie, radość, euforia, narty, śnieg, zabawa, wypoczynek, spokój, klimat... można długo wymieniać słowa, które opiszą Wisłę. To
niekwestionowany lider turystyki w tej części naszego kraju. Choć
znana, to nie chce się zatrzymywać i ciągle zamierza utrzymywać się
w czołówce miast, które oferują przyjezdnym wiele atrakcji. Nowa internetowa kampania promocyjna miasta nosi nazwę – „4Wisła”.
Niebawem uruchomiony zostanie specjalny portal dedykowany
wszystkim, którzy chcą spędzić czas w tej beskidzkiej miejscowości.
Na stronie www.4wisla.pl znajdzie się wiele najciekawszych informacji o atrakcjach Wisły.

Uczyli się zdrowo gotować

fot. chrześcijańska służba charytatywna

Przez trzy kolejne poniedziałki – 3, 10 i 17 października w Wiśle
odbywały się warsztaty zdrowego gotowania. Zajęcia miały miejsce
w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich.
W profesjonalnej sali do technologii gastronomicznej, pod okiem
dietetyczki i promotorki zdrowia Iwony Deperas, uczestnicy uczyli
się jak zdrowo gotować. Tematy spotkań były następujące: „Ciasta
inne niż wszystkie”, „Soja – roślina wielkich możliwości” oraz „Dynia wartościowa i niedoceniana”. W zajęciach wzięło udział łącznie
46 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe, a na
ostatnich zajęciach została rozlosowana nagroda książkowa pod tytułem „Kuchnia, którą polubisz”. Zajęcia obejmowały wykład, gotowanie oraz degustację. Były prowadzone ciekawie i przebiegały w
sympatycznej atmosferze. Uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału
w kolejnych warsztatach.
Szkołę zdrowego gotowania po raz kolejny zorganizowała
Chrześcijańska Służba Charytatywna w Wiśle przy współudziale finansowym Gminy Wisła i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
Uczestnictwo w warsztatach było bezpłatne.
Julia Troszok

JUBILEUSZ TWÓRCÓW
6 października w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej odbył się
Jubileusz 25–lecia Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. W
uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta, twórcy zrzeszeni w stowarzyszeniu oraz zaprzyjaźnione osoby.
Wszystko zaczęło się w 1991 roku. Ówczesny kierownik Muzeum Beskidzkiego Maciej Oczkowski zorganizował wystawę pod tytułem „Poznaj sąsiada – twórczość plastyczna mieszkańców Wisły”.
W tamtej wystawie wzięło udział 30 osób. Tak zrodził się pomysł,
by spośród artystów wystawiających swoje prace stworzyć grupę
twórców, działających przy muzeum. Rok później zorganizowano
następną ekspozycję pod tytułem „Haft i koronka współczesnych wiślanek”. W ten sposób do grupy dołączyły koronczarki i hafciarki.
10 lipca 1999 roku nastąpiła rejestracja nieformalnej grupy jako
Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”. Dwa lata później członkowie Stowarzyszenia otworzyli wystawę w Budynku u Niedźwiedzia, gdzie działała do lutego 2014 roku. Od marca 2016 roku wystawa została przeniesiona do Piwniczki w Domu Zdrojowym i tam
działa do dnia dzisiejszego. Galeria czynna jest codziennie od 10.00
do 16.00 w miesiącach letnich, oraz od 10.00 do 14.00 w pozostałych.
Przez 25 lat działalności Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju
kultury i promocji miejscowych wyrobów ludowych. Kierunkiem działania Stowarzyszenia jest integracja środowiska twórców wiślańskich
oraz inspirowanie ich działalności. Obecnie grupa liczy 40 twórców.
– Nasi członkowie z potrzeby serca uprawiają różne dziedziny twórczości: hafciarstwo, koronkarstwo, robótki na drutach, na szydełku,
malarstwo, malarstwo na szkle, wypalanki na drewnie, rzeźbiarstwo,
zdobnictwo szkła, wikliniarstwo papierowe, wypalanie gliny, de coupage, quling, pisanki batikowe. Wśród nas są także poeci. Zapraszamy
wszystkich chętnych do wstąpienia do naszego grona – mówi Wanda
Przybylska, prezes Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. (luki)

fot. Z archiwum Stowarzyszenia GTU

Wiadomości

Z WIZYTĄ W FILHARMONII
ZŁOTY TALIZMAN DLA „STEJIZBIANEK”
1 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Pawłowicach
odbył się VI Ogólnopolski Przegląd Zespołów Ludowych „Złoty Talizman”. Miło nam poinformować, że nagroda główna – Złoty Talizman trafiła w ręce zespołu „Stejizbianki” z Wisły! Gratulujemy!
Jury w protokole pokonkursowym stwierdziło, że zespoły wykazały
bardzo wysoki poziom artystyczny i zróżnicowany repertuar zwłaszcza
od strony muzycznej. Konkurs oceniało jury w składzie dr Magdalena
Szyndler, Izabela Pilis oraz prof. Alojzy Kopoczek.		
(luki)
REKLAMA • OGŁOSZENIA

fot. Z archiwum grupy „Gronie”

We wrześniu Grupa Śpiewacza „Grónie” z Wisły miała przyjemność wystąpić w Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii
Szczecińskiej. Jest to przegląd muzyków i pasjonatów folkloru z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, oraz muzyki bałkańskiej.
Podczas pobytu wiślańskiej grupy w Szczecinie, wszyscy uczestnicy turnieju oraz widzowie mieli okazję zapoznać się z folklorem
Beskidów, a w szczególności Wisły, który na codzień prezentują
„Grónie”. Występ grupy z Wisły na Zachodnim Pomorzu nie doszedłby do skutku, gdyby nie życzliwi mieszkańcy naszego miasta, którzy
zechcieli wesprzeć finansowo ich wyjazd, a którym „Grónie” z całego serca dziękują. Są to: Włodek Poloczek, Karol Pinkas, Andrzej
Mrózek (Zapiecek u Jędrysa), Krzysztof Byrt (Ski Forest) i Roman
Pilch (PILCH – Wyczarowane z drewna).		
(luki)
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Wieści z biblioteki
Biblioteka poleca
Dorit Rabinyan, Żywopłot, Wydawnictwo
Smak Słowa, Sopot 2016.

Izraela wywołała decyzja uzasadniana jako sprzeciw wobec promowania
wśród młodzieży „mieszanych” arabsko–żydowskich związków. W obliczu protestów ministerstwo wycofało się ze swojej decyzji. Symbolem
sprzeciwu była głośna akcja magazynu „Time Out Tel Aviv”, której bohaterami stały się całujące się pary.

Róża Lewanowicz, Porwana, Wydawnictwo Replika,
Warszawa 2015.

Na poły autobiograficzna powieść Rabinyan to historia burzliwego
związku Liaty młodej Izraelki z Tel Awiwu i Palestyńczyka Hilmiego.
Tłumaczka i artysta poznają się w Nowym Jorku. Ich przypadkowe spotkanie przeradza się w płomienny romans, który ma rację bytu tylko na
„ziemi niczyjej” – w ich ojczyznach nie mógłby się wydarzyć. Rozkwitające uczucie i namiętność daje parze emigrantów poczucie nieograniczonej wolności i siłę do przetrwania trudnych chwil na obczyźnie. W Nowym Jorku Liat i Hilmi budują własny świat – na przekór rówieśnikom,
rodzinom, kulturze i polityce, którzy w ich krajach piętnują „sypiających
z wrogiem”.
Kiedy kochankowie się rozstają widmo „zakazanego” związku nadal
ich prześladuje. Liat wraca do Tel Awiwu, Hilmi do Ramallah. O ile
trudniej jest przetrwać w ponurej rzeczywistości. Przyszłość jest niemal
z góry zaplanowana, a sąsiedzi żyją w stanie wojny, w miejscu, w którym
wrogość otoczenia i pamięć o czystym, pozbawionym uprzedzeń związku nie pozwala na normalne życie.
„Żywopłot” to nie tylko subtelnie opisana i w kunsztowny sposób
skonstruowana opowieść o uczuciu, które desperacko próbuje wzbić
się ponad podziały i granice. To także obraz tego, jak bardzo złożone
i skomplikowane jest życie w Izraelu, gdzie tragiczne doświadczenia
narodów kładą się cieniem na indywidualnych losach i suwerennych
decyzjach jednostek. „Jestem pod wrażeniem (…) Ta książka pod wieloma względami jest nadzwyczajna” – mówił o „Żywopłocie” Amos Oz.
Najwybitniejszy izraelski pisarz podkreślał niezwykłą elegancję i wrażliwość, z jaką Rabinyan zbudowała powieść uniwersalną, zawierającą
przesłanie czytelne w każdym zakątku świata.
Książka Dorit Rabinyan ukazała się w oryginale w 2014 roku. Rok
później zdobyła prestiżową Nagrodę Bernsteina przyznawaną za wybitne
osiągnięcia literackie pisarzom, którzy nie ukończyli 50 lat. Echa skandalu społeczno–politycznego, jaki wybuchł w styczniu 2016 roku, kiedy
izraelski minister edukacji usunął książkę z listy lektur dla licealistów,
obiegły cały świat. Liczne protesty i wzburzenie elit intelektualnych

Justyna Meyer, młoda pracownica jednej z warszawskich korporacji, zostaje pewnego dnia porwana sprzed klatki swojego bloku. Napastnicy uprowadzają ją na oczach zdezorientowanego męża
i mieszkańców osiedla. Obezwładniają, pakują do ciemnego vana i
odjeżdżają w nieznanym kierunku. Mąż porwanej, funkcjonariusz
Centralnego Biura Śledczego, początkowo wierzy, podobnie jak policjanci zajmujący się sprawą porwania Justyny, że ma ono związek
z jego pracą. Być może chodzi o okup, być może o zemstę? Jednak
śledczy szybko orientują się, że uprowadzenie kobiety ma drugie dno.
Na jaw zaczynają wychodzić skrywane przez Justynę tajemnice z jej
przeszłości. Łukasz dowiaduje się, że na kilka dni przed porwaniem
jego żonę nachodził mężczyzna podający się za jej kolegę z liceum.
W sprawę zagadkowego porwania zaczyna być zamieszanych coraz
więcej osób, także z najwyższych szczebli władzy. Panieńskie nazwisko Justyny okazuje się znane również w kręgach wojskowych
i wśród dziennikarzy. Załamany mąż odkrywa, że coraz więcej osób
miało motyw by porwać, a może nawet zamordować Justynę. Czy uda
mu się ją ocalić? Zachęcamy do przeczytania.

Nagrodzeni za czytanie

Oceniając prezentację tekstu komisja konkursowa wzięła pod uwagę
przede wszystkim: tempo czytania, dykcję, akcentowanie, kontakt z odbiorcą i radzenie sobie z tremą. Z przyjemnością informujemy, że laureatami w trzech kategoriach wiekowych zostali:
– KATEGORIA I (uczniowie klas I i II): I miejsce – Aleksandra
Świerczek (SP 5), II miejsce – Emilia Filipiak (SP 5), III miejsce – Oliwia Pilch (ZSP nr 1, SP 4), wyróżnienie – Hanna Procner (ZSP nr 2, SP
3) i Tomasz Cieślar (ZPS nr 1, SP 4);
– KATEGORIA II (uczniowie klas III i IV): I miejsce – Bartosz
Cieślar (SP 5), II miejsce – Adriana Tyszkowska (SP 5), III miejsce –
Vincent Ohl (ZSP nr 2, SP 3), wyróżnienie – Jakub Witucki (SP2) i Wojciech Cieślar (ZSP nr 1, SP 4);
– KATEGORIA III (uczniowie klas V i VI): I miejsce – Anna Bujok (SP 5), II miejsce – Mikołaj Giza (SP 2), III miejsce – Magda Branny
(ZSP nr 2, SP 3), wyróżnienie – Nadia Bujok (ZSP nr 2, SP 3) i Julia
Pilch (ZSP nr 1, SP 4).
W czasie obrad komisji konkursowej uczestnicy, ich opiekunowie i
słuchacze zostali zaproszeni na poczęstunek, po czym wszyscy zwiedzili wnętrza biblioteki. Gdy zebrani usiedli w oczekiwaniu na ogłoszenie
wyników, dyrektor Biblioteki Renata Czyż, wraz dyrektorem Miejskiego
Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół Sylwestrem Foltynem,
uhonorowali 15 najaktywniejszych czytelników bibliotek szkolnych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 wypożyczyli największą ilość książek.
Finałem II Konkursu Pięknego Czytania było zaznaczenie przez
przewodniczącą jury roli czytania i podkreślenie wysokiego poziomu
tegorocznych prezentacji tekstów konkursowych. Laureaci otrzymali dyplomy, narody książkowe i audiobooki – dzieła Henryka Sienkiewicza,
literackiego patrona roku 2016.
Serdecznie dziękujemy komisji konkursowej, nauczycielom i bibliotekarzom przygotowującym uczestników, gratulujemy udanych wystąpień i zapraszamy do czytelniczych potyczek w następnej edycji konkursu za dwa lata.				
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle propagując czytelnictwo wśród
uczniów szkół podstawowych już po raz drugi zorganizowała Konkurs
Pięknego Czytania, który wypadł idealnie w obchodzonym 29 września
Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania. Po eliminacjach szkolnych 29
uczestników z pięciu wiślańskich szkół podstawowych zaprezentowało
dwuminutowe fragmenty z wybranych przez siebie książek.
Jury w składzie: Renata Czyż – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, Marzena Brózda – polonistka, nauczyciel bibliotekarz
z ZSGH im. W. Reymonta oraz Krystyna Cieślar – nauczyciel bibliotekarz z LO im. P. Stalmacha oceniło wystąpienia uczestników konkursu i
przyznało nagrody za poszczególne miejsca. Nagrodzono i wyróżniono
w sumie 15 uczniów.
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Ewa Nowak, Błahostka i kamyk,
Wydawnictwo Egmont Polska Sp. z o.o., Warszawa 2016.
„Masz niesamowitą mamę. – To prawda, nie jest najgorsza…” odpowiedział Olaf zdziwiony słowami Marleny, która oboje rodziców straciła
we wczesnym dzieciństwie, a obecność dalszych krewnych, jakby przestała jej już dawno wystarczać. Dziewczyna, stając u progu dorosłości,
będzie musiała zmierzyć się z życiem na pograniczu dwóch krajów: Polski i Kanady. Tu w ojczyźnie ma dziadka i chłopaka Olafa, ale wujostwo
zza granicy też ma plany, co do jej przyszłości. Pogłębione psychologicznie portrety bohaterów i uniwersalna tematyka to wystarczające powody,
dla których kolejnej powieści Ewy Nowak nie można uznać za błahą.
Gorąco polecamy.
Oprac. MBP w Wiśle

Po wakacyjnej przerwie wznowiła swoje spotkania biblioteczna grupa
dyskusyjna. W dniu 27 września podjęła ona temat początków i rozwoju turystyki w Wiśle. Obecni wysłuchali historycznego wprowadzenia o
pierwszych wyprawach do źródeł Wisły, które przygotowała dyrektor biblioteki Renata Czyż, a następnie przystąpili do dyskusji.
Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że o ile dobrze rozpoznane
są dzieje turystki do wybuchu I wojny światowej, to okres międzywojenny pozostaje właściwie nieznany. Pojedyncze informacje o wycieczkach
można odnaleźć w kronikach szkół, organizacji społecznych i prasie, ale
archiwalia organizacji turystycznych z Cieszyna zaginęły podczas II wojny
światowej. Trudno mówić o rozwoju turystyki w okresie stalinowskim: po
wojnie w górach operowali żołnierze zbrojnego podziemia, a pilnie strzeżona strefa pasa granicznego uniemożliwiała np. wejścia na Stożek. Dopiero od 1956 roku można było naprawdę uprawiać turystykę, a w centrum
Wisły w Domu Zdrojowym rozpoczęło działalność Biuro Obsługi Ruchu
Turystycznego. Ciekawe są dzieje wiślańskich schronisk, prowadzonych
przez PTTK i prywatnych, a także przedsiębiorstw turystycznych. Niegdyś
świetna infrastruktura dziś często znajduje się w ruinie, jak Dom Turysty PTTK „Nad Zaporą”. Rozmowy toczyły się także wokół wiślańskich
przewodników wydawanych od lat 30. XX wieku, rozwoju komunikacji i
jej wpływie na ruch turystyczny oraz współczesnej sakralizacji szlaków.
Wspominano też sesje i Zloty Baraniogórskie oraz budowę wieży widokowej na szczycie Baraniej Góry. Trzy dni wcześniej (24 września 2016
roku) świętowano 25–lecie jej istnienia.
25 października grupa dyskusyjna rozmawiała na temat „Straży ogniowej w Wiśle” Spotkanie zgromadziło przedstawicieli straży pożarnej
oraz jej sympatyków. Wstępem do dyskusji było wystąpienie prelegent
Danuty Szczypki, która przedstawiła historię powstania i początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle do 1939 roku. Zebrane i
zanalizowane przez badaczkę źródła pozwoliły zrozumieć potrzebę zawiązania „policji ogniowej”, ale też poznać nazwiska ludzi z wielką pasją, którzy byli wielokrotnie odznaczani i nagradzani za pracę na rzecz
społeczności wiślańskiej. Obecni na spotkaniu mieli okazję dowiedzieć
się o wielkim pożarze Wisły (1885 r.), który objął swym zasięgiem rejon
Centrum. Wielkim zaskoczeniem natomiast była wiadomość, że w miejscu dzisiejszego targowiska był staw mający zapewnić rezerwy wodne
na potrzeby gaszenia pożarów. Warto zapamiętać, iż Ochotnicza Straż
Pożarna (początkowa nazwa „straż ogniowa”) jest najstarszą organizacją
w Wiśle i działa nieprzerwanie od roku 1900.
Na temat dawnej i współczesnej działalności staży ciekawie wypowiadał się obecny jej komendant Jan Pilch, który podkreślał szeroki zakres działań i rolę organizacji nie tylko w znaczeniu bojowym, ale i na
polu społeczno–kulturalnym. Omówił on struktury wewnętrzne, stopnie,
rodzaje odznaczeń, typy medali, umundurowanie i zdradził, że szkolenie
rekrutacyjne to ok. 120 godzin teorii oraz testy sprawnościowe i zaliczenie
umiejętności w ramach ratownictwa technicznego.
Spotkanie niewątpliwie uatrakcyjniły materiały zebrane i udostępnione przez wzorowego strażaka Krystiana Piszczka. Pięknie prowadzone kroniki, archiwalne czasopisma o tematyce pożarniczej oraz plansze z
fotografią odnowionego „Dyplomu Zasługi Ochotniczej Straży Pożarnej
za 26–letnią działalność” z 1926 r. zaciekawiły wszystkich zebranych.
Dziękujemy za obecność Panu Komendantowi, wszystkim przedstawicielom straży, Przewodniczemu Rady Miasta i zebranym gościom.
Pragniemy złożyć podziękowania ochotnikom prężnie działających czterech oddziałów straży zrzeszających kilka pokoleń ludzi, którzy poświęcają swój prywatny czas, by się szkolić, trenować, a przede wszystkim
nieść pomoc wiślanom i nie tylko.
Grupa dyskusyjna zaprasza na comiesięczne spotkania odbywające
się zawsze w ostatni wtorek miesiąca. Każdy może wziąć udział w roli
rozmówcy lub słuchacza. Zapraszamy!!!
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

