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ATRAKCYJNY PAŹDZIERNIK

Piknik Spadochroniarski, Od Tyrolu po Beskidy, II Beskidzka Wystawa królików, gołębi rasowych oraz drobiu
ozdobnego czy Dzień Edukacji Narodowej – w październiku

w Wiśle wiele się działo! Zapraszamy do przeczytania niniejszego numeru „Echa Wisły”, w którym znajdą Państwo wiele
ciekawych artykułów!
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fot. Archiwum Biblioteki Śląskiej

Nagroda im. Karola Miarki przyznawana jest od roku 1983 osobom
indywidualnym za upowszechnianie kultury i nauki na Górnym Śląsku.
Początkowo wyróżnienie nadawali wojewodowie czterech województw:
bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego. Obecnie przyznają ją marszałkowie województw śląskiego i opolskiego.

mi jawor”, którą Adam i
Andrzej Niedobowie stworzyli pod koniec lat 60.
ubiegłego wieku, stała się
nieoficjalnym hymnem górali beskidzkich. Andrzej
Niedoba po ukończeniu
studiów polonistycznych
pracował jako spiker w
telewizji w Krakowie, a
później w Katowicach. Pisał również artykuły publicystyczne i reportaże, pracował w jedenastu śląskich i zaolziańskich redakcjach. W 1978
roku debiutował jako dramaturg sztuką „Skoczek” w Teatrze Polskim w
Bielsku-Białej. Wydał zbiory reportaży „Siedemdziesiąt dziewięć godzin
nocy” (1981), „Piekłoniebo” (1989), a także „Matka Ziemia” (2017). Jest
autorem dramatów „Rajska jabłonka”, „Pakamera”, „Górlandia”, „Kim
pani jest?”. Ta ostatnia sztuka była pokazywana w Teatrze Telewizji, a
zagrały w niej Krystyna Janda i Mirosława Dubrawska. Na szczególną
uwagę zasługuje dramat „Rajska jabłonka”, który otrzymał I nagrodę
w konkursie ogłoszonym przez miesięcznik teatralny „Dialog” w 1985
roku. Napisany gwarą utwór ze względu na poruszaną tematykę nie mógł
zaistnieć na deskach teatralnych w latach 80. „Rajska jabłonka” miała
swoją prapremierę dopiero w 2016 roku z okazji jubileuszu 65-lecia Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.
(luki)

Miło nam poinformować, że w roku 2017 laureatem tej prestiżowej
nagrody został mieszkaniec Wisły Andrzej Niedoba. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 6 listopada w gmachu Biblioteki Śląskiej
w Katowicach. W uroczystości udział wziął sam laureat oraz delegacja z
miasta Wisła w osobach burmistrza Tomasza Bujoka i dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia dr Renaty Czyż.
Andrzej Niedoba urodził się 30 października 1940 roku w Nawsiu na
Zaolziu. Jego stryj Władysław Niedoba, znany jako Jura spod Grónia, był
jednym z założycieli Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Czeskim
Cieszynie i jej wieloletnim kierownikiem artystycznym. Ojciec Adam
Niedoba w 1950 roku założył Zespół Regionalny „Wisła”. Pieśń „Szu-
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Andrzej Niedoba z Nagrodą
im. Karola Miarki

Listopad 2017

Z prac Rady Miasta Wisła
W październiku podczas obrad Komisji Rady Miasta Wisła podejmowano następujące tematy:
– stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016–2017,
– analiza stanu realizacji prac w budynku przy ul. Dziechcinka
4 w kontekście obowiązującej umowy,
– przygotowanie do sezonu zimowego (wykorzystanie wszelkich możliwości promocji miasta podczas imprez światowej rangi,
przy zaangażowaniu minimalnej wysokości środków własnych),
– gospodarka miejskim zasobem mieszkaniowym, socjalnym i
komunalnym oraz cmentarzem komunalnym – porównanie z kontrolą z roku 2015 przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną,
– wypracowanie zasad zgłaszania i rozpatrywania wniosków o
zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 26 października. Na początku obrad minutą ciszy uczczono pamięć wieloletniego sekretarza miasta
Jana Cieślara w rocznicę jego śmierci. Ponadto na sesji Radnym i
Burmistrzowi przedstawił się nowy dowódca ochrony Rezydencji
Prezydenta RP w Wiśle st. chor. BOR Ireneusz Szczotka, a także
podziękowano za pracę odchodzącemu na emeryturę kierownikowi
Referatu Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Krzysztofowi
Lipińskiemu.
Jednym z głównych tematów obrad było określenie stawek podatków i opłat lokalnych w roku 2018 (szczegółowa informacja na
ten temat pojawi się w grudniowym numerze gazety – red.). Podjęto
w tym zakresie pięć uchwał:
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w przedmiotowym podatku (12 głosów „za” – jednogłośnie),
– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 30
października 2014 roku zmieniającej Rady Miasta Wisła z dnia 31
października 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w przedmiotowym podatku (10 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji oraz informacji o podatkach i opłatach lokalnych (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania
deklaracji oraz informacji o podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia
2010 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty

targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie).
W kolejnych punktach obrad Rada Miasta Wisła jednogłośnie
przyjęła informację nt. stanu realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2016/2017 oraz informację o złożonych oświadczeniach
majątkowych (11 „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Podczas sesji podjęto uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 marca
2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania
ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła
własności nieruchomości: dz. nr 46 oraz dz. nr 47/2 położonych w
Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Wisła z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” (jednogłośnie),
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w
Wiśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Pawła Stalmacha
w Wiśle (11 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wiśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Adama Mickiewicza
w Wiśle (11 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle w
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Bolesława Prusa w Wiśle
(11 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ks. Seniora Franciszka Michejdy w Wiśle w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im.
Ks. Seniora Franciszka Michejdy w Wiśle (11 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 5 w Wiśle (11 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 w Wiśle (11 „za”, 1 „przeciw”),
– zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie).
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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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
W związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym oraz w
celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i
środowisko, szczególne w naszej turystycznej miejscowości, tak
chętnie odwiedzanej w sezonie narciarskim, Burmistrz Miasta Wisła
zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców o zastosowanie w
piecach ogrzewanych węglem tzw. rozpalania od góry.
Jak palić w piecu żeby było efektywnie?
Ogrzewanie węglowe nie musi być uciążliwe. Możesz spalać węgiel i drewno efektywniej oraz bez dymu i wcale nie potrzebujesz do
tego pieca za 10 tysięcy złotych. Nowoczesne kotły podajnikowe nie
kopcą, lecz nie dzięki „doklejonej” do niej elektronice, ale za sprawą
przemyślanego sposobu palenia, który w nich zastosowano. Według
tej samej zasady możesz palić w swoim, tanim piecu.
Poznaj sposoby na spalenie węgla i drewna bez dymu: rozpalanie od góry
Rozpalanie od góry to przeniesienie warstwy żaru z dołu na górę
paleniska. Budowa kotła się nie zmienia, powietrze nadal płynie spod
rusztu ku górze. Jednak żar pomału schodzi ku dołowi (z równą łatwością jak w paleniu od dołu wędrował ku górze), a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść przez żar, gdzie
ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą czyste spaliny, a w miejsce dymu powstaje więcej ciepła.

Plusy rozpalania od góry
Zamiast tradycyjnego wkładu, najpierw uzupełniamy palenisko
węglem, na nim układamy trochę drewna (po całej powierzchni węgla), a dopiero na wierzchu rozpałkę. W ten sposób wkład zacznie
palić się od góry, dzięki czemu niżej ułożony węgiel dalej będzie
osuszany, jednak tym razem jego opary, żeby wydostać się kominem
na zewnątrz, będą musiały przejść przez rozpaloną górną warstwę,
gdzie ulegną spaleniu. Odzyskamy energię, która do tej pory uciekała
nam wraz z cugiem, a dzięki temu będziemy zużywać mniej węgla.
Ponadto spalanie odgórne sprawia, że:
– dym to właściwie lekko widoczna mgiełka złożona niemal z
samej pary wodnej,
– mniej zanieczyszczasz środowisko, bo z dymu wypalane są trujące substancje,
– nie musisz, co jakiś czas dokładać węgla do paleniska, dzięki
czemu nawet w nocy masz ciepło, a jednorazowe rozpalenie ogrzewa

Uwaga przedsiębiorcy! Nowe
zasady opłacania składek ZUS
Od 1 stycznia 2018 roku nowe przepisy ułatwią opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zamiast kilku wpłat na
różne rachunki bankowe, wystarczy jeden przelew na jeden rachunek
składkowy.
Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz
wysyłać tylko jeden przelew łącznie na: ubezpieczenia społeczne
(emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych).
Więcej informacji na stronie internetowej ZUS: http://www.zus.
pl/eskladka.
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mieszkanie nawet przez cały dzień (w zależności od pieca i rodzaju
paliwa),
– powstaje mniejsza ilość popiołu, czyli ruszt się tak nie zabija i
powietrze spokojnie może cyrkulować w komorze spalania.
O czym warto wiedzieć
Piec powinien być możliwie w jak najlepszym stanie. Wszelkie
nieszczelności spowodują większe zaciąganie powietrza, co może
się skończyć przegrzaniem wody i doprowadzić do wad w instalacji
wodnej. Oczywiście drożność kominów i stan techniczny pozostałych komponentów również nie powinien odbiegać od standardu, ale
to norma i tyczy się nie tylko spalania od góry.
Początkowo nie wykładamy całego paleniska węglem. Najlepiej
użyć do tego połowy porcji, jaka zmieściłaby się w piecu, rozpalić
ją i obserwować czas spalania oraz temperaturę (pomocne są kotły
wyposażone w elektroniczne czujniki i program sterujący np. dmuchawą). Z kolejnymi dniami można zwiększać dawkę, aż uzyskamy
optymalne osiągi.
Przygotowując się do rozpalenia w piecu, na sam spód paleniska należy wyłożyć najgrubsze węgle lub szczapy drewna, a na nie
te mniejsze. Dolne drzwiczki należy lekko uchylić, a w górnych otworzyć otwory napowietrzające. Jeżeli rozpałka słabo się pali lub
gaśnie (zakładając, że użyłeś suchego drewna) otwórz szerzej dolne
drzwiczki. Natomiast jeśli dym nadal będzie gęsty i ciemny, to będzie to wskazywało na zbyt mocne zaciąganie powietrza do paleniska, wtedy należy przymknąć dolne drzwiczki lub zmniejszyć obroty
dmuchawy, jeżeli piec taką posiada. Metodą prób i błędów ustalamy
najlepsze ustawienie, które później będziemy stosować cały czas.
W pierwszych dniach warto co jakiś czas zaglądać do kotłowni i
kontrolować pracę pieca.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci!
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu,
grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskie w Wiśle

Deratyzacja: jesień 2017
Mając na uwadze zapisy art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz zapisy § 27 i 28 uchwały nr XXV/326/2016 Rady
Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła,
Burmistrz Miasta Wisła przypomina o obowiązku przeprowadzenia
akcji deratyzacji na obszarach zabudowy mieszkalnej, produkcyjnej,
handlowej i usługowej w terminie jesiennym.
Deratyzacja powinna być przeprowadzona za pomocą dostępnych środków w handlu oraz w sposób zgodny z zaleceniami producenta oraz przy zachowaniu oznakowania i zabezpieczenia przed
dostępem osób trzecich miejsc wyłożenia środków deratyzacyjnych.
Koszty deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości. UM Wisła

2 października 2017 roku w Akademii Sztuk Teatralnych w
Krakowie podczas inauguracji 72. roku akademickiego 2017/2018
wręczono medale i odznaczenia wybitnym członkom kadry pedagogicznej. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. dr hab. Włodzimierz
Szturc z Wisły, pracownik naukowy ATS i UJ.
Podczas uroczystości prowadzonej przez rektor AST prof. Dorotę
Segdę wykład inauguracyjny wygłosił znany aktor, prof. Jan Peszek.
Następnie uroczyście wręczono medale i odznaczenia. Srebrny Krzyż
Zasługi otrzymał prof. Włodzimierz Szturc, od początku swojej drogi
naukowej związany z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziałem Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego (obecnie Akademii Sztuk Teatralnych,
która przyjęła imię Stanisława Wyspiańskiego i ma dwóch patronów).
Krzyż Zasługi to cywilne odznaczenie państwowe nadawane od
1923 roku. Jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa
lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych
obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi nadaje Prezydent RP.
Profesorowi serdecznie gratulujemy!		
(drc)

Współpraca Wisła – Turčianske Teplice

fot. UM Wisła

Krzyż Zasługi dla Profesora

Kładka na Jonidle gotowa!
W październiku zakończył się remont kładki dla pieszych w okolicach Wisły Jonidło. Piesi znów mogą korzystać z wyremontowanego obiektu.
Kładka, ze względu na fatalny stan techniczny, od ponad roku była
zamknięta. Dzięki modernizacji turyści i mieszkańcy znów mogą z niej
bezpiecznie korzystać. W trakcie modernizacji kładki m.in.: naprawiono i zabezpieczono antykorozyjne powierzchnie betonowe, dokonano
renowacji konstrukcji lin stalowych, oczyszczono i zabezpieczono
antykorozyjne balustrady, wymieniono w całości drewniany pomost.
Całość inwestycji pochłonęła 104 550,00 złotych brutto. Wykonawcą
robót była firma Mosty Tarnobrzeg Sp. z o.o.		
(luki)

fot. UM Wisła

Wisła oraz Turčianske Teplice wspólnie przygotowują się do
aplikowania o środki Programu INTERREG V–A Polska – Słowacja. W ramach pierwszej osi priorytetowej Programu Wisła zamierza
zgłosić projekt polegający na rewitalizacji skweru naprzeciwko domu
handlowego „Świerk”.
Modernizacja alejek, uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia
oraz dodatkowe oświetlenie mające na celu wyeksponowanie pomnika Juliana Ochorowicza oraz prawie czterystuletniego dębu szypułkowego – to zadania zaplanowane do realizacji. W projekcie przewidziano również zewnętrzną ekspozycję dedykowaną partnerskiej
miejscowości oraz postaci tamtejszego malarza Mikuláša Galanda,
któremu poświęcona jest słowacka część wspólnego projektu.
Wyniki konkursu poznamy pod koniec pierwszej połowy 2018 roku.
Paulina Szotkowska

