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DZIAŁO SIĘ PODCZAS WIŚLAŃSKIEJ MAJÓWKI

Za nami długi weekend majowy. W ciągu pięciu dni w Wiśle atrakcji nie brakowało. O wydarzeniach
podczas Wiślańskiej Majówki poczytacie na str. 16–17.
REKLAMA • OGŁOSZENIA

y
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ŚWIĘTO TRZECIEGO MAJA
3 maja w Wiśle tradycyjnie obchodzono Święto Narodowe Trzeciego Maja. Kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się
pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny.
Zanim rozpoczęła się część oficjalna, gromadzący się pod pomnikiem uczestnicy obchodów mogli wysłuchać koncertu orkiestry
dętej pod kierunkiem Henryka Itnera, która zadbała o oprawę muzyczną wydarzenia. Punktualnie o 12:30 zabrzmiał hymn państwowy, a następnie burmistrz Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek
od wiślańskich harcerzy i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
– Święto Narodowe Trzeciego Maja to jedno z tych świąt, które powinny jednoczyć Polaków, również wiślan. Bez wspólnej pamięci i
symboli wspólnota narodowa, również nasza lokalna nie przetrwa.
Tą oczywistą prawdę rozumieli nasi przodkowie. Oni zrozumieli, że
tylko wspólnie działając, jednocząc się ponad podziałami możemy
budować dobro najwyższe – Polskę. Wyciągnijmy naukę z naszej
historii. Wisła jest wspólna, a kluczem do współpracy powinno być
dobro naszych mieszkańców, a także przybywających do naszej miejscowości turystów. Mamy różne spojrzenia na wiele spraw, ale wierzę, że mamy wspólny cel – dostatnie i godne życie oraz piękniejsze i
atrakcyjniejsze nasze miasto – mówił gospodarz Wisły.
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Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystycznego w wykonaniu wiślańskiej młodzieży. Tym razem przygotowali go
uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta oraz Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda.
Ważnym punktem każdej uroczystości trzeciomajowego święta
jest modlitwa ekumeniczna, którą w tym roku prowadzili ks. Łukasz
Ostruszka z Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle oraz ks. Wiesław Firlej z Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Wiśle.
Po modlitwie, przy werblach orkiestry, nastąpiło tradycyjne złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o
Polskość i Wolność Ojczyzny. Kwiaty składały delegacje: Urzędu
Miejskiego w Wiśle, Rady Miasta Wisła, Rezydencji Prezydenta RP,
Wojewody Śląskiego i Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach,
Zarządów Osiedli w Wiśle, Posła na Sejm RP Stanisława Pięty i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku–Białej, Stowarzyszenia „Pamięć Jastrzębska”, Związku Polskich Spadochroniarzy, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Nadleśnictwa Wisła, Policji i Straży
Granicznej, Straży Miejskiej w Wiśle, Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wiśle, Wiślańskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia „Aktywni
w dziedzinie”, Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”, Towarzystwa Miłośników Wisły, Zespołu Regionalnego „Wisła”, Towarzystwa
Patriotycznego Żywiecczyzny i Powiatu Żywieckiego, Zespołu Szkół
nr 1 Wisła Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła Czarne, Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce, Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik, Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha i Zespołu Szkół
(luki)
Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta.

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Z prac Rady Miasta Wisła
W kwietniu Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami:
– ocena zasobów pomocy społecznej,
– funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli i żłobków na terenie miasta,
– opiniowanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów
sportowych za wysokie osiągnięcia w sporcie,
– wnioski (przygotowywane, złożone, w trakcie realizacji i
zakończone od roku 2015) o pozyskanie środków zewnętrznych z
różnych źródeł na zadania związane z kulturą, turystyką i sportem,
– podsumowanie akcji zimowej odśnieżania miasta – potrzeby
zakupu dodatkowego sprzętu,
– analiza Programu Rozwoju Promocji Miasta w Dziedzinie Turystyki i Zagospodarowania Przestrzennego,
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 27 kwietnia. Głównymi tematami
obrad były: ocena zasobów pomocy społecznej, analiza realizacji
uchwał podjętych w roku 2016, które przyjęto jednogłośnie (15 głosów „za”), oraz analiza realizacji wniosków podjętych w roku 2016
(14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Podczas sesji rozpatrzono następujące projekty uchwał:
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w trybie
bezprzetargowym (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w
trybie bezprzetargowym (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(jednogłośnie),
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ulic: Lipowej i 1 Maja (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Wisła na lata 2016–2032”
(jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie miejscowej (jednogłośnie).
Kolejna sesja Rady Miasta Wisła odbędzie się 23 maja (wtorek).
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Burmistrz Miasta Wisła
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 2147.)
podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Wisła w okresie od dnia 2 maja 2017 do 22 maja 2017 roku, na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA WISŁA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23
ze zm.) w związku z art. 83f ust. 1a, ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 ze
zm.). art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o przyjęciu uchwały w sprawie określenia cech nieruchomości, na których zlokalizowane są drzewa i krzewy, co do których nie stosuje się zapisów art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Osoby zainteresowane przedmiotową uchwałą mogą zapoznać się z
jej treścią oraz uzasadnieniem w Urzędzie Miejskim w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, w Referacie Rozwoju Gospodarczego i Środowiska – pokój nr 207,
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wiśle.

DROGOWE INWESTYCJE
Miasto Wisła kontynuuje inwestycje na gminnych drogach. Wykonawcom oddane zostały place budowy dla zadań modernizacyjnych przy
ulicach 1 Maja i Różanej, oraz na potoku Kopydło.
Burmistrz Miasta informuje, że w dniu 9 marca przekazano głównemu wykonawcy – firmie MOSTY TARNOBRZEG Sp. z o. o. plac
budowy dla zadania „Budowa mostu na potoku Kopydło wraz z budową
dojazdu i budową zjazdu”. Z kolei 11 kwietnia przekazano głównemu
wykonawcy PUH „AKRO” Bogusław Majdak plac budowy dla zadania „Przebudowa fragmentu ul. 1 Maja w Wiśle”, a także przekazano
głównemu wykonawcy – firmie EUROVIA Polska S.A. plac budowy dla
zadania „Remont (modernizacja) dróg gminnych – ul. Różana”.
Natomiast 30 marca Burmistrz Miasta Wisła podpisał dwie umowy o
dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację dwóch
zadań: „Przebudowa dwóch fragmentów drogi gminnej ul. Cieńków nr
614 104S o łącznej długości 426 m” (planowany koszt całkowity inwestycji wynosi 221.010,61 PLN z czego dofinansowanie wyniesie 108.298,00
PLN), oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 614 031S o łącznej
długości 238,3 m” (planowany koszt całkowity to 414.451,98 PLN z czego dofinansowanie wyniesie 154.361,00 PLN). Oba zadania inwestycyjne
zaplanowano do realizacji w roku 2017.
UM Wisła