O turystyce i straży ogniowej

Podwójny wernisaż
13 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbył
się podwójny wernisaż. Zwiedzającym udostępnione zostały dwie
nowe wystawy. Pierwsza złożona jest z prac nadesłanych na konkurs
czytelniczo–plastyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, druga to ekspozycja twórczości Artura Dzikowskiego.
Konkurs dla młodzieży na ilustrację do powieści Jerzego Pilcha
„Inne rozkosze” biblioteka ogłosiła już w kwietniu. Prace dostarczone do siedziby organizatora w dniu 22 września oceniło jury w składzie: Małgorzata Smalcerz – literaturoznawca, polonistka, Joanna
Szołtysek–Kuczyńska – właścicielka Galerii „U Dziadka”, dr Michał
Kawulok – historyk sztuki (Muzeum Beskidzkie) i dr Renata Czyż
– literaturoznawca, polonistka (Miejska Biblioteka Publiczna). Jury
jednogłośnie postanowiło I nagrodę przyznać za pracę pt. „Kazanie
pastora” wykonaną przez Laurę Kral, uczennicę Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich oraz jedno wyróżnienie dla Aleksandry
Dragon za pracę pt. „Schronienie ukochanej”. Trzem uczestniczkom
przyznano także nagrody za udział w konkursie. Wszystkie laureatki
uczęszczają do Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich, a ich
opiekunką z ramienia szkoły jest Marzena Brózda – polonistka i nauczyciel bibliotekarz w ZSGH. Dyplomy i nagrody wręczył burmistrz
Wisły Tomasz Bujok, pod którego patronatem odbywał się konkurs.
Druga wystawa prezentuje dorobek twórczy Artura Dzikowskiego, od 9 lat mieszkającego w Wiśle. Są to prace plastyczne i literackie: rysunki, grafiki, zdjęcia przekształcane przy pomocy programów komputerowych oraz… wiersze. Artur Dzikowski jest bowiem
autorem dwóch tomików poetyckich i przygotowuje do druku kolejny. Jego prace tematycznie obejmują motywy z morskich podróży,
beskidzkie pejzaże i portrety. Autor podczas wernisażu opowiedział
o stosowanych przez siebie technikach plastycznych oraz przeczytał
kilka wierszy z mającego się wkrótce ukazać tomiku pt. „Bajki”, które, jak zdradził, kieruje nie tylko dla dzieci.
Obie wystawy można było zwiedzać do 8 listopada. Od 14 listopada serdecznie zapraszamy na kolejne ekspozycje.
(drc)
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Wisła
Zespół Redakcyjny Monografii Wisły
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia
zapraszają na promocję książki

Protokoły Wydziału Gminnego Wisły
1919–1934.

Spotkanie odbędzie się 1 grudnia (czwartek)
o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
echo WISŁY
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Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Tom II,
Pod redakcją Ewy Fryś–Pietraszkowej i Anny Spiss,Wrocław–Kraków 2007

Andrzej Podżorski (1886–1971)
nauczyciel, badacz kultury górali śląskich, twórca i kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.
Urodził się 18 XI 1886 r. w Wiśle w rodzinie chłopskiej, jako
szóste z dziewięciorga dzieci Pawła i Anny z d. Cieślar. Ojciec
był światłym gospodarzem i pełnił funkcję nauczyciela pomocniczego w miejscowej szkole. W 1893 r. Andrzej rozpoczął naukę
w szkole ludowej, którą ukończył w 1900 r. z wynikiem bardzo
dobrym. Marzył o dalszej edukacji w Szkole Przemysłu Drzewnego w Zakopanem, ale stać go było tylko na naukę w Szkole
Wydziałowej w Cieszynie. Od 1904 r. uczęszczał do niemieckiego seminarium nauczycielskiego w tym mieście. Spośród pedagogów seminarium największy wpływ wywarł na niego nauczyciel
rysunków, poeta i folklorysta Bernard Kotula, który wykorzystał
w nauczaniu własny bogaty zbiór motywów zdobnictwa ludowego z różnych dziedzin. Inne swoje zainteresowania A. Podżorski realizował, kończąc m.in. kurs sadownictwa i pszczelarstwa,
zorganizowany przez ZG Towarzystwa Rolniczego dla Księstwa
Cieszyńskiego w sierpniu 1906 r.
W 1908 r. otrzymał świadectwo
dojrzałości, następnie objął stanowisko nauczyciela tymczasowego,
a zarazem kierownika jednoklasowej szkoły w Wiśle–Jaworniku.
Wybrany w 1909 r. na sekretarza
kółka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Ustroniu, funkcję
tę pełnił do 22 VI 1911 r. W tym
samym roku na posiedzeniu zarządu „Wzajemnej Pomocy” Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
w Cieszynie wybrano go na męża
zaufania w Wiśle.
W 1910 r. przeniósł się do
3–klasowej szkoły ludowej w Cisownicy k. Ustronia, gdzie przepracował 5 lat. W maju 1911 r.
zdał egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela. W 1916 r. otrzymał
posadę nauczyciela w szkole powszechnej w Wiśle–Centrum.
W szkole tej pracował bez przerwy do 1939 r., a także po wojnie – na stanowisku kierownika do 1948 r., kiedy to przeszedł
na emeryturę.
A. Podżorski od początku wykazał się zdolnościami organizacyjnymi, a przede wszystkim pracowitością. Z pracą pedagogiczną związana była jego działalność w polskich organizacjach
oświatowych i kulturalnych, m.in. w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym, Stowarzyszeniu Miłośników Wisły, w Macierzy
Szkolnej, której był współzałożycielem.
Niemały wpływ na rozbudowanie jego zainteresowań ludoznawczych w l. 30 wywarła znajomość z M. Gładyszem, wówczas studentem UJ, a zarazem kolektorem Muzeum Śląskiego w
Katowicach, dla którego A. Podżorski wykonał około 1000 rysunków dokumentujących góralskie zdobnictwo w drewnie i metalu.
Niewielka ich część znajduje się w zbiorach etnograficznych Muzeum Beskidzkiego w Wiśle; większość autor przekazał M. Gładyszowi do wykorzystania w jego publikacjach.
Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej A. Podżorski aktynie
uczestniczył w pracach Komisji Kultury Przy Radzie Narodowej
w Wiśle. W 1946 r. usiłował doprowadzić do założenia tu Spółdzielni Przemysłu Artystycznego, która skupiałaby twórców z
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Wisły i Istebnej, a której celem miało być kultywowanie zamierającej już sztuki ludowej. Zorganizowano nawet w Wiśle–Malince
sesję naukową na temat twórczości ludowej (29–30 X 1960 r.), ale
spółdzielnia powstała w końcu w Koniakowie.
Konsekwentnie dążył do stworzenia Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Projekt ten przedstawił publicznie 13 X 1952
r. na pierwszym posiedzeniu Ligi Ochrony Przyrody w Wiśle.
Systematycznie gromadził zabytki kultury materialnej, które
przechowywał w swoim mieszkaniu i u zaprzyjaźnionych osób.
W 1954 r. stanął na czele Komitetu Muzealnego, by po wielu
trudnościach i przy wsparciu finansowym pisarki M. Wardas
doprowadzić do utworzenia pierwszego muzeum etnograficznego, jedynej tego typu placówki na terenie Beskidu Śląskiego.
Oficjalne otwarcie muzeum w budynku dawnej karczmy z 1794
r. (poprzedzone wystawą pierwszych 300 zebranych obiektów
w miejscowej bibliotece) nastąpiło 16 VIII 1964 r., a formalnie
– jako filii muzeum w Cieszynie –
1 I 1965 r. A. Podżorski, wówczas
78–letni, otrzymał nominację na
kierownika z tytułem „młodszy
pracownik muzeum”. Jego największe marzenie spełniło się dopiero pod koniec życia, dzięki sile
swego ducha, pracowitości, umiejętności realizowania własnych
wizji doprowadził bowiem do powstania niewielkiego wprawdzie,
ale dobrze dokumentującego i popularyzującego wartości rodzimej
ziemi muzeum. Pod koniec grudnia 1968 r., z powodu złego stanu
zdrowia, złożył rezygnację ze stanowiska kierownika, pozostał
jednak aktywny do końca życia.
Był pracowitym i wnikliwym badaczem. Dokumentując góralską kulturę, sięgał do jej źródeł, poszukiwał i odkrywał jej korzenie oraz piękno. „Ocalić, zachować, opisać tę kulturę to moje
marzenie, ale nie wiem, ile zdążę” – pisał w muzealnej kronice,
którą założył. Był prekursorem intensywnych badań terenowych tej okolicy. Wisłę przemierzył wzdłuż i wszerz. Nagrywał
na magnetofonie szpulowym wywiady ze starymi „Owczorzami”, „tesorzami” (cieślami), muzykantami. Jego materiały dostarczają wiedzy m.in. na temat „sałaszniczego” życia, praktyk
magicznych, wierzeń górali śląskich, wiślańskich obyczajów i
zwyczajów, ludowej wiedzy z zakresu budownictwa wiejskiego,
zdobnictwa w drewnie i metalu. Nagrania uzupełniał rysunkami
i akwarelami, a maleńkim aparacikiem fotografował stare wiślańskie chaty i ludzi. Wydał turystyczny przewodnik po Wiśle,
uzupełniany i poszerzany (1930, 1933, 1938). Mapki opracowywał na podstawie starych wojskowych map austriackich, które
uszczegóławiał, dokonując własnych pomiarów odległości przy
użyciu… roweru. Prowadząc rower, liczył na wyznaczonym odcinku obroty koła, a poprzez iloczyn obrotów i średnicy koła
uzyskiwał odległość danego odcinka. Wrażeniami z tych wędrówek dzielił się ze słuchaczami w swoich pogadankach dla miejscowej radiostacji. Był jednym z założycieli wiślańskiego koła

PTTK (1955). Jako przewodniczący sekcji kulturalno–oświatowej zorganizował kurs dla przewodników PTTK. Do ostatnich
chwil życia wygłaszał prelekcje o historii i kulturze Beskidu
Śląskiego.
Jego życie było wypełnione nieustanną praca. Synowie wspominają: „Pisał nocami. […] Pamiętam, jak nocą była kompletna
cisza, a do moich uszu dochodziło skrzypienie pióra, spędzało mi
to sen z powiek, a ojca ta nocna praca doprowadziła do choroby
oczu, którą sam sobie wyleczył ziołami” (Tadeusz). „W czasie
gdy pisał i malował, nieważne stawały się pory posiłków, czas i
zegar zatracał swój sens” (Jan).
Napisał 59 artykułów, z których większość dotyczyła miejscowej historii i kultury ludowej. Publikował je w lokalnej prasie,
m.in. na łamach „Głosu Ziemi
Cieszyńskiej”. Historia szałaśnictwa w Beskidach (1963, nr 29),
Jak wyglądała opieka społeczna w naszych górach przed pół
wiekiem (1958, nr 9 ), Charakter
dawnego obrzędu weselnego na
Śląsku Cieszyńskim (1962, nr 49),
O potrzebie ożywienia beskidzkiej
sztuki ludowej (1963, nr 6), Twórczość ludowa Beskidu Śląskiego
dawniej i dziś (1965, nr 34–36),
Typy na wymarciu (1961, nr 22),
Geneza Muzeum Beskidzkiego
w Wiśle (1966, nr 49), a także w „Kalendarzu Ewangelickim”:
Ludowe przepowiednie pogody na Śląsku Cieszyńskim (1957),
Nabożeństwa w lesie (1958), Z historii ewangelickiego zboru w
Istebnej (1957).
Część niepublikowanych rękopisów, w tym najcenniejszy –
Monografia Wisły – przechowywany jest w archiwum Muzeum
Beskidzkiego w Wiśle, nie wiadomo natomiast, gdzie znajdują się
manuskrypty jego dwóch sztuk scenicznych: Zbóje na pałaszu i
Wesele góralskie.
Dorobek badawczy A. Podżorskiego jest ogniwem łączącym
pierwszą monografię Wisły B. Hoffa z 1888 r. ze współczesnymi

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego. Wystawa czasowa: Andrzej Podżorski – nauczyciel, badacz kultury górali śląskich, twórca i kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (w 130. rocznicę urodzin).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.:
33/855 17 99. Wystawa stała prac „Grupy Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w
Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 1 w Wiśle.
Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00.
Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle i jedwabiu
malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a
(willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13
53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.

badaniami miejscowej kultury ludowej. Na szczególna uwagę zasługują jego rysunki i szkice ołówkiem oraz tuszem, dokumentujące ginące wytwory rzemiosła i ich zdobnictwo.
A. Podżorski wszechstronnie uzdolniony – przyrodnik, zielarz,
rysownik, kartograf, przewodnik beskidzki – był człowiekiem o niebanalnej osobowości, obdarzonym wielką energią. Pierwsza sesja
naukowa na temat jego dokonań odbyła się w 1994 r. w muzeum w
Wiśle, które od 1980 r. nosi jego imię. Jego dorobek był prezentowany kilkakrotnie na czasowych wystawach w tymże muzeum.
A. Podżorski odznaczony został Złotą Odznaką „Zasłużony
dla rozwoju województwa katowickiego” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 1912 r. ożenił się z Anną Boszczyk. Z tego małżeństwa
urodziło się pięcioro dzieci: Teofil,
Anna, Tadeusz, Karol i Jan. Po rozpadzie związku pozostał sam z dziećmi.
W 1922 r. ożenił się powtórnie z Anną
Kozok, z którą miał dwoje dzieci: Julię i Andrzeja. Żadne z nich nie przejęło jego pasji kolekcjonerskiej, ale
pieczołowicie przechowują dorobek
ojca, a syn Jan odziedziczył zdolności
rysunkowe i malarskie oraz wiedzę o
ziołach.
Zmarł 23 (o godz. 16:00) VI 1971
r. w Wiśle, gdzie został pochowany na
ewangelickim cmentarzu Na Groniczku.
J. Krop, Muzeum Beskidzkie w Wiśle [folder wydany z okazji
25–lecia muzeum], Wisła 1988; Dawne rzemiosło w badaniach Andrzeja Podżorskiego, red. M. Kiereś, Bielsko–Biała 1994 [materiały z sesji naukowej]; T. Cieniała, Andrzej Podżorski (1886–1971)
– patron Muzeum Beskidzkiego „Informator Miejski Wisły” nr 8
(28), sierpień 1995, s. 2; R. Danel, Folklorystyka Ziemi Cieszyńskie,
„Gazeta Ziemi Cieszyńskiej” 1967, nr 38 – 44; tegoż, Życie oddane górom, „Gazeta Ziemi Cieszyńskiej” 1971, nr 27; PSB, t. 26 (J.
Krop); arch. Muzeum Beskidzkiego w Wiśle; inf. rodziny.
Małgorzata Kiereś
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.
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Od listopada rusza projekt „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko
siebie”. Dzięki współpracy Wiślańskiego Centrum Kultury z Jabłonkowskim Centrum Kultury i Informacji udało się pozyskać dofinansowanie z Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska
2014–2020.
W ramach współpracy przygranicznej pomiędzy naszymi miejscowościami w ciągu najbliższego roku uda się zrealizować szereg
działań promocyjnych i integracyjnych – m.in. wspólne imprezy po
obu stronach granicy. Już 18 grudnia odbędzie się pierwsze wydarzenie w Jabłonkowie – Jarmark Świąteczny, na którym zaprezentują
się również nasi twórcy i zespoły. Dodatkowo
uda się zrealizować wystawy po obu stronach
granicy oraz wspólne Święto Sąsiada w Wiśle.
W Parku Kopczyńskiego zagramy w szachy na
plenerowej szachownicy, a integrować będziemy się pod zakupionym w tym celu namiotem.
Już teraz serdecznie zapraszamy!
Dorota Jamrozińska

BE SOCIAL, BE ACTIVE
W dniach 15–22 października sosnowiecka Fundacja Aktywni w
Europie zrealizowała projekt „Be social, be active”, sfinansowany ze
środków Polsko–Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.
W projekcie oprócz polskiej młodzieży, współpracującej z Fundacją, wzięli udział młodzi ludzie z ukraińskiej organizacji pozarządowej Chernihiv European. Celem projektu było wzmacnianie
dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i
tolerancji oraz wspieranie i wzrost aktywnych postaw obywatelskich
wśród młodzieży poprzez zachęcenie do aktywnego udziału w wyborach, poszerzenie wiedzy uczestników na temat demokracji, praw i
swobód obywatelskich oraz zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat
reguł i zasad funkcjonowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

fot. Fundacja Aktywni w Europie

Przygraniczna współpraca
z Jabłonkowem

Projekt
„Go out from the Shadow”
W dniach 1–8 października Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń realizowało w Wiśle swój kolejny, międzynarodowy projekt „Go
out from the Shadow” w ramach programu ERASMUS+. Na miejsce
działań wybrano Ośrodek Wypoczynkowy „Relaks”.
Oprócz grupy polskiej młodzieży, w projekcie brała udział młodzież ze Szkoły nr 5 w Tarnopolu (Ternopil School 5 with Advanced
Foreign Languages) wraz z opiekunkami oraz młodzi ludzie z grupy
nieformalnej Incir Youth Group z Aydin (Turcja), w sumie 36 osób.
Celem projektu było zwrócenie uwagi młodych ludzi na negatywne zjawiska i zachowania wśród ich rówieśników takich, jak: ksenofobia, rasizm czy dyskryminacja na tle kulturowym czy religijnym,
dyskusja o nich i przeciwdziałaniu im. Projekt był realizowany w języku angielskim i miał charakter edukacji pozaformalnej. Uczestnicy
brali udział w różnego typu zajęciach kreatywnych i warsztatach, a w
szczególności w warsztatach teatralnych.
Efektem ich pracy był krótki spektakl w formie teatru cieni, pokazany na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie. Młodzi
ludzie również przygotowali wieczory narodowe, w czasie których
mogli poznać kulturę i tradycje Polski, Ukrainy i Turcji.
Honorowy patronat nad projektem objął burmistrz Wisły Tomasz
Bujok.					
Ewa Tarnowska

Na miejsce działań została wybrana Wisła i Ośrodek Wypoczynkowy „Relaks”. W czasie projektu młodzi ludzie spotkali się z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem i z radnymi Wisły na posiedzeniu
Komisji Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu. Zorganizowali na
Placu Hoffa wydarzanie „Promuj wybory”, zachęcając mieszkańców
Wisły do udziału w wyborach. Spotkali się z lokalną młodzieżą w
Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha w Wiśle, gdzie debatowali nad problemem uczestniczenia w wyborach.
W czasie warsztatów uczestnicy rozmawiali z przedstawicielem
lokalnego NGO „Wisła Otwarta Turystycznie” Przybysławem Przybyłą na temat aktywnego udziału obywateli w życiu społecznym i
partycypacji społecznej. Zwiedzili również Rezydencję Prezydenta
RP w Wiśle.
Młodzież oprócz warsztatów, gier integracyjnych, zajęć kreatywnych, przygotowała wieczory narodowe, w czasie których mogła
poznać kulturę i tradycje Polski i Ukrainy. Honorowy patronat nad
projektem objął Burmistrz Miasta Wisła.
Ewa Tarnowska

Wiślańska Akademia
Aktywnych zaprasza!
fot. Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń

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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Otwarcie ogólnodostępnej świetlicy

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

regionu. Od kilku lat w szkole działa pracownia FabLab, której
koordynatorem jest ks. Marek Michalik i tutaj także odbywają się
systematyczne warsztaty dla dzieci i dorosłych. Do dyspozycji są
drukarki 3D zbudowane dzięki środkom uzyskanym w kampanii
crowdfundingowej „Polak potrafi”, a dzięki pomocy miasta oraz
Nadleśnictwa Wisła pracownia FabLab wzbogaciła się niedawno
także o frezarkę CNC. Dzięki takim zajęciom dzieci zdobywają
wiedzę i umiejętności techniczne oraz podążają za nowoczesnymi technologiami. Obecnie szkoła realizuje jeszcze dwa projekty:
„mPotęga”– przeznaczony dla uczniów oraz „Świat TechArt w
Czarnem” z przeznaczeniem dla wszystkich mieszkańców doliny
i nie tylko, który ma na celu promowanie osiedlowej świetlicy i
potrwa do grudnia 2016 roku. W ramach projektu odbyły się już
warsztaty plastyczne w sierpniu oraz warsztaty „Wytnij numer”
we wrześniu. Przed nami jeszcze szereg spotkań w pomieszczeniach świetlicy dla różnych grup.