Budżet Obywatelski 2018

fot. Łukasz Bielski

Przypominam, że trwa nabór propozycji zadań w ramach Budżetu
Obywatelskiego na rok 2018. Propozycje zadań należy zgłaszać w
okresie do 15 listopada 2017 roku poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018, osobiście lub pisemnie. Zgłaszanie
propozycji jest również możliwe podczas zebrań z mieszkańcami
ogłaszanych przez Zarządy Osiedli. Głosowanie na projekty odbędzie
się w dniach 1–28 grudnia 2017 roku.
Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Budżet Miasta –> 2018 –> Budżet obywatelski na rok 2018”.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

PODZIĘKOWANIA OD KGW

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Z okazji jubileuszu 60–lecia Koła Gospodyń Wiejskich z Wisły
Głębiec, Burmistrz Miasta Wisła Pan Tomasz Bujok do życzeń dla
wszystkich pań dołożył obietnicę opłacenia kosztów autokaru na wycieczkę do Warszawy. Wycieczka odbyła się w dniach 12–13 października br., został na nią zaproszony również Pan Burmistrz z małżonką.
Stolica jest bardzo piękna, zobaczyłyśmy dużo, ale nie wszystko. Atmosfera była wspaniała, humory dopisywały i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś Warszawę odwiedzimy. Chcemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację wycieczki bardzo serdecznie podziękować,
a w szczególności Panu Burmistrzowi za prezent i obecność na tej krótkiej wyprawie do stolicy. Dziękujemy!!!		
Maria Byrt

echo WISŁY

5

Wieści z biblioteki

Biblioteka poleca

Dzień Głośnego Czytania
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle już po raz trzeci zorganizowała Dzień Głośnego Czytania, który tej jesieni odbył się 28 września
przy Pomniku Źródeł Wisły. Okazją do spotkania w nietypowej scenerii stał się obchodzony właśnie Rok Rzeki Wisły, która swój początek
bierze w naszym mieście.
Na początku spotkania odczytana została wierszowana zagadka,
która dotyczyła rzeki Wisły. Dzieci wysłuchały także krótkiej historii
pomnika. Następnie na scenę zaproszeni zostali nagrodzeni uczniowie
– wzorowi czytelnicy bibliotek szkolnych ze wszystkich wiślańskich
dolin, którzy w roku szkolnym 2016/2017 wypożyczyli największą
ilość książek. Nagrody wręczył Sylwester Foltyn, sekretarz miasta,
wykonano też pamiątkowe zdjęcia. Kolejnym punktem programu
były warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru „Bajkowe
Skarbki Śląska”. Aktorzy nawiązali wspaniały kontakt z dziećmi, które aktywnie uczestniczyły w mimicznych ćwiczeniach, kalamburach,
scenkach i tańcach, których motywem przewodnim była rzeka Wisła.
Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie zostali też zaproszeni na słodki poczęstunek.
Serdecznie dziękujemy dzieciom i opiekunom za udział w kolejnym spotkaniu popularyzującym czytelnictwo i Rok Rzeki Wisły,
które odbyło się w ramach realizowanego przez bibliotekę zadania
pt. „Legendy i podania od źródeł Wisły” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury z programu Kultura – Interwencje 2017.
Wanda Kubień

fot. MBP w Wiśle

Catherine Poulain, Wielki marynarz,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017.
„Wielki marynarz” to autobiograficzna opowieść o szukaniu przygód, zmaganiu się z siłami natury i również pełna emocji historia walki
z własnymi słabościami. Autorka wspomnień pochodzi z małego prowansalskiego miasteczka. Mając zaledwie dwadzieścia lat wyruszyła
samodzielnie na podbój świata by – jak podkreśla – nie umrzeć z nudów. Jej wyprawa nie była lekkim, przyjemnym zwiedzaniem Europy
i innych kontynentów. Na swoje utrzymanie Catherine ciężko pracowała, m.in. w fabrykach, na plantacjach owoców i na statkach. Dziesięcioletnia harówka na rybackich kutrach była dla niej tak wielkim
przeżyciem, że postanowiła opisać ją w książce. W świecie zdominowanym przez mężczyzn, młoda Francuzka musiała wciąż udowadniać,
że jest nie tylko równie dobra, ale i lepsza niż oni. Nie zniechęcały jej
ani złośliwe uwagi, mało wybredne dowcipy, dyskryminacja, a nawet
to, że za swoją pracę otrzyma jedynie część wynagrodzenia wypłacanego mężczyznom. Dopuszczona do świata ciężko pracujących fizycznie
mężczyzn, zaczęła zgłębiać nie tylko tajniki rybołówstwa, ale i prywatnego życia niektórych kolegów. Ze zdziwieniem odkryła, że nieraz za
fasadą obojętności i nieprzystępności kryje się wrażliwy mężczyzna.
Interesującą opowieść o pracy alaskańskich rybaków i niebanalna
historia niezwykłej kobiety jest godna polecenia!
Katarzyna Majgier, Gra pozorów (Kuchennymi drzwiami, t. I),
Zwierciadło, Warszawa 2016.
Kraków u schyłku XIX wieku. Czasy Młodej Polski. Teodor
Lutoborski właściciel kamienicy na ulicy Grodzkiej zapisuje w testamencie spadek, który wywraca do góry nogami życie klepiącego
biedę artysty i młodego służącego. Czy ta zmiana otworzy przed nimi
nowe możliwości? W tym samym czasie z podkrakowskiego wiej-

skiego dworku wyrzucają młodą podkuchenną Zosię, matkę nieślubnego dziecka, która nie ma nic do stracenia i wyrusza do Krakowa
szukać pomocy. Ścieżki tych bohaterów niespodziewanie się splotą.
Gra pozorów to w nieco ironiczny, ale jakże dosadny i barwny
sposób przedstawione historie niepospolitych mieszkańców Krakowa. To również pierwszy tom z cyklu Kuchennymi drzwiami dający
przekrój ówczesnego społeczeństwa, jakie na przełomie XIX i XX
wieku było poddawane szerokim zmianom społecznym i światopoglądowym. Warto przeczytać!
Krzysztof Piersa, Komputerowy ćpun, Wydawnictwo MUZA
SA, Warszawa 2015.
Nietypowa pozycja podejmująca ważny problem uzależnienia od
gier komputerowych trafia nie tylko do pokolenia młodych, ale też i
tych bardziej dojrzałych czytelników (graczy). Głównym rozgrywającym w tej opowieści jest Krzysiek, który poświęcił 20 lat swojego
życia na permanentne przeprowadzki do wirtualnej rzeczywistości.
Dziś żałuje tych straconych chwil, dni, lat. Niczym alkoholik staje
przed nami i wyznaje: byłem uzależniony od życia on–line, nie popełnij mojego błędu. Przełom w jego życiu nastąpił, gdy pamiętnego
sierpnia 2011 roku grupa chińskich hakerów postanowiła się włamać,
między innymi na jego konto i ogołocić, jego budowaną przez tysiące
godzin postać, do skarpetek. Nie zgadniecie, co wtedy poczuł... wolność. Tak radość i wolność od codziennego logowania i walki o przetrwanie w świecie, którego tak naprawdę nie ma. Warto przeczytać!
Oprac. MBP Wisła
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fot. MBP w Wiśle

5 października odbyła się wycieczka tematyczna na Baranią Górę
pt. „Literaci u źródeł Wisły” śladami badaczy, pisarzy i poetów XIX
i XX wieku. Rankiem przed biblioteką spotkali się uczestnicy wyprawy, którzy razem z przewodnikiem Stanisławem Cendrzakiem, udali
się na przystanek. Autobus dowiózł turystów do Wisły Czarnego.
Kiedy grupa dotarła do Doliny Czarnej Wisełki oczekiwała na nią
pani Magdalena Mijal, specjalistka do spraw ochrony przyrody i edukacji, pracownik Nadleśnictwa Wisła. Wiedza uczestników została
poszerzona o informacje przyrodnicze, np. na temat struktury lasu,
w którym do niedawna świerk pospolity zajmował ponad 95% powierzchni. Jednak z uwagi na zamieranie świerczyn nastąpiła przebudowa drzewostanu. W obecnej chwili proporcje gatunkowe wynoszą:
75% świerk pospolity, 25% – buk zwyczajny i jodła pospolita z domieszkami innych gatunków. Każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę przyrodniczy folder i breloczki.

Dalej grupa podążała ścieżką edukacyjną, która pokrywa się z czarnym szlakiem turystycznym. Ścieżkę rozpoczynającą się przy leśniczówce Leśnictwa Czarne w Wiśle Czarne, tworzą punkty odpoczynkowe i tablice informacyjne. Łącznie jest ich 25. Niestety ze względu
na deszcz grupa dotarła tylko do polany Przysłop. W schronisku można
było wreszcie zdjąć mokre peleryny, osuszyć się i posilić. W przytulnym miejscu znalazł się czas na rozmowę o literatach i badaczach,
którzy opisali źródła Wisły, wśród których byli m.in.: Apoloniusz
Tomkowicz, Ludwik Zejszner, Wincenty Pol, Jacek Jan Łobarzewski,
Bogumił Hoff, Władysław Orkan, Gustaw Morcinek czy Jan Sztaudynger. Ze względu na panującą aurę wyprawa zakończyła się na Przysłopie i jak niektórzy poeci, którzy bez powodzenia próbowali dotrzeć
do źródeł Wisły, grupa musiała wrócić do centrum.

fot. MBP w Wiśle

Premiera w Wiśle

Premierowa prezentacja nowego wydania pieśni Jerzego Trzanowskiego (1592–1637) odbyła się dnia 12 października w Wiśle.
U stóp Baraniej Góry ewangelicy najdłużej śpiewali z kancjonału
„Cithara sanctorum”, bo aż do 1922 roku. W Wiśle również zachowało się wiele egzemplarzy tego luterańskiego przeboju wydawniczego.
Nowego przekładu 28
pieśni Jerzego Trzanowskiego dokonał znany cieszyński poeta Zbigniew
Machej, autor kilkunastu
tomików poetyckich, tłumacz literatury czeskiej,
słowackiej i angielskiej,
krytyk i eseista, który podjął się arcytrudnego zadania. Nie tylko
przełożył metafizyczną
poezję pastora żyjącego
na przełomie XVI i XVII
wieku, ale także napisał

Wycieczka została zorganizowana przez bibliotekę miejską
w związku z obchodami Roku rzeki Wisły oraz realizacją zadania
„Legendy i podania od źródeł Wisły” dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017. Wszystkim uczestnikom wycieczki i przewodnikowi
serdecznie dziękujemy!
Wanda Kubień
Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle kolejne spotkanie poświęciła literaturze związanej
z wyprawami pisarzy do źródeł Wisły. Nie wszyscy bowiem mogli
wziąć udział w wycieczce zorganizowanej kilka tygodni wcześniej.
Tym razem zainteresowani tematem wysłuchali krótkiego referatu i
pochylili się nad konkretnymi przykładami utworów.
Spotkanie prowadziła dyrektor biblioteki, która przybliżyła sylwetki i dzieła literatów zmierzających do źródeł Wisły w XIX i XX
wieku. Były opowieści biograficzne i ciekawostki oraz cytaty z wybranych utworów. Najwięcej komentarzy wzbudził fragment poematu „Śląsk” autorstwa Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego traktujący o
jedności narodu zamieszkałego nad Wisłą oraz niedokończony nigdy
projekt fotograficzno–poetycki Władysława Broniewskiego, którego
zdjęcie na Przysłopiu pod Baranią Górą wykonane w 1955 roku zdobi
okładkę najnowszej biografii poety.
Rozmowa potoczyła się w zgoła nieliterackim kierunku. Skromne ślady wypraw literatów i badaczy do źródeł Wisły skłoniły uczestników do dyskusji nad współczesną (nie)dostępnością źródeł. Szans
na powstanie kolejnych utworów inspirowanych początkami rzeki
Wisły po prostu nie ma.				
(drc)

Wydarzenia odbyły się w ramach realizacji zadania pn. „Legendy
i poddania od źródeł Wisły” dofinansowanego ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017.

fot. MBP w Wiśle

Śladami literatów do źródeł Wisły

złożony z siedmiu części esej poświęcony jego twórczości. Wydawnictwo przybliża nieobecny w literaturze polskiej dorobek poetycki pochodzącego z Cieszyna kaznodziei, wyznacza pole dalszych
badań i inspiruje do poszukiwań śladów Jerzego Trzanowskiego
w Europie Środkowo Wschodniej, od Wittenbergi po Lewoczę i od
Kołobrzegu po Budapeszt.
Autor przekładu Zbigniew Machej podczas spotkania w Wiśle
zaprezentował kilka pieśni, na bieżąco komentując ich genezę, budowę czy treści teologiczne. Następnie udzielił obszernego wywiadu dyrektor biblioteki. Mowa była przede wszystkim o twórczości
Jerzego Trzanowskiego, ale także o tragicznych czasach wojny
trzydziestoletniej, w jakich przyszło mu żyć. Lokalny i europejski
wymiar tej postaci ujawnił się w całej pełni właśnie w twórczości
poetyckiej, ale także losach bibliotek, z których korzystał.
Książkę i autograf można było zdobyć po spotkaniu, które zakończyło się dyskusjami przy kawie. Autor odpowiadał na szereg
pytań, gdyż temat wzbudził wielkie zainteresowanie. Nową publikację Georgius Tranoscius, Pieśni duchowe z kancjonału CITHARA
SANCTORUM. Z języka czeskiego przełożył oraz Siedem perygrynacji w poszukiwaniu poety Georgiusa Tranosciusa przeprowadził
i Dodatek dołączył Zbigniew Machej, Cieszyn 2017 można już nabyć w księgarni ap. Piotra i Pawła w Wiśle.		
(drc)
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Wierni przyjaciele wiślańskich
ewangelików

fot. Muzeum Beskidzkie

„Wierni przyjaciele wiślańskich ewangelików” to nowa wystawa w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle, zorganizowana na jubileusz 500 lat reformacji. Wernisaż wystawy odbył
się 11 października, ale ekspozycję będzie można oglądać aż do 8
stycznia.
Na wystawę składają się głównie stare egzemplarze Biblii, kancjonałów, śpiewników czy postylli z działu historii muzeum, wiele z
nich z XVII, XVIII i XIX wieku. Najstarsze eksponaty na wystawie
to: „Biblia czeska” z 1587 roku oraz „Kazania Martina Zamrskiego”
z 1592 roku. Niemal wszystkie wystawione książki oprawione są w
deski obciągnięte skórą, niejednokrotnie z metalowymi okuciami i
pociemniałymi brzegami kart od dymu z wiślańskich kurnych chat.
Nie trzeba dłużej ukrywać, że właśnie owe księgi są tytułowymi
wiernymi przyjaciółmi wiślańskich ewangelików, które służyły im
z pokolenia na pokolenie. Pośród nich szczególnie ważna jest tzw.
„Trójca na ziemi” (lub „Skarb Kościoła”), w skład której wchodzą:
Biblia (zwłaszcza polski przekład z roku 1632, tzw. Biblia Gdańska), wydany w roku 1636 przez ks. Jerzego Trzanowskiego w języku czeskim śpiewnik – kancjonał „Cithara Sanctorum” oraz zbiór
kazań ks. Samuela Dambrowskiego z 1620 roku (tzw. Dambrówka). Te trzy księgi pozwoliły przetrwać dziedzictwu reformacji na