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

Projekt pn. „Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości”
uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Działanie 2.1
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych) i został skutecznie
zrealizowany. W ramach projektu stworzono mobilną aplikację Wisła AR, opierającą się na nowatorskiej technologii rozszerzonej rzeczywistości. Aplikacja ta przedstawia zasoby kartograficzne miasta.
Łączy tradycyjną funkcjonalność map, wzbogacając je dodatkowo o
rozszerzoną rzeczywistość. Opracowana aplikacja po zainstalowaniu na telefonie typu „smartfon” z
systemem Android, oraz po skierowaniu telefonu w stronę znacznika,
wyświetla na ekranie umieszczony
na mapie trójwymiarowy model
wybranego obiektu. Dodatkowo w

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
W maju 2017 roku Strażnicy Miejscy będą wykonywać kontrole
sanitarno–porządkowe posesji zarówno osób prywatnych, jak i posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza związana
z wynajmem kwater. Przedmiotem kontroli będzie w szczególności
wywóz nieczystości płynnych. Przypominam, o regularnym, systematycznym i zgodnym z bieżącym zużyciem wody wywozem nieczystości ciekłych.
Podczas ostatnich kontroli zauważono również uchybienia odnośnie szczepienia psów. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny” do 500 złotych.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XIII/174/2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła:
§ 30. Do obowiązków właścicieli lub opiekunów utrzymujących
zwierzęta domowe należy:
1. W odniesieniu do psów:
1) na terenie Gminy psy agresywne oraz rasy uznawane za agresywne należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem;
2) systematyczne obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
3) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta Wisła na utrzymanie
psa rasy uznawanej za agresywną;
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aplikacji umieszczono informacje o obiektach oraz zdjęcia. Aplikacja
posiada wbudowany moduł lektora w języku polskim, angielskim i
niemieckim.
Celem projektu było stworzenie nowego narzędzia, które posłużyć
ma promocji miejscowości, zachęcać turystów do odwiedzania najciekawszych miejsc w Wiśle, jednocześnie w innowacyjny sposób prezentować interesujące i ważne dla miasta obiekty zabytkowe i turystyczne.
Aby pobrać aplikację w sklepie GOOGLE PLAY, wystarczy w
pasku wyszukiwania wpisać WISŁA AR. Już niebawem na terenie
miasta pojawią się znaczniki na mapach stojących i papierowych.
Paulina Szotkowska

4) zwolnienie osób utrzymujących psy z obowiązku stałego nad
nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta
te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie
ogrodzonym i oznaczonym tabliczką „Uwaga pies”;
5) nakazuje się właścicielom lub opiekunom psów dokonywania
ich rejestracji w Urzędzie Miasta Wisła w terminie 30 dni od dnia ich
nabycia.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór;
2) nie powierzanie opieki nad zwierzętami osobom nie gwarantującym właściwego dozoru;
3) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak
lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów– przewodników;
4) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i
zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk;
5) natychmiastowe usuwanie spowodowanych przez zwierzęta
zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego takich jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodowe oraz inne pomieszczenia budynków służące do użytku
publicznego.
§ 31. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę
nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.
Wypełnienie wyżej opisanych obowiązków przez właścicieli będzie przedmiotem kontroli ze strony Straży Miejskiej.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Wiadomości

VI Konkurs Gwarowy
im. Marii Pilch

Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki
na szlaku „Śląskie Smaki”
31 marca podczas oficjalnego rozpoczęcia Targów GLOBalnie
2017 w Katowicach rozdane zostały certyfikaty „Śląskich Smaków”.
Odebrali je: Szef Kuchni Paweł Kaczmarek z Restauracji Kameralna
w Pszczynie, Maria Pietruszka i Helena Legierska z Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki w Wiśle, dyrektor sprzedaży hotelu Holiday Inn
Paweł Czerwienka z Restauracji Zagłębie Smaku w Dąbrowie Górniczej oraz Bogdan Schmidt z Restauracji Zielony Ogród w Zabrzu.
– Cieszymy się, że „Śląskie Smaki” nieustannie się rozwijają i
dają możliwość coraz szerszego poznawania kuchni województwa –
mówi Agnieszka Sikorska, dyrektor biura Śląskiej Organizacji Turystycznej. – To szczególnie ważne teraz, gdy ludzie przykładają coraz
większą wagę do tego, co jedzą. Wbrew pozorom kuchnia regionalna
jest zdrowa, a podana w nowoczesny sposób zaskakuje nie tylko wyśmienitym smakiem.
Po dołączeniu czterech restauracji na Szlaku znajduje się 29 lokali gastronomicznych oferujących dania kuchni śląskiej, jurajskiej,
beskidzkiej i zagłębiowskiej. W Chacie Olimpijczyka Jasia i Helenki
z Wisły można zjeść tradycyjne dania regionalne, m.in. placki szkubane czy puszysty, wiślański sernik.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia restauracji na szlaku
„Śląskie Smaki”.
Źródło: slaskiesmaki.pl

fot. Marlena Fizek

W poszczególnych kategoriach wiekowych zostali wyróżnieni:
– przedszkola: 1. Grzegorz Babicki (Zespół Przedszkoli Miejskich oddział nr 3 Nowa Osada, nauczyciel – Natalia Szymkiewicz),
2. Mariusz Gomola (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 Malinka,
nauczyciel – Alicja Pęcak), 3. Maja Pilch (Zespół Przedszkoli Miejskich oddział nr 3 Nowa Osada, nauczyciel – A. Bujok i A. Michałek)
i Lena Haratyk (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Głębce, nauczyciel – Judyta Bujok);
– szkoły podstawowe klasy 1–3: 1. Bartosz Pilch (Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 Głębce, nauczyciel – Bogusława Melcer), 2. Arkadiusz Szturc (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 Malinka, nauczyciel
– Gabriela Schirmeisen), 3. Nikodem Dragon (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Głębce, nauczyciel – Bogusława Melcer) i Jonasz Cieślar
(Szkoła Podstawowa nr 2 Czarne, nauczyciel – Edyta Polok);
– szkoły podstawowe klasy 4–6: 1. Aleksandra Gąsior (Szkoła
Podstawowa nr 5 Jawornik, nauczyciel – Maria Drobisz–Masny), 2.
Dominik Szturc (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 Malinka, nauczyciel – Klaudia Szewczyk), 3. Wojciech Cieślar (Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 Głębce, nauczyciel – Renata Broda) oraz wyróżnienie Julia Nogowczyk (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 Głębce,
nauczyciel – Renata Broda).
Serdecznie dziękujemy Małgorzacie Kiereś, kierownik Muzeum Beskidzkiego, za udostępnienie pomieszczeń muzeum, Cukierni „Wiślańka” za ufundowanie słodkiego poczęstunku, wszystkim
uczestnikom oraz nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu. Do zobaczenia za rok.			
Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