Po przemówieniu dyrektor Szajtauer uroczystość wzbogacił pięknym śpiewem Mikołaj Giza, uczeń klasy V, który wykonał pieśń pt.
„Nadzieja”. Później nadszedł czas, aby przybliżyć genezę powstania
świetlicy. Głos ponownie zabrała dyrektor szkoły, która wraz z Leszkiem Pilchem opowiedziała o planach i marzeniach poprzedzających
realizację tego projektu. Otóż te wszystkie dodatkowe działania podejmowane przez szkołę od wielu lat uzmysławiały, że na takie zajęcia przydałoby się miejsce niezależne, z osobnym wejściem.
– Z pokusą zerkaliśmy na puste pomieszczenie dawnej szkolnej
kotłowni, ale wszystko wydawało się nierealne ze względów finansowych. Nasze marzenia musiały poczekać. Nadeszła jednak chwila, w
której się okazało, że jednak się spełniają. Była radość, nadzieja, ale
były także chwile niepewności – mówiła dyrektor szkoły.

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

2 października w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem
nastąpiło otwarcie świetlicy ogólnodostępnej „CZAS – Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej”. Spotkanie rozpoczął zespół
dzwonków, na których zagrały dzieci z klasy V. Następnie Elżbieta
Szajtauer – dyrektor szkoły oraz Leszek Pilch – przewodniczący
Zarządu Osiedla nr 6 w Wiśle Czarnem przywitali zebranych gości:
Tomasza Bujoka – burmistrza Wisły wraz z małżonką, Alicję Pilch
i Barbarę Kędzior – radne miasta, delegacje zarządów osiedli z Dariuszem Cieślarem na czele, Martę Raszkę – przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Czarnem, Dorotę Heczko – przewodniczącą
Rady Rodziców, Elżbietę Rabięcny – prezes Stowarzyszenia „Nad
Białką”, Sławomirę Godek – prezes Stowarzyszenia Młodzieży
Twórczej w Cieszynie, przyjaciół szkoły, rodziców, mieszkańców
doliny oraz gości z innych zakątków Wisły. Przy wejściu wszyscy
otrzymali zielone papierowe listeczki, na których każdy mógł wpisać coś na pamiątkę tego wydarzenia. Listeczki te zawieszone zostaną na drzewie, które będzie zdobiło jedną ze ścian świetlicy jako
symbol tego, że miejsce to jest wspólne i każdy może się włączyć
w jego rozwój.
Po przywitaniu gości uczniowie SP2: Karolina Bączek i Jakub
Witucki zaprezentowali wiersz Marii Szturc pt. „Czarne”. Następnie dyrektor Elżbieta Szajtauer opowiedziała zebranym o działaniach, jakie są podejmowane w SP2. Szkoła od zawsze oprócz
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych starała
się spełniać rolę centrum kultury, była miejscem poznawania nowoczesnego świata technicznego, a także miejscem spotkań pań
z Koła Gospodyń Wiejskich, które często pomagały w realizacji
szkolnych przedsięwzięć. W szkole realizowane były projekty,
m.in. z programu Działaj Lokalnie, dzięki którym odbywały się
spotkania, prezentacje, koncerty, warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych. Organizowane były także zajęcia z wiślańskimi
twórcami ludowymi, by nie tylko poznać możliwości twórczości
ludowej, ale by się jej uczyć i dzięki temu kultywować tradycje

– Prace remontowe pomieszczenia mogły się rozpocząć dzięki
głosowaniu mieszkańców Wisły na projekt utworzenia świetlicy w
Czarnem w ramach budżetu partycypacyjnego, a także dzięki ofiarności państwa Grażyny i Romana Cieślarów oraz Moniki i Marcina
Pilchów, którzy poświęcili swoje środki finansowe, a także swój czas
i energię, by ten projekt mógł zostać ukończony – przekazał zebranym Leszek Pilch.
Po wręczeniu hojnym darczyńcom podziękowań i kwiatów nadszedł czas na oficjalne otwarcie świetlicy poprzez przecięcie wstęgi
i wręczenie symbolicznych kluczy (wykonanych na frezarce CNC)
przedstawicielom grup, które w przyszłości będą korzystały z wyremontowanych pomieszczeń. Następnie głos zabrał burmistrz Tomasz
Bujok, który pogratulował mieszkańcom i wyraził ogromne zadowolenie z współpracy oraz ogromu prac. – Jest to jeden z pierwszych
projektów zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, a w
kwestii finansowania chyba najtrudniejszy do organizacji. Zarząd
Osiedla nie dysponował wystarczającą kwotą do jego realizacji, ale
dzięki ofiarności państwa Grażyny i Romana Cieślarów oraz Moniki i Marcina Pilchów udało się projekt zakończyć. Mam nadzieję,
że to miejsce będzie żyło i będzie służyło wszystkim mieszkańcom
Czarnego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
świetlicy – mówił gospodarz Wisły.
Uroczystość otwarcia świetlicy zakończyła się wspólną pieśnią
„U stóp Barani” i jej zwiedzaniem. Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnego częstowało ciastem, a następnie odbył się „zielony” kulig oraz
piknik organizowany przez Zarząd Osiedla nr 6.
W czasie uroczystości mówiono wiele o planach. Wierzymy, że
będzie to miejsce, w którym chętnie, systematycznie będziemy spędzać wspólnie czas. Planujemy pogadanki, prezentacje, warsztaty
twórczości regionalnej i inne aktywności zgodne z pomysłami i zainteresowaniami mieszkańców. Zachęcamy też już teraz do poznawania nowoczesnych technologii w ramach zajęć FabLab–u, który również będzie miał siedzibę w pomieszczeniach świetlicy. Uroczystość
z okazji otwarcia świetlicy osiedlowej to piękny wspólny czas, który
jeszcze raz uzmysłowił nam, jak wiele potrafimy zdziałać razem.
Elżbieta Szajtauer – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
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ŚWIĘTOWALI „OSIEMDZIESIĄTKĘ”

Po nabożeństwie uczestnicy jubileuszu przybyli do szkoły, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Prowadzący Marzena Brózda i Lubomir Špila na wstępie przywitali wszystkich
gości, reprezentujących powiatowe i miejskie władze samorządowe, władze oświatowe, dyrektorów szkół z powiatu cieszyńskiego oraz Wisły, przedstawicieli instytucji i organizacji
współpracujących ze szkołą, emerytowanych pracowników
oraz liczne grono absolwentów. Uroczystość swoją obecnością w tym ważnym dla Jubilatki dniu zaszczycili m.in.: starosta cieszyński Janusz Król, wicekurator Śląskiego Kuratorium
Oświaty Jacek Szczotka, przewodniczący Rady Miasta Wisła
Janusz Podżorski, członek Zarządu Starostwa Powiatowego
w Cieszynie Lilla Salachna–Brzoza, zastępca wójta Istebnej
Józef Polok, przewodniczący Komisji Edukacji Rady Powiatu w Cieszynie Andrzej Łukasiak, członek Komisji Edukacji i
były dyrektor placówki Andrzej Molin, emerytowani dyrektorzy szkoły Gustaw Sikora i Wiesław Wigłasz, przedstawicielki
organizacji związkowych NSZZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku–Białej Dorota Mendrek oraz ZNP oddział
w Wiśle Lidia Janota oraz przewodnicząca Rady Rodziców w
ZSGH Małgorzata Filipowicz.
Po przywitaniu głos zabrała dyrektor Beata Iwaniuk i wygłosiła przemówienie na temat historii szkoły oraz najważniejszych
osiągnięć wiślańskiej placówki w ostatnim dziesięcioleciu działalności. – Intensywny i dynamiczny rozwój Wisły, zmierzający
do przekształcenia małej wsi góralskiej w ośrodek uzdrowiskowo–turystyczny o standardzie europejskim, spowodował wzrost
zapotrzebowania na dobrze wykwalifikowane kadry do pracy w
hotelach i pensjonatach. Uruchomieniem nowej szkoły byli zainteresowani nie tylko mieszkańcy Wisły, którzy widzieli szansę
zdobycia wykształcenia i zawodu, oraz zatrudnienia w branży
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gastronomiczno–hotelarskiej, a tym samym poprawę swojej
sytuacji materialnej – mówiła dyrektor Iwaniuk, dodając: – Na
historię szkoły składały się bardzo różne wydarzenia. Wielokrotnie zmieniała ona swój budynek czy charakter kształcenia.
Spoglądając wstecz, odkrywamy, jak bardzo była związana ze
środowiskiem wiślańskim. Wyrosła bowiem z potrzeby tej społeczności i kształtowała też losy wielu pokoleń i rodzin z Wisły
oraz okolicy, dając wiedzę i umiejętności zawodowe. Jedno w
niej było jednak niezmienne – zawsze znajdowali się w niej ludzie, którzy poświęcali swój czas i energię, kreowali jej pozytywny wizerunek w środowisku. Nasza szkoła miała i ma szczęście do wspaniałych nauczycieli, którzy nigdy nie liczyli czasu
poświęconego różnym formom działań z dziećmi i młodzieżą.
Podróż w czasie dyrektor ZSGH zakończyła przedstawieniem aktualnych wydarzeń z życia szkoły i przypomniała z
ostatnich lat kilka znaczących osiągnięć szkoły oraz jej uczniów
i absolwentów. Oto one:
– w 2013 roku ZSGH znalazła się w gronie sześciu szkół z całej
Polski odznaczonych Honorową Odznaką „Za zasługi dla turystyki”;
– w 2011 roku zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Lider Edukacji Zawodowej, zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie;
– w 2010 roku otrzymała wyróżnienie „Kamień Węgielny Hotelarstwa 1990 – 2010”, jako jedyna szkoła wśród 16 wyróżnionych instytucji;
– w 2011 roku była pierwszą szkołą w powiecie cieszyńskim
wyróżnioną tytułem „Szkoły Odkrywców Talentów”;
– Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” na podstawie wyników
egzaminów maturalnych publikuje co roku rankingi szkół ponadgimnazjalnych, w których ZSGH zajmuje wysokie miejsca
i od dwóch lat przysługuje jej tytuł „Złotej Szkoły”;
– w ostatnich dwóch latach szkoła zorganizowała Ogólnopolską
Konferencję dla Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych;
– uczniowie zajmują wysokie miejsca w olimpiadach hotelarskich, turystycznych oraz różnych konkursach gastronomicznych, językowych oraz sportowych,
– w 2016 roku szkoła może się pochwalić laureatką Olimpiady
Wiedzy o Turystyce oraz finalistką Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej;
– każdego roku uczniowie zajmują czołowe miejsca w konkursie „Technik Absolwent”, organizowanym przez Beskidzką
Radę Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT w Bielsku–Białej.

fot. ZSGH im. W. Reymonta

fot. ZSGH im. W. Reymonta

22 października w wiślańskim Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich odbyły się uroczystości jubileuszowe, w
ramach których podsumowano 80–letni dorobek edukacyjny
jednej z najstarszych placówek oświatowych w Polsce, kształcących pracowników dla branży hotelarsko–gastronomiczno–
turystycznej.
Jubileuszowe uroczystości zainaugurowano w kościele pw.
Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach, w którym
księża Mieczysław Piela, Waldemar Szajthauer oraz Jan Froelich odprawili nabożeństwo ekumeniczne. Obecni oraz emerytowani pracownicy szkoły, zaproszeni goście, absolwenci
oraz uczniowie wraz z prowadzącymi nabożeństwo pochylili
się m.in. nad rolą, jaką odegrała ZSGH w budowaniu tożsamości środowiska lokalnego.

fot. ZSGH im. W. Reymonta

fot. ZSGH im. W. Reymonta

Po wystąpieniu prowadzący oddali głos gościom, którzy złożyli na ręce dyrektor Iwaniuk życzenia z okazji 80–lecia szkoły. W swych krótkich przemówieniach odnieśli się do zaprezentowanego dorobku edukacyjnego, licznych sukcesów oraz
podziękowali za współpracę. Po przemówieniach prowadzący
zaprezentowali nauczycieli, których władze samorządowe i
oświatowe uhonorowały z okazji Dnia Edukacji Narodowej odznaczeniami i nagrodami. Medal Komisji Edukacji Narodowej
otrzymały: dyrektor Beata Iwaniuk oraz Agata Gołąb, nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatycznych. Nagrodę Starosty Powiatu Cieszyńskiego otrzymały:
Ewa Macoszek, nauczycielka przedmiotów hotelarskich i turystycznych oraz Lucyna Wisełka, nauczycielka języka angielskiego. Następnie dyrektor ZSGH wręczyła nagrody nauczycielom
oraz pracownikom administracji i obsługi.
W kolejnej części uroczystości uczestnicy obejrzeli kilkudziesięciominutowy program artystyczny przygotowany przez
Xymenę Borowiak i Paulinę Damek. Program pt. „Widziałam
wszystko [...] jestem szczęśliwa, że miałam lepszych zajęć wiele...” – musical w 8 odsłonach w wykonaniu uzdolnionej artystycznie młodzieży pokazał, że myśli i idee wprawione w ruch
mogą rodzić dobrą edukację o dalekosiężnym działaniu. Wystarczy, żeby pojawili się ludzie z pasją, czego doskonałym przykładem są panie, które wyreżyserowały musical. Ich zaangażowanie
i pasja zainspirowały młodych ludzi do pracy i podejmowania
nowych wyzwań. Całe przedsięwzięcie nie powstałoby bez ich
udziału, ponieważ to właśnie część z nich opracowała m.in. choreografię do występów, a utalentowani muzycznie uczniowie
samodzielne aranżowali wykonywane utwory muzyczne. Godna
podkreślenia była również gra aktorska. Można było podziwiać,
jak utalentowana i wspaniała młodzież tworzy społeczność uczniowską ZSGH. Musical spotkał się z ciepłym przyjęciem ze
strony gości, absolwentów i uczniów szkoły.
Po części artystycznej prowadzący zaprosili gości oraz absolwentów do obejrzenia wystaw przygotowanych w budynku
szkoły. Spacerując po pierwszym piętrze można było spróbować
koktajli bezalkoholowych wykonanych przez uczniów, obejrzeć
pokaz baristyczny z możliwością degustacji kawy, zapoznać się
z bogatą ofertą praktyk zawodowych i projektów z programów
Comenius, Leonardo da Vinci, Kapitał Ludzki, realizowanych
w szkole w ostatnim dziesięcioleciu. Goście nie pominęli także
wystaw „Humanistyczne przestrzenie ZSGH” z wybranymi elementami działalności artystycznej i kulturalnej szkoły oraz efektami różnorodnych form pracy z wychowankami podejmowanymi przez internat. Nie zabrakło także prezentacji historii szkoły
i jej licznych osiągnięć sportowych. Nauczyciele przedmiotów
hotelarskich przygotowali ekspozycję na temat historii hotelarstwa, natomiast ich koleżanki uczące języków obcych przybliżyły gościom nowoczesne metody nauczania.