Śląsku Cieszyńskim w okresie kontrreformacji, gdy zakazano publicznych nabożeństw (1654 – 1709). Z kolei później służyły przy
domowych nabożeństwach, zwykle niedzielnych, kiedy najstarszy
przedstawiciel rodziny czytał fragmenty z wybranej księgi. Wielokrotnie dzieci uczyły się wówczas rozpoznawania liter i czytania.
Przy takich spotkaniach dziadkowie, rodzice i dzieci chętnie też
śpiewali pieśni z kancjonałów.
Druga cześć ekspozycji, którą przygotowała kierownik Muzeum Beskidzkiego, Małgorzata Kiereś, świetnie koresponduje ze
słowami Marcina Lutra: „Powinno się czytać Pismo Święte wciąż
na nowo, po to jest ono bowiem, dla pożytku człowieka”. Szereg
wielkoformatowych fotografii przedstawia współczesnych wiślan
czytających Biblię, którym towarzyszą wybrane cytaty z Pisma
Świętego. Ów moment czytania został dodatkowo zarejestrowany
przez kamerę wideo, przez co podczas wernisażu można było zobaczyć i wysłuchać Słowo Boże z ust mieszkańców Wisły. Starsi
wiślanie niejednokrotnie preferowali lekturę starych ksiąg, bowiem,
jak wspominali, w swoim dzieciństwie najpierw mieli styczność z
czcionką gotycką i za pomocą tego alfabetu uczyli się czytać w
swoich rodzinnych domach.
Wernisaż wystawy uświetnił występ grupy śpiewaczej „Stejizbianki”, które zaśpiewały pieśni religijne z kancjonału, m.in. pieśń
autorstwa Marcina Lutra „Warownym grodem jest Bóg wieczny” –
ze zdecydowanym wokalem wszystkich zgromadzonych gości.
Michał Kawulok
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca.

Kapusta
Gazda prziszeł ku kapuście:
łyse głowy, twarde stoły
zogon łurós popod chroście
kaj się w słóńcu dobrze grzoły.
A ziemeczka masno była
ji wilgoció przesióknióno:
tako czorno, szyrszo żyła
a jinszości też rodziła.
Też zacisnył pienści gazda:
a łoblizoł się z radości
bo kapustka w zimie ważno
lyczy wszystko, wzmocnio kości.
Szpyrkó dobrze łumaszczóno:
ze zesmożkó ziemnaczanó
w beczce z dembu łukiszóno
z płónkó dzikó przełożono.
Hej, to wónio po chałupie!
Kiej gaździno w garcach warzy,
że, aż w nosie szmak już łupie,
podniebieni kręci, parzi!
A kumornik, jak przechodził,
ji zacióngnył nose zapach,
to żołóndek głód tak zrodził,
nogi zatrzóns, ledwo chodził!
Już kapuste przywieziono:
pachołek na biczu strzelił,
ji głose babskim rzóndzóno
gazda robote podzielił.
A ty główki sporzóndzóne:
łod tej wszelkij nieczystości
ji do noży só włożone
w sztyry rence zaś cióngnióne.
W przodek, w zadek, bez wytchnienio:
tako skrzynka jeździ w ruchach
robió baby, bez śpiywanio
lecz tó śpiywke majó w ustach.
Znajó różne śpiywki stare:
łod starzyków zasłyszane
co też majó różnó miare
po warzónce zaśpiywane.
„Jak jo jechoł, przez ten potok,
wózek mi się rozklekotoł.
Hej, pozbiyrej ty kółeczka,
bydziesz moja, kochaneczka!
Kieliszeczku, ty kochany,
przewracołeś chłopy, pany.
Dołech za cie, strzybło, złoto;
a teroz, mie walisz w błoto!
Hej, z wysoka, hej, z wysoka,
spadnył dioboł, do potoka.
Jo myślała, że to glina,
łulypiłach pół kómina!”
Beczki pełne, nadeptane:
że sok mlaskoł pod nogami;
kamieniami só zatkane,
tak ściskane cienżarami.
Paweł Szturc

fot. Łukasz Bielski

7 października odbył się nocny rajd pieszy na Baranią Górę. Grupa około
40 osób wyruszyła wieczorem z Wisły Czarne w kierunku schroniska PTTK
na Przysłopiu, gdzie na każdego czekała ciepła kolacja. Następnie wszyscy
udali się do leśniczówki na odpoczynek i oczekiwanie na wyjście na szczyt.
O godzinie 5:30, mimo niekorzystnych warunków pogodowych, większość
grupy zdecydowała się na zdobycie szczytu i kilka minut przed wschodem
słońca wędrujący osiągnęli wierzchołek Baraniej Góry. Warunki na górze nie
sprzyjały podziwianiu widoków, toteż wszyscy szybko wrócili do schroniska
na ciepłe śniadanie, a następnie na parking do Czarnego.
Wyprawę prowadził licencjonowany przewodnik beskidzki, zaś nad bezpieczeństwem grupy na trasie czuwała służba GOPR. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział, zaś Nadleśnictwu Wisła za bezpłatne udostępnienie
leśniczówki na Przysłopiu.
Rajd został zorganizowany w ramach projektu „Wisła i Jabłonków – połączeni przez rzekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tešinske Slesko” w ramach Funduszu Mikroprojektów
Programu Interreg V–A Republika Czeska–Polska.
Tadeusz Papierzyński

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne
w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa), 9.00–
13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (główny budynek)
i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: Wierni
przyjaciele wiślańskich ewangelików.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855 17
99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/855
35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.: 33/855
34 47. Wystawa: Piotr Źyła – Nasz Mistrz (wystawa fotografii do 30 listopada);
wystawa prac świątecznych Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” (od 1
grudnia). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00.
Wystawy prac Krystiana Wodnioka – malarstwo olejne, „Pejzaż”, Czesława
Nowakowskiego – metal, metaloplastyka i formy różne, oraz Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne „Akt”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa
„Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w godz.
10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od
wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w
godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu
z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855
24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czynna w
godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

MIŚ NA DEPTAKU
Wisła wzbogaciła się o kolejnego
kamiennego niedźwiadka. Do stojącej
w parku Kopczyńskiego rzeźby dołączyła druga, która zdobi początek głównego deptaku miasta.
Kamienną rzeźbę misia, która jest
wiernym odwzorowaniem figury zlokalizowanej w parku, wykonał na prośbę burmistrza Wisły Tomasza Bujoka
lokalny rzeźbiarz Grzegorz Michałek z pracowni JanosikArt. Koszt wykonania rzeźby został w całości sfinansowany ze środków budżetowych Gminy
Wisła. Nowy, kamienny miś z pewnością będzie nie lada atrakcją dla spacerowiczów, którzy odwiedzą reprezentacyjny deptak Wisły, a konkretnie jego
zmodernizowany fragment przy którym stoi figura. 		
(luki)

JESIENNA PROMOCJA WISŁY
W sezonie jesiennym kontynuowane były działania promocyjne miasta Wisła.
Cały czas trwa kampania 4wisla.pl, która została doceniona przez specjalistów od
public relations i otrzymała wyróżnienie na gali Kryształy PR–u, organizowanej
przez Grupę PRC i Miasto Kraków. Kampania ta potrwa do końca bieżącego roku.
W ostatnim czasie zrealizowano filmowe materiały promocyjne, dotyczące atrakcji turystycznych Wisły i czeskiego Jabłonkowa. Powstały one w ramach projektu „Wisła i Jabłonków – kliszą malowane”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V–A Republika
Czeska – Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Materiały
były emitowane podczas popularnego programu „Pytanie na Śniadanie” w
TVP 2. Przeprowadzono również tygodniową kampanię emisji spotów reklamowych na antenach programów należących do grupy TVN. 30–sekundowy
materiał wyprodukowano i wyemitowano w ramach realizacji projektu „Wisła
i Jabłonków – połączeni przez rzekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach
Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko. Dodatkowo w serwisie
OX.PL dwukrotnie w ciągu 10 dni emitowano baner promocyjny zapraszający
do odwiedzenia jesienią wiślańskich muzeów i galerii.
Ewa Zarychta – Kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
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fot. Łukasz Bielski

Maszerowali nocą na Baranią Górę

DROGA DO TOLERANCJI
Końcem września Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń zrealizowało swój kolejny, międzynarodowy projekt „Road to tolerance”
w ramach programu ERASMUS +. Na miejsce działań ponownie wybrano Wisłę, tym razem Ośrodek Wypoczynkowy „Krokus”.
Oprócz grupy polskiej młodzieży, współpracującej ze Stowarzyszeniem w projekcie brała udział młodzież ze Szkoły nr 5 w Tarnopolu
(Ukraina) wraz z opiekunkami oraz młodzi ludzie z grupy nieformalnej
Incir Youth Group z Aydin (Turcja) – w sumie 36 osób. Głównym
tematem projektu było zjawisko uchodźstwa w obecnych czasach oraz
negatywne zachowania, które temu zjawisku towarzyszą – ksenofobia, dyskryminacja oraz agresja. Celem projektu było zdobycie przez
uczestników nowych umiejętności, postaw oraz poszerzenie już posiadanej wiedzy. Miał za zadanie przyczynić się do bycia bardziej tolerancyjnym, otwartym oraz wrażliwym obywatelem, który nie boi się
reagować i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom.
Projekt realizowany był w języku angielskim, za pomocą metod i
narzędzi edukacji pozaformalnej, takich jak: gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, pracę w grupach międzynarodowych, dyskusje,
tzw. burze mózgów, artystyczne formy przekazu, tj. sesje fotograficzne, filmy, ewaluacje, wieczory narodowe. W czasie zajęć uczestnicy
mogli poznać kulturę i tradycje Polski, Ukrainy i Turcji. Efektem ich
pracy jest film poklatkowy „Don’t be afraid” i sesja fotograficzna
„We are just like you”. Honorowy patronat nad projektem objął burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
Ewa Tarnowska
– Wiceprezes Stowarzyszenia Porozumienie Pokoleń

Dziesięć uczennic z Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle odbyło czterotygodniowe staże w Anglii w Portsmouth. Zostały one zrealizowane i sfinansowane w ramach Funduszu
Europejskiego PO WER – „Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle”.
Dziewczęta zdobywały doświadczenie zawodowe pracując w hotelach: Ibis i Premier Inn, restauracji Akash oraz w salonie Pure Sun
na stanowiskach housekeeping, hostessa, kelnerka i recepcjonistka.
Uczennice mogły nabyć nowe umiejętności zawodowe z zakresu obsługi klienta, poszerzyć swoją wiedzę na temat specyfiki kuchni angielskiej oraz innych kultur gastronomicznych, które zadomowiły się
na Wyspach Brytyjskich. Pobyt w Anglii był także doskonałą okazją
do obserwacji wielokulturowego społeczeństwa, które pomimo różnic religijnych, światopoglądowych czy obyczajowych może funkcjonować poprawnie. W zakładach pracy dziewczyny miały możliwość poznania ludzi pochodzących z różnych krajów europejskich,
Azji czy Afryki, którzy potrafią z sobą współpracować i wspólnie
dbać o jakość oferowanych klientom usług.
Praktykantki mieszkały u rodzin angielskich, dzięki czemu mogły
poznać tutejsze tradycje rodzinne i kulinarne, kulturę oraz doskonalić
umiejętności językowe. W weekendy zwiedziły urocze miasta na południu Anglii: Oxford z siedzibą najstarszego anglojęzycznego uniwersytetu świata, Brighton, znany z Royal Pavilion – królewskiego
pałacu w stylu hindi, oraz Winchester, czyli pierwszą stolicę Anglii,
gdzie mogły zobaczyć Okrągły Stół legendarnego władcy Brytów
króla Artura oraz XI–wieczną katedrę. Wolne chwile przeznaczały na
spacery po Portsmouth wzdłuż cieśniny Solent i kanału La Manche.
Joanna Warmuzińska

fot. ZSGH im. W. Reymonta

fot. materiał prasowy

Praktyki w Portsmouth

Ratownicy medyczni pokazywali, jak uratować ludzkie życie
ciśnienie krwi wszystkim chętnym oraz preznetowali nowoczesne wyposażenie karetek pogotowia. Szczególną ciekawość wzbudziła czeska
karetka do przewozu osób z chorobami zakaźnymi.
W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy różnego szczebla,
wśród których nie mogło zabraknąć reprezentujących Wisłę burmistrza Tomasza Bujoka i przewodniczącego rady Miasta Janusza
Podżorskiego, starosty cieszyńskiego Janusza Króla, oraz dyrektora
Cieszyńskiego Pogotowia ratunkowego Jana Kawuloka.
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