3 kwietnia w Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w
Wiśle odbył się VI Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch. Jury w składzie: przewodnicząca Helena Pustówka, Magdalena Łacek i Michał
Kawulok oceniali prezentowane przez dzieci teksty.

fot. Śląska Organizacja Turystyczna

REKLAMA • OGŁOSZENIA

echo WISŁY

5

Biblioteka poleca
Diane Ackerman, Azyl, Wydawnictwo
Świat Książki, Warszawa 2017.
Azyl to opowieść niezwykła, której kanwą są losy Jana i Antoniny Żabińskich, którzy już na kilka lat przed wojną kierowali
warszawskim ZOO, czyniąc z tego zajęcia pasję życia. Małżeństwo Żabińskich to nie tylko wyjątkowi znawcy i opiekunowie
zwierząt, ale przede wszystkim ciekawe i bogate osobowości,
wyjątkowo wrażliwi ludzie. Te, a także szereg innych cech sprawią, że podczas okupacji w ich ZOO, znacznie opustoszałym po
przetrzebieniu zwierząt przez nazistów, znajdowali schronienie
inni lokatorzy. Willa Żabińskich była azylem dla wielu Żydów.
Gospodarze nie odmawiali schronienia nikomu, mimo że narażali
się na śmierć. Nawet ich kilkuletni syn z zaangażowaniem uczestniczył w tym niezwykłym łańcuchu ludzi dobrej woli. Ackerman
przedstawia wiele szczegółów życia w Warszawie, zarówno po
aryjskie stronie, jak i za murami getta.
Książka jest pięknym przykładem na to, że o mrocznych czasach można pisać łagodnie, bo w ludziach więcej zasługuje na podziw niż nie pogardę. Warto przeczytać!
Keith Houston, Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych
czasów zbadany od deski do deski, Wydawnictwo Karakter,
Kraków 2017.
Papier, pismo, druk, ilustracje – za każdym z tych aspektów
książki stoją setki lat historii i wiele ludzkich namiętności. Houston,
znawca pisma i typografii, opowiada o uczonych i wynalazcach,
którzy stoją za tym przedmiotem. Poznajemy m.in. historię papieru, pergaminu i skórzanej oprawy, a także formatu książki. To, co
dziś uznajemy za oczywistość, to była rewolucja, np. przejście z
wielkiego formatu folio do powszechnego dziś formatu octavo. Stoi
za tym Wenecjanin Aldus Mancjusz, człowiek, który zdemokratyzował książki 40 lat po Gutenbergu. Zmienił nie tylko format, ale
i czcionkę, którą dziś nazywamy kursywą. Czy wynalazek papieru
miał jakiś związek z intrygami na chińskim dworze? Dlaczego chowanie zmarłych w lnianych ubraniach uznawano w XIX–wiecznej
Anglii za niepatriotyczne? Autor w fascynujący sposób przedstawia
historię książki obejmującą pięć tysięcy lat i czyni z niej zabawną
lekturę dla wszystkich, którzy uwielbiają czytać! Polecamy!
Anna Czerwińska–Rydel, W poszukiwaniu światła. Opowieść o Marii Skłodowskiej–Curie, Wydawnictwo Literatura,
Łódź 2017.
To już kolejna powieść znanej i lubianej pisarki, która kreśląc
biograficzne historie przybliża dzieciom i młodzieży osobistości ze
świata nauki i muzyki. Młodość, dążenie do sukcesu, porażki, miłość,
pasja, sukces, choroba, podróże – życie najwybitniejszej polskiej
uczonej – Marii Skłodowskiej–Curie zamknięte w pięknie wydanej
książce zachwyci każdego.
Niech zachętą do lektury bęREKLAMA • OGŁOSZENIA
dzie motto naszej bohaterki,
kobiety dwukrotAZBEST – demontaż, pierwszej
nie uhonorowanej nagrodą
utylizacja
Nobla: „Trzeba mieć odwaDEKARSTWO – rynny, kominy
gę i wiarę w to, że się jest do
DRENAŻ – kanalizacja
czegoś zdolnym i że do tego
792–013–569, 509–055–051
czegoś dojść potrzeba”.
e–mail: azo.gawlik@wp.pl                                                                                  
Oprac. MBP Wisła

6

echo WISŁY

Sławomir Koper w Wiśle
6 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się
bardzo ciekawe spotkanie. Gościem czytelników był Sławomir Koper – pisarz, autor książek historycznych, publicysta współpracujący
m.in. z „Mówią Wieki”, „Historia do Rzeczy” czy „Poznaj Świat”,
portalami internetowymi wp.pl i interia.pl; radiowy i telewizyjny
ekspert historyczny. Niezwykle poczytny absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest autorem kilkudziesięciu
już tytułów, które od kilku lat nie schodzą z list bestsellerów i wygrywają wszystkie możliwe rankingi dla książek popularnonaukowych.
Tematem głównym wiślańskiego spotkania były elity II Rzeczypospolitej, jako że zbliża się 80. rocznica oddania do użytku biblioteki i Domu Zdrojowego. To w nim najczęściej gościli znani politycy i artyści okresu międzywojennego, którzy przybywali do Wisły,
zwłaszcza pod koniec lat 30. XX wieku. Autor opowiedział zatem o
życiu prywatnym pierwszego gospodarza Zamku na Zadnim Groniu,
prezydencie Ignacym Mościckim oraz o komendancie, który wskazał
go na ten urząd, sam nie przyjmując wyboru. Józef Piłsudski bowiem
był zainteresowany realną władzą, a nie funkcjami reprezentacyjnymi. Pasjonujące jest bogate życie prywatne komendanta, choć sam
nie miał wielkich wymagań i żył w prawie spartańskich warunkach.
Tematem opowieści Sławomira Kopra był także jeden z patronów wiślańskiego Święta Gór w 1937 roku czyli Edward Śmigły Rydz, który
jako niepospolity dowódca wojskowy brawurowo zbiegł z miejsca
internowania go w Rumunii czy niezwykle barwna postać pierwszego ułana Rzeczypospolitej. Bolesław Wieniawa Długoszowski,
wielbiący 3 K (kobiety, koniak, konie), adiutant komendanta doszedł
do stopnia generała, był artystą (tłumaczem poezji) i zdolnym dyplomatą, z wykształcenia lekarzem. Po tzw. kryzysie przysięgowym
ordynował nawet w Cieszynie!