Zanim jednak wybrane sale lekcyjne zapełniły się zwiedzającymi, na sali gimnastycznej odbył się pokaz synchroniczny
musztry kelnerskiej przygotowany przez czworo uczniów z klasy
3 Technikum oraz Dorotę Mendrek, nauczycielkę przedmiotów
zawodowych, gastronomicznych. W świetlicy szkolnej uczennice
klasy 4G przygotowały kawiarenkę, która okazała się doskonałym
miejscem do spotkań po latach i wielu wzruszających wspomnień.
W holu szkoły można było nabyć publikację okolicznościową
„Jubileusz 80–lecia – Ostatnie 10 lat...”, w której można było znaleźć m.in. informacje na temat projektów realizowanych w szkole
w ciągu 10 ostatnich lat oraz receptury potraw i drinków wykonanych na konkursach kulinarnych i barmańskich.
Po akademii i obejrzeniu wystaw zaproszeni goście oraz
pracownicy szkoły udali się na uroczysty bankiet przygotowany w stołówce szkolnej. Wykwintne dania sporządzili i serwowali uczniowie wraz z absolwentami Iwoną Gomolą, Miłoszem
Kempką, Adamem Kajfoszem i Piotrem Polakiem oraz wspierająca ich Kamilą Górowską.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości absolwenci oraz
część nauczycieli udali się do Hotelu Gołębiewski, by na balu
absolwenckim, przy dźwiękach muzyki, odkurzyć wspomnienia
związane z czasem wspólnie spędzonym w murach budynków
szkolnych na ulicy Reymonta.
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością,
doświadczenia z młodością, wspomnień z planami. Zjazd był
doskonałą okazją nie tylko do spotkania po latach i integracji
absolwentów, ale także do refleksji nad historią szkoły i perspektywami jej rozwoju. Ten dzień był świętem absolwentów – przywoływania z pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także
świętem wzruszeń.
Finansowo i organizacyjnie uroczystości jubileuszowe
wsparli: Agroturystka Kamratówka w Wiśle, Maria Czyż, Ferma Drobiu Urbański Zbigniew ze Strumienia, Firma Handlowo–Usługowa Marek Macura z Wisły, Foto Szymon Brodacki,
Galicyjska Szkoła Smaku, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” z Wisły, Hurtowa Sprzedaż Owoców i Warzyw Justyna Kędzior z Wisły, Iglomen sp. z o.o z Czerwonki–Leszczyn, Karczma „U Karola” w Wiśle, Barbara Kędzior z Wisły,
Kwiaciarnia Bukieciarnia ze Skoczowa, Kwiaciarnia Małgorzata
z Wisły, Jadwiga Łupieżowiec, Mleczdar z Ustronia, Nadleśnictwo Wisła, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ze Skoczowa,
Pablo Reklamy, Powiat Cieszyński, Prymat, Przedsiębiorstwo
Handlu Zagranicznego Jur–Gast Sp. z o.o. z Wisły, Społem –
Powszechna Spółdzielnia Spożywców z Ustronia, Stalgast, Stowarzyszenie Agroturystyczne „Natura”, Unilever Polska, Zakład
Przetwórstwa Mięsnego „Błachut” z Żywca. Patronem medialnym uroczystości było Radio Bielsko.
Agata Gołąb, Lubomir Špila
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W dniach 15–16 października odbyła się I Beskidzka Wystawa
Królików, Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Szynszyli. Na ekspozycji można było podziwiać ponad 400 królików, 300 gołębi i inne
zwierzęta.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło 15 października, a uświetnił je występ zespołu B.A.R., który zabawiał publiczność na pl. Hoffa. Już dzień wcześniej, 14 października, komisja sędziowska oceniała wystawiane zwierzęta. W kategorii gołębie i drób przyznawała
tytuły champion wystawy, zwycięzca w rasie, najlepszy w rasie. W
kategorii króliki: champion wystawy, champion w rasie, zwycięzca w
rasie, wyróżniony w rasie, I kolekcja (championat), II kolekcja (v–ce
championat) oraz najładniejszy królik wystawy. Nagrody wręczono
w ostatnim dniu wystawy.
Przez dwa dni otwarcia wystawy, przewinęło się przez nią ok. 2
tysiące osób. Wszystkim dziękujemy za przybycie i zapraszamy w
przyszły roku.
Natalia Bujok

fot. OX.PL

I Beskidzka Wystawa Królików,
Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Szynszyli

OWCE POWRÓCIŁY Z HAL
Tradycyjny rozsod zakończył tegoroczny sezon wypasu owiec na
wiślańskich halach. Właściciele owiec spotkali się 9 października przy
szałasie na Cieńkowie, aby tam wspólnie podsumować okres od maja do
października, kiedy to owce pasły się na okolicznych polanach. Główni
bacowie – Henryk Kukuczka i Jan Kędzior zaprosili pozostałych hodowców i w towarzystwie góralskiej kapeli „Wałasi” oraz grupy śpiewaczej
„Grónie” dokonali symbolicznego rozdzielenia stada, a każdy gospodarz
zabrał swoje owce na zimę.
Podczas spotkania skosztować można było gulaszu baraniego czy
lokalnych wypieków. Już teraz czekamy na maj, kiedy zwierzęta znów
pojawią się na halach, a tym samym znów będzie można skosztować
świeżych pysznych owczych serów.
Tadeusz Papierzyński

OSIEDLOWE WYJŚCIE W GÓRY

fot. Piotr Byrt

fot. Zarząd Osiedla nr 7

fot. Natalia Bujok

fot. Piotr Byrt

22 października odbyła się wycieczka Zarządu Osiedla nr 7 Nowa
Osada na Słowację. Nad ranem grupa wyruszyła autokarem do miejscowości Terchova, położonej u stóp Małej Fatry i Gór Kysuckich. Stamtąd
uczestnicy ruszyli na niebieski szlak, pokonując trasę Dolne Diery–przełęcz Podziar–Górne Diery–przełęcz Międzyrozsutce–Mały Rozsutec
(czyt. Rozsudziec) 1344 m n.p.m.
Trasa prowadziła malowniczą doliną, z licznymi wodospadami, drabinkami, kładkami. Wody Białego Potoku były bardzo wezbrane, więc
po drodze wiślan spotkała mała niespodzianka – tam gdzie zwykle prowadzi szlak, niespodziewanie pojawił się spieniony wodospad. Przejście
nie należało do łatwych, ale dzięki wzajemnej pomocy, wspólnymi siłami
udało się pokonać tą przeszkodę. Wycieczkowicze planowali wyjść na
Wielki Rozsutec (czytaj Rozsudziec) 1610 m n.p.m., jednak ze względu
na szybko opadające chmury, a co za tym idzie ograniczoną widoczność,
okazało się, że wejście na szczyt nie jest możliwe. Jednomyślnie zapadła
decyzja o zejściu, tak więc, trawersem turyści obeszli Wielki Rozsutec
(czytaj Rozsudziec) i stromym, bardzo błotnistym zejściem doszli do
miejscowości Stefanowa. Ku radości uczestników udało się znaleźć jedyny czynny o tej porze roku lokal i zdegustować lokalne specjały. Bryndzowe haluszki, hranulki i kofola cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Na zakończenie wycieczki wspólne zdjęcie z “Janosikiem” i powrót do
Wisły. Na wycieczkę wybrało się 31 osób. Najmłodszy uczestnik miał 9 lat.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział, a członkom Zarządu Osiedla nr 7 za pomoc w realizacji wycieczki. Serdecznie zapraszamy na następną wspólną wyprawę w góry.
Iwona Boś – Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada
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Piknik Spadochroniarski po raz szósty

fot. Natalia Bujok

1 października w Wiśle odbył się VI Piknik Spadochroniarski.
Sympatycy militariów i historii polskiego wojska mieli w czym
wybierać.
Impreza rozpoczęła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Wiśle, gdzie prezentację multimedialną na temat Cichociemnych przedstawił dr Bogdan Rowiński. Była także możliwość
spotkania się z ostatnim żyjącym Cichociemnym kpt. Aleksandrem Tarnawskim.

fot. Natalia Bujok

przewidziano tor małego komandosa, były konkursy z nagrodami, można było również skorzystać ze strzelnicy ASG. W sali
Wiślańskiego Centrum Kultury prezentowana była wystawa
eksponatów z Muzeum Spadochroniarstwa, mieszczącego się w
obiekcie „Agawa” w Wiśle (ul. Przylesie 1A).

fot. Natalia Bujok

Jak zwykle przy okazji Pikniku Spadochroniarskiego nie
mogło zabraknąć atrakcji na świeżym powietrzu. Na terenie
Parku Kopczyńskiego (za blokami) odbywały się dynamiczne
i statyczne pokazy jednostek wojskowych, stowarzyszeń, grup
rekonstrukcji historycznej oraz ASG. Największą atrakcją dla
zgromadzonych widzów były skoki spadochroniarzy. Dla dzieci

fot. Natalia Bujok

Organizatorami VI Pikniku Spadochroniarskiego byli: XVIII
Oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku Sił Spadochroniarzy, Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle, 23. Koło
Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Bielska–Białej, Koło Historyczne I Oddziału Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Urząd Miejski w Wiśle.
(luki)
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fot. Anna Mojeścik

fot. Dorota Jamrozińska

fot. Anna Mojeścik

fot. Dorota Jamrozińska

fot. Anna Mojeścik

fot. Dorota Jamrozińska

W dniach 8–9 października pod namiotem na placu Hoffa odbyła się impreza „Od Tyrolu po Beskidy”. Pierwszego dnia na
scenie wystąpiły takie zespoły, jak: Karolinka, Kwaśnica Bavarian Show, Gabi Martinkova i Ferova Drużina oraz Kapela Bawarska Bayerock. W trakcie biesiady Zakład Przetwórstwa Mięsnego
„Ligota” obchodził jubileusz 25–lecia istnienia.
Drugiego dnia można było podziwiać Kabaretowa Grupę Biesiadną KGB i Silesian Tyrol Band, a gwiazdą wieczoru był zespół
Baciary. W trakcie biesiady było wiele zabaw i konkursów. Uczestnicy świetnie bawili się w rytmach muzyki na żywo, mieli okazję
skosztować dań tyrolskich, oraz podziwiać, a nawet zakupić stroje
tyrolskie. Całą imprezę prowadzili Maria Bujok i Marek Biesiadny.
Szczególne podziękowania dla sponsora głównego ZPM Ligota. Dziękując wszystkim za udział w imprezie, zapraszamy w
przyszłym roku.
Natalia Bujok

fot. Anna Mojeścik

OD TYROLU PO BESKIDY
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INTEGRACJA PO DOŻYNKACH

fot. Natalia Bujok

fot. Anna Mojeścik

7 października odbyła się impreza „po dożynkowa”. Uczestnicy korowodu dożynkowego oraz osoby, które pomagały przy
organizacji Dożynek mogły wspólnie spędzić czas przy dobrej
muzyce. W trakcie uroczystości burmistrz Wisły Tomasz Bujok serdecznie podziękował za pomoc przy organizacji wiślańskiego święta plonów i zachęcił do udziału w Dożynkach w
przyszłym roku.
Dorota Jamrozińska

PERŁA SMAKÓW DLA BRYNDZY
WIŚLAŃSKIEJ
W konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów na najlepszy polski regionalny produkt żywnościowy, nagrodę Perła Smaków 2016 zdobyła bryndza wiślańska. Jest to produkt wyrabiany na Stecówce w gospodarstwie Henryka Kukuczki.
– Nasza przygoda z owcami i produktami z mleka owczego
zaczęła się dwa lata temu. Brędza, którą wyrabia pan Kukuczka,
cieszy się ogromnym powodzeniem, więc za namową pana Michałka i akceptacją pana Kukuczki pojechaliśmy na konkurs Smaki Regionów do Częstochowy z bryndzą, którą wspólnie nazwaliśmy wiślańską. Tam nasz produkt zdobył pierwsze miejsce, a w
następnym roku otrzymał nominację do nagrody Perła Smaków
2016 – relacjonuje Barbara Kędzior.
W tym roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich POLAGRA bryndza wiślańska otrzymała to zaszczytne wyróżnienie
przyznane przez Krajową Kapitułę Konkursową. – Bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia. Jest to dowód na to, że bryndza jest
wysokiej jakości produktem, wyrabianym ze stuprocentowego
mleka owczego przez doświadczonego gospodarza Henryka Kukuczke, z którym ściśle współpracujemy. Bardzo dziękujemy, że
mamy taką możliwość i możemy promować nasz region i produkt
tutaj wyrabiany – mówią Jan i Barbara Kędzior.
(luki)
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14 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle odbyła
się uroczysta akademia z okazji „Święta Szkoły” oraz pasowania
na ucznia. Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: Tomasz Bujok – burmistrz Wisły,
Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS, Beata Miś – komendant
Straży Miejskiej, Stanisław Cieślar – radny, Aniela Niemczyk –
przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 3 w Jaworniku, Joanna Kaczorowska–Krzok – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Lucyna Krakowiak–Miler – poprzednia dyrektor szkoły.
Zebranych gości przywitała dyrektor SP5 Katarzyna Czyż,
która złożyła życzenia i podziękowania za pracę i zaangażowanie
w życie szkoły. Następnie odbyło się humorystyczne przedstawienie obrazujące życie szkoły oraz
pracę nauczyciela, zatytułowane
„Rozśpiewana Szkoła”. Przygotowali je uczniowie klas V i VI pod
kierunkiem opiekuna Samorządu
Uczniowskiego Joanny Cieślar.
Chór i Samorząd, w imieniu wszystkich uczniów, pieśnią, słowem oraz
własnoręcznie zrobionymi prezentami, docenili i podkreślili swoją
wdzięczność dla nauczycieli za naukę, wychowanie, poświęcenie i troskę o ich dobro.
W drugiej części akademii wystąpili uczniowie klasy I, którzy z
niecierpliwością oczekiwali aktu
pasowania i przyjęcia ich do grona
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.
Program artystyczny, przygotowany
przez wychowawczynię Joannę Bolechowicz–Świerczek, był skupiony
wokół trzech krain: „Krainy Mą-

drości”, „Krainy Miłości’ oraz „Krainy Pracowitości”. W każdej
krainie pierwszaki musiały wykazać się umiejętnościami, które
nabyły w pierwszym miesiącu nauki, a następnie zostały ocenione
przez niezwykle przyjazną komisję. Egzamin został zakończony
sukcesem i każdy z uczniów został zamianowany przez dyrektor
Katarzynę Czyż na ucznia. W tym uroczystym dniu pierwszoklasiści otrzymali także mnóstwo prezentów, od starszych kolegów
– zakładki i słodkie paczuszki, od rodziców – rogi obfitości, a od
burmistrza Tomasza Bujoka – kosz cukierków. Za wszystkie prezenty serdecznie dziękujemy. Przy okazji „Święta Szkoły” zaproszeni goście i nauczyciele mogli wspólnie usiąść i porozmawiać
przy filiżance kawy i torcie ufundowanym przez Radę Rodziców.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w organizację tej ważnej uroczystości, a gościom za przybycie w nasze szkolne progi.
Joanna Cieślar, Joanna Bolechowicz–Świerczek
– Koordynatorzy uroczystości

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Święto szkoły
i pasowanie na ucznia

Rywalizacja strażaków w Istebnej
ekipa OSP Wisła Jawornik I, która z rąk burmistrza Wisły Tomasza Bujoka otrzymała specjalny Superpuchar.
Klasyfikacja zawodów dla gminy Wisła wygląda następująco:
1. miejsce – OSP Jawornik,
2. miejsce – OSP Jawornik II,
3. miejsce – OSP Czarne,
4. miejsce – OSP Wisła Centrum,
5. miejsce – OSP Wisła Malinka.
(luki)

fot. UG Istebna

16 października w Kompleksie Rekreacyjno–Sportowym w
Istebnej Zaolziu rozegrano Miejsko–Gminne Zawody Sportowo–
Pożarnicze Grupy A i C (gminy Istebna i Wisła). W zawodach
udział wzięło 12 drużyn.
Gminę Wisła reprezentowało pięć drużyn męskich, natomiast
gminę Istebna pięć drużyn męskich i dwie drużyny kobiece. Zespoły rywalizowały w sztafecie pożarniczej, ćwiczeniach bojowych i musztrze. Najlepszą drużyną całych zawodów okazała się
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fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Początkowe miesiące w Szkole Podstawowej nr 2 upłynęły
pod znakiem matematyki, a to za sprawą realizowanego projektu finansowanego ze środków Fundacji mBanku „Po co nam
ta matma?”. Rozbudził on wśród uczniów wiele pozytywnych
emocji. Już od początku września rozpoczęły się mini konkursy
„Matematyczne potyczki”, w których uczniowie w każdą środę
na jednej z przerw zmagali się z matematycznymi zadaniami
rywalizując między sobą. W ten sposób wyłoniliśmy Mistrza
Września, którym został Hubert Gunia z klasy V. Pełną parą
ruszyły również zajęcia kółka matematycznego i zajęć technologicznych „FabLab”, na których uczniowie poznawali podstawy programowania, a także gry ćwiczące pamięć, koncentrację
i logiczne myślenie.
30 września odbył się już po raz dwudziesty piąty turystyczny
Rajd Szkoły u Źródeł Wisły. W tym roku został on połączony z
podchodami matematycznymi, a meta rajdu znajdowała się przy
szkole. Każda klasa, łącznie z dziećmi z oddziału przedszkolnego, miała za zadanie dojść do szkoły inną trasą, która była dostosowana do wieku oraz możliwości uczniów. Przy okazji rajdu
uczniowie zwiedzili bliższe i dalsze okolice naszej szkoły, a po
drodze rozwiązywali zadania matematyczne, bo w wyznaczonych
miejscach, które sami musieli odnaleźć na mapach z narysowanym układem kartezjańskim, były dla nich przygotowane matematyczne zagadki i zadania wymagające sporo kreatywności. Po
przybyciu wszystkich grup do szkoły nastąpiło podsumowanie
rajdu. Najpierw uczniowie popisywali się wiedzą turystyczną i
dzielili się informacjami na temat swoich tras. Następnie prezentowali swoje hasła, które w tym roku łączyły tematykę turystyczną z matematyką. Uczniowie wykazali się także w tym aspekcie
sporą kreatywnością. Jako że był to jubileuszowy rajd, następnym
punktem programu był quiz wiedzy o historii rajdu oraz wystąpienie Julii Troszok, pomysłodawczyni tej imprezy i organizatorki
pierwszych piętnastu rajdów w szkole. Apel zakończył się krótką
uroczystością z okazji Dnia Chłopaka przygotowaną przez dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego, które złożyły wszystkim
chłopcom życzenia i ogłosiły wyniki plebiscytu na najsympatyczniejszego chłopaka naszej szkoły.
Ale nie samą matematyką człowiek żyje, a oprócz aktywnego
spędzania wolnego czasu, miło też czasami rozerwać się, oglądając ciekawy film. Dlatego pod koniec września został zorganizowany wyjazd do kina dla wszystkich uczniów klas I–VI. Dzieci wraz z wychowawcami pojechały do Bielska–Białej na film
„Sekretne życie zwierząt domowych”. Natomiast dla wszystkich

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

WIEŚCI Z SP2

chętnych, nie tylko uczniów, zostały przeprowadzone warsztaty
„Wytnij numer”, w pracowni FabLab, podczas których uczestnicy
uczyli się między innymi obsługi frezarki CNC. Warsztaty te odbyły się w ramach projektu „Świat TechArt w Czarnem” i zostały
sfinansowane z funduszy programu „Działaj Lokalnie” Polsko–
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Październik w czerniańskiej szkole był równie ciekawy. Miesiąc rozpoczęliśmy od imprezy środowiskowej dla wszystkich
mieszkańców doliny. 2 października nastąpiło bowiem otwarcie
ogólnodostępnej świetlicy, wyremontowanej w pomieszczeniach
po starej kotłowni szkolnej. Świetlica ta została nazwana CZAS
– Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej i będzie z niej
mógł korzystać każdy, kto chciałby zrealizować swoje pomysły
na ciekawe zajęcia dla lokalnej społeczności. Pomieszczenia te
mogły zostać wyremontowane dzięki funduszom pochodzącym z
budżetu obywatelskiego, ale także za sprawą hojnych sponsorów
– państwa Grażyny i Romana Cieślarów oraz Moniki i Marcina
Pilchów. Uroczystość otwarcia świetlicy również była współfinansowana ze środków pozyskanych na realizację projektu „Świat
TechArt w Czarnem” z programu „Działaj Lokalnie” Polsko–
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Następną imprezą w SP2 była uroczystość pasowania pierwszoklasistów połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.
Swój program artystyczny przedstawiła w tym dniu klasa IV oraz
Samorząd Uczniowski, który złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Następie uczniowie klasy I i II przedstawili swój
program zakończony uroczystym pasowaniem pierwszoklasistów
dokonanym przez dyrektor Elżbietę Szajtauer. W tym dniu w
szkole nie odbywały się zwykłe lekcje, ponieważ jak co roku 14
października dzieci przejmują pałeczkę i wcielają się w role nauczycieli. Tak było i tym razem – w szkole
odbywał się dzień samorządności.
Początkowe miesiące roku szkolnego
przyniosły także pierwsze sukcesy naszych
uczniów. W międzyszkolnym Konkursie
Pięknego Czytania, który odbył się pod
koniec września w wiślańskiej Miejskiej
Bibliotece Publicznej 2. miejsce zajął Mikołaj Giza z klasy V, a wyróżnienie otrzymał Jakub Witucki z klasy IV. Natomiast
w powiatowym konkursie plastycznym „W
zaczarowanym świecie książek”, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszynie, nagrody zdobyły trzy
uczennice: Lidia Cieślar z klasy II, Hanna
Pilch z klasy IV oraz Wiktoria Martynek
z klasy VI, które znalazły się w gronie 20
laureatów konkursu wyłonionych spośród
141 uczestników.
Alicja Pieszka
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Prozdrowotna i proekologiczna jawornicka szkoła

W przedszkolu fajnie jest
1 września w Przedszkolu nr 2 przy ul. Wodnej rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny 2016/2017. Pierwsze miesiące pokazały, że będzie
to kolejny rok pełen atrakcji dla naszych podopiecznych.
Po adaptacji dzieci do nowej sytuacji i warunków, 4 października
odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Dzieci złożyły przysięgę: „Ja
przedszkolak dzielny, będę zawsze uśmiechnięty. Będę słuchał swoje
panie i zjadał całe śniadanie…”. Dzieci otrzymały również pamiątkowe medale, a później była wspólna zabawa.
Żeby maluchy czuły się bezpiecznie w różnych sytuacjach, nie
tylko na drodze, odbyło się spotkanie z policjantem i strażnikiem
miejskim. Prelekcja wzbogacona ilustracjami zakończyła się rozdaniem dzieciom odblasków i praktycznym ćwiczeniem przechodzenia
przez jezdnię.
Od paru lat ważnym wydarzeniem w październiku jest „Święto ziemniaka”. Dzięki współpracy z rodzicami w tym roku impreza
została przygotowana w ogrodzie jednego z nich, nad Wisłą. Było
ognisko, wspólne zabawy i smaczne ziemniaki prosto z ognia.
Przedszkole przy ul. Wodnej odwiedziła pani z biblioteki, by
przeczytać przedszkolakom bajki w ramach akcji „Czytamy dzie-
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godniu zajęcia i nauka pływania na basenie Hotelu Stok, oraz fakultety rekreacyjno–sportowe. Niewątpliwie do aktywności fizycznej
dzieci zainspirował goszczący w jawornickiej szkole zespól baletowy „Kwieciste Gwiazdy”. Piękny taniec połączony z muzyką, wielobarwnością strojów i cała ta przestrzeń wokół wirujących tancerzy
zrobiła ogromne wrażenie na uczniach.