7 października na wiślańskim placu Hoffa odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, przypadającego na 13 października. Organizatorem spotkania było Starostwo Powiatowe w
Cieszynie i Urząd Miejski w Wiśle.
Na rynku stanęły trzy karetki, dwie z Polski, a jedna z Czech. Licznie przybyła młodzież z wiślańskich szkół i przedszkoli spotkała się
z ratownikami medycznymi, którzy codziennie toczą walkę o ludzkie
życie. ratownicy pokazywali jak udzielać pierwszej pomocy, mierzyli
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Piknik Spadochroniarski za nami
Po części oficjalnej impreza przeniosła się do Parku Kopczyskiego, gdzie na terenach zielonych zorganizowano dynamiczne i statyczne pokazy jednostek wojskowych, stowarzyszeń, grup rekonstrukcji historycznej oraz ASG. Można było
pooglądać najnowszy sprzęt wojskowy, a dzieci mogły pobawić się na „torze małego komandosa” i podczas konkursów
z nagrodami. Jednak największą atrakcją dla zgromadzonych
widzów były skoki spadochroniarzy. Całość wydarzenia zakończył pokaz filmów spadochronowych w Restauracji Ogrodowa.
(luki)

fot. Katarzyna Kubaszewska

fot. Katarzyna Kubaszewska

7 października odbył się w Wiśle VII Piknik Spadochroniarski. Było to potkanie sympatyków militariów i historii polskiego wojska.
Uroczyste otwarcie pikniku, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna, odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle. Wśród zaproszonych gości na honorowym
miejscu zasiadł cichociemny Aleksander Tarnawski „Upłaz”.
Otwarcia dokonał główny organizator pikniku Piotr Wybraniec, właściciel Muzeum Spadochroniarstwa w Wiśle i wielki
pasjonat militariów. Władze miasta reprezentował jego sekretarz Sylwester Foltyn.

fot. Katarzyna Kubaszewska

fot. Katarzyna Kubaszewska

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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fot. Zenon Zembol
fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

W dniach 7–8 października w podgrzewanym namiocie na
wiślańskim rynku odbyła się impreza pt. „Od Tyrolu Po Beskidy”. W tym roku, w odniesieniu do lat poprzednich, ustanowiono absolutny rekord jeśli chodzi o zainteresowanie wydarzeniem.
Miłośnicy muzyki bawarskiej, śląskiej oraz góralskiej bawili się
wyśmienicie.
W pierwszym dniu imprezy po raz kolejny uroczystego otwarcia biesiady dokonał zespół Kwaśnica Bavarian Show. Wystąpili
także Masztalscy, Wesoła Biesiada oraz Blue Party. Specjalnie na
imprezę przyjechała do nas prosto z Bawarii Danuta Wiśniewska,
która swoim krótkim występem uświetniła wydarzenie. W trakcie
biesiady było wiele zabaw i konkursów. Z kolei drugiego dnia
można było oglądnąć kabaret Kafliki, który rozbawił naszych gości do łez. Tegoroczną edycję „Od Tyrolu po Beskidy” zakończył
akcent góralski – wystąpiły zespoły Bajeranty oraz Baciary. Całą
biesiadę prowadzili Andrzej Miś i Marek Biesiadny.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Cukiernia „Wiślanka”, Piekarnia „U Troszoka”, Hotel Gołębiewski, Firma
„Małgorzata”, Sklep „Spar” Wisła, Nadleśnictwo Wisła, Hurtownia piwa i napojów „Smakosz Sp. z o.o.”, Wioletta i Sławomir
Grepner, oraz naszym patronom medialnym: Radio Fest, Radio
CCM, Radio Silesia, portal OX.pl, InfoBeskidy.eu, Głos Ziemi
Cieszyńskiej, Top Lista Adama.
Do zobaczenia za rok!
Anna Łupieżowiec

fot. Zenon Zembol

UDANA BIESIADA
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Wystawa drobnego inwentarza znowu w Wiśle

fot. Zarząd OZHDI

fot. Zarząd OZHDI

re maluchy po raz pierwszy zobaczyły z bliska i na żywo królika, gołębia,
a na pewno bażanta. Kończąc krótką relację z wystawy pragnę podziękować wszystkim wystawcom, sponsorom i zwiedzającym. Szczególne słowa
podziękowania Zarząd Okręgowego Związku Hodowców Drobnego Inwentarza w Bielsku–Białej, organizator wystawy, kieruje do Burmistrza Miasta
Wisła oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Wiślańskiego Centrum Kultury,
z którymi bardzo dobrze się współpracuje.
Kazimierz Majer – Członek Zarządu OZHDI w Bielsku–Białej

fot. Zarząd OZHDI

Kolejny już rok drobny inwentarz stał się atrakcją dla mieszkańców
Wisły i turystów odwiedzających to wypoczynkowe miasto w Beskidzie
Śląskim. W tym roku do Wisły zjechało aż 65 hodowców królików z najdalszych stron Polski i wystawiło 562 króliki w 44 rasach. W niektórych rasach
było kilka odmian barwnych.
Tradycyjnie już wystawie królików towarzyszyła wystawa gołębi rasowych i drobiu ozdobnego. Patronat honorowy nad wystawą objął burmistrz
Wisły Tomasz Bujok. Piękna słoneczna pogoda sprawiła, że do Wisły zjechało
bardzo dużo turystów. Po uroczystym otwarciu późnym popołudniem wystąpił
góralski zespół regionalny, a po nim zespół B.A.R. które bawiły hodowców i
wszystkich zebranych na wiślańskim rynku. Hodowcy swoje spotkanie zakończyli ,,wieczorem hodowcy” w ,,Dworku nad Wisłą” przy muzyce i pieczonym
prosiaku. Niedziela to szczególny dzień dla hodowców, gdyż wręczane są puchary i pamiątki hodowcom najwyżej ocenionych zwierząt. W tym miejscu należy wspomnieć o piętnastu sędziach, nie tylko z Polski, ale także ze Słowacji,
którzy ciężko się napracowali w czasie oceny rasowych zwierząt.
Podsumowując II Beskidzką Wystawę Królików, Gołębi Rasowych i
Drobiu Ozdobnego należy stwierdzić, że był to sukces organizacyjny, gdyż
wystawę zwiedziło bardzo dużo osób, a szczególnie dzieci. Myślę, że niektó-
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Burmistrz miasta i przewodniczący Rady wręczyli również nagrody i gratulacje dla dyrektorów wiślańskich placówek oświatowych. Otrzymali je: Gabriela Polok–Otawa – dyrektor Zespołu Szkół
nr 1, Elżbieta Szajtauer – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Grażyna
Staniek – dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2, Barbara
Stefańska – dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1, Katarzyna Czyż – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 i Alicja Maciążek
– dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich.

Estera Byrtek, Bartosz Polok, Magdalena Sładczyk, Maciej Glajcar, Agata Chmura i Aleksandra Gluza – Szkoła Podstawowa nr 1 i
Gimnazjum nr 1 w Wiśle Centrum; Kinga Cieślar, Beniamin Cieślar
i Hubert Gunia – Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w
Wiśle Czarnem; Inez Bujok, Nadia Bujok, Marcelina Szlachta, Magdalena Branny, Zuzanna Pilch, Martyna Szalbot, Aleksandra Cieślar
i Zuzanna Zalewska – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Wiśle
Malince; Joel Kojma, Julia Pilch, Dominika Świercz – Zespół
Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Wiśle Głębcach; Aleksandra Gąsior,
Paulina Ikas, Krzysztof Cieślar – Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle
Jaworniku.
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Gratulowano także nauczycielom, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. Są to: Marzena Kieczka z SP1 (stopień
nauczyciela mianowanego) oraz Jolanta Leśnik z SP1, Bartłomiej
Kopij z SP1, Justyna Szołtys z SP1, Laura Morżoł z SP1, Joanna
Pilch z SP2, Magdalena Stebel z ZSP2, Daniel Arsenicz z LO im. P.
Stalmacha w Wiśle, Danuta Jurasik z ZSGH im. W. Reymonta, Paulina Damek z ZSGH im. W. Reymonta i Iwona Gomola z ZSGH im.
W. Reymonta. Ponadto podziękowano nauczycielom i pracownikom
administracji, którzy odeszli na emeryturę: Elżbiecie Sławomirskiej
z ZS1, Jolancie Grucy z ZS1, Bronisławowi Janocie z ZS1 i Ludwikowi Pilchowi z SP2.
Uroczystość prowadziły Renata Broda i Weronika Karch, a o
oprawę artystyczną wydarzenia zadbali uczniowie Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach.		
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Oto lista nagrodzonych uczniów: Natalia Kobyłecka, Jakub
Czyż, Andrzej Karkoszka, Paulina Wawrzacz, Natan Lazar, Joanna
Wiencek, Kinga Niemczyk, Malina Cordova, Wiktoria Gredka, Daniel Heczko, Magdalena Barabasz, Oliwia Paluch, Julia Podżorska,
Bartłomiej Gocyla, Małgorzata Szalbot, Tomasz Wąsowicz, Mateusz
Polok, Karina Stasiak, Daniel Stasiak, Piotr Szturc, Jakub Smajdor,

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

16 października po raz kolejny w Wiśle świętowaliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Z okazji tego święta odbyła się w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach uroczystość, podczas której m.in. wręczona została Nagroda im. Jana Bujaka. W tym
roku nagrodą uhonorowany został Joel Kojma, uczeń ZSP 1. Oprócz
świadczenia pieniężnego Joel z rąk władz miasta otrzymał także nagrodę książkową oraz pamiątkowy medal.
Podczas uroczystości przyznano również wyróżnienia dla najlepszych uczniów wiślańskich szkół. Wszyscy uzdolnieni uczniowie
otrzymali wyróżnienia oraz nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne.
Gratulacje składał burmistrz Wisły Tomasz Bujok i przewodniczący
Rady Miasta Janusz Podżorski.

fot. Łukasz Bielski

Dzień Edukacji Narodowej
w Wiśle

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ
KARIERY W „STALMACHU”

fot. LO im. P. Stalmacha

Pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”
przebiegał Ogólnopolski Tydzień Kariery w wiślańskim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha. Uczniowie uczestniczyli w ciekawych
warsztatach i prelekcjach poświęconych zagadnieniom wyboru zawodu.
Uczniowie klas III zapoznali się z rynkiem pracy w naszym regionie
oraz ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie. Klasy II wspólnie
z doradcą z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skoczowie przeanalizowały sposoby rozpoznania i wykorzystania własnego potencjału na rynku pracy. Z kolei klasy I wzięły udział w warsztatach, podczas których
poszukiwały i analizowały własne talenty oraz kompetencje pod kątem
ich wykorzystania w edukacji oraz karierze zawodowej.
Ponadto przedstawiciele wszystkich klas wzięli udział w konferencji
zatytułowanej: „Postaw na zdolności i pasje!”, realizowanej przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Cieszynie. Ponadto zainteresowani uczniowie mają możliwość stałego korzystania z indywidualnego
doradztwa zawodowego prowadzonego w szkole. Różnorodne działania
w ramach OTK z pewnością pomogą uczniom „Stalmacha” dokonać trafnego wyboru przyszłego zawodu.		
Edyta Cieślar

Uczniowie „Stalmacha”
na beskidzkich szlakach
29 września uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego
im. Pawła Stalmacha z Wisły ruszyli w góry, by zgodnie z wieloletnią
tradycją wziąć udział w akcji sprzątania beskidzkich szlaków turystycznych. Jak co roku wielu turystów, przemierzając górskie trasy, zostawiło
sporo śmieci. Zbieraliśmy je w rejonie Baraniej Góry, Cieńkowa, Kozińców, Kubalonki i Stecówki.
W akcji uczestniczyło ponad 100 uczniów wiślańskiego liceum wraz
z opiekunami. Zebrano 20 dużych worków śmieci. Tegoroczna akcja mogła odbyć się dzięki współpracy z Nadleśnictwem Wisła oraz Przedsiębiorstwem „Eko–Groń”, które wywiozło worki z odpadami. Dziękujemy
również Panu Leszkowi Podżorskiemu z Firmy „WISPOL”, Panu Janowi
Szalbotowi z Piekarni nr 2 oraz Panu Franciszkowi Juroszkowi z Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „JUR–GAST” w Wiśle.
Ta pożyteczna akcja powiązana jest z miłą tradycją naszej szkoły,
zgodnie z którą młodzież po zakończeniu wędrówki spotyka się podczas
podsumowania rajdu na terenie wiślańskiego Nadleśnictwa. Wówczas to
grillujemy, bawimy się, a także przyjmujemy do naszego licealnego grona uczniów klas pierwszych. Organizacją zabaw zajmuje się samorząd
szkolny, który rokrocznie przygotowuje wiele interesujących propozycji,
co znakomicie integruje społeczność szkolną.
Jan Jurczyński