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

Tematem spotkania z autorem Sławomirem Koprem były także
elity artystyczne. Czytelnicy dowiedzieli się co pisały o sobie nawzajem w swoich dziennikach największe pisarki okresu międzywojennego: Zofia Nałkowska i Maria Dąbrowska. Była mowa o ich
partnerach i partnerkach życiowych, kłopotach lub sukcesach po zakończeniu wojny w nowym, komunistycznym ustroju. Nie zabrakło
ciekawostek z życia gwiazd estrady: Eugeniusza Bodo czy Lody Halamy oraz artystów takich jak słynny tenor Jan Kiepura czy wirtuoz
fortepianu, a później premier Ignacy Paderewski.
Czytelnicy wiślańscy przez ponad godzinę z wielką uwagą i
dużym zainteresowaniem słuchali opowieści autora, znawcy okresu międzywojennego. Posypały się pytania o warsztat, metodę
pracy i poszczególne postacie, bowiem historia „z ludzką twarzą”
jest pasjonująca, a książki Sławomira Kopra nie stawiają pomników, ale je odbrązawiają, ukazując zwykłe ludzkie słabości, wady
oraz uczucia i emocje. Nie dziwi zatem kolejka po autografy, ani
późniejsze dyskusje przy kawie i herbacie. Dziękujemy autorowi
i czytelnikom za ciekawe spotkanie i zapraszamy do biblioteki po
pasjonujące lektury.				
(drc)

Bibliomaniak
Wiślańska biblioteka podsumowała czytelnictwo dzieci w 2016
roku. Najaktywniejszych czytelników doceniono w konkursie „Bibliomaniak”.
Wśród laureatów w kategorii wiekowej do lat 5 znaleźli się: 1.
Laura Popiołek, 2. Noemi Cieślar, 3. Wiktor Popiołek. W kategorii do
lat 12 zwyciężyła Aleksandra Busek, na 2. miejscu uplasował się Filip
Blitek, zaś na 3. Mateusz Domicz. Z kolei w starszej kategorii wiekowej, obejmującej czytelników w wieku 13–15 lat, przodowała ponownie Joasia Lazar, na 2. miejscu znalazł się Samuel Wapienik, a zaraz za
nim Ireneusz Kosek. Należy podkreślić, że większość nagrodzonych
czytelników tylko w roku 2016 przeczytała prawie 250 książek!
Ta liczba skłania do zadania sobie pytania – ile książek w roku
ubiegłym udało mi się przeczytać? Mało kto może pochwalić się takimi wynikami. Efekty są naprawdę imponujące, a nagrodzeni są dumą
nie tylko dla biblioteki miejskiej, ale też dla swoich rodzin i szkół, do
których uczęszczają.
Laureaci, którzy okazali się liderami w swych kategoriach wiekowych zostali nagrodzeni podwójnie. Na podsumowaniu konkursu

Pamiętajcie o przyrodzie!
20 kwietnia w bibliotecznych pomieszczeniach zorganizowano dla
najmłodszych spotkanie edukacyjno–rozrywkowe z okazji Dnia Ziemi.
Uczniowie klas 0 a i 0 b z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle
spotkali się z dwoma specjalistami: mistrzem pszczelarstwa i leśnikiem.
O pszczelich rodzinach opowiedziała Krystyna Sikora, która
należy do Związku Pszczelarzy w Wiśle i z pasją edukuje dzieci i
młodzież, biorąc udział w spotkaniach z uczniami. Dzieci dowiedziały się o znaczeniu pszczół w przyrodzie, a także o odpowiedzialnej
pracy pszczelarza. Prowadząca spotkanie zdradziła, czym się żywią pszczoły, jak spędzają zimę i jak powstaje miód. Prezentowane
przybory (ramki, dłuto, podkurzacz), plansze edukacyjne i wyroby
z pszczelego wosku wzbudziły spore zainteresowanie, a największą
atrakcją była możliwość przymierzenia stroju pszczelarza i specjalnych kapeluszy pszczelarskich. Z ramienia Nadleśnictwa w Wiśle z
dziećmi spotkał się Aleksander Skrzydłowski, który o lesie i zwierzynie wie wszystko. Dzieci miały przyjemność wysłuchać sygnałów myśliwskich i odgłosów leśnych mieszkańców, począwszy od
ptaków, a skończywszy na dzikach. Zgadywankom nie było końca,
bo najmłodsi chętnie rozpoznawali liście drzew i zwierzęta na podstawie drewnianych wykrojników i odgłosów wabików. Prowadzący
opowiedział o pracy leśnika i poruszył ważną kwestię poszanowania
środowiska naturalnego oraz leśnego savoir vivre`u.        
Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a
na pamiątkę udziału w bibliotecznym Dniu Ziemi zostali obdarowani
opaskami z pszczółką, ulotkami o pszczołach, naklejkami, cukierkami i drewnianymi wykrojami leśnej zwierzyny. Nadleśnictwu Wisła
i Związkowi Pszczelarzy serdecznie dziękujemy za fascynujące opowieści naszych prelegentów, a zainteresowanych tematem zapraszamy do wypożyczalni, gdzie znaleźć można mnóstwo książek dotyczących ekologii.				
Monika Śliwka
obecne były przedstawicielki Biblioteki Miejskiej w Cieszynie: dyrektor Izabela Kula oraz instruktor Beata Parchańska, które nagrodziły wzorowych czytelników, a konkurs „Bibliomaniak” organizują od
lat na terenie całego powiatu.
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