W SP5 zawsze dbano i nadal dba się o kształtowanie postaw proekologicznych uczniów poprzez różnorodne działania podejmowane
przez Samorząd Uczniowski oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów. 25 września odbył się apel informacyjno–edukacyjny „Sprzątanie Świata”. W tej akcji szkoła uczestniczy od samego początku
jej istnienia w Polsce. Uczniowie, wspólnie z nauczycielami, sprzątali wyznaczone wcześniej tereny w Jaworniku. – Z zadowoleniem
stwierdzamy, że z roku na rok zapełniamy zebranymi śmieciami coraz mniej worków. Chcemy podziękować Radzie Rodziców, która
już tradycyjnie umiliła nam ten dzień i zasponsorowała pyszne kiełbaski na zakończenie akcji sprzątania – mówią w szkole.
Ogłoszono również „Zbiórkę makulatury”, nakrętek od butelek i
zużytych baterii. Dzięki tym akcjom wyrabia się u uczniów nawyki
segregacji odpadów na surowce wtórne oraz te szkodliwe dla środowiska. W szkole prowadzona jest także zbiórka kasztanów i żołędzi
w celu pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy.
Na koniec należy wspomnieć o bardzo ważnym gościu, który odwiedził szkołę. Pan Piotr Ryszka przybliżył uczniom tematykę SM
(stwardnienie rozsiane), opowiedział o swojej chorobie i nieustannej
walce z nią. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, poznając i wczuwając się w role chorych osób. Spotkanie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Pan Piotr podziękował za udział w warsztatach dzieciom i pogratulował nauczycielom wspaniałych uczniów.
Organizatorzy projektu
ciom”. Odwiedzin nie tylko w przedszkolu, ale również w bibliotece
w ciągu roku będzie więcej.
Dzieci zostały również zaproszone na wystawę królików, kur i gołębi. Rozmowom i zachwytom nad pięknymi okazami nie było końca.
Skorzystaliśmy również z możliwości wzięcia udziału w konkursie –
rodzice przygotowali karteczki z numerami telefonów i ogromnego
pluszowego królika wylosowała nasza dziewczynka.
(HB)
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Każdy człowiek jest kowalem swego losu. Odnosi się to również
do naszego zdrowia. Wszyscy uczniowie w Szkole Podstawowej nr 5
w Wiśle Jaworniku wiedzą, że zdrowie jest środkiem do osiągnięcia
lepszej jakości życia.
Z tego powodu rok szkolny 2016/2017 rozpoczęto od działań
promujących zdrowy styl życia oraz czystość środowiska, w którym
żyjemy. Na co dzień wpajane są nawyki zdrowego odżywiania się,
wzmożonej aktywności fizycznej, zachowania ekologiczne i profilaktyczne. Wszystkie te zadania zawarte są w realizowanym projekcie przyrodniczym pod nazwą: „Przyroda dla Nas – My dla Przyrody”. Uczniowie klas 0–III rozpoczęli cykl zajęć z projektu „Zdrowo
jem, więcej wiem”. Dowiadują się na nich, jakie witaminy zawierają
poszczególne warzywa i owoce. Podczas lekcji prezentują w grupach
o nich wiersze. Uczniowie klas IV–VI biorą z kolei udział w konkursie „Warzywa i owoce jesienią”. Na stronach szkolnej gazetki „Heca”
uczniowie publikują najciekawsze przepisy na sałatki owocowe i warzywne. Zajęcia mają na celu uświadomienie uczestnikom, że owoce
i warzywa mają dużą wartość odżywczą, a ich obecność w codziennej
diecie jest niezbędna. Oprócz warzyw i owoców wszyscy uczniowie
otrzymują także kartonik mleka.
– Codziennie dbamy, aby uczniowie spożywali drugie śniadanie
w szkole i podkreślamy, jak ważny jest ten posiłek. Uczniowie biorą
także udział w konkursie na zielnik pod hasłem „Minieuroland inspiruje naturą”, który odbywa się pod patronatem MEN. Biblioteka
szkolna prowadzi również edukację prozdrowotną poprzez czytanie
literatury o tematyce zdrowego stylu życia oraz wykonywanie prac
plastycznych – mówią nauczyciele.
Aby lepiej uświadomić uczniom, że oprócz prawidłowego żywienia bardzo ważną rolę odgrywa codzienna aktywności fizyczna,
szkoła organizuje im szereg dodatkowych zajęć sportowych, także w
ramach innowacji pedagogicznych. Uczniowie mogą również uczestniczyć w zajęciach Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego
przy SP5. W tym roku szkolnym nadal kontynuowane są raz w ty-

Pracowite miesiące
w gimnazjum

fot. Gimnazjum nr 1

Już od początku września uczniowie wiślańskiego Gimnazjum
nr 1 nie tylko w tradycyjny sposób zdobywają wiedzę na lekcjach,
ale również uczestniczą w wielu różnych imprezach, wycieczkach
i warsztatach. Nauczyciele zorganizowali m.in. wyjazd na pokazowe lekcje pt. „Osobliwości świata fizyki” oraz „Spotkania z biologią” na Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz na warsztaty Wolnej
Szkoły Filozofii i Nauk Społecznych do Ustronia. Dzień Tabliczki
Mnożenia, który odbył się 30 września pozwolił wykazać się uczniom biegłością w zakresie matematyki, a Dzień Języków Obcych,
obchodzony 26 września dał okazję do sprawdzenia nie tylko umiejętności z języka niemieckiego czy angielskiego, ale i wielu innych
europejskich języków.

Uczniowie klas pierwszych mieli okazję lepiej się poznać w czasie wycieczek integracyjnych wraz ze swoimi wychowawcami, a klasy drugie poznawały swą małą ojczyznę na programowej wycieczce
do Cieszyna. Gimnazjaliści, poza zwiedzaniem muzeów i znanych–
nieznanych zakątków naszego miasta powiatowego (co stanowiło
przedmiot projektu edukacyjnego), uczestniczyli w spektaklu „Zemsta” w wykonaniu aktorów Sceny Polskiej w cieszyńskim teatrze. Z
kolei uczniowie klasy trzeciej obejrzeli spektakl teatralny w Teatrze
Banialuka w Bielsku–Białej.

Wiślańskie gimnazjum znane jest jednak z tego, że nie tylko podziwia cudzą pracę, ale we własnym zakresie przygotowuje spektakle
i programy artystyczne na najwyższym poziomie. Już w pierwszych
dniach września uczniowie klasy trzeciej pod opieką Ewy Śmiałkowskiej wystawili w miejskiej bibliotece spektakl na motywach
powieści „Quo Vadis”, a 14 października, w ramach uroczystości
wręczania Nagród Burmistrza dla najlepszych uczniów, program
artystyczny przygotowały Joanna Leszczyńska i Ewa Śmiałkowska
wraz ze swoimi wychowankami.
Szkoła jednak to nie tylko ciężka (choć jak widać także przyjemna
i urozmaicona) praca związana ze zdobywaniem wiedzy z kolejnych
przedmiotów szkolnych. Zadaniem szkoły jest również wychowywać,
pomagać zdobywać kompetencje społeczne, radzić sobie z problemami. O tych ostatnich ciekawie mówili wykładowcy w ramach projektu
profilaktycznego EXIT, przygotowanego przez Stowarzyszenie Fala.
W ramach programu dla uczniów klas II i III wystąpił w gimnazjum
folk–rockowy zespół ze Szkocji „Wandering Sons”. W czasie warsztatów prowadzący poruszali z uczniami tematy agresji, poczucia własnej
wartości czy tożsamości w świecie wirtualnym.
Początkiem października klasy drugie wzięły udział w akcji
sprzątania szlaków wiślańskich. Ponadto sportowcy kolejny rok z
rzędu zdobywają najwyższe miejsca na zawodach powiatowych w
lekkiej atletyce. W rankingu za ubiegły rok szkolny, wiślańskie Gimnazjum zajęło 1. miejsce w powiecie we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Uczniowie również dumnie reprezentowali
klasy sportowe, artystyczne i euroklasy w barwnym korowodzie w
czasie wiślańskich Dożynek, 17 września.
Na uwagę zasługują również liczne akcje przygotowywane przez
Samorząd Szkolny pod opieką Laury Morżoł. Już we wrześniu uczniowie mieli okazję uczestniczyć w prawdziwej kampanii wyborczej,
zakończonej debatą kandydatek na stanowisko przewodniczącego Samorządu. Jak podała komisja wyborcza w głosowaniu wzięło udział
234 uczniów. Nowy Samorząd przygotował m.in. gry i zabawy w
Dniu Chłopaka, kiedy to odbył się konkurs zaplatania warkoczy oraz
w Dniu Edukacji Narodowej dla wszystkich klas pod hasłem „…Kiedy uczeń przerósł mistrza…”, zaś zwycięzcy tej rywalizacji otrzymali
w nagrodę wyjście na basen „Tropicana” do Hotelu Gołębiewski.
Od początku roku szkolnego Zespół Szkół nr 1 w Wiśle realizuje
projekt „Klucz do lepszej edukacji” dofinansowany z funduszy Unii
Europejskiej. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, języka angielskiego oraz poradnictwa
zawodowego.
Zebrała: Edyta Soluch–Cieślar

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworniku w roku szkolnym 2016/2017
bierze udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół, organizowanym
przez Studium Prawa Europejskiego pod nazwą „Szkolny klub wolontariatu – II edycja”. Celem konkursu jest rozwijanie wśród uczniów
postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i
wrażliwości innych, kształtowanie postaw altruistycznych oraz dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
Od września szkoła przyłączyła się do akcji „Zakręć się na pomaganie” na rzecz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie,
która polega na zbiórce plastikowych nakrętek. Kolejnym wolontariatem jest akcja skierowana na rzecz pomocy zwierzętom leśnym.
Niedługo przyjdzie zima – ciężki czas dla dzikich zwierząt. Uczniowie SP5 postanowili pomóc im poprzez zbiórkę zwierzęcych przysmaków. Zebrane żołędzie i kasztany zostaną przekazane Kołu Łowieckiemu „Głuszec” w Wiśle Jaworniku.
Szkoła w Jaworniku przystąpiła również do akcji „Podaruj znicz
na Kresy”, organizowanej przez stowarzyszenie Wspólnota Polska.
Jak co roku, zapłoną one w dniu Wszystkich Świętych na opuszczonych, polskich grobach na Ukrainie.
Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców Wisły, a szczególnie z doliny Jawornika oraz uczniów i ich rodziców do wzięcia
udziału w akcjach organizowanych przez szkołę.
Opiekunowie
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fot. Przedszkole nr 3

Zagadnienie bezpieczeństwa dzieci należy do jednych z najważniejszych aspektów wychowania i edukacji. Dlatego w Przedszkolu
nr 3 już od najmłodszych lat staramy się naszym pociechom wdrażać
zasady bezpiecznych zachowań.
Tradycyjnie już początkiem roku szkolnego gościmy w placówce
przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. W bieżącym roku, wizyta
ta miała miejsce 3 października. Podczas pogadanki dzieci utrwaliły
sobie zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i poruszania się po ulicy. Dowiedziały się również, jak zachować się wobec
obcych osób oraz uświadomiły sobie znaczenie właściwego przewożenia dzieci samochodem. Na zakończenie spotkania przedszkolaki
otrzymały upominki w postaci odblaskowych emblematów.
Gościom z Policji i Straży Miejskiej serdecznie dziękujemy za
wizytę i zaangażowanie w edukację najmłodszych.
Aleksandra Michałek

fot. SOM im. J. Drozda

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
NA DRODZE!

Dzień Edukacji Narodowej w SOM
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła w Wiśle odbył się
uroczysty koncert. Melomanów przywitał ks. Waldemar Szajthauer,
proboszcz parafii.
W pierwszej części wystąpili uczniowie Społecznego Ogniska
Muzycznego: Laura Borecka, Oliwia Ścisłowska, Katarzyna Bandurska, Miriam Pilch, Julia Kowalska, Gaja Nowicka, Maja Kubaczka,
Agata Martynek (grupa rytmiczna), Kacper Śliż (akordeon), Tina Gaglione, Patrycja Pinkas, Joanna Pilch (flet), Patrycja Górniok (skrzypce), Anna Bujok (gitara) i Dżesika Czyż (fortepian). Uczniom akompaniowała Magdalena Gil.
Drugą część koncertu uświetnili goście z Czech. Był to chór ŠDS
(Štývarův dětský sbor) pod dyrekcją Aleny Kostkovej ze Szkoły Muzycznej w Trzyńcu. Chór ten ma liczne osiągnięcia w konkursach
krajowych i zagranicznych, a ostatnio zdobył 1. miejsce w Bratysławie. Partie solowe w utworze Jacopone da Todi pt. „Stabat mater”
zaśpiewały Lucia Valková i Michaela Ostruszková.
Dyrekcja SOM serdecznie dziękuje ks. Waldemarowi Szajthauerowi za umożliwienie koncertu w pięknie odnowionym kościele z
profesjonalnym nagłośnieniem, oraz sponsorowi przepysznego kołacza – Piekarni „U Troszoka”.
Dyrekcja SOM

Dzień Edukacji Narodowej w ZS–P nr 2 w Malince
opiekunów). Nowa „kadra pedagogiczna” miała nawet własny pokój
nauczycielski z kodowanymi drzwiami i opaskami umożliwiającymi ich otwarcie. Po dwóch godzinach lekcyjnych wielu z „belfrów”,
zmęczonych utrzymywaniem dyscypliny, stwierdziło jednak, że nauczycielami nigdy nie chcieliby zostać.
Warto dodać, iż Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprosiła dzieci do udziału w konkursie plastycznym „W zaczarowanym świecie
książek”. Konkurs miał zasięg powiatowy. Wzięło w nim udział kilkoro uczniów ZSP2, a nagrodzona została Klara Michałek z klasy II.
Ks. Leszek Czyż

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

Od wielu lat Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym nr 2 w Wiśle Malince, jest zarazem dniem samorządności. Po uroczystej akademii, podczas której uczniowie klasy
VI zaprezentowali kabaret „Z życia szkoły”, trzecioklasiści program
muzyczny, a także wręczono pracownikom szkoły własnoręcznie
zrobione przez uczniów prezenty, władzę nad szkołą przejął Samorząd Uczniowski. Uczniowie klasy VI, którzy do swojej roli przygotowywali się od wielu dni (niektóre dziewczyny zakupiły w tym
celu nawet nowe sukienki i buty!) wcielili się w nauczycieli i prowadzili zajęcia z uczniami klas młodszych (oczywiście pod okiem
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Nagroda im. Jana Bujaka wręczona
14 października w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle odbyły się gminne
obchody Dnia Edukacji Narodowej. Dla wiślańskiej społeczności oświatowej ma on szczególny charakter, gdyż w ramach obchodów tego święta
władze miasta nagradzają wyróżniających się uczniów oraz wręczają Nagrodę im. Jana Bujaka dla ucznia wybitnie uzdolnionego.
Tak też było i w tym roku, kiedy to już po raz ósmy Dzień Edukacji
Narodowej był obchodzony w tej właśnie formule. Po przywitaniu przez dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Gabrielę Polok–Otawę, przemówieniach oraz życzeniach kierowanych do pracowników oświaty złożonych przez burmistrza
Wisły Tomasza Bujoka, przewodniczącego Rady Miasta Janusza Podżorskiego, dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego
Szkół w Wiśle Sylwestra Foltyna, nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Andrzeja Kudełkę oraz przedstawicieli związków zawodowych ZNP i NSZZ
Solidarność, nagrodzono wyróżniających się uczniów i ich rodziców z poszczególnych szkół. Wyróżnienia otrzymali uczniowie i absolwenci:
– Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle: Hubert
Gunia, Mikołaj Giza, Kinga Cieślar, Dominika Cieślar,
– Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle: Paulina Ikas, Anna Bujok, Julia
Zawada, Łukasz Cieślar, Szymon Legierski, Mariusz Podżorski, Nikola
Kobielusz,
– Szkoły Podstawowej nr 3 im. B. Prusa w Wiśle: Małgorzata Szalbot, Emilia Procner, Nikola Nogowczyk,
– Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Seniora F. Michejdy w Wiśle: Natalia Kobyłecka, Natalia Kędzior, Dżesika Czyż, Joel Kojma, Julia Pilch,
– Szkoły Podstawowej nr 1 im. P. Stalmacha w Wiśle: Liliana Arsenicz, Daniel Heczko, Malina Cordova, Maciej Glajcar, Natan Lazar,
Mateusz Polok, Karina Stasiak, Aleksandra Gluza, Tomasz Wąsowicz,
Joanna Wiencek, Patrycja Górniok,
– Gimnazjum nr 1 w Wiśle: Anna Konieczny, Agata Chmura, Magdalena Sładczyk, Estera Byrtek, Paweł Cieślar, Natalia Cieślar, Piotr Polok, Maciej Śmiałkowski, Jeremiasz Bujok.

miotowym z Języka Polskiego, wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego „ALBUS”, wynik bardzo dobry w Ogólnopolskim
Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, IV miejsce w klasyfikacji generalnej w biegach narciarskich Ligi Regionalnej Grupy Azoty – Juniorka
2015/2016, V miejsce w Ogólnopolskim Spotkaniu UKS w biegach na
nartorolkach (dystans 2 km) 2014/2015, I miejsce w 41. Biegu Narciarskim o Istebniański Bruclik, wyróżnienie w kategorii prac plastycznych
w IX Powiatowym Konkursie Bibliotecznym „Pociąg do poezji”.
Podczas uroczystości burmistrz wręczył także nagrody dyrektorom
wiślańskich placówek oświatowych. Nagrody otrzymały: Gabriela Polok–
Otawa – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle, Barbara Stefańska – dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle, Grażyna Staniek – dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle, Elżbieta Szajtauer
– dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Wiśle, Katarzyna Czyż – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle, Alicja Maciążek
– p.o. dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich w Wiśle, Irena Wantulok
– pełniła funkcję dyrektora Przedszkola nr 2 w Wiśle do 31 sierpnia 2016 r.
Listy gratulacyjne z rąk burmistrza odebrali również nauczyciele,
którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego: Agnieszka Pliszczyńska – Zespół
Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Wiśle, Ewa Stanna – Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle i Elżbieta Śliwka
– Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wiśle. Gratulacje odebrała również Halina Fischer – główna księgowa Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wiśle, która jest związana z wiślańską
oświatą od ponad 33 lat i w tym roku planuje przejść na emeryturę.
Całą uroczystość, którą prowadziły nauczycielki ZS1 Joanna Leszczyńska i Ewa Śmiałkowska, uświetniły występy uczniów Zespołu Szkół
nr 1 w Wiśle.		
Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poetów. Tym razem prezentujemy dzieło Marii Szturc.