CZYM ŻYJE SZKOŁA?
Rok szkolny 2017/2018 w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej
nr 1 dostarczył nam już wielu wrażeń. Oprócz codziennych, rutynowych zajęć
mogliśmy doświadczać emocji sportowych, uczestniczyć w konkursach oraz
brać udział w akcjach społecznych na rzecz naszego miasta.
Przed nami cały rok sportowych wyzwań, ale pierwsze starty mamy już
za sobą. W rozgrywkach szachowych gimnazjaliści w składzie Anna Wisełka,
Andrzej Karkoszka, Jakub Czyż oraz Wojciech Maziec zajęli 1. miejsce na
szczeblu miejskim, a 5. w powiecie. Nie samym sportem jednak szkoła żyje. 29
września po raz siódmy młodzież z „Jedynki” wzięła udział w Światowym Dniu
Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia
się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w
przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia
„tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
to impreza, która weszła już na stałe do kalendarza roku szkolnego. Byliśmy
jedną z 3885 placówek z 33 krajów organizujących tę, cieszącą się coraz większą popularnością, akcję. W szkole wzięło w niej udział 232 uczniów, z których
większość uzyskała tytuł „Eksperta tabliczki mnożenia”.
26 września uczniowie klas gimnazjalnych dołączyli do międzynarodowych obchodów Europejskiego Dnia Języków. Duża część młodzieży przebrała się w stroje, które miały innym kojarzyć się z wybranym przez klasę
krajem, a na korytarzach pojawiły się plakaty, które miały promować naukę
języków obcych. Najciekawszym wydarzeniem tego dnia był konkurs przygotowany przez nauczycielki języków obcych. Uczniowie zostali pozytywnie zmotywowani – teraz tylko zasiadać do nauki!
We wrześniu i październiku uczniowie sprawdzali swoje siły w Szkolnym Konkursie Ortograficznym. Pierwszy etap, do którego przystąpili wszyscy, zakończył się wyłonieniem reprezentantów klas. Ostatecznie Mistrzem
Ortografii została Natalia Kobyłecka z klasy II c.
W klasach drugich gimnazjum realizowany jest projekt ze szkołami partnerskimi ze Szwecji i Włoch w ramach programu Erasmus+. Projekt „I see,
hear and speak” jest skoncentrowany na kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim i zakłada, że już za 4 miesiące dziesięcioosobowa grupa uczniów wyjedzie do szwedzkiego Eckero. W drugim roku trwania projektu kolejni uczniowie odwiedzą swych rówieśników we Włoszech.
Projekt zakłada również wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli, którzy będą
mieli okazję poznać nowe metody pracy z uczniami w szkołach partnerskich.
23 września zakończono uroczyście projekt „Kierunek Knoxville”. Rodzice i trenerki uczestników oraz oni sami mogli wreszcie podziękować hojnym sponsorom, dzięki pomocy których urzeczywistnił się wyjazd na olimpiadę kreatywności do Stanów Zjednoczonych. Obecni byli przedstawiciele
Urzędu Miasta, WCK, MZEAS–u, stowarzyszenia „Wiślańska Jedynka” oraz
wielu prywatnych darczyńców. Wypowiadali się i dziękowali rodzice uczestników, oni sami oraz trenerki – dyrektor Gabriela Polok–Otawa i Ewa Śmiałkowska. Zebrani mogli również zobaczyć specjalnie przygotowaną prezentację, która obrazowała półroczną pracę oraz pobyt we Wrocławiu, a potem
w Stanach Zjednoczonych grupy „MAPAKEL”. Były wspomnienia, zdjęcia,
opowieści o śmiesznych sytuacjach, ale chyba też chwile wzruszenia. Nasi
goście z zaciekawieniem obserwowali zdjęcia, bo dopiero wtedy można było
chociaż w części docenić ogrom pracy, jaką włożono w to przedsięwzięcie.
Wszystkim ludziom dobrej woli jeszcze raz dziękujemy!
W dniach 17 i 18 października, zgodnie z wieloletnią tradycją, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w akcji sprzątania
beskidzkich szlaków. Przy pięknej, pogodzie uczestnicy przemierzyli Kamienne, Trzy Kopce, Skolnity, Mały Stożek, Soszów, Kozińce, Kubalonkę,
Salmopol oraz Czupel, zbierając 38 worków śmieci.
Wyruszając poza szkołę na zajęcia w terenie, pierwsze wycieczki programowe, do muzeów, staramy się urozmaicić tok nauczania i pokazać, że
naukę należy czerpać z wielu źródeł. Trzeba tylko patrzeć uważnie (nie w
ekran komórki) i umieć wyciągać wnioski. Przed nami jeszcze szereg konkursów przedmiotowych. Będziemy kibicować tym, którzy wiedzą, że warto
robić coś więcej. Mamy nadzieję, że następnym razem będziemy mogli przekazać informacje o zakwalifikowaniu się dużej grupy uczniów do następnych
etapów.
Dorota Polok

fot. LO im. P. Stalmacha
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XXVI Rajd Szkoły u Źródeł Wisły

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły.
Mając ten fakt na uwadze oraz uwzględniając to, że Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle Czarnem jest jedyną szkołą w Polsce położoną u stóp
Baraniej Góry, skąd swój początek bierze rzeka Wisła, postanowiliśmy, że tegoroczny rajd turystyczny będzie rajdem „wiślanym”.
Trasy XXVI Rajdu Szkoły u Źródeł Wisły biegły w tym roku
wzdłuż królowej polskich rzek, a naszą inicjatywę zgłosiliśmy na
stronie www.rokwisly.pl. Impreza odbyła się w piękny, słoneczny
dzień, 17 października. Uczniowie szkoły zostali podzieleni na dwie
grupy. Starsi wraz z wychowawczyniami i przewodnikiem udali się
na Baranią Górę niebieskim szlakiem, który prowadzi wzdłuż Białej
Wisełki – jednego z potoków źródliskowych rzeki Wisły. Druga grupa wyruszyła w przeciwną stronę. Dzieci młodsze wędrowały wzdłuż
rzeki Wisły do centrum miasta, gdzie obejrzały Pomnik Źródeł Wi-

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

sły, zwiedziły wystawę plenerową zdjęć ukazujących piękno naszej
rzeki w różnych miejscach kraju, oraz bawiły się w Zabytkowym Parku Przygód, który tworzą miniatury charakterystycznych obiektów
położonych w nadwiślańskich miastach. Obydwie grupy miały także
dodatkowe zadanie – pobrać próbki wody z rzeki, aby sprawdzić, jak
czystość Wisły zmienia się wraz z jej biegiem. Po powrocie do szkoły próbki zostały oddane do laboratorium w celu zbadania, a analizę
wyników przedstawi uczniom pracownik stacji uzdatniania wody w
prelekcji zaplanowanej na 10 listopada.
Podczas podsumowania rajdu uczniowie mogli popisać się wiedzą turystyczną oraz odpowiadali na pytania dotyczące rzeki Wisły.
Każda klasa przedstawiła także garść informacji o jednym z miast
leżących nad rzeką Wisłą. Na koniec wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali na pamiątkę okolicznościowe plakietki.
Alicja Pieszka

Święto szkoły i pasowanie na ucznia w SP 5
W drugie części akademii wystąpili uczniowie klasy I, którzy z
niecierpliwością oczekiwali aktu pasowania i przyjęcia ich do grona
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5. Wychowawczyni Dorota Chmiel
przygotowała z uczniami program artystyczny, podczas którego
pierwszaki musiały wykazać się umiejętnościami i odpowiedzieć na
pytania zadane przez starszych kolegów. Egzamin zakończył się sukcesem i każdy z uczniów został pasowany przez dyrektor szkoły na
ucznia. W tym dniu pierwszoklasiści otrzymali mnóstwo prezentów
od starszych kolegów i rogi obfitości od rodziców. Za wszystkie prezenty uczniowie serdecznie dziękują.
Po części oficjalnej zaproszeni goście i nauczyciele mogli wspólnie usiąść i porozmawiać przy filiżance kawy i torcie ufundowanym
przez Radę Rodziców. Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i Radzie Rodziców zaangażowanym w organizację tej ważnej
uroczystości, a gościom za przybycie w nasze szkolne progi.
Joanna Cieślar

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

13 października w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle odbyła się
uroczysta akademia z okazji „Święta Szkoły”, połączona z pasowaniem na ucznia. Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS,
Aniela Niemczyk – przewodnicząca Zarządu Osiedla w Jaworniku,
Ewelina Cieślar – przewodnicząca Rady Rodziców oraz Lucyna Krakowiak–Miler – poprzednia dyrektor.
Zebranych gości przywitała dyrektor szkoły Katarzyna Czyż,
która złożyła życzenia i podziękowała za pracę i zaangażowanie w
życie szkoły. Następnie odbyło się przedstawienie obrazujące zachowania uczniów w czasie przerw i zajęć lekcyjnych, które przygotowali uczniowie klas VI i VII pod kierunkiem opiekuna Samorządu Uczniowskiego Joanny Cieślar. W imieniu wszystkich uczniów
pieśnią, słowem i własnoręcznie zrobionymi prezentami docenili i
podkreślili oni swoją wdzięczność dla nauczycieli za naukę, wychowanie, poświęcenie i troskę o ich dobro.
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Początek nowego roku szkolnego
w „Jedynce”
Rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 1 rozpoczął się na dobre. Mamy
za sobą pierwsze sprawdziany, kartkówki, zebrania z rodzicami i wiele innych wydarzeń.
Początkiem września uczniowie klas IV a, IV b, V i VII a zwiedzali
wystawę czasową w Muzeum Beskidzkim zatytułowaną „Biblia”. Uczniowie
mogli zobaczyć pergaminowe zwoje, Biblię Brzeską z XVI wieku, inne stare
egzemplarze Pisma Świętego aż po współczesne przekłady. Kustoszem wystawy, który z wielką pasją oprowadzał zwiedzających, był Mateusz Krzesiński. Uczniowie nie tylko uważnie słuchali, ale także chętnie zadawali pytania,
a nawet śpiewali…
Pod koniec września uczniowie szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej
akcji Głośnego Czytania, która odbyła się przy Pomniku Źródeł Wisły. Podczas tej uroczystości zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną
trzy uczennice: Anna Zawada (III a), Patrycja Bierska (II) i Anna Sikora (IV
b) zostały uhonorowane tytułem najlepszych czytelników. Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do czytania!
Początkiem października odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na czytelnika. W tym roku imprezę uświetnił występ teatrzyku lalek
„Roszpunka” przygotowanym przez uczennice klasy III b gimnazjum. Po
barwnym występie gimnazjalistek uczniowie klasy I złożyli uroczyste przyrzeczenie. Następnie każdy własnoręcznym podpisem potwierdził treść przyrzeczenia i został obdarowany zakładką do książki. Impreza przebiegła bardzo sprawnie, a mali czytelnicy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli we
wszystkich zaproponowanych aktywnościach.
Również samorząd szkolny rozpoczął już swoją pracę na dobre. Odbyły się demokratyczne wybory, które poprzedziła kampania wyborcza.
Uczniowie klas IV–VII zdecydowali, że przewodniczącym szkolnej braci pozostanie Mateusz Polok z klasy VII a, jego zastępcą Magda Barabasz z klasy VI a, a pomagać im będzie Julia Podżorska z klasy VII a.
Opiekunem samorządu szkolnego została Anita Binek. Przewodniczący

Pasowanie na ucznia w SP 1
20 października w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle odbyła się uroczystość pasowania na ucznia klasy pierwszej. Na uroczystość przybyli uczniowie, rodzice i dziadkowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście: burmistrz
Wisły Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn i dyrektor MZEAS
w Wiśle Barbara Szalbot.
Zebranych gości przywitała dyrektor SP 1 Gabriela Polok–Otawa. Następnie z życzeniami dla pierwszaków wystąpił przewodniczący Samorządu
Uczniowskiego Mateusz Polok z klasy VII. Część artystyczną rozpoczął taniec
grupy baletowej w choreografii fragmentu „Dziadka do orzechów”. Następnie pięknie zagrał na pianinie Mateusz Mosler z klasy II, która w tym dniu
również przygotowała swój program artystyczny. Nagle na salę gimnastyczną wtargnął niesforny Pinokio, który koniecznie chciał się zapisać do szkoły
i być pasowanym na ucznia klasy I. Dzieci w krótkich dialogach starały się
przekonać Pinokia, o tym, że koniecznie powinien się zmienić, by zostać uczniem. Nie wiadomo jak zakończyłaby się cała historia, gdyby na pomoc nie
przyszły pierwszaki, ucząc Pinokia właściwego zachowania i dobrych manier
w krótkich pouczających wierszykach. Pinokio po całej „lekcji grzeczności”
sam doszedł do wniosku, że powinien poprawić swoje zachowanie, aby zostać
uczniem. W postać Pinokia wcieliła się wychowawczyni klasy II Katarzyna
Samiec. W przedstawieniu zaprezentowano także dwie piosenki „Na dobry początek” oraz hip–hopową „Szkolne niespodzianki”. Po tej humorystycznej scenie, dyrektor szkoły przeprowadziła egzamin dla pierwszaków, którego wynik
okazał się pozytywny. Następnie przystąpiono do aktu pasowania. Pierwszaki
pięknie się prezentowały, występując w strojach regionalnych. Na zakończenie
uroczystości głos zabrał burmistrz Wisły, życząc uczniom, a w szczególności
pierwszakom, samych sukcesów w szkole. 		
Katarzyna Samiec
samorządu Mateusz Polok w swoim programie wyborczym zaproponował
zabawę „szalona trzynastka”. Polega ona na tym, że każdego trzynastego
dnia miesiąca uczniowie przygotowują jakieś konkursy, zabawy, przebieranki. W październiku odbyła się pierwsza tego typu akcja, z okazji
Święta Komisji Edukacji Narodowej. Nosiła nazwę ,,Powrót do przeszłości”. Zainteresowani uczniowie przebierali się tak jak nasi rodzice, czy
dziadkowie, kiedy chodzili do szkoły.
W październiku odbyła się również coroczna akcja sprzątania świata.
Wzięły w niej udział klasy I–VII szkoły podstawowej. Uczniowie jak co
roku wyruszyli na sprzątanie wiślańskich szlaków, a przy okazji poznawali
najbliższą okolicę i podziwiali piękno beskidzkich gór.
Uczniowie SP1 brali również udział w licznych zawodach sportowych,
uzyskując dobre lokaty. W drużynowych biegach przełajowych na szczeblu
miejskim chłopcy zajęli 3. miejsce, a dziewczynki 2., uzyskując tym samym
awans do etapu powiatowego. Na szczeblu powiatowym dziewczynki wywalczyły 4. pozycję. Z kolei w piłce
nożnej na szczeblu
miejskim chłopcy
zajęli 3. miejsce a
w szachach 2. Ponadto, w ramach
rozwijania ogólnej
sprawności fizycznej, w szkole jest
prowadzonych
wiele zajęć, m.in.
w ramach projektu
są prowadzone zajęcia z nauki pływania dla uczniów klas I–II oraz IV–VII, a
także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klasy I.
Przed nami kolejne wydarzenia, takie jak: „Żywa lekcja zoologii”, warsztaty profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy oraz uzależnienia od komputera i Internetu, a także szkolny etap konkursu recytatorskiego.
Monika Cieślar
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fot. Szkoła Podstawowa nr 1

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

10 października w obecności całej społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem oraz zaproszonych gości odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. W tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Tomasz Bujok – burmistrz miasta, Sylwester
Foltyn – sekretarz miasta oraz Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS.
Uroczystość rozpoczęła się od utworu wykonanego na dzwonkach
przez uczniów klasy V. Następnie na scenę wyszli pierwszoklasiści, którzy przedstawili swój program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni Mieczysławy Ewy Kubackiej–Kałuży. Uczniowie
świetnie zaprezentowali się z każdej strony – śpiewali piosenki po polsku
i angielsku, deklamowali wiersze oraz odpowiadali na pytania dotyczące
bezpieczeństwa, a wszystkim tym dowiedli, że zasługują na stanie się
pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności. Tak więc przy aprobacie wszystkich zebranych dyrektor szkoły Elżbieta Szajtauer dokonała
pasowania. Była to bardzo podniosła chwila. Pierwszaki spisały się na
medal, więc dopełnieniem uroczystości było oczywiście obdarowanie ich
rożkami obfitości ufundowanymi przez Radę Rodziców oraz rodziców
uczniów klasy I. Po emocjach związanych z występami pierwszoklasiści
wraz z wychowawczynią, rodzicami i gośćmi, udali się do swojej klasy,
gdzie świętowali ten dzień przy słodkim poczęstunku.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Pasowanie pierwszoklasistów w SP2