Pokłosiem konkursu „Płynie Wisła, płynie…” zorganizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle, jest kolejna wystawa
nawiązująca swym tematem do obchodów „Roku Rzeki Wisły”. Tym
razem uczniowie wiślańskich szkół podstawowych popisali się swymi zdolnościami plastycznymi w dwóch kategoriach.
Klasy IV i V ilustrowały rzekę Wisłę znaną z legend wiślańskich,
zaś uczniowie klas VI w oparciu o wykład kierownik Muzeum Beskidzkiego Małgorzaty Kiereś obrazowali życie i pracę dawnych wiślan nad
rzeką. Komisja w składzie: Renata Czyż – dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wiśle, Joanna Szołtysek–Kuczyńska – „Galeria u Dziadka”
oraz Sylwia Tumidajska – Muzeum Beskidzkie, miała nie lada zadanie,
bowiem uczestnicy zachwycili starannością i oryginalnością wykonanych
prac. Ostatecznie wśród 87 rysunków wybranych i nagrodzonych zostało
10, a nagrody laureatom wręczył sekretarz miasta Sylwester Foltyn.
Oto wykaz zwycięzców:
– KATEGORIA I (uczniowie klas IV i V): 1. miejsce Nadia Cieślar
(Zespół Szkół nr 1, praca pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej), 2.
miejsce Joanna Hanik (Zespół Szkół nr 1, praca pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej), 3. miejsce równorzędnie Barbara Konieczny (Zespół Szkół nr 1, praca pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej) i Kamil
Kędzior (Szkoła Podstawowa nr 5, praca pod kierunkiem Joanny Bolechowicz–Świerczek), wyróżnienie Liliana Arsenicz (Zespół Szkół nr 1,
praca pod kierunkiem Małgorzaty Borowskiej);
– KATEGORIA II (uczniowie klas VI): 1. miejsce Mateusz Pliszczyński (Szkoła Podstawowa nr 5, praca pod kierunkiem Joanny Bolechowicz–Świerczek), 2. miejsce Magdalena Branny (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2, praca pod kierunkiem Lidii Czyż), 3. miejsce
Aleksandra Cieślar (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2, praca pod
kierunkiem Lidii Czyż), wyróżnienia Grzegorz Mitręga (Zespół
Szkolno–Przedszkolny nr 1, praca pod kierunkiem Renaty Brody i
Agnieszki Pliszczyńskiej) oraz Agnieszka Wantulok (Szkoła Podstawowa nr 5, praca pod kierunkiem Joanny Bolechowicz–Świerczek).
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

„Płynie Wisła, płynie…”
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500 lat reformacji

fot. MBP w Wiśle

„Obchody Pamiątki Reformacji w Wiśle w XIX i XX wieku w
kontekście rocznicy 500 lat reformacji” były tematem kolejnego
spotkania grupy dyskusyjnej, które odbyło się 28 marca w wiślańskiej bibliotece. Historyczne wprowadzenie do dyskusji przygotowała Danuta Szczypka, a w rozmowie udział wzięli ks. Waldemar
Szajthauer i ks. Łukasz Ostruszka.
Pierwsza wzmianka dotycząca obchodów rocznicy reformacji
w Wiśle pochodzi z 1817 roku, kiedy ewangelicy cieszyńscy organizowali uroczyste nabożeństwa w swoich zborach. 300–lecie
wydarzeń w Wittenberdze zasygnalizowano w Kościele Jezusowym w Cieszynie oraz nowych domach modlitwy, wzniesionych
po Patencie tolerancyjnym, o czym świadczy Jura Gajdzica, chłopski „piśmiorz” z Cisownicy. 400 lat reformacji obchodzono w 1917
roku, choć trwała jeszcze I wojna światowa. Zwykle przystrajano
kościół młodymi drzewkami i girlandami z kwiatów i zieleni, nabożeństwom towarzyszyła bardziej okazała oprawa muzyczna i
podniosły nastrój. Od 1903 roku urządzano akademie dla dzieci i
młodzieży szkolnej, gdyż 31 października w monarchii Habsburgów był dla ewangelików dniem wolnym od nauki. Na przełomie
wieków pamiętano o wielu reformatorach Kościoła, dzieci deklamowały wiersze nie tylko o Marcinie Lutrze, ale także Janie Husie,
Filipie Melanchtonie czy Janie Kalwinie.

W latach międzywojennych szczególnie obchodzono Pamiątkę Reformacji w 1924 roku, kiedy towarzyszyła jej uroczystość
powitania nowego, wielkiego dzwonu. W latach 30. XX wieku
akademie urządzał Związek Polskiej Młodzieży Ewangelickiej,
utrwalił się także zwyczaj organizowania koncertów. Po II wojnie
światowej warunki działalności wszystkich Kościołów i wyznań
zmieniły się. Państwo socjalistyczne toczyło walkę z kościołami
(Millenium Chrztu Polski a Tysiąclecie Państwa Polskiego), dlatego w 1967 roku 450–lecie reformacji miało odbywać się bez
manifestacyjnych i widowiskowych uroczystości. W późniejszych latach w dzień Pamiątki Reformacji organizowano wykłady, ewangelizacje i koncerty.
Do dyskusji o obchodach reformacji zasiadło 20 osób różnych wyznań. Zauważone zostało zachowanie władz Kościoła
Rzymskokatolickiego i władz państwowych wobec 500 lat reformacji. Doceniano obecność papieża Franciszka I na uroczystym nabożeństwie reformacyjnym w Szwecji oraz prymasa
polski abp. Wojciecha Polaka w Cieszynie. Jeden z dyskutantów stwierdził, że pięknie zachowały się samorządy, zwłaszcza
w województwach śląskim, dolnośląskim i warmińsko–mazurskim, gdzie sejmiki wojewódzkie podjęły uchwałę o Roku Reformacji. Wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych odbywa się w
tym roku, reformacja bowiem to nie tylko reforma Kościoła, ale
wielkie przemiany społeczno–polityczne i kulturowe, które odcisnęły swe piętno w dziedzinach takich jak oświata, gospodarka
i szeroko pojęta kultura.				
(drc)
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Protokół
z posiedzenia Wydziału
gminnego w Wiśle
z dnia 19. stycznia 1922.
Ponieważ się dostateczna ilość członków zebrała, zagaił
przewodnicz[ący] posiedzenie, poczem przeczytano protokół z
ostatniego posiedzenia, który bez odmiany przyjęto.
1/ Punkt. Reskrypt starostwa w Cieszynie z dnia 9/I.1922 La–93
w sprawie wyboru jednego (wyborcy) delegata do dokonania
wyboru czterech członków Rady szkolnej powiatowej. Wydział
gminny wybrał jednogłośnie na delegata do tego wyboru przełożonego gminy Pawła Raszkę.
2/ Uchwalono podać prośbę do Tymcz[asowej] Komisji rządowej
o pozwolenie pobierania taksy sezonowej od letników przyjeżdżających do Wisły.
I. Pobierać się ma tą samą kwotę, co w Ustroniu pobierają t.j. 100
M od osoby.
II. Sezon liczy się od 1. maja do końca września.
III. Taksie podlega każdy dla wypoczynku do Wisły przybywający,
począwszy od 8 dnia swej obecności, przyczem dzień przybycia
liczy się jako pierwszy, dzień zaś odjazdu jako ostatni.
IV. od uiszczania taksy zwolnieni są:
a/ dzieci poniżej lat 14 oraz służba.
b/ osoby niezamożne, jeżeli ubóstwo swe (w zarządzie gminnym legalnie) udowodnią.
V. Właściciele domów i pensjonatów obowiązani są pod własną
odpowiedzialnością do ściągania taksy sezonowej od swoich lokatorów i odsyłania jej do komisji zdrojowej w Wiśle wybranej
przez Wydział gminny.
VI. Taksa sezonowa użyta być powinna do udogodnienia pobytu w
Wiśle przybywającym na odpoczynek letni.
VII. Zażalenia tyczące się uiszczania taksy sezonowej należy wnosić do wspomnianej komisji.
3/ Wydatki na reperaturę gminnej gospody na Ojczemuli przewyższają znacznie roczny czynsz. Uchwalono żądać od najemnika
60 000 MK rocznego czynszu i 25% kosztów reparatur w roku
1922 i wybrano komitet składający się z następujących członków pp. wójt Paweł Raszka, Jan Raszka, Jerzy Drozd, Paweł
Czyż, Paweł Szturc, którzy w tej sprawie mają pertraktować z
Cieślarem.
4/ Uchwalono wyasygnować J[anowi] Pilchowi i [Pawłowi]
Podżorskiemu 197 2 razy po 100 000 MK na potrzebną budowę
chlewa i pokrycie szkoły w Głębcach.
Upoważniono przełożonego gminy do wniesienia prośby o
pozwolenie zaciągnięcia pożyczki w kwocie pół miljona MK
do Tymcz[asowej] komisji rządzącej (Rządu Krajowego) na powyższy cel.
Stary chlew ma być w drodze licytacyjnej sprzedany.
Dzisiejszy dzień 19. stycznia jest to 74 (dzień) rocznica urodzin
naszego przełożonego gminy p Pawła Raszki. Kierownik szkoły
p. [Andrzej] Cienciała zwrócił uwagę obecnych na tę okoliczność
i wezwał wszystkich do podniesienia się z miejsc w celu uczczenia naszego przewodniczącego i do trzykrotnego wykrzyknięcia
„Niech żyje!”
(–) Józef Goszyk
Jan Raszka