Po przyznaniu wyróżnień burmistrz Tomasz Bujok i przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wręczyli Nagrodę im. Jana Bujaka.
W tym roku otrzymała ją absolwentka Szkoły Podstawowej nr 3 im. B.
Prusa w Wiśle Malince Małgorzata Szalbot. Małgorzata była uczennicą
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w latach 2010–2016. Zawsze
wykazywała się dużym zaangażowaniem w życie klasy i szkoły. Jej zdolności, umiejętności, pracowitość i sumienność pozwoliły na osiąganie,
przez cały etap edukacyjny, bardzo dobrych i celujących wyników w
nauce oraz uzyskanie wysokich lokat w wielu konkursach i zawodach.
Łączy naukę z pasją sportową, trenuje w klubie sportowym biegi narciarskie. Małgorzata ma wszechstronne zainteresowania o czym świadczą
różnorodne konkursy, w których reprezentowała szkołę, m.in konkursy
plastyczne, matematyczne, z języka polskiego, z języka angielskiego,
konkursy biblioteczne, różnorodne konkurencje sportowe, biegi narciarskie. Najważniejszymi osiągnięciami Małgorzaty jest zdobycie: tytuł
laureata w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „OLIMPUS”,
wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny”,
II miejsce w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w
Beskidach”, tytuł laureata w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Literacki Świat Tuwima”, tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przed-

Smrek
Stoji somiutki nad potoczke,
Korzenie moczy se troszeczkę,
Wodziczce bystrej się dziwo,
Łónczy go z nió miłoś prowdziwo.
Tak tu pieknie, zielono,
Pod paproci łosłonó,
Żaby se w koło kumkajó,
Rybki zaś w wodzie pluskajó.
Ślimok się dropie po drzewie,
Dziubek ptok łotwiyro w śpiywie,
Słońce świyci złociście,
Głoszcze nałokoło liście.
Sarna przyszła do wody,
Bo zechciała łochłody,
Wrona skrze hań wysoko,
Sowa zdziywiono łotwiyro łoko.
Wszycko tu żyje zgodliwie,
Smrek stoji se w podziwie,
Niedaleko widzi mały laseczek,
Mo do braci kónseczek,
Nałokoło życie czuje,
Chocioż sóm se gazduje.
Fórt się tu cosi dzieje,
W gałązkach wiater wieje,
Smrek się dziwo z wysoka,
Żyje jak pón kole potoka.
Maria Szturc
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Pomimo że mamy dopiero listopad,
Jarmark Świąteczny zbliża się wielkimi
krokami i odbędzie się terminie 10-11
grudnia na Placu Hoffa w Wiśle.
Dzięki środkom pozyskanym przez
Stowarzyszenie Aktywni w Dziedzinie
będziemy gościć Orkiestrę Dętą z Tarnalelesz na Węgrzech, odbędą się polsko-węgierskie warsztaty wyrobu kartek
świątecznych, a oprócz tego przygotowanych zostanie wiele atrakcji
w klimacie świątecznych kolęd i pastorałek (m.in. koncert zespołu
Turnioki, spotkanie z Mikołajem, czy świąteczne wyroby domowej
roboty). Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na stronie www.wisla.pl w kalendarzu imprez.
Dorota Jamrozińska

POMÓŻ IM PRZETRWAĆ ZIMĘ!
Zima. Czas uwielbiany przez wielu. Pada śnieg, tworzy się bajkowy wręcz klimat. Jest to okres wyczekiwany przez miłośników jazdy
na nartach i snowboardu. Święta, Sylwester, ferie, wyjazdy, karnawał
– to są pierwsze skojarzenia, jakie mamy z okresem zimowym. Nie
możemy jednak zapominać o innych sprawach i istotach, które w tym
czasie potrzebują naszej szczególnej uwagi.
Dla wszystkich posiadaczy kotów zima to też czas, kiedy nasze
ukochane stworzenia wygrzewają się leniwie przy kaloryferze, na
parapecie, czy po prostu na naszych kolanach. Wiele z kotów wychodzących, postanawia w tym okresie pozostać w ciepłych domach
i mieszkaniach.
Nie wszystkie koty jednak mają tyle szczęścia. Wiele z tych pięknych zwierząt nie ma kolan do których mogłyby wrócić, położyć się i pomruczeć, ani parapetu, z którego mogłyby podziwiać padający za oknem
śnieg. Mowa tu o kotach wolno–bytujących. Każdy z nas je zna, każdy
z nas widzi takie koty codziennie – w drodze do pracy, czy podczas niedzielnego spaceru. Przemykają między zaparkowanymi samochodami,
biegają po trawnikach i chowają do piwnic. W lecie i na wiosnę są bardzo
widoczne, zimą jakby znikają z naszego pola widzenia.
Kwestia dożywiania kotów to bardzo ważny aspekt. Decydując
się na dokarmianie kotów, musimy pamiętać, żeby nie karmić wolno
żyjących zwierząt zbyt dużą ilością pokarmu, aby uniknąć sytuacji
kiedy zwierzę przyzwyczai się tylko do jednego miejsca stałego i
pewnego źródła pożywienia i zatraci swój naturalny instynkt zdobywania pokarmu. Pamiętajmy chodzi o dokarmianie, a nie karmienie.
Dobrym pomysłem jest podzielenie się odpowiedzialnością i dokarmianie kotów razem z innymi mieszkańcami. Zmniejszy to nasze
koszty, a dodatkowo sprawi, że poczujemy się częścią grupy działającej wspólnie na rzecz dobrej sprawy. Należy też pamiętać, że zimą
mięso, czy mokra karma mogą zamarznąć. Lepszym rozwiązaniem
jest więc pokarm suchy. Z tego samego powodu lepiej podawać kotom wodę ciepłą, niż zimną.
Schronienie i zapewnienie pokarmu to tylko podstawa opieki
nad wolno–bytującymi kotami, szczególnie zimą. Bez tych warunków koty, wbrew powszechnie panującej opinii zwierząt bardzo
wytrzymałych, mogą zimy nie przetrwać. Pamiętajmy, że koty wolno–żyjące są częścią miejskiego ekosystemu. Nie ma lepszej „broni”
przeciwko gryzoniom niż koty. Są też, o czym niektórzy zdają się zapominać, naszą wspólną odpowiedzialnością. Od stuleci towarzyszą
człowiekowi w codziennym życiu. A za niewielką pomoc, której w
tym okresie szczególnie potrzebują, koty odwdzięczą się z nawiązką,
pomocą wychwytując wspomniane gryzonie wiosną.
W okresie zimowym gminy są ustawowo zobowiązane do dokarmiania kotów wolno żyjących poprzez przekazanie społecznym karmicielom kotów suchej karmy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z panią Różą Tlałką w Urzędzie Gminy w Wiśle w pokoju 208.
Monika Miring
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fot. Koło Cyklistów „Góral”

Hohoho Jarmark!

„Górale” zakończyli sezon
2 października Wiślańskie Koło Cyklistów „Góral” symbolicznie zakończyło sezon rowerowy. Cykliści spotkali się pod
Zameczkiem Myśliwskim Habsburgów (siedziba PTTK/o. Wisła) i na rowerach ruszyli na ul. Kamienną.
Tam, w Barze „Pod Piramidą”, odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczne wyprawy naszych cyklistów. Po przejechaniu dystansu ok. 20 km uczestnicy mogli się posilić i w
pięknej scenerii powspominać swoje wojaże na jednośladach.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta w
osobach burmistrza Tomasza Bujoka i przewodniczącego Rady
Miasta Janusza Podżroskiego. – Fajnie, że zebrała się grupa zaangażowanych ludzi, których połączyła pasja do jazdy na rowerze. Grupa ta nie tylko potrafi się samodzielnie zorganizować i
wspólnie spędzać czas, ale przy okazji wycieczek rowerowych
z powodzeniem promuje Wisłę, również poza granicami kraju.
Bardzo dziękuję za tą działalność i jednocześnie cieszę się, że
coraz więcej młodych ludzi dołącza się do koła i jeździ na rowerach. Z całego serca życzę, by tych ludzi przybywało – mówi
gospodarz Wisły.
(luki)

PRZYGARNIJ MNIE
Witaj, znaleziono mnie błąkającego się około miesiąca temu.
Trafiłem do schroniska, nadano mi imię Gubi. Jest mi tutaj zimno i boję się wielu rzeczy. Jestem maleńkim pieskiem w średnim
wieku. Nie zajmę dużo miejsca w Twoim domu, wystarczy mi
miseczka z wodą i jedzeniem, krótki spacerek, a Ty zyskasz najlepszego przyjaciela.
Kontakt: 883 299 582

LETNIE MISTRZOSTWA
POLSKI

fot. Alicja Kosman/PZN

W dniach 7–9 października w Szczyrku i Wiśle rozegrano
Letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich i kombinacji
norweskiej. Bardzo dobrze spisali się polscy kadrowicze, którzy
dominowali w zawodach.

fot. Alicja Kosman/PZN

W pierwszym dniu LMP w skokach narciarskich (7 października) przyznano trzy komplety medali dla najlepszych juniorów.
Wśród Juniorów A Dominik Kastelik z Sokoła Szczyrk nie pozostawił rywalom żadnych złudzeń, kto jest najlepszy. Po skokach
na odległość 103,5 i 91 metrów (232,0 pkt.) zwyciężył nad swoim
klubowym kolegą Dawidem Krupą (91,5 i 87,5 m – 200,5 pkt.).
Trzeci był Łukasz Bukowski z Wisły Zakopane (96,5 i 83 m –
196,0 pkt.), a tuż za podium znalazł się Jakub Jurosz z WSS Wisła (88,0 i 80,5 m – 174,0 pkt.). Kategorię Junior B zdominowali
skoczkowie WSS–u. Wygrał Tomasz Pilch po dwóch dalekich
lotach na 110 i 103,5 metra (271,5 pkt.), a na drugiej pozycji ex
aequo sklasyfikowano Bartosza Czyża (106,5 i 101,5 m – 267,0
pkt.) i Pawła Wąska (105,5 i 102,5 m – 267,0 pkt). Z kolei wśród
Juniorów C triumfował Mateusz Gruszka z AZS Zakopane, skacząc 71,5 i 74,5 metra (239,7 pkt.), zaledwie 1,2 punktu stracił
do niego Karol Niemczyk z Klimczoka Bystra (72 i 73 m – 238,5
pkt.), a na najniższym stopniu podium stanął Patryk Hutyra z Sokoła Szczyrk (73,5 i 74 m – 227,0 pkt.). Blisko podium był wiślanin Szymon Jojko, który rywalizację zakończył na 4. pozycji (69,0
i 71,5 m – 225,1 pkt.). Tego dnia po raz pierwszy o tytuł mistrzyni

kraju walczyły kobiety. Wiślanki nie startowały, a wygrała Anna
Twardosz z Olimpijczyka Gilowice.
7 października w Szczyrku rozegrano także Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej (skok – skocznia HS–106 (K–95)
/ bieg na 10 km). Tytuł obronił wychowanek WSS Wisła Adam
Cieślar, który obecnie reprezentuje AZS AWF Katowice, wicemistrzostwo zdobył jego kolega klubowy Paweł Słowiok z Wisły
(+ 0.19,2), a trzeci był Paweł Twardosz z Olimpijczyka Gilowice (+ 1.34,0). Rozegrano również zawody w kategorii Junior C
(skok – skocznia HS–77 (K–70) / bieg na 7,5 km), w których złoto
wywalczył Mateusz Małyjurek z WSS Wisła, wyprzedzając Mateusza Jarosza z Wisły Zakopane (+1.16,7), oraz Macieja Korzeniowskiego z AZS–u Zakopane (+1.23,8).
8 października do rywalizacji przystąpili skoczkowie. Maciej
Kot z AZS–u Zakopane zdeklasował rywali podczas konkursu
indywidualnego na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince i po skokach na odległość 131,5 oraz 129,5 metra (292,4 pkt.
) pewnie stanął na najwyższym stopniu podium. Wicemistrzem
kraju został Kamil Stoch (127,5 i 125,5 m – 278,0 pkt.) z klubu
Eve–nement, a skład podium uzupełnił Klemens Murańka z Wisły
Zakopane, któremu dwukrotnie zmierzono odległość 122,5 metra
(244,7 pkt.). W pierwszej „10” znalazło się dwóch zawodników
WSS Wisła. Aleksander Zniszczoł był 5. (125,5 i 117,5 m – 239,1
pkt.), a Piotr Żyła 7. (120,0 i 120,5 m – 235,6 pkt.).

fot. Alicja Kosman/PZN

Sport

Tego samego dnia w Wiśle rywalizowali dwuboiści (skok –
skocznia HS–134 (K–120) / bieg na 10 km). Tym razem Paweł
Słowiok i Adam Cieślar zamienili się miejscami na dwóch najwyższych stopniach podium. Wygrał wiślanin, do którego mistrz
Polski ze Szczyrku stracił zaledwie 1,3 sekundy. Trzeci był Wojciech Marusarz z AZS–u Zakopane (+2.09,4).
Rywalizację LMP zakończył konkurs drużynowy w skokach
narciarskich, który rozegrano 9 października na skoczni im. Adama Małysza. Triumfował pierwszy zespół AZS Zakopane w składzie: Krzysztof Miętus, Krzysztof Leja, Andrzej Stękała i Maciej
Kot (972,8 pkt.). Tytuł wicemistrza kraju zgarnęli zawodnicy z
pierwszej ekipy klubu WSS Wisła, czyli Aleksander Zniszczoł,
Paweł Wąsek, Tomasz Pilch i Piotr Żyła (946,4 pkt.), natomiast na
najniższym stopniu podium stanęli skoczkowie z klubu Klimczok
Bystra w składzie: Piotr Kudzia, Jakub Wolny, Przemysław Kantyka i Bartłomiej Kłusek (783,6 pkt.). W zawodach drużynowych
wystartowało łącznie osiem zespołów. Na 6. miejscu konkurs
ukończyli skoczkowie drugiego zespołu WSS Wisła (607,4 pkt.).
(luki)
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Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego,
przedstawił 8 października w Wiśle nowego dyrektora koordynatora
Kadry Narodowej w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej
PZN – Adama Małysza. Mistrzowski duet – choć w innych rolach –
powraca, by wznieść polskie narciarstwo na jeszcze wyższy poziom.
Prezes Apoloniusz Tajner nakreślił podczas konferencji w Wiśle
zadania dyrektora koordynatora Kadry Narodowej w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej PZN. – Adam Małysz rozpoczyna
współpracę z trenerami głównymi i sztabami szkoleniowymi Kadr Narodowych w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej w zakresie organizacyjno–sportowym w roli doradcy, eksperta i koordynatora
programów szkoleniowych. Będzie pomagał w tworzeniu programów
szkoleniowych, koordynował współpracę pomiędzy Kadrami Narodowymi A, B i C (juniorów) w obu dyscyplinach narciarstwa klasycznego, a także doradzał w kwestiach sprzętu. Jako ekspert doradzać będzie
Zarządowi PZN oraz Szkołom Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku i
Zakopanem, a swoim profesjonalnym wizerunkiem wypracowanym w
narciarstwie będzie niewątpliwie wzmacniał pozycję Polskiego Związku Narciarskiego – poinformował prezes PZN.
Adam Małysz po zakończeniu kariery od dawna angażował się w
skoki narciarskie, a teraz będzie to robił w znacznie większym i sformalizowanym zakresie. – Przede wszystkim mam nadzorować pracę
trenerską i spinać wszystko w całość: kadry, szkoły. Koordynować
ich działania, a głównie pomagać, służyć swoim doświadczeniem i

spostrzeżeniami. Do tej pory robiłem to w podobny sposób, ale w
znacznie mniejszym zakresie, bo nie miałem na to czasu. Teraz, kiedy
mam więcej czasu postanowiłem więcej uwagi i energii poświęcić
skokom, czyli temu, w czym zawsze dobrze się czułem – wyjaśnia
wielokrotny mistrz świata. Zastrzega jednak, że nie będzie siedział za
biurkiem. – Nie nadaję się do pracy w biurze. Dla mnie najważniejsze
jest to, że umówiłem się z PZN na pracę w terenie. Chcę być blisko
sportu, a on nigdy nie stoi w miejscu – podkreśla Adam Małysz.
Z nowej funkcji Małysza bardzo cieszy się trener główny Kadry
Narodowej Stefan Horngacher. – Bez wątpienia Adam będzie dla nas
dużym wsparciem. To profesjonalista, był czołowym skoczkiem narciarskim i wie wszystko o tym sporcie. Bardzo się cieszę, że będzie
pracował z nami w Polskim Związku Narciarskim. (mat. prasowe)