Jesień w głębczańskim przedszkolu
Wraz z początkiem września dzieci 3 i 4–letnie rozpoczęły swoją przygodę z
przedszkolem, w którym oprócz nauki jest czas poświęcony na dobrą zabawę, inwencję twórczą i wiele innych aktywności dostosowanych do możliwości maluszków.
W naszym kalendarzu znalazły się dni i święta nietypowe, takie jak:
dzień kropki, dzień chłopaka, wyjątkowy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, dzień zwierząt i dzień uśmiechu. W każdym z wymienionych dni odbyły
się odpowiednie zabawy i małe uroczystości.
29 września, korzystając z pięknej pogody, wybraliśmy się na wycieczkę
ciuchcią. Zobaczyliśmy nasza okolicę w pięknych barwach jesieni, odwiedziliśmy skocznię narciarską im. Adama Małysza, gdzie mogliśmy poczuć
się jak kibice, obserwując skoki treningowe. Odwiedziliśmy plac zabaw przy
Rezydencji Prezydenta – Zamku na Zadnim Groniu oraz spacerowaliśmy wałem zapory. Wycieczka bardzo się wszystkim uczestnikom podobała.
We wrześniu przez dwa tygodnie, zgodnie z tematyką kompleksową, poznawaliśmy owoce i warzywa, były to okazje do degustacji, zabaw matematycznych, oraz zrobiliśmy prawdziwe, zdrowe owocowe koktajle (smoothies)
oraz soki. Było pysznie, wesoło, kolorowo, a co najważniejsze nasze koktajle
okazały się prawdziwą bombą witaminową!
W naszym przedszkolu odbyły się otwarte, twórcze warsztaty, na których mamusie razem z dziećmi stworzyły piękne prace – jesienne liście
techniką decoupage. Okazało się, że nasze przedszkolaki ze swoimi mamami
tworzą prawdziwie kreatywne duety!
Na bieżąco prowadzimy funpage przedszkola na portalu Facebook, gdzie
zamieszczamy wiele fotografii i informacji z życia naszego przedszkola. Zapraszamy do odwiedzin!			
Elżbieta Zioła

Ciekawie spędzamy czas…
Jak co roku w Zespole Przedszkoli Miejskich przy ul. Wodnej, miało miejsce ważne wydarzenie w życiu każdego dziecka. Odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Nasi najmłodsi podopieczni złożyli przyrzeczenie i
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a na koniec każdy dostał słodki upominek.
W ramach realizowanej tematyki o bezpieczeństwie i przepisach ruchu drogowego, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Policji i Straży Miejskiej. Interesująca prelekcja, wzbogacona edukacyjnymi planszami, przybliżyła dzieciom
podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Pokaz wyposażenia policyjnego radiowozu wzbudził największe zainteresowanie
przedszkolaków. Na pamiątkę, wszyscy wykonali sobie wspólne zdjęcie.
Tradycją naszej placówki jest obchodzenie jesienią „Święta ziemniaka”.
W tym dniu wszystkie grupy przedszkolne zgromadziły się wokół ogniska.
Wspólne zabawy i jedzenie upieczonych ziemniaków przyczyniły się do
atrakcyjnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wszystkim dziękujemy
za pomoc w organizowaniu imprez dla naszych dzieci. 		
(HP)

fot. Przedszkole nr 2

fot. Przedszkole nr 3

Początek roku szkolnego to niewątpliwie trudny czas. Dla jednych to
powrót z wakacyjnych wojaży, dla innych nowa rzeczywistość, której trzeba stawić czoła. Końcówka lata to proces adaptacji dziecka do środowiska
przedszkolnego, naznaczona nieraz tęsknotą i łzami, nie tylko dziecka, przedszkolaka, ale również rodzica.
Później zaczyna się przygoda
Dzieci przyzwyczajają się do przedszkolnych murów, poznają nowych
kolegów i koleżanki, zaczynają wchodzić w interakcje społeczne, nawiązują
się przyjaźnie. Dzieci poznają nauczycielki i z zafascynowaniem i dziecięcą
energią chłoną to, co każdego dnia specjalnie dla nich jest przygotowane.
Dzień Przedszkolaka
20 września odbył się w Przedszkolu nr 3 Dzień Przedszkolaka. Dzieci z
okazji swojego święta otrzymały pamiątkowe zakładki do książeczek, ponadto zostały zorganizowane dla nich różne konkursy i zabawy, a uwieńczeniem
całego dnia była słodka niespodzianka.
Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
Od pierwszych dni września wdrażaliśmy dzieciom zasady bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu, jak również na drodze. Zapoznaliśmy je z
numerami alarmowymi, a podsumowaniem całego cyklu było spotkanie z
dzielnicowym st. asp. Krzysztofem Gołombkiem, oraz z zastępcą komendanta Straży Miejskiej Wojciechem Pliszczyńskim. Panowie przypomnieli
dzieciom jak ważne jest nasze bezpieczeństwo i jak należy się zachować w
przypadku zagrożenia, ilustrując to odpowiednimi obrazkami.
Powitanie jesieni
Jesień dla dzieci to nie tylko kolorowe liście czy kasztany. To przede wszystkim wspaniała zabawa z darami natury. 3 i 4–latki, poprzez obserwacje jak również
działania własne, zobaczyły w jaki sposób powstaje sok owocowo–warzywny, który później z wielkim apetytem wypiły. Maluszki przygotowały również pyszną
sałatkę owocową, którą podzieliły się ze starszakami. Natomiast dzieci starsze,
5 i 6–latki przygotowywały owocowe szaszłyki, którymi również podzielili się z
maluszkami. Przedszkolaki odwiedziły również pobliski warzywniak, a w przedszkolu odbyła się degustacja owoców, warzyw i domowych konfitur. Starszaki
dodatkowo kisiły ogórki i przeprowadzały eksperyment z ziemniakiem. Dla wielu
dzieci był to czas przezwyciężania uprzedzeń, szczególnie w przypadku warzyw.
Tydzień regionalny
Początek roku szkolnego to także doskonały czas, aby uzmysłowić dzieciom, co to znaczy mieszkać w górach i być góralami. Dzieci poznały legendę
Beskidnicy, nauczyły się kilku dla większości nie znanych słów w gwarze góralskiej, poznały strój góralski i jego nazewnictwo. Wychowankowie przedszkola poznały także potrawy regionalne, dodatkowo obserwowały jak z mleka
powstaje zsiadłe mleko, co dzieje się ze zsiadłym mlekiem w procesie podgrzewania, ubijały masło z kwaśnej śmietany oraz degustowały biały ser i domowe
masło z pieczokami. Przedszkolaki zwiedziły również Muzeum Beskidzkie w
Wiśle, poznając kulturę ludową górali Beskidu Śląskiego. W ramach tygodnia
regionalnego nie zabrakło również sztuki ludowej, a w świat muzyki i tańca
wprowadziła dzieci Maria Czyż z Zespołu „Wisła”. Ostatniego dnia odwiedziła
nas kapela góralska „Beskidzcy zbóje”. Dzieci przypomniały sobie z czego
składa się góralski strój, poznały nowe instrumenty, a chętni próbowali wydobyć dźwięk na trombicie, jak również grali na fujarkach.
A ponad to…
W przedszkolu zagościła „Bajkowa Akademia” z pokazem sportowym.
Odbył się również pokaz szermierki japońskiej kendo z udziałem mistrzyni
Polski dzieci 2016 Leny Pustówki. Dzięki uprzejmości Pana Grzegorza Foriasa dzieci mogły zobaczyć i zasiąść w samochodzie rajdowym i terenowym.
Zachęcamy do polubienia naszego profilu na portalu Facebook i obserwowania na bieżąco co u nas nowego.		
Aneta Ostruszka

fot. Przedszkole nr 1

Z jesienią za pan brat – wieści
z Nowej Osady
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Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych działające przy Oddziale PTTK w Wiśle obchodziło 30 lat swej pracy. Uroczystość odbyła
się 7 października w tzw. „Gajówce” na terenie Rezydencji Zamek Prezydenta RP na Zadnim Groniu. W gronie przewodników i zaproszonych
gości najpierw zwiedzano prezydencką rezydencję, po której oprowadzał
kolega Zbigniew Cienciała.
Następnie rozpoczęła się część oficjalna. Na jubileusz wiślańskich
przewodników przybyli: Janusz Król – starosta cieszyński, Henryk Gazurek – wójt Gminy Istebna, Sylwester Foltyn – sekretarz miasta Wisła, Andrzej Kudełka – nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Alicja Cieślar – kierownik Rezydencji Zamek Prezydenta RP oraz Małgorzata Kiereś (Muzeum
Beskidzkie) i Józef Broda – honorowi członkowie Koła. Obecne były także
osoby współpracujące z przewodnikami i delegacje zaprzyjaźnionych Kół
przewodnickich z Sosnowca, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Mikołowa,
Bielska–Białej, Żywca oraz bratniego Cieszyna, a także przedstawicielka
Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Swietłana
Koniuszewska oraz przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Śląskiego Ryszard Ziernicki.
Podczas pierwszej części spotkania przewodnicy wiślańskiego
Koła wygłosili okolicznościowe referaty, a następnie przewodniczący
Rady Samorządu wręczył odznaczenia i dyplomy. Odznakę Zasłużony Przewodnik PTTK otrzymali Zbigniew Magnowski i Grażyna Winiarska, złotą odznakę Zasłużony w pracy wśród młodzieży – Mariola
Szymańska–Kukuczka, a brązową Honorową Odznakę PTTK – prezes
Koła Cezary Molin. Odznakę „Za Zasługi dla Oddziału PTTK Wisła”
odebrali Józef Polok, Stanisław Cendrzak, Krzysztof Rudziński i Danuta
Legierska. Wielu przewodników otrzymało listy gratulacyjne, a wszyscy uczestnicy uroczystości jubileuszową publikację pt. „Przewodnickie
zapiski”, przygotowaną specjalnie na tę okoliczność. Zaproszeni samorządowcy i liczni goście złożyli gratulacje i życzenia dalszych sukcesów
i jubileuszy, podkreślając ważną rolę przewodników w propagowaniu
regionu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego.
Jubileusz najmłodszego, ale i najliczniejszego Koła Przewodników w
naszym województwie zakończyła uroczysta kolacja, przy której nie zabrakło góralskiej kapeli. Posiady przewodników mają już swoją tradycję,
której musiało stać się zadość. Zatem… do zobaczenia w górach! (drc)

Sport

Dezyderat nr 3
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
do Ministra Sportu i Turystyki
w sprawie rozbudowy i modernizacji tras biegowych i biathlonowych
wraz ze strzelnicą oraz zapleczem socjalnym na Kubalonce Wisła – Istebna
uchwalony na posiedzeniu w dniu 11 października 2017 r.
Prezydium Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki podczas
wizytacji obiektów Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku i w Wiśle w
dniach 2–3 października 2017 r. zapoznało się m.in. z informacją Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu, Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego
oraz Prezesa Polskiego Związku Biathlonu na temat stanu bazy sportowej
oraz dalszych planów funkcjonowania obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów zimowych w Szczyrku i w Wiśle.
W związku ze staraniami miast Szczyrk i Wisła o organizację mistrzostw świata juniorów w konkurencjach klasycznych w 2019 r., istnieje konieczność dostosowania obiektów do uprawiania narciarstwa
klasycznego na Kubalonce Wisła – Istebna do standardów światowych
pozwalających na przeprowadzenie tej imprezy.
Zdaniem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w trybie
pilnym należy dokończyć budowę i zmodernizować istniejące już trasy
biegowe oraz strzelnicę biathlonową wraz z budową zaplecza socjalnego
na Kubalonce Wisła – Istebna.
Obiekty te po rozbudowie i modernizacji pozwolą naszym kadrom
narodowym na prowadzenie całorocznego szkolenia sportowego a także
posłużą do szeroko rozumianej rekreacji i rozwoju narciarstwa w Polsce.
W związku z powyższym Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki wnosi do Ministra Sportu i Turystyki o wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 mln złotych na dokończenie rozbudowy i modernizację tras biegowych i biathlonowych wraz ze
strzelnicą na Kubalonce Wisła – Istebna oraz jednocześnie o wpisanie
niniejszej inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja tras biegowych i biathlonowych na Kubalonce Wisła – Istebna” do programu
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
Przewodniczący Komisji
/–/ Ireneusz Raś

Mistrzostwa Polski Skarbowców
w maju 2018
Duże wydarzenie sportowo–integracyjne szykuje się w Wiśle w
2018 roku. W dniach 24–26 maja do Wisły zjadą przedstawiciele urzędów skarbowych z całej Polski, aby wziąć udział w XVII Mistrzostwach
Polski Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju i Finansów.
W zawodach weźmie udział około czterech tysięcy pracowników skarbowości z całego kraju oraz delegacje zagraniczne. Zawodnicy walczyć będą
w 11 dyscyplinach sportowych: bieg oraz nordic walking, pływanie, turniej
piłki nożnej „piątek”, tenis stołowy, tenis ziemny, strzelanie z broni pneumatycznej, skok w dal, piłka siatkowa, przeciąganie liny oraz badminton.
Ramowy program Mistrzostw:
24.05.2018 – przyjazd ekip;
25.05.2018 – uroczyste otwarcie, rozgrywki sportowe, wręczenie nagród i pucharów połączone z wieczorem integracyjnym;
26.05.2018 – rozgrywki sportowe, uroczysta Gala Finałowa Mistrzostw, zakończenie imprezy połączone z wieczorem integracyjnym.
W październiku odbyło się spotkanie organizatorów – przedstawicieli Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II z władzami miasta, celem
omówienia szczegółów współpracy i przygotowań do zawodów.
Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

30 lat w górach
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fot. Ewa Zarychta