(–) Paweł Raszka

Paweł Raszka
Jerzy Drozd

TERESA ŁĄCZYŃSKA – Z MIŁOŚCI
DO ZIEMI I LUDZI TU MIESZKAJĄCYCH
5 lutego 2017 roku
zmarła Teresa Łączyńska, długoletni prezes
Towarzystwa Miłośników Wisły. Osoba wielce zasłużona i powszechnie szanowana. W dniu 9 lutego, na miejsce wiecznego spoczynku na
cmentarzu katolickim w Wiśle, zmarłą odprowadzili: rodzina, władze
miasta z burmistrzem Tomaszem Bujokiem, przewodniczącym Rady
Miasta Januszem Podżorskim, członkowie TMW i innych stowarzyszeń społecznych, przedstawiciele szkół, koledzy ze szkolnej ławki,
sąsiedzi i liczni znajomi.
Teresa Łączyńska urodziła się 29 sierpnia 1929 roku w Łomży.
Tam spędziła dzieciństwo i pierwsze lata szkolne. Jej związki z Wisłą
sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Przed wojną przyjeżdżała tu na każde
wakacje, przebywając u stryja Romana Sochaczewskiego, właściciela
Pensjonatów „Słoneczna” i „Pod Jaworem”. Okres okupacji spędziła
razem z rodzicami w Warszawie, gdzie jako nastolatka kontynuowała naukę na tajnych kompletach, zakończoną małą maturą. Rodzice
bardzo zaangażowani w działalność konspiracyjną nie przeżyli wojny. Matka, oficer AK zginęła w czasie Powstania Warszawskiego, a
ojciec w obozie koncentracyjnym w Dachau.
Osierocona Teresa znalazła schronienie u stryja Sochaczewskiego w Wiśle. Tutaj w 1946 roku ukończyła Państwową Szkołę
Przysposobienia Hotelarskiego, a w 1949 roku Liceum i Gimnazjum
Koedukacyjne. Wybitnie zdolna wybrała studia na Politechnice Gliwickiej – wydział elektryczny, a dalszą naukę kontynuowała na wydziale łączności Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów
rozpoczęła pracę w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu, później w Instytucie Systemów Sterowania w
Katowicach. Drogę zawodową przebyła wraz z mężem docentem
Jerzym Łączyńskim poznanym jeszcze w czasie studiów w Gliwicach. Po przejściu na emeryturę w 1991 roku powróciła na stałe do
ukochanej Wisły.
Nie uznawała bezczynności, szybko włączyła się w życie społeczne miasta. Swoje pasje, zainteresowania rozwijała w pracy w Towarzystwie Miłośników Wisły, którego była sekretarzem, a w latach
1996–2009 prezesem. Pod jej kierunkiem TMW realizowało wiele
ambitnych i twórczych zadań. Na szczególną uwagę zasługuje działalność wydawnicza. Dzięki jej staraniom wydano następujące prace:
– „Zachowane w pamięci – ludzie wiślańskiego zacisza” Stanisławy Valis Schyleny,
– „Słownik dialektyczny Śląska Cieszyńskiego” Andrzeja Cienciały (reprodukcja z oryginału rękopisu),
– „Zacni Wiślanie – Słownik biograficzny. TOM I” – praca zbiorowa,
– „Strój ludowy górali wiślańskich” Małgorzaty Kiereś,
– „Wiślańska gałęź rodziny Cienciałów” – praca zbiorowa,

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).