fot. Alicja Kosman/PZN

MISTRZOWSKI DUET POWRACA

Reprezentacja Polski to pierwsza ekipa, która zaprezentowała skład
na inaugurację Pucharu Świata w Kuusamo (25–26 listopada). Adam
Małysz, dyrektor koordynator Kadry Narodowej w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej PZN uważa, że jest to słuszna decyzja.
W Predazzo w połowie października spotkały się wszystkie
trzy Kadry Narodowe w skokach narciarskich. To był ostatni
przegląd wojsk przed sezonem zimowym?
Adam Małysz: Na samym początku przygotowań ustalono, że
kadry spotkają się na początku i na końcu lata. Wspólne zgrupowanie
na koniec sezonu letniego pozwoliło na to, by zobaczyć jak wygląda
sytuacja, kto gdzie będzie startował. Myślę, że to było bardzo fajne zgrupowanie, całkiem dobre skoki chłopaków. Trening przebiegł
według planu i to jest najważniejsze. Celem było przede wszystkim,
aby Kadry A i B znalazły się w jednym miejscu, by zobaczyć kto na
ostatnie przygotowania do sezonu i pierwsze starty w Pucharze Świata przejdzie pod opiekę trenera Horngachera, a kto zacznie sezon od
Pucharu Kontynentalnego.
W tym roku bardzo wcześnie zapadła decyzja o składzie na
Puchar Świata w Kuusamo.
Myślę, że to jest dobra idea. Zawsze czekało się do samego końca, była wielka nerwówka, później często nie wychodziło, żeby zgrać
wszystkie kadry, by mogły się sprawdzić w jednym miejscu. Bywało
tak, że Kadra A jechała na pierwszy śnieg, a Kadra B nie miała na
to budżetu. Najlepszym rozwiązaniem jest więc to, by takie rzeczy
wcześniej ustalić. Wiadomo, jeśli podczas pierwszych startów zawodnicy nie będą w dobrej formie, to po prostu się ich wymieni i na
kolejne pojadą ci najlepsi, którzy zostali w kraju lub startują aktualnie
w Pucharze Kontynentalnym lub FIS Cup.
Oprócz sześciu zawodników z Kadry Narodowej A szansę
startu w Kuusamo otrzyma Aleksander Zniszczoł. Jak prezentował się w Predazzo?
Olek skakał bardzo dobrze, a przede wszystkim bardzo równo.
Wszystkie skoki były jednakowo dobre. Na pewno po zgrupowaniu
we Włoszech zasłużył na powołanie na Puchar Świata.
W sztabach szkoleniowych kadr w skokach narciarskich pracuje w tym roku jeszcze więcej osób niż wcześniej. To konieczne?
Większość światowych mocarstw w skokach narciarskich ma bardzo duży sztab i trzeba przyznać, że to robi wrażenie, ale co najważniejsze, w dzisiejszym sporcie małe szczegóły odgrywają ważną rolę i
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to bardzo ważne, by nie zostać z tyłu. Cały czas trzeba szukać i uzupełniać małe punkciki. One wydają się na początku mało znaczące, ale na
koniec robi się z tego 20–30 punktów, a to już może mieć znaczenie.
Jakie są dalsze plany dyrektora koordynatora Kadry Narodowej w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej PZN?
W samych skokach jest na pewno dużo pracy – to kadry, szkoły,
trenerzy klubowi. Nie chcę zamykać się w samych kadrach, na pewno
pomogę, gdy trenerzy klubowi i szkolni będą potrzebować pomocy.
Jeśli natomiast chodzi o kombinację norweską, to jest ona bardziej
zamknięta w sobie. Trochę unikają mojej obecności, nie wiem dlaczego. Na pewno się z nimi spotkam w najbliższym czasie i wyjaśnimy wiele spraw. Chciałbym to wszystko skoordynować w taki sposób, by oni uzyskali więcej wiedzy od skoczków. Wiadomo, teraz już
jest późno, zaczyna się sezon zimowy i ich drogi się rozejdą. Ale w
przygotowaniach na wiosnę, latem i jesienią chciałbym, by czasem
mieli zgrupowania razem ze skoczkami, żeby mogli z tego czerpać
wiedzę. Oczywiście, jeśli będą potrzebować ode mnie pomocy, to ja
jestem cały czas otwarty, tylko też nie mogę czegoś robić na siłę. Jeśli
widzę, że jest chęć, to pomogę.
Podczas mistrzostw Polski w Wiśle odbyło się szkolenie dla trenerów klubowych. Czy takie spotkania będą odbywać się cyklicznie?
Mamy taką nadzieję. Trenerzy sami wyszli z taką inicjatywą. Wydarzenia ostatniego roku spowodowały, że pojawiło się wiele pretensji
ze strony trenerów klubowych, że zostali trochę odsunięci i nie wiedzą,
co się dzieje. Dlatego chcemy takie spotkania organizować. Szczególnie skierowane są one do młodych trenerów, którzy chcą się dowiedzieć, co dzieje się w kadrze,
ale przede wszystkim wiele
się nauczyć, na przykład od
trenera Stefana Horngachera.
Bardzo się cieszę, że komentarze trenerów są pozytywne,
bo to uskrzydla organizatorów,
że warto było się podjąć tego
zadania.
Autor: Alicja Kosman
– rzecznik prasowy Kadry
Narodowej w skokach
narciarskich
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Adam Małysz o składzie na Kuusamo: Myślę, że to jest dobra idea

Skakali o Puchar Burmistrza
15 października na skoczniach w Wiśle Centrum odbyły się Międzynarodowe Zawody w Skokach Narciarskich o Puchar Burmistrza
Miasta Wisła Beskidzkie Nadzieje 2016. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Klára Ulrichová (TJ Frenštát pod
Radhoštem), Sara Tajner (SS–R LZS Sokół Szczyrk), Wojciech Troszok (WSS Wisła), Wiktor Szozda (WSS Wisła), Tymoteusz Cienciała
(WSS Wisła) oraz Martin Opálka (TJ Rožnov pod Radhoštěm).
Dalekie skoki przy pięknej pogodzie obejrzało sporo kibiców.
Oto miejsca zawodników WSS Wisła w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
– Dziewczęta – skocznia HS–40 (K–37): 4. Wiktoria Kiersnowska;
– Dziewczęta – skocznia HS–20 (K–19): 2. Karolina Kiraga, 4.
Nikola Konderla, 5. Paulina Czepczor;
– Rocznik 2003–2004 – skocznia HS–40 (K–37): 1. Wojciech
Troszok, 3. Miłosz Krzempek, 6. Piotr Cieślar, 10. Jakub Wisełka,
11. Tadeusz De Mulder, 12. Grzegorz Mitręga;
– Rocznik 2005–2006 – skocznia HS–40 (K–37): 1. Wiktor Szozda, 6. Wojciech Cieślar, 14. Mateusz Staroń, 18. Kacper Botor;
– Rocznik 2007–2008 – skocznia HS–20 (K–17): 1. Tymoteusz
Cienciała, 3. Jakub Żyła, 6. Mikołaj Wantulok, 11. Jan Króżołek, 14.
Mikołaj Gaczkowski;
– Rocznik 2009 i młodsi – skocznia HS–10 (K–9): 2. Bartłomiej
Króżołek, 3. Jan Pilch, 9. Michał Cieślar, 13. Nikola Kiersnowska.
(luki)

STRACILI POZYCJĘ LIDERA
Październik nie zaczął się dobrze dla piłkarzy WSS Wisła, występujących w okręgówce. Pierwszego dnia minionego miesiąca nasz zespół uległ na wyjeździe w prestiżowych derbach Kuźni Ustroń 0:1. Szansa
na rehabilitację pojawiła się 9 października, gdy na Jonidle podopieczni
Tomasza Wuwra podejmowali LKS Bestwina. Remis 4:4 (gole: Marcin
Jasiński, Jakub Kubica, Szymon Płoszaj, Mateusz Tomala) i kolejna strata
punktów sprawiła, że wiślanie stracili pozycję lidera tabeli. Na szczęście
15 października nasz zespół pokonał na wyjeździe LKS 99 Pruchna 3:0 po
hat–tricku Szymona Płoszaja i wrócił na zwycięską ścieżkę.
Kolejny mecz nasza drużyna rozegrała 23 października i ponownie dopisała do swojego okazałego dorobku komplet oczek. Wicelider rozgromił 6:1 LKS Leśna po golach Dariusza Ruckiego (3),
Szymona Płoszaja (2) i Sebastiana Juroszka. Miniony miesiąc zespół
WSS zakończył wyjazdową wygraną w Ciścu. 30 października podopieczni trenera Wuwra pokonali tamtejszego Maksymiliana 5:0, a
na listę strzelców wpisali się: Dawid Mazurek, Szymon Płoszaj (2),
Dariusz Juroszek i Dariusz Rucki.
Po 13. kolejkach WSS Wisła zajmował 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 34 pkt. i bilansem bramek 57:12.
Październik był także miesiącem intensywnej pracy dla naszych
zespołów młodzieżowych. Podopieczni Kamila Kotrysa na początku
mierzyli się z LKS–em Pogórze. Trampkarze wygrali 3:1 (Piotr Olszak, Robert Gomola, Paweł Poloczek), a juniorzy 2:0 (Michał Pilch,
Mirosław Wałach). Kolejnym rywalem był LKS 99 Pruchna, z którym trampkarze wygrali 7:0 (Robert Gomola 3, Piotr Olszak 3 i Gabriel Boś), a juniorzy prowadzili do przerwy 3:0 (Mirosław Wałach,
Michał Pilch i Tomasz Cieślar), ale rywale nie wyszli na drugą połowę, więc zarządzono walkower na korzyść wiślan. Dobra passa młodych futbolistów została przedłużona poprzez wygrane z Beskidem
Brenna. Trampkarze wygrali 3:2 (Seweryn Tatara 2, Kacper Kiraga),
a juniorzy 3:1 (Mirosław Wałach 2, Mateusz Cieślar).
W kolejnych grach ekipa WSS–u również świetnie się prezentowała.
W rywalizacji z Wisłą Strumień trampkarze wygrali 1:0 (Maciej Szlachta), a juniorzy zremisowali 2:2 (Tomasz Gomola, Tomasz Cieślar), natomiast w ostatnim dwumeczu rundy, przeciwko LKS Goleszów trampkarze zanotowali porażkę 0:2, a juniorzy wygrali 5:0 (Mateusz Cieślar 2,
Tomasz Cieślar, Mirosław Wałach, Waldemar Szarzec).
Na półmetku sezonu trampkarze w III lidze zajmują 6. pozycję z
dorobkiem 18 pkt. i bilansem goli 21:30, natomiast juniorzy są wiceliderami tabeli z dorobkiem 24 pkt. i bilansem goli 40:9.

MALINKA WYGRYWA LETNIĄ
SPARTAKIADĘ DOLIN
1 października odbyła się Letnia Spartakiada Dolin 2016, rozgrywana w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński
– program aktywizacji społeczno–zawodowej w obszarze pomocy
społecznej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.
Sportowe spotkanie trwało od godziny 8:00 rano do godziny 15:00
po południu. Rozegrano 16 konkurencji, w których startowało w sumie
240 zawodników, reprezentujących wszystkie wiślańskie doliny. Oprócz
zawodników zebrali się licznie kibicujący im przyjaciele i członkowie rodzin. Każdy z siedmiu przewodniczących Zarządów Osiedli kompletował
przedstawicielską drużynę. W punktacji ogólnej zwyciężyła Malinka.
– To jest taki moment, w którym jako wiślanie możemy się
spotkać i integrować. Dziękuję Zarządom Osiedli za zmobilizowanie mieszkańców oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
za sprawną organizację i przeprowadzenie spartakiady. Gratuluję i
dziękuję wszystkim uczestnikom rywalizacji. Zwycięzcy w nagrodę
pojadą na wycieczkę, a tym którym nie udało się wygrać, spotkają
się na wspólnej imprezie – mówił Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Rywalizacja sportowa oraz liczne rozmowy podczas Letniej Spartakiady Dolin integrowały całe środowisko lokalne. Jako organizatorzy
serdecznie dziękujemy za przychylność i pomoc w organizacji imprezy
Pani Dyrektor i pracownikom Zespołu Szkolnego nr 1 w Wiśle Centrum za udostępnienie obiektów szkolnych oraz przygotowanie przez
kuchnię pysznego bigosu, którym również mogli się poczęstować
uczestnicy imprezy. Dziękuję Przewodniczącym i członkom Zarządów
Osiedli za ich pracę włożoną w kompletowanie drużyn.
Anna Bujok – MOPS Wisła
Letnia Spartakiada Dolin 2016 – Wyniki:
Centrum Jawornik Głębce Malinka Czarne Obłaziec
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Sezon 2016/17 w II lidze koszykówki kobiet zainaugurował zespół Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka w Wiśle.
Koszykarki z Wisły w pierwszym meczu, 8 października, zmierzyły się z KS JAS–FBG Zagłębie II Sosnowiec. Po słabszej pierwszej kwarcie nasze dziewczyny ambitnie goniły wynik, jednak ostatecznie uległy faworyzowanym rywalkom 55:61 (8:23, 17:10, 15:19,
15:9). Skład ISWJ Wisła w tym pojedynku wyglądał następująco:
Marcelina Strządała (18), Beata Szarzec (14), Justyna Brańka (12),
Katarzyna Raszka (5), Justyna Pilch (4), Agata Tomala (2), Karolina
Podżorska, Stefania Seniow i Gabriela Kosek.
W drugim ligowym spotkaniu, 15 października podopieczne Przemysława Kurzoka i Daniela Arsenicza grały z UKS LA–Basket Piekary Śląskie. Przewaga rywalek przez długą część meczu była widoczna, a skończyło się na porażce wiślanek 62:77 (11:21, 14:18, 22:11,
15:27). Skład ISWJ Wisła w meczu z LA–Basket: Marcelina Strządała
(28), Beata Szarzec (15), Katarzyna Raszka jr. (7), Justyna Brańka
(4), Justyna Pilch (4), Gabriela Kosek (2), Agata Tomala (2), Karolina
Podżorska, Katarzyna Raszka, Stefania Seniow i Ewelina Heczko.
Kolejny mecz pierwsza drużyna ISWJ rozegrała 23 października
na wyjeździe z RMKS Rybnik. Nasze koszykarki przegrały na wyjeździe 58:75 (16:8, 17:16, 10:20, 15:31). Skład ISWJ Wisła w tym spotkaniu wyglądał następująco: Marcelina Strządała (24), Beata Szarzec
(12), Karolina Podżorska (8), Justyna Brańka (6), Agata Tomala (5),
Katarzyna Raszka (3), Justyna Pilch, Stefania Seniow.
Miniony miesiąc nasze dziewczyny zakończyły wygraną z AZS
Politechnika Częstochowa. 29 października wiślanki pokonały ry-

Ruszyła sekcja tenisa
stołowego

że Wiślańskie Orły wzmacniają swoją pozycję i rozbudowują swoje struktury. Do piłki nożnej dołączyła sekcja kendo, która ma już
ugruntowaną pozycję w naszym mieście, a teraz grupa pozytywnie
zakręconych pasjonatów tenisa stołowego postanowiła nie tylko grać
i reprezentować Wisłę, ale również zająć się dzieciakami i dać im
możliwość trenowania ping–ponga. To bardzo cenna inicjatywa, za
którą dziękuję, gdyż grupa „Wiślanie” robi to całkowicie społecznie.
Do tego panowie sami kupują sprzęt, doposażają hale sportowe i pokazują, że bardzo im zależy na tym, żeby ta dyscyplina sportu się w
Wiśle rozwijała. Za tą działalnością idzie również wsparcie ze strony
Polskiego Związku Tenisa Stołowego, za co dziękuję i jeszcze raz
gratuluje wszystkim osobom, dzięki którym ta sekcja powstała – komentował Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Spotkanie rozpoczął Paweł Juchniewicz, jeden z założycieli UKS
Wiślańskie Orły, który powitał zaproszonych gości, zawodników i
rodziców, którzy licznie stawili się na spotkaniu. Następnie zaprosił
Sekcję Kendo „Genryoku” do zaprezentowania tej tradycyjnej sztuki
walki. Po efektownym pokazie przyszedł czas na okolicznościowe
przemówienia i pierwszy trening tenisa stołowego, który poprowadził trener sekcji Zdzisław Felski.
Zajęcia z tenisa stołowego odbywają się w poniedziałki (18:00–
20:00) i piątki (16:30–18:30). Zapraszamy!		
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

3 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku zainaugurowała swoją działalność sekcja tenisa stołowego.
Szkolenie z ping–ponga będzie prowadził Uczniowski Klub Sportowy Wiślańskie Orły.
Klub dotychczas zajmował się szkoleniem młodych piłkarzy,
teraz poszerza swoją działalność. Do sekcji piłki nożnej dla dzieci
i młodzieży, dołączają Wiślańska Sekcja Kendo „Genryoku” oraz
sekcja tenisa stołowego, która zainaugurowała swoją działalność 3
października. Podczas imprezy zorganizowanej przez UKS Wiślańskie Orły obecni byli m.in.: burmistrz Wisły Tomasz Bujok, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 Katarzyna Czyż, prezes UKS Wiślańskie
Orły Tomasz Pepłowski, oraz zawodnicy i trenerzy. Gościem specjalnym spotkania była Bożena Waldowska, małżonka prezesa Polskiego
Związku Tenisa Stołowego Wojciecha Waldowskiego, która wręczyła gospodarzowi miasta okolicznościową koszulkę.
– Jako osoba uprawiająca sport, cieszę się, że w naszym mieście pojawiła się możliwość uprawiania tenisa stołowego. Widzimy,

walki na wyjeździe 91:54 (28:14, 22:14, 21:18, 20:8). Zagrały: Beata
Szarzec (38), Marcelina Strządała (15), Justyna Pilch (13), Karolina
Podżorska (12), Justyna Brańka (9), Stefania Seniow (4), Katarzyna
Raszka jr. i Magdalena Setnik.
Sezon rozpoczęły także młodzieżowe drużyny ISWJ Wisła. Oto
wyniki poszczególnych grup:
– juniorki U–18: (wyjazd) Olimpia Wodzisław Śląski 20:100.
– kadetki U–16: (dom) UKS SP 27 Katowice 46:47, (wyjazd) Stal
Brzeg 55:73;
– młodziczki U–14: (dom) Olimpia Wodzisław 36:92, (wyjazd)
Gwarek Pawłowice 21:111;
– mini koszykówka 2005: turniej w Wodzisławiu Śląskim –
RMKS Rybnik 16:44, Olimpia Wodzisław Śląski 15:48;
– mini koszykówka 2006 (na zdjęciu): turniej w Pawłowicach –
Gwarek Pawłowice 60:16, UKS LA–Basket Piekary Śląskie 62:14.
(luki)

fot. ISWJ Wisła
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27 września na terenie Ośrodka Sportowego „Jonidło” w Wiśle
odbyły się sztafetowe biegi przełajowe. Do rywalizacji przystąpiły
reprezentacje wszystkich wiślańskich szkół podstawowych.
Zawody miały dość niecodzienny przebieg, gdyż tak się zdarzyło,
że reprezentanci poszczególnych szkół, zarówno w kategorii chłopców
i dziewcząt, zajęli… te same miejsca. Pierwsze miejsce zajęły reprezentacje ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Centrum, na drugiej pozycji rywalizację ukończyły drużyny z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 z
Malinki, a na trzecim sztafety ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Jawornika.
Czwarte lokaty wywalczyły reprezentacje z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 z Głębiec, a tuż za nimi uplasowali się reprezentanci i
reprezentantki ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Czarnego.
(luki)

fot. WCK

fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

28 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie
odbyła się uroczystość, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia Powiatu Cieszyńskiego za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2015. Uhonorowano również szkoły i gminy, które zajęły
trzy pierwsze miejsca we współzawodnictwie sportowym dzieci i
młodzieży w roku szkolnym 2015/2016.
Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znalazło się
dwóch sportowców związanych z naszym miastem. To pochodząca z
Wisły Karolina Chrapek (narciarstwo alpejskie) i reprezentant WSS
Wisła Adam Cieślar (kombinacja norweska). Ponadto wyróżnienia
otrzymali: Piotr Żyła (skoki narciarskie), Adam Chrapek (narciarstwo
alpejskie), Radosław Sobczyk (lekkoatletyka) i Joachim Krężelok
(lekkoatletyka).
Po raz kolejny najlepszą szkołą w powiecie cieszyńskim we
współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży okazało się Gimnazjum nr 1 w Wiśle, które w klasyfikacji szkół tego szczebla za rok
szkolny 2015/16 zajęło 1. miejsce. Wśród szkół ponadgimnazjalnych
na 3. miejscu znalazło się LO im. P. Stalmacha w Wiśle.
Gmina Wisła także zalicza się do grona najlepszych. W klasyfikacji gmin, które zwyciężyły we współzawodnictwie sportowym
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku
szkolnym 2015/2016, Wisła uplasowała się na 2. miejscu tuż za gminą Brenna. Brawo!					
(luki)

Szkolne bieganie na przełaj

fot. Jakub Matuszny

Wiślańskie Gimnazjum najlepsze,
Gmina Wisła druga, „Stalmach” trzeci

TENIS W STYLU RETRO

fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

24 września na kortach tenisowych w ośrodku sportowym
„Jonidło” odbył się Turniej Tenisa Retro. Panie i panowie stoczyli emocjonujące mecze, grając starymi, drewnianymi rakietami.
W tym roku wśród kobiet 1. miejsce wywalczyła Renata Wysocka
(Sosnowiec), 2. Dorota Jamrozińska (Wisła), a 3. Magda Kożuch
(Wisła). Wśród panów triumfował Zbigniew Czajor (Sosnowiec),
2. był Mariusz Łojas (Sosnowiec), a 3. Krzysztof Gołombek (Wisła). Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wspaniałe emocje oraz
dobry humor, nie tylko na korcie, ale i poza nim. Dziękujemy też
sympatykom i kibicom, jak również fundatorom nagród: Janinie i
Krzysztofowi Antas – organizatorom turnieju, firmie ICE–Cafe, Naleśnikarni „Buba”, OW „Beskidy” i Wiślańskiemu Centrum Kultury.
Zapraszamy w przyszłym roku!			
(luki)

WIŚLANIN Z KORONĄ
Krzysztof Hatlas z Wisły w Koronie Dolnego Śląska. Biegacz z
Perły Beskidów zdobył pierwsze miejsce w Biegu Piastów i Maratonie Wrocławskim.
Ukończenie Biegu Piastów na głównym dystansie i 34. PKO
Wrocław Maratonu uprawniało do zdobycia Korony Dolnego Śląska w Maratonach. Każdy, kto ukończył wspomniane dystanse, został uhonorowany wyjątkową statuetką oraz pamiątkową koszulką.
Korona posiada swoje klasy, o których barwie decyduje łączny czas
zawodnika w obu zawodach.