W październiku zakończono rozgrywki piłkarskiej Ligi 6 o Puchar
Burmistrza Miasta Wisła. Oto wyniki kolejek, rozegranych w minionym
miesiącu:
XII kolejka: Czarne Łabajów Nadleśnictwo – FC Malinka 6:1 (Jakub Jurosz 4, Mirosław Marek, Dawid Durbacz – Piotr Szalbót), Głębce – epompa.pl 3:6 (Paweł Lazar 2, Adam Legierski – Jakub Niemczyk
2, Ireneusz Miedziak, Marcin Szlauer, Aleksander Partyka, Daniel Słowiok), Knaga Bambo – Beatris 0:3 (wo.), Lisy FC – FC Wymiatacze 11:0
(Michał Raszka 7, Mateusz Pilch 4);
XIII kolejka: Beatris – epompa.pl 2:6 (Adam Kajfosz, Mateusz Piekunko – Jakub Niemczyk 3, Artur Adamczyk, Marcin Szlauer, Ireneusz
Miedziak), FC Malinka – Lisy FC 0:3 (wo.), FC Wymiatacze – Knaga
Bambo 3:0 (wo.), Czarne Łabajów Nadleśnictwo – Głębce 6:0 (Dominik
Jurosz 3, Mirosław Marek 2, Samuel Pilch);
XIV kolejka: Lisy FC – Czarne Łabajów Nadleśnictwo 1:1 (Sebastian Bujok – Samuel Pilch), Głębce – Beatris 2:3 (Mirosław Wantulok,
Paweł Lazar – Kamil Cieślar 2, Przemysław Polok), epompa.pl – FC Wymiatacze 9:2 (Jakub Głuszak 2, Marcin Szlauer 2, Ireneusz Miedziak 2,
Jakub Niemczyk 2, samobójcza – Jarosław Szturc, Daniel Nogowczyk),
Knaga Bambo FC – FC Malinka (obustronny walkower, obie drużyny
mają po trzy walkowery w tym sezonie i zgodnie z regulaminem zostają
wycofane z rozgrywek).
Tabela:
1 Lisy FC
14 35
60:19
2 epompa.pl
14 33
67:36
3 Czarne Łabajów Nadleśnictwo
14 32
54:27
4 Beatris
14 20
40:36
5 Głębce
14 13
39:45
6 FC Wymiatacze
14 7
18:79
– FC Malinka
14 11
28:46
– Knaga Bambo
14 9
27:50
Najlepsi strzelcy: 25 goli – Michał Raszka (Lisy FC), 19 goli – Jakub
Niemczyk (epompa.pl), 17 goli – Jakub Jurosz (Czarne Łabajów Nadleśnictwo), 15 goli – Waldemar Szarzec (Knaga Bambo) i Paweł Lazar
(Głębce).
21 października w gościnnych progach Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki odbyło się spotkanie podsumowujące rozgrywki Ligi 6 w roku 2017.
Gospodarz naszego miasta Tomasz Bujok złożył uczestnikom rozgrywek
w sezonie 2017 gratulacje i podziękowania, oraz wręczył najlepszym drużynom i zawodnikom puchary, a także cenne nagrody rzeczowe. Sprzęt
sportowy otrzymały wszystkie zespoły uczestniczące w zmaganiach, ale
najwięcej nagród zagarnęli zdobywcy trzech pierwszych miejsc: Lisy FC,
epompa.pl i Czarne Łabajów Nadleśnictwo. Organizatorzy przygotowali
także wyróżnienia indywidualne. Pamiątkowe statuetki odebrali: Ryszard
Olszar – sędzia główny Ligi 6, Paweł Lazar (Głębce) – nagroda fair play,
Kacper Fiedor (epompa.pl) – najlepszy bramkarz, Jakub Jurosz (Czarne
Łabajów Nadleśnictwo) – najlepszy piłkarz i Michał Raszka (Lisy FC)
– król strzelców. Po ceremonii wręczenia nagród na wszystkich czekał
ciepły poczęstunek. Mamy nadzieję, że w kolejnym roku Liga 6 będzie
cieszyła się coraz większą popularnością.			
(luki)

20

echo WISŁY

GRALI NA ZIELONEJ
MURAWIE
Piłkarze WSS Wisła mają za sobą kolejny pracowity miesiąc.
Pierwsza drużyna pod wodzą Tomasza Wuwra rozpoczęła październik od pechowej przegranej na Jonidle z LKS–em Bestwina. 8 października wiślanie ulegli rywalom 3:4, a wszystkie gole dla naszego
zespołu zdobył Szymon Płoszaj. 11 października WSS odrobił ligowe
zaległości, pokonując u siebie Tempo Puńców 1:0 po golu Mariusza
Pilcha. Trzy dni później, 14 października, zespół WSS Wisła pokonał na wyjeździe GLKS Wilkowice 4:1. Dwie bramki zdobył Dariusz
Rucki, a po jednej dorzucili Szymon Płoszaj i Sebastian Juroszek.
Kolejne mecze wiślanie zagrali w drugiej połowie miesiąca. 21
października pokonali w meczu derbowym 2:1 Cukrownika Chybie
po dwóch trafieniach Dariusza Ruckiego. Z kolei 29 października
wiślanie mieli rozegrać na wyjeździe kolejny derbowy mecz z LKS
99 Pruchna. Potyczka ta jednak nie doszła do skutku z powodu fatalnej pogody i złego stanu boiska w Pruchnej. Na koniec października
WSS Wisła w okręgówce zajmował 5. miejsce z dorobkiem 23 pkt. i
bilansem goli 31:18.

fot. Łukasz Bielski

LIGA 6

Drużyny młodzieżowe WSS Wisła w październiku również rozegrali kilka spotkań. 4 października rozegrano na Jonidle dwumecz
z LKS Ochaby 96. Juniorzy rozgromili swoich przeciwników 8:1
(Tomasz Cieślar 2, Tymoteusz Pilch 2, Bartosz Mitręga 2, Jakub Marekwica, Zbigniew Michalik), a trampkarze ulegli rywalom 1:7 (Gabriel Boś). 7 października nasza młodzież rywalizowała na własnym
obiekcie ze Strażakiem Pielgrzymowice. Juniorzy wygrali 2:1 (Seweryn Tatara, Zbigniew Michalik), a trampkarze przegrali 2:9 (Kacper
Kiraga, Natan Lazar). 14 października młodzi piłkarze WSS–u mierzyli się na wyjeździe z Wisłą Strumień. Juniorzy przegrali 2:4 (Kacper Kiraga, Bartosz Mitręga), a trampkarze 1:4 (Gabriel Boś). Kolejni
przeciwnicy to Wyzwolenie Simoradz. Jako, że drużyna trampkarzy
z Simoradza wycofała się z rozgrywek 22 października doszło tylko
do pojedynku juniorów, który wiślanie wygrali 7:0 (Zbigniew Michalik 2, Tymoteusz Pilch 2, Jakub Marekwica, Kacper Kiraga, Gabriel
Boś). Miesiąc podopieczni Kamila Kotrysa mieli zakończyć 29 października dwumeczem z Cukrownikiem Chybie, ale z powodu złej
pogody został on przełożony na późniejszy termin.
Na koniec października w III lidze wojewódzkiej juniorów zespół WSS Wisła zajmował 3. lokatę z dorobkiem 22 pkt. i bilansem
bramek 40:12, natomiast w III lidze wojewódzkiej trampkarzy nasz
zespół okupował 10. lokatę z dorobkiem 3 pkt. i bilansem goli 18:58.
Doskonałe wieści napłynęły natomiast od naszych najmłodszych
adeptów futbolu, trenujących w UKS Wisła. Wiślańskie Orły w V
lidze wojewódzkiej młodzików osiągali bardzo dobre rezultaty i zdobyli mistrzostwo, awansując na wyższy szczebel zmagań! Gratulujemy! Nasza drużyna odniosła w minionych rozgrywkach następujące
rezultaty: 18:0 z Iskrą Iskrzyczyn, 6:1 z UKS Cieszyn, 3:0 z Beskidem II Skoczów, 19:0 z Iskrą Iskrzyczyn, 7:0 z LKS Kończyce Małe,
1:1 z UKS Cieszyn, 0:3 z Beskidem II Skoczów i 6:0 z LKS Kończyce Małe. Młodzi wiślanie zdobyli w sumie 19 pkt. i legitymują się
bilansem bramek 60:5.				
(luki)
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1 października w Katowicach odbyła się dziewiąta edycja PKO
Silesia Marathonu. 100. miejsce zajął Jakub Glajcar z Wisły, który pokonał maratoński dystans w czasie 3:13.16. Wiślanin zajął
51. lokatę w kategorii M–30. Drugi z wiślańskich zawodników
Radosław Troszok uplasował się na 415. miejscu (3:40.23), a w
grupie M–30 był 171.
6 października w Cieszynie odbył się finał powiatowy Igrzysk
Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci w sztafetowych biegach
przełajowych. W starszej grupie dziewczęta z Zespołu Szkół nr
1 w Wiśle Centrum zajęły 4. miejsce, a chłopcy uplasowali się
na 8. pozycji. W młodszej grupie reprezentujące ZS1 dziewczęta
zajęły 4. lokatę.
Zawodnicy WSS Wisła sześciokrotnie stawali na podium zawodów o Puchar Prezesa PZN w skokach narciarskich, które rozegrano 7 października w Szczyrku. W gronie zwycięzców znaleźli
się: Paweł Wąsek (Junior A) i Tomasz Pilch (Junior B), natomiast Artur Kukuła (Senior), Bartłomiej Czyż (Junior A), Kacper
Juroszek (Junior B) oraz Wiktor Szozda (Junior E) zajęli 2. lokaty
w swoich grupach wiekowych. Tuż za podium uplasowali się Arkadiusz Jojko (Junior C) i Wojciech Troszok (Junior D).
7 października w Rybniku odbył się lekkoatletyczny Mityng Jesienny. W pchnięciu kulą (5 kg) triumfował Michał Czyż z UKS Wisła.
Paulina Cieślar zajęła 7., a Nicole Konderla (obie WSS Wisła)
10. miejsce w Letnich Mistrzostwach Polski Kobiet w skokach
narciarskich, które odbyły się 8 października w Szczyrku. Tytuł
mistrzowski wywalczyła Kamila Karpiel (AZS Zakopane).
Michał Soska z Wisły zajął 205. miejsce w VI Orzeskim Biegu
Ulicznym, który odbył się 8 października. W grupie M30 był 142.
8 października na trasie Graboń – Przehyba rozegrano czwarte
zawody z cyklu Vexa Skiroll Tour w biegach na nartorolkach pod
nazwą „Przehyba Uphill”. Natalia Bury z Wisły triumfowała w
zmaganiach kobiet techniką dowolną na dystansie 6,7 km (przewyższenie 590 m) stylem dowolnym, a w biegu na tym samym
dystansie, ale stylem klasycznym, 7. miejsce wywalczyła Iwona
Boś z Wisły.
Tomasz Raszyk z Wisły zajął 3. miejsce w kategorii Junior podczas zawodów piątej rundy Pucharu Polski w zjeździe rowerowym, która odbyła się 8 października w Szczyrku.
10 października w Cieszynie rozegrano finał powiatowy Sztafetowych Biegów Przełajowych Szkół Ponadgimnazjalnych.
Reprezentacja LO im. P. Stalmacha w Wiśle zajmowała miejsca
numer 4 – dziewczęta i 7 – chłopcy.
11 października w Chybiu odbył się finał powiatowy Drużynowych Zawodów Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych.
Reprezentantki ZSO Wisła zajęły 7. miejsce, a ich koledzy uplasowali się na 9. pozycji.
11 października drużyna InvestInTheWest AZS AJP Gorzów
Wielkopolski, w której występuje Magdalena Szajtauer, przegrała swój pierwszy mecz w rozgrywkach EuroCup kobiet. Polska
drużyna rywalizująca w grupie A uległa na wyjeździe Olympiakosowi Pireus 50:69. Wiślanka zdobyła w tym meczu 4 punkty,
zebrała 8 piłek i zaliczyła 2 asysty.
W dniach 13–15 października w Bielsku–Białej odbył się XI Międzynarodowy Turniej Karate „Polish Open – Grand Prix Bielska–
Białej”. W kumite seniorów (kategoria wagowa do 84 kilogramów)
na 5. pozycji został sklasyfikowany Jakub Baron z Wisły.
14 października w Wiśle zakończyły się Mistrzostwa Europy w
skacie. Zawody zdominowali zawodnicy z Niemiec. W kategorii Open tytuł mistrzowski wywalczył Deni Lazicic. Pozostałe
miejsca na podium zajęli Dominique Deurer oraz Ari Burgers.
W pozostałych kategoriach zwyciężyli Niemka Marianne Müller
(kobiety), Duńczyk Hans Lund (weterani) i Niemiec Erik Dielau
(juniorzy). W rywalizacji mikstów triumfowali Marianne Müller
i Jürgen Engler, a w klasyfikacji drużynowej Niemcy. Ponadto
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rozegrano dwa turnieju towarzyszące. W turnieju o nagrodę Hotelu Gołębiewski najlepszy okazał się Krystian Brynza (LZS Kujawy), natomiast w turnieju o Wielką Nagrodę Wisły 1. miejsce
zajął Niemiec Wynands Reinhold.
14 października w Złotym Potoku odbyły się finałowe zawody
Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Świetnie podczas tych zawodów
spisali się Irena Piotrowska i Jakub Glajcar z Wisły, którzy wygrali rywalizację na długim dystansie. W klasyfikacji końcowej
Pucharu Polski Jakub Glajcar triumfował w kategorii mężczyzn,
a Irena Piotrowska była 2. w gronie kobiet.
W dniach 14–15 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 11. w biegu na dystansie 70 km.
15 października w Wiśle rozegrano kolarskie zawody MTB w
jeździe indywidualnej na czas pod górę Hotel Podium Uphill Stożek 2017. Najlepszy czas zawodów wykręcił Adrian Brzózka z
Ustronia, który wyprzedził Czecha Davida Jůnę oraz Dawida Śliwińskiego z Gliwic. W gronie kobiet najlepsza okazała się Małgorzata Kustra–Kapol z Jastrzębia–Zdroju. W poszczególnych
kategoriach wiekowych triumfowali: Małgorzata Kustra–Kapol,
Piotr Śliwiński, Mateusz Grabis z Sarnowa, Patryk Mitręga z
Brennej, Tomasz Niedziela z Bielska–Białej oraz Jacek Brzózka
z Ustronia.
15 października na stoku Czantorii odbyła się impreza w ekstremalnym biegu górskim na orientację „Bezlitosna Czantoria”. W
rywalizacji na dystansie 10 km 2. miejsce wśród kobiet zajęła
Katarzyna Raszka, a wśród mężczyzn Mateusz Wantulok (oboje
z Wisły).
17 października w Strumieniu odbył się finał powiatowy Drużynowych Zawodów Szachowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej
oraz Igrzysk Dzieci. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (rocznik
2002–2004) 6. miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 1 w Wiśle Centrum, a 10. lokatę w Igrzyskach Dzieci (rocznik
2005 i młodsi) zajęła drużyna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
nr 1 w Wiśle Głębcach.
19 października zespół InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski doznał drugiej porażki w grupie A rozgrywek EuroCup
w koszykówce kobiet. Drużyna Magdaleny Szajtauer przegrała
na własnym parkiecie z łotewskim TTT Ryga 73:79. Wychowanka wiślańskiego klubu zdobyła 8 punktów, zebrała 7 piłek, zaliczyła 1 asystę i 3 bloki.
21 października w Zakopanem odbył się X Alpinsport Tatrzański
Bieg pod Górę (dystans: 7,8 km / przewyższenie 1072 m). Reprezentanci Wisły zajęli następujące lokaty: 161. Dariusz Cieślar
(M–50 – 10.), 186. Krzysztof Kempny (M–30 – 75.), 205. Wojciech Troszok (M–30 – 79.), 289. Iwona Prusińska (K–30 – 19.).
Jakub Baszczyński (UKS Centrum Wisła) zajął 7. miejsce w kategorii młodzików do 66 kg podczas zawodów Pucharu Polski Młodzików w Judo, które odbyły się 22 października w Zakopanem.
22 października w Cieszynie odbył się II Bieg Cieszyńska Godzinówka. 11. miejsce w rywalizacji mężczyzn zajął Krzysztof
Hatlas z Wisły.
22 października odbył się 4. Półmaraton Gliwicki. Wystartowali
w nim Adela i Janusz Malczyk z Wisły. W rywalizacji pań Adela
Malczyk zajęła 1023. lokatę (79. w kategorii K40), natomiast Janusz Malczyk nie ukończył biegu.
Jakub Glajcar z Wisły zajął 57. miejsce w terenowym biegu przeszkodowym Górski Runmageddon Hardcore, który odbył się 22
października w Szczyrku.
26 października drużyna InvestInTheWest AZS AJP Gorzów
Wielkopolski doznała trzeciej porażki w grupie A rozgrywek EuroCup w koszykówce kobiet. Ekipa Magdaleny Szajtauer przegrała na wyjeździe z Besiktas JK Stambuł 60:66. Wiślanka zdobyła 5 punktów, zebrała 6 piłek i zanotowała 1 blok.
Iwona Boś z Wisły zajęła 282. pozycję (67. wśród kobiet) podczas IV Biegu o Złotą Szyszkę, który odbył się 28 października w
Bystrej.					
(luki)
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fot. Jakub Matuszny