– „Wisła – miejsca pamięci – pomniki, obeliski, tablice” – praca
zbiorowa.
Wydawnictwa były przekazywane bibliotekom szkolnym, miejskiej bibliotece w Wiśle oraz bibliotekom uniwersyteckim w Krakowie, Warszawie i Cieszynie.
Towarzystwo Miłośników Wisły z inicjatywy Teresy Łączyńskiej
włączyło się do prac związanych z wydaniem Monografii Wisły, rozpoczynając badania źródłowo–dokumentacyjne do IV tomu poświęconego organizacjom społecznym Wisły. Teresa Łączyńska od samego
początku była członkiem zespołu redakcyjnego monografii.
W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego Wisły kontynuowała organizację Konkursów Wiedzy o Wiśle szkół podstawowych
oraz średnich. Konkursy te ze względu na różnorodną formę organizacyjną i dużą liczbę uczestników, przyczyniały się do pogłębiania
u młodzieży działalności artystycznej, badawczej i do poszanowania
stroju ludowego. W latach 2005–2006 TMW przeprowadziło w wiślańskich szkołach konkurs literacki „Moja dolina dawniej i teraz”.
Prace uczniów przyniosły cenny materiał historyczny i etnograficzny. Teresa Łączyńska organizowała także wiele imprez i uroczystości
ważnych dla Wisły: sympozjum poświęcone Julianowi Ochorowiczowi, obchody 100–lecia Willi Zacisze, Ogólnopolską Zimową Spartakiadę Dziennikarzy, uroczystość patriotyczno–historyczną połączoną
z odsłonięciem tablicy przypominającej pobyt komisji koalicyjnej w
Willi Nelcia w 1919 roku, obchody 100–lecia TMW, uroczyste odsłonięcie tablicy znakującej źródła potoku Malinka. Z inicjatywy prezes w latach 1997–2003 TMW organizowało wielką folklorystyczną
imprezę „Wiślańskie Szpyrki” z regionalnym, tradycyjnym menu i
góralskimi, często zagranicznymi występami zespołów i kapel, które
stwarzały okazję do wspólnego biesiadowania i przywdziewania –
nobilitacji – stroju ludowego.
Teresa Łączyńska popularyzowała tematykę wiślańską w prasie. Wiele artykułów jej autorstwa można znaleźć w „Głosie Ziemi
Cieszyńskiej” i w „Echu Wisły”, w którym była członkiem zespołu redakcyjnego. Często zabierała głos w sprawach kluczowych dla
miasta. Wskazywała na brak strategicznego planu rozwoju, brak koncepcji organizacji życia kulturalno–rozrywkowego, brak koncepcji
zabudowy przestrzeni publicznej.
Pani Prezes jest laureatką Nagrody Państwowej w dziedzinie
Nauk Technicznych, laureatką Nagrody Miasta Wisły w dziedzinie
kultury „Trzy smreki”, posiadaczką Odznaki Zasłużonego Działacza
Kultury przyznanej przez Ministerstwo Kultury oraz laureatką nagrody Srebrnej Cieszynianki za całokształt działalności na rzecz miasta
Wisła i Ziemi Cieszyńskiej.
Teresa Łączyńska była osobą powszechnie szanowaną dla wielu,
a przede wszystkim dla członków TMW była niekwestionowanym
autorytetem. Jej dom, Willa Pod Jaworem, był miejscem twórczych
spotkań i zebrań. Odwiedzali go dziennikarze, studenci, pasjonaci
historii Wisły. Gospodyni wszystkim udzielała życzliwej i fachowej pomocy. Do końca pracowała nad korektą Monografii Wisły.
Do końca miała wiele planów. Śmierć zakończyła jej twórcze życie.
Wszystko co czyniła dla Wisły wynikało z wielkiego umiłowania tej
ziemi i ludzi tu mieszkających.
Krystyna Hombek–Kaftaniak
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
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JARMARK WIELKANOCNY
W JABŁONKOWIE

19 kwietnia w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle
odbył się uroczysty finisaż wystawy prac twórczych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu. Jego jednostką prowadzącą
jest Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks” w Skoczowie. Warsztat jako cel działalności obrał rehabilitację osób niepełnosprawnych
zmierzającą do poprawy ich zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz aktywizację zawodową. Uczestnikami zajęć są osoby z
różnorodną niepełnosprawnością. W roku 2016 Warsztat obchodził XXI
jubileusz pracy. Na finisaż wystawy do Muzeum przybyli: autorzy prac,
instruktorzy warsztatów, kierownik WTZ – Sebastian Słonina i dyrektor
Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Feniks” – Joanna Wieja. Na
zaproszenia odpowiedziała między innymi liczna grupa osób niepełnosprawnych z Wisły, która na spotkanie przyszła z dyrektor MOPS Anną
Bujok. Wszystkich zebranych gości powitała kierownik muzeum Małgorzata Kiereś, która na początku swojej wypowiedzi pogratulowała twórcom, ale zwróciła również uwagę na niezastąpione znaczenie instruktorów prowadzących warsztaty. Zaznaczyła jak istotne jest pokierowanie
człowiekiem pod kątem jego wrażliwości estetycznej, stworzenie mu
możliwości wyrazu ekspresji artystycznej. Dyrektor Joanna Wieja wraz
z kierownikiem WTZ Sebastianem Słoniną przedstawili zasady działalności oraz historię WTZ.
Warsztat założony został w 1995 r. i prowadzi zajęcia w specjalistycznych pracowniach: witrażu, krawiectwa, techniki, ceramiki, plastyki, gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, multimediów, różnorodnych
technik artystycznych, mas plastycznych. Do dyspozycji uczestników
jest także sala do rehabilitacji ruchowej, gdzie zajęcia prowadzi wykwalifikowany fizjoterapeuta. Na bieżąco udzielana jest pomoc psychologiczna. Działalność warsztatu skupia się nie tylko na terapii pracą, ale
również na organizowaniu i aktywnym uczestniczeniu w wielu zajęciach

9 kwietnia na jabłonkowskim rynku odbył się Jarmark Wielkanocny. Podczas kiermaszu, który rozpoczął się w godzinach popołudniowych, królowały wielkanocne pisanki, kwiaty i ozdoby wykonywane
różnymi technikami.
Kiermasz zorganizowany został w ramach czesko–polskiego projektu przy współpracy instytucji z Jabłonkowa i Wisły. Na scenie zagościli
artyści z obu krajów, w tym reprezentujący naszą miejscowość Zespół
Wisła oraz uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego. Na kiermaszu pojawili się również wiślańscy wystawcy – reprezentujący Grupę
Twórców Wiślanie, Koło Gospodyń Wiejskich z Wisły Głębce oraz indywidualnych mieszkańców. Jarmark trwał do późnego popołudnia, a na
widowni w Jabłonkowie licznie zagościli mieszkańcy obu miejscowości.
Impreza przebiegła w słonecznej, niedzielnej atmosferze przygranicznej
integracji obu narodów.
Projekt „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko siebie” dofinansowany
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska 2014–2020.			
Dorota Jamrozińska

fot. Dorota Jamrozińska

Finisaż wystawy Warsztatów
Terapii Zajęciowej

fot. Muzeum Beskidzkie

WYSTAWY:

uspołeczniających, integracyjnych, artystycznych oraz sportowo – rekreacyjnych. Joanna Wieja podkreśliła, iż przez 21 lat działalności WTZ
wpisał się w życie wielu osób niepełnosprawnych z terenu całego powiatu. Podczas uroczystości zebrani goście mieli okazję obejrzeć krótki film
przedstawiający warsztaty oraz ich uczestników. Zwiedzający wystawę
zachwycali się pracami artystów podziwiając ich talent i sposób wykonania prac. Zainteresowane wzbudzały rozmaite techniki plastyczne.
Wśród dominujących na ekspozycji czarno – białych grafik, które przykuwały uwagę odbiorcy precyzją wykonania i dbałością o detale, pojawiły się obrazy przedstawiające martwą naturę lub abstrakcyjne formy
kwiecistej łąki. Zwrócono uwagę również na ceramikę artystyczną: postacie grających muzyków, ptaki, konie. Pośród tych prac znalazły się też
przykłady ceramiki użytkowej: misy, patery, wazony. Wzrok przyciągały
kolorowe ptaki oraz anioły wykonane w technice witrażu. Aplauz wzbudziły przedmioty wyplatane z gazety np. kapelusz, wazon, jak również
zapachowe, ręcznie robione mydła i woreczki z pachnącymi ziołami.
Po części oficjalnej zaproszono wszystkich gości finisażu na poczęstunek i na zwiedzanie Muzeum Beskidzkiego oraz Enklawy Budownictwa Drewnianego. Dodatkową atrakcją okazała się lekcja w Szkole u
Niedźwiedzia, gdzie można było spróbować swoich sił w pisaniu gęsim
Agnieszka Macoszek
piórem. 				
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Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa),
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22
50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (główny
budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855
17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa
4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/855 35
60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.:
33/855 34 47. Wystawy: Wystawa rysunków i rękodzieła. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00.
Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle i jedwabiu
malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a,
czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660.
Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w
godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła,
tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