Wspaniałą wiadomością jest dla nas
fakt, że mieszkaniec Wisły, Krzysztof Hatlas, został sklasyfikowany na 1. miejscu
łącznie w Biegu Piastów i Maratonie Wrocławskim. Dzięki zdobyciu Korony Dolnego Śląska zwycięzca jest także uprawniony
m.in. do zniżek na dystansie 50 km CT w
41. Biegu Piastów w 2017 roku oraz 50%
zniżki na dystansie maratonu w 35. PKO
Wrocław Maratonie w 2017. Gratulujemy!
Źródło: OX.PL
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SPORTOWY KALEJDOSKOP

23–24 września w Zakopanem odbyła się impreza kolarska
• WJoydniach
Ride Night. Wystąpił w niej Tomasz Raszyk z Wisły, który zajął

•

•
•

•
•

•
•
•

16. miejsce wśród juniorów w konkurencji Dual Slalom, oraz 7. miejsce w kategorii Asy w konkurencji Downhill.
Aleksander Zniszczoł zajął 17. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który rozegrano 30 września w
niemieckim Klingenthal. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Dzień
później, 1 października, w ostatnich zawodach cyklu nasz skoczek był
8., a triumfował Słoweniec Jurij Tepes. W klasyfikacji końcowej LPK
zawodnik WSS Wisła został sklasyfikowany na 5. pozycji (337 pkt.).
W „generalce” punktowali również dwaj jego klubowi koledzy – 77.
Bartosz Czyż (20 pkt.) i 83. Paweł Wąsek (12 pkt.). Triumfował reprezentant Niemiec Markus Eisenbichler (618 pkt.).
Piotr Żyła (WSS Wisła) zajął 15. miejsce w konkursie FIS Grand Prix
w skokach narciarskich, który odbył się 1 października w austriackim
Hinzenbach. Zwyciężył Maciej Kot.
Świetnie spisali się zawodnicy WSS Wisła w konkursach FIS Cup
w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnovie, które odbyły się w
dniach 1–2 października. W pierwszym konkursie na 2. stopniu podium stanął Paweł Wąsek, 7. był Bartosz Czyż, a na 23. pozycji został sklasyfikowany Tomasz Pilch. W drugim konkursie było jeszcze
lepiej – Paweł Wąsek był 1., Bartosz Czyż 4., a Tomasz Pilch 11. W
klasyfikacji końcowej letniej edycji FIS Cup Paweł Wąsek został sklasyfikowany na 3. pozycji.
Blisko osiem tysięcy uczestników wzięło udział w imprezie Biegnij
Warszawo 2016, która odbyła się 2 października w stolicy Polski. Dystans 10 km pokonało dwóch reprezentantów Wisły: Zbigniew Wrzecionko (2327. miejsce, 533. w grupie M–40) oraz Bogusława Niemiec
(4911. miejsce, 308. w grupie K–20).
Piotr Żyła (WSS Wisła) zajął 26. miejsce w finałowych zawodach Letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które rozegrano 2 października w niemieckim Klingenthal. Zwyciężył Maciej Kot, pieczętując
swój triumf w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Polak uzbierał 580
pkt. Jedyny sklasyfikowany wiślanin Piotr Żyła zajął w „generalce”
44. pozycję z dorobkiem 55 pkt.
2 października w Katowicach odbył się PKO Silesia Marathon. Spośród kilku startujących wiślan najszybciej dystans pokonał Radosław
Troszok, kóry zajął 141. lokatę i 58. w kategorii wiekowej M–30.
W dniach 7–9 października w Bielsku–Białej odbyły się zawody Polish Open w karate WKF. Jakub Baron z Wisły zajął 3. miejsce w
kumite młodzieżowców oraz 7. w kumite seniorów (do 84 kg).
8 października w czeskiej miejscowości Frenštát pod Radhoštěm odbyła się 41. edycja zawodów w skokach narciarskich „O Czekoladową
Nagrodę”. W kategorii 2007–2008 triumfował Tymoteusz Cienciała
(WSS Wisła), natomiast pozostali nasi skoczkowie zajmowali następujące pozycje: 6. Miłosz Krzempek, 8. Wojciech Troszok, 16. Jakub
Wisełka, 17. Piotr Cieślar (rocznik 2003–2004), 5. Wiktor Szozda, 20.

Opracował: Mariusz Hombek

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)
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Wojciech Cieślar (rocznik 2005–2006), 4. Mikołaj Wantulok (rocznik
2007–2008), 18. Jan Pilch (rocznik 2009–2010).
8 października w Świeradowie–Zdroju odbyły się dwunasty i zarazem
ostatni maraton rowerowy z cyklu Bikemaraton 2016. Marek Dudkiewicz z Wisły zajął w nim 57. miejsce oraz 4. w grupie M–5.
9 października w Rožnovie pod Radhoštěm odbyły się zawody o statusie Mistrzostw Czech. Z naszych skoczków startował tylko Tymoteusz
Cienciała, który zajął 3. miejsce w roczniku 2007–2008.
13 października w Cieszynie odbył się finał powiatowy sztafetowych
biegów przełajowych szkół ponadgimnazjalnych. W gronie chłopców
3. miejsce zajęła reprezentacja LO im. P. Stalmacha w Wiśle.
16 października w Wiśle rozegrano kolarskie zawody MTB w jeździe
indywidualnej na czas pod górę MEGIW Uphill Stożek 2016. Zwycięzcą zawodów okazał się Krzysztof Grudzień z Ustronia, który wyprzedził
Grzegorza Kubaczkę ze Skoczowa oraz Piotra Śliwińskiego z Gliwic. W
gronie kobiet najlepsza okazała się Rita Malinkiewicz z Zatora. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Rita Malinkiewicz,
Marta Biksa z Kędzierzyna–Koźla, Piotr Śliwiński, Adrian Biksa z Kędzierzyna–Koźla, Krzysztof Grudzień, Sławomir Graca z Dankowic,
Bogusław Kramarczyk z Kęt oraz Andrzej Krzempek z Gliwic.
Tomasz Goryczka zajął 9. (Hardtail), a Marek Goryczka 12. miejsce
(Full) w zawodach z cyklu Local Series of Downhill, które odbyły się
16 października w słowackiej miejscowości Sihelné.
Mateusz Małyjurek zajął 15. miejsce w Letnich Mistrzostwach Czech
w kombinacji norweskiej, które odbyły 16 października w Libercu.
Zarazem zawodnik WSS Wisła okazał się najlepszy w gronie młodzików (rocznik 2001–2002).
18 października w Chybiu odbył się finał powiatowy sztafetowych biegów przełajowych szkół podstawowych i gimnazjów. W rywalizacji gimnazjalistek 2. miejsce wywalczyła reprezentacja wiślańskiego Gimnazjum
nr 1. Chłopcy nie chcieli być gorsi od swoich koleżanek i w zmaganiach
męskich zajęli 3. lokatę. W rywalizacji szkół podstawowych wiślańska
„Jedynka” zajmowała 5. (dziewczęta) i 11. miejsce (chłopcy).
22 października w Zakopanem odbył się Alpin Sport – Tatrzański Bieg
pod Górę. W rywalizacji wystartowali trzej wiślanie reprezentujący
Grupę Beskidzką GOPR – Dariusz Cieślar był 111. (22. w M–40),
Krzysztof Kempny 160. (67. w M–30), a Wojciech Troszok 195. (76.
w M–30).
W dniach 22–23 października odbył się cykl ekstremalnych biegów
górskich Łemkowyna Ultra Trail, podczas których zawodnicy rywalizowali na kilku dystansach od 30 do 150 kilometrów. Łukasz Adamik
z Wisły był 10. w Łemko Maratonie, przebiegając trasę o długości 48
km w nieco ponad pięć godzin.
23 października w Gliwicach odbył się III Półmaraton Gliwicki. Dystans biegu pokonała Iwona Boś z Wisły, która była 226. wśród kobiet
(66. w K–40).
Marek Goryczka stanął na podium w drugiej edycji zawodów w zjeździe rowerowym DH Gruníky, które odbyły się 23 października w słowackiej miejscowości Sihelné. Zawodnik z Wisły był 2. w kategorii
Junior.						
(luki)

KĄCIK SZACHOWY

To gra środkowa, należy kontynuować grę wyszukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata.
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14 października zakończył się sezon 2016 piłkarskiej Ligi 6 o
Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Poniżej wyniki dwóch październikowych kolejek spotkań.
XIII kolejka: Lisy FC – Knaga Bambo FC 3:0 (wo.), FC Malinka – Epompa.pl 1:6 (Remigiusz Pilch – Jakub Głuszak 2, Marcin Wójtowicz 2, Marcin Szlauer, Daniel Słowiok), Beatris – Czarne
Nadleśnictwo 5:3 (Tomisław Tajner, Przemysław Polok, Tomasz
Wuwer, Kamil Turoń, Błażej Krzempek – Samuel Pilch, Salomon
Pilch, Mirosław Marek), Głębce–Karolowy Dwór – Łabajów Young
6:4 (Mirosław Wantulok 2, Krzysztof Wantulok 2, Amadeusz Dzius
2 – Jakub Jurosz 2, Dominik Jurosz, Tomasz Gomola);
XIV kolejka: Epompa.pl – Beatris 4:2 (Artur Adamczyk 2, Jakub
Głuszak, Kamil Miedziak – Przemysław Polok, Kamil Turoń), Czarne Nadleśnictwo – Głębce–Karolowy Dwór 7:4 (Mirosław Marek 4,
Grzegorz Bujok, Adam Pilch, Samuel Pilch – Krzysztof Wantulok
2, Amadeusz Dzius, Mirosław Wantulok), Łabajów Young – Lisy
FC 1:3 (Jakub Jurosz – Mateusz Pilch 2, Mateusz Madzia), Knaga
Bambo FC – FC Malinka 0:3 (wo.).
Tabela
Miejsce

Nazwa drużyny

Mecze Punkty Bramki

Bezpośredni
bilans

1

Epompa.pl

14

31

72:44

4 pkt., 9:7

2

Beatris

14

31

59:38

1 pkt., 7:9

3

Lisy FC

14

24

55:49

3 pkt., 3:3*

4

Czarne Nadleśnictwo

14

24

50:36

3 pkt., 3:3

5

FC Malinka

14

21

46:62

6

Głębce–Karolowy Dwór

14

19

59:54

7

Łabajów Young

14

3

46:82

8

Knaga Bambo FC

14

13

32:54

fot. Łukasz Bielski

Liga 6 zakończona

Cross Games Wisła 2016
16 października po raz pierwszy w naszym mieście odbyły się
zawody Cross Games Wisła. Impreza pierwotnie miała odbyć się na
boisku wielofunkcyjnym w Parku Kopczyńskiego, jednak ze względu na opady deszczu i zimno, została przeniesiona do sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków.
W zawodach rywalizowało 7 zawodniczek i 14 mężczyzn. Jak na
pierwszy raz to bardzo dobry wynik. Organizatorzy zawodów – grupa SCI Trainers, zaplanowali walkę w trzech konkurencjach: cross
games kobiet i mężczyzn, przysiady kobiet i wyciskanie sztangi mężczyzn. By zaliczyć każdą z prób należało wykazać się wielką siłą i
znakomitą kondycją fizyczną.
W zawodach cross games w kategorii kobiet zwyciężyła Eliza Jasińska, 2. miejsce zajęła Ewa Nawrot, a 3. Katarzyna Kajstura. W rywalizacji panów najlepszy był Tomasz Brudny, 2. lokatę wywalczył
Paweł Wilim, a 3. Sebastian Balcerzak. W konkurencji przysiadów
wygrała Anna Sikora, przed Katarzyną Kajsturą i Małgorzatą Heczko. Natomiast w wyciskaniu sztangi z ławeczki bezkonkurencyjny
był Damian Gontarz, na 2. stopniu podium stanął Michał Cichy, a na
3. Krzysztof Krauze. Gratulujemy!
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

* – decydował gol zdobyty na wyjeździe
Drużyna Knaga Bambo FC po trzech walkowerach została wycofana z rozgrywek. Zespół został przesunięty na ostatnie miejsce w
tabeli, ale jego wyniki zostały zachowane, gdyż rozegrał ponad 50%
meczów w sezonie.
Po emocjach sportowych, w dniu rozgrywania ostatniej kolejki, odbyło się podsumowanie Ligi 6. Podczas spotkania w Chacie
Olimpijczyka Jasia i Helenki nagrody najlepszym drużynom oraz
zawodnikom wręczała Ewa Zarychta, kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, który był organizatorem rozgrywek. Życzenia i gratulacje składał zawodnikom także
burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Nagrody rzeczowe otrzymały drużyny: Epompa.pl (na zdjęciu) – mistrz, Beatris – wicemistrz, i Lisy
FC – trzecie miejsce, a nagrody indywidualne: Krzysztof Ogrodzki
(Beatris) – najlepszy bramkarz, Mateusz Pilch (Lisy FC) – najlepszy
piłkarz, Jakub Głuszak (Epompa.pl) – król strzelców (22 gole), Remigiusz Pilch (FC Malinka) – nagroda fair play oraz Ryszard Olszar
– sędzia Ligi 6. 					
(luki)

echo WISŁY

31

ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
11 listopada (piątek) – Obchody Święta Niepodległości – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny, Kaplica pw. św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu
12 listopada (sobota) – Górska Przygoda 2016 – Hotel Podium
16–17 listopada (środa–czwartek) – VI Festiwal Piosenki Europejskiej – Państwowa Szkoła Muzyczna filia w Wiśle
17 listopada (czwartek) – Projekcja filmów dokumentalnych i
spotkanie z reżyserem Włodzimierzem Pawlakiem – Miejska Biblioteka Publiczna
18–20 listopada (piątek–niedziela) – Akcja „Wisła za połowę”
– Wisła
19–20 listopada (sobota–niedziela) – Steel Cup – V Mistrzostwa Polski Firm Branży Stalowej, Metalowej i Przemysłu Ciężkiego
– Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków
21 listopada (poniedziałek) – XXIV Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski im. L. Krop – Muzeum Beskidzkie
26 listopada (sobota) – Wiślańskie Jendryski – OSP Jawornik
3 grudnia (sobota) – Mikołajkowy Marsz Nordic Walking
– Pl. B. Hoffa
10–11 grudnia (sobota–niedziela) – Jarmark Świąteczny
– Pl. B. Hoffa
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca
imprezy

KRONIKA POLICYJNA
– 23 września na Kopydle mieszkaniec Wisły rozbił kilofem szybę od
samochodu VW Passat, należącego do innego wiślanina, powodując straty
o wartości 500 złotych. Dodatkowo sprawca groził właścicielowi pojazdu. Policjanci ujęli krewkiego mieszkańca, który za swoje czyny odpowie
przed sądem.
– 29 września na ul. Wyzwolenia zatrzymano mieszkańca Wisły, który jechał VW Golfem, mając w organizmie ok. 1,5 promila alkoholu.
– 30 września w Malince dokonano kradzieży siatki ogrodowej o wartości ok. 900 złotych. Straty poniosło Nadleśnictwo Wisła.
– 12 października na ul. Malinka wpadł nietrzeźwy mieszkaniec naszego miasta, który prowadził VW Passata pod wpływem ok. 1 promila
alkoholu. Pół promila “wydmuchała” mieszkanka Wisły, którą policjanci
zastopowali 21 października na ul. Głębce za kółkiem Opla Corsy. Z kolei
22 października ul. Zameczek VW Passatem jechał również nasz mieszkaniec, któremu alkomat pokazał ok. 1,2 promila alkoholu.
– 23 października w jednym z hoteli w centrum miasta turystce skradziono telefon komórkowy marki Sony Xperia Z3, którego wartość oszacowano na ok. 1000 złotych.
– 31 października przy ul. Kopydło, w wyniku nieprawidłowej eksploatacji agregatu prądotwórczego, doszło do jego wybuchu. Mieszkaniec
Wisły obsługujący agregat z obrażeniami ciała trafił do szpitala.
– Tegoroczna Akcja „Znicz” w Wiśle przebiegła bardzo spokojnie.
Funkcjonariusze informują, iż nie doszło do żadnych zdarzeń drogowych
oraz nie odnotowano żadnych przestępstw.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

W dniu 1 listopada funkcję zastępcy komendanta Komisariatu
Policji w Wiśle objął podkom. Tomasz Domagała (na zdjęciu). Nowy
funkcjonariusz ma za sobą 22 lata służby, a poprzednio był specjalistą
Wydziału Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie.