RUSZYŁ SEZON KOSZYKARSKI

PIŁKARSKIE ZMAGANIA
SZKÓŁ
20 października na boisku w Wiśle Czarnem odbyły się Mistrzostwa Wisły Szkół Podstawowych w piłce nożnej. Do zawodów przystąpiło 5 drużyn, a każda z nich rozegrała 4 mecze (systemem „każdy
z każdym”).
1. miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 w
Wiśle Jaworniku, która będzie reprezentować naszą gminę w zawodach grupowych w Goleszowie. 2. miejsce zajęła drużyna z Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince, a skład podium uzupełnił zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum. Pozostałe lokaty zajęły reprezentacje Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1
w Wiśle Głebcach (4.) i Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem.
Jakub Matuszny
REKLAMA • OGŁOSZENIA

„PROMOT”

ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o.
zatrudni osoby na stanowisko:

Operator wielomaszynowy
w wydziale obróbki
– praca na maszynach typu CNC

Kowal z umiejętnościami kucia
matrycowego i zabudowy pras
Gwarantujemy przyuczenie do pracy
oraz premię w okresie próbnym.
Zapewniamy transport.
Prosimy o składanie ofert na adres:

PROMOT ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o.
43–400 Cieszyn, ul. Frysztacka 49
lub na e–mail : info@promot–zm.com
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W październiku ruszył sezon ligowy 2017/18 w koszykówce kobiet.
Drużyna Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka ma już za
sobą kilka meczy.
Seniorki rozpoczęły zmagania ligowe 7 października od przegranej
w Piekarach Śląskich. Rywalki były lepsze, ale naszym dziewczynom
jak zwykle nie brakowało ambicji, by powalczyć o dobry wynik.
UKS LA–Basket Piekary Śląskie – ISWJ Wisła 93:46 (24:14,
19:13, 19:13, 31:6) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (23), Katarzyna Raszka (8), Justyna Pilch (7), Stefania Seniow (6), Anna Janik (2), Karolina Podżorska, Gabriela Kosek, Małgorzata Colosenco, Sandra Tatara.
Tydzień później, 14 października pierwsza drużyna ISWJ Wisła zagrała na wyjeździe z KU AZS UŚ Katowice. Po obiecującym początku
rywalki odskoczyły w drugiej kwarcie na kilkanaście punktów i nie oddały wiślankom prowadzenia do końca spotkania.
KU AZS UŚ Katowice – ISWJ Wisła 60:39 (14:12, 22:9, 12:8,
12:10) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (8), Karolina Kowalczyk
(8), Karolina Podżorska (7), Justyna Pilch (6), Stefania Seniow (4), Martyna Szalbót (4), Katarzyna Raszka (1), Gabriela Kosek (1).
21 października, w pierwszym występie przed własną publicznością
w sezonie 2017/18 podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka musiały uznać wyższość zespołu z Raciborza.
ISWJ Wisła – RKK AZS Racibórz 54:73 (10:23, 13:14, 11:15,
20:21) Skład ISWJ Wisła (punkty): Marcelina Strządała (10), Karolina
Kowalczyk (10), Justyna Pilch (9), Gabriela Kosek (6), Katarzyna Raszka
(6), Stefania Seniow (5), Karolina Podżorska (5), Małgorzata Colonesco
(2), Anna Janik (1), Aleksandra Suszka, Martyna Szalbót, Sandra Tatara.
Miniony miesiąc nasza drużyna zakończyła domowym pojedynkiem
z JAS–FBG Zagłębiem Sosnowiec. 29 października ponownie lepsze
okazały się rywalki.
ISWJ Wisła – JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec 64:94 (11:23, 13:24,
21:16, 19:31) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (30), Katarzyna
Raszka (11), Karolina Podżorska (8), Karolina Kowalczyk (8), Justyna
Pilch (5), Stefania Seniow (2), Aleksandra Suszka, Gabriela Kosek, Martyna Szalbót, Małgorzata Colosenco.
Sezon ligowy rozpoczęły także drużyny ISWJ w innych kategoriach
wiekowych. Oto ich wyniki w październiku:
– Juniorki KU–18: (wyjazd) MKS MOS Katowice 46:57;
– Kadetki KU–16: (dom) KSK Stal Brzeg 48:108, (wyjazd) MKS
Czechowice–Dziedzice – ISWJ Wisła 36:102, (wyjazd) JAS–FBG II
Sosnowiec 16:120, (wyjazd) Gwarek Pawłowice 22:72, (wyjazd) RMKS
Rybnik I 26:141;
– Młodziczki KU–13: (wyjazd) Gwarek Pawłowice 53:36.
– Zuchy KU–11: (turniej w Strzelcach Opolskich): UKS Piłsudczyk
PG1 Brzeg – ISWJ Wisła I 31:12, MKS Strzelce Opolskie – ISWJ Wisła
II 38:0, UKS Piłsudczyk PG1 Brzeg – ISWJ Wisła II 26:4, MKS Strzelce
Opolskie – ISWJ Wisła I 26:8.				
(luki)

Gimnazjum w Wiśle wicemistrzem
powiatu
Uczniowie oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr
1 w Wiśle w roku szkolnym 2016/2017, po raz kolejny znaleźli się w
czołówce najlepszych sportowców powiatu cieszyńskiego. Po zaciętej
rywalizacji, trwającej przez cały rok szkolny pomiędzy gimnazjalistami
z Wisły, a uczniami skoczowskiego Gimnazjum nr 4 o zajęciu 1. miejsca
zdecydowało 6 punktów na korzyść skoczowian.
Mimo, że wiślańscy reprezentanci w sumie za wszystkie swoje starty
uzyskali wynik 189 punktów, a uczniowie ze Skoczowa 183, to jednak w
ośmiu najlepiej punktowanych startach sytuacja była odwrotna i ostatecznie skoczowska „czwórka” wygrała z wynikiem 109 do 103. Reprezentanci gimnazjum z Wisły wcześniej pięciokrotnie stawali na najwyższym
stopniu podium w rywalizacji szkół gimnazjalnych w powiecie cieszyńskim. Tym razem musieli zadowolić się 2. miejscem. Na uroczystej gali
wręczenia nagród 21 września w Starostwie Powiatowym, dyrektor SP1
Gabriela Polok–Otawa odebrała pamiątkowy dyplom i nagrodę w postaci
bonu na zakup sprzętu sportowego.
Przed nami cały rok sportowych wyzwań, a pierwsze starty uczniowie naszej szkoły mają już za sobą. Mocno trzymamy kciuki, żeby w tym
roku znów 1. miejsce wróciło do Wisły.		
Marcin Kotowicz

Drugie miejsce w Pucharze Śląska

fot. PZN

Drużyna koszykarek ISWJ Wisła wzięła udział w Turnieju Pucharu
Śląska 2017, który odbył się 1 października w Rybniku. Wiślanki zajęły
w nim wysokie 2. miejsce, a dodatkowo najlepszą zawodniczką turnieju
(MVP) została Marcelina Strządała.
W pierwszym turniejowym meczu nasza drużyna uległa RMKS Rybnik 48:76. Wiślanki zagrały w składzie (punkty): Marcelina Strządała (27),
Katarzyna Raszka (10), Justyna Pilch (7), Karolina Podżorska (4), Sandra
Tatara, Aneta Janik, Stefania Seniow, Aleksandra Suszka, Maja Szalbót i
Karolina Matuszny. Natomiast w drugim pojedynku, po bardzo zaciętym
spotkaniu podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka pokonały 68:65 RKK Racibórz. W tym meczu zespół ISWJ zagrał w składzie
(punkty): Justyna Pilch (25), Marcelina Strządała (16), Katarzyna Raszka
(15), Karolina Podżorska (8), Stefania Seniow (1), Aleksandra Suszka (1),
Maja Szalbót, Sandra Tatara, Aneta Janik i Karolina Matuszny.
(luki)

fot. ISWJ Wisła

PAWEŁ SŁOWIOK MISTRZEM
POLSKI

Paweł Słowiok wywalczył złoty medal Letnich Mistrzostw Polski
w kombinacji norweskiej, które odbyły się 8 października w Szczyrku.
Zawodnik z Wisły po zaciętym finiszu pokonał obrońcę tytułu mistrzowskiego Adama Cieślara z Istebnej. Trzecie miejsce zajął Szczepan Kupczak z Juszczyny.
Po serii skoków prowadził Szczepan Kupczak (nota 124 pkt.), natomiast wiślanin zajmował dopiero 4. miejsce (113,5 pkt.) i zaledwie
o jedno oczko wyprzedzał 5. Adama Cieślara. Stratę do lidera nasz zawodnik odrobił podczas biegu, w którym uzyskał czas 22.08,5. Szybciej
od Pawła pobiegł Adam (22.04,8), ale strata po skokach nie pozwoliła
mu na obronę czempionatu, choć był tego bardzo blisko, gdyż wszystko
rozstrzygnęło się po pasjonującym finiszu. Ostatecznie wiślanin przeciął
linię mety o 0,3 sekundy szybciej od swojego reprezentacyjnego kolegi.
Trzeci na metę wpadł Szczepan Kupczak, który stracił do zwycięzcy 3,4
sekundy (czas biegu: 22.54,2).
Gratulujemy!					
(luki)
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ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KRONIKA POLICYJNA
– 27 września Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o
włamaniu do pomieszczenia foto na jednym z wyciągów narciarskich
w centrum miasta. Łupem złodzieja padł aparat fotograficzny o wartości 2000 złotych.
– 28 września na ul. Malinka wpadł nietrzeźwy kierowca. Mieszkaniec Wisły prowadził motorower, mając ok. 3 promili w organizmie.
– 4 października kolejny mieszkaniec Wisły został zastopowany
przez funkcjonariuszy. Kierowca Skody Fabia miał ponad 0,5 promila
w wydychanym powietrzu.
– 23 października Komisariat Policji został powiadomiony o włamaniu do budynku przy ul. Wypoczynkowej, w którym złodziej przygotował do wyniesienia elektronarzędzia i inne przedmioty o łącznej wartości ok. 5000 złotych. Sprawca został spłoszony przez domowników.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski
Miło nam poinformować, że funkcjonariusz wiślańskiego komisariatu asp. Bartłomiej Duraj otrzymał tytuł Dzielnicowego Roku 2017
w powiecie cieszyńskim w plebiscycie Dziennika Zachodniego. Gratulujemy!

KALENDARIUM IMPREZ

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

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

rys. Janusz Kożusznik

11 listopada (sobota) – Narodowy Dzień Niepodległości – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny
12 listopada (niedziela) – Górska Przygoda 2017 (zawody w
biegach i nordic walking) – Hotel Podium
13 listopada (poniedziałek) – XXV Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski im. Ludomiry Krop – Muzeum Beskidzkie
16 listopada (czwartek) – „Legendy i podania od źródeł Wisły” zakończenie projektu i podsumowanie konkursu fotograficznego „U Źródeł Wisły” – Miejska Biblioteka Publiczna
17–19 listopada (piątek–niedziela) – Puchar Świata w skokach narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza i Plac Hoffa
(Strefa Kibica)
25 listopada (sobota) – Wiślańskie Jendryski – OSP Centrum
25 listopada (sobota) – „Zimny drań” – największe szlagiery
Eugeniusza Bodo – Villa Rubinstein
26 listopada (niedziela) – Spotkanie dla Kobiet – Dom Zborowy
1 grudnia (piątek) – VII Festiwal Piosenki Europejskiej – Sala
koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej filia w Wiśle
2 grudnia (sobota) – Mikołajkowy Marsz Nordic Walking –
Plac Hoffa