Kwiecień dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 to miesiąc wielu
ciekawych imprez i wydarzeń, w których mogli wykazać się wiedzą
z różnych dziedzin, sprawnością fizyczną oraz zdobyć nowe informacje i umiejętności.
Początkiem kwietnia nasi uczniowie brali udział w spektaklu
anglojęzycznym. Całe przedstawienie odegrane zostało w języku
Szekspira, jednak słownictwo i gramatyka były dostosowane do
możliwości i umiejętności uczniów szkoły podstawowej. Zostali oni
zaangażowani w grę aktorską, pomagając agentom specjalnym odnaleźć kosmitę, który nie potrafił poprawnie formułować pytań. Zabawne i interesujące przedstawienie szybko wciągnęło naszych uczniów,
którzy rozwijali umiejętność formułowania pytań w języku angielskim i odpowiadania na nie.
Przed świętami uczniowie klasy VI a przygotowali apel wielkanocny „Regionalne zwyczaje wielkanocne”. Dzieci dowiedziały się,
jak fachowo zrobić wydmuszkę. „Moiczkule” pięknie prezentowały się w strojach regionalnych, a udzielające wywiadu „Wajca” też
starały się przyciągnąć uwagę widowni kolorowymi skorupkami.
Przedświąteczny czas to również pora różnego rodzaju przygotowań
i okazja do innego rodzaju aktywności. Uczniowie klasy III a i VI a
Szkoły Podstawowej skorzystali z możliwości zdobienia pod okiem
fachowca pisanek wielkanocnych. Warsztaty zostały zorganizowane
przez Wiślańskie Centrum Kultury, a prowadziła je zdobywczyni
wielu nagród i wyróżnień Małgorzata Sznura. Podczas zajęć dzieci
i młodzież dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat technik
oraz materiałów, z których wykonuje się pisanki i kraszanki. Każdy
uczestnik miał także możliwość wykonania jajka wielkanocnego według własnego pomysłu. Zajęcia przyniosły wiele radości i wprowadziły w prawdziwie świąteczny nastrój.

Uczniowie SP1 brali także udział w Konkursie Plastycznym
„Płynie Wisła, płynie…” o temacie „Rzeka Wisła w legendach wiślańskich”, zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną.
1. miejsce w tym konkursie zajęła Nadia Cieślar, 2. Joanna Hanik,
3. Barbara Konieczny, a 4. Liliana Arsenicz. Natomiast w konkursie „Bibliomaniak” doceniony został Filip Blitek (uczeń klasy II a),
który zdobył 2. miejsce w grupie najaktywniejszych czytelników w
kategorii wiekowej do lat 12.
W kwietniu podsumowana została akcja „Góra grosza”, w której
„Jedynka” brała udział. Akcja organizowana na terenie całej Polski
przez Towarzystwo „Nasz Dom”, polega na zbieraniu monet od 1
grosza po 5 złotych. Fundusze pozyskane w ten sposób pomagają
dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w
swoich biologicznych rodzinach. Uczniowie klas I–VI przez określony czas zbierali do słoików grosiki i złotówki. Następnie odbyło się
wielkie liczenie i segregowanie monet. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu udało się zebrać sumę 845 złotych i 34 groszy.
W czasie egzaminów gimnazjalnych odbyły się również dwie
imprezy „Dzień Sportu” oraz „Dzień Ratownictwa”. Podczas „Dnia

Sportu” klasy rywalizowały między
sobą w różnych dyscyplinach sportowych. Natomiast podczas „Dnia Ratownictwa” uczniowie uczyli się pod
okiem wykwalifikowanych ratowników medycznych udzielać pierwszej
pomocy przedmedycznej, obsługiwać
defibrylator, postępować z rannym
człowiekiem lub osobą z napadem
padaczki, a także zadbać o właściwe
wyposażenie apteczki.
Dla gimnazjalistów natomiast,
kwiecień to przede wszystkim czas
egzaminów. Uczniowie klas trzecich po wielomiesięcznych przygotowaniach przystąpili do sześciu egzaminów kończących naukę
w gimnazjum. Na wyniki przyjdzie im poczekać do 20 czerwca, ale
już na gorąco komentując arkusze, wiślańscy gimnazjaliści cieszyli
się z rozprawki na teście z języka polskiego czy nietrudnych pytań
z języków obcych. Wierzymy, że uzyskane wyniki będą wysokie i
umożliwią im naukę w wymarzonych szkołach ponadgimnazjalnych.
Czas spędzony w gimnazjum to jednak nie tylko wytężona nauka i praca nad zdobywaniem kolejnych umiejętności szkolnych, potrzebnych do napisania egzaminów. Młodzi ludzie mają tu możliwość
pracowania nad swoim charakterem, nabywają kompetencji społecznych, pracują nad własnym systemem wartości. Uczą się wrażliwości
na drugiego człowieka, asertywności, oraz rozpoznawania zagrożeń
płynących z nieumiejętnego korzystania ze zdobyczy współczesnej
cywilizacji. Wszystkie te działania najczęściej koordynowane są
przez szkolny samorząd uczniowski. W tym semestrze na uwagę
zasługuje szereg akcji przygotowanych przez samorząd pod opieką
Laury Morżoł. 24 marca samorząd uczniowski gimnazjum uczcił
przyjście upragnionej wiosny, organizując niektóre lekcje w nietypowy sposób – nauczycieli zastąpili uczniowi, którzy przygotowali i
przeprowadzili w sumie 29 lekcji. Okazało się, że zawód nauczyciela
jest niezwykle wymagającym i odpowiedzialnym zawodem, czego na
własnej skórze mogli doświadczyć ochotnicy.
Na początku kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Samorząd uczniowski gimnazjum przyłączył się do
akcji organizowanej 6 kwietnia. ,,Na niebiesko dla autyzmu”. Uczniowie, okazując solidarność z osobami z autyzmem ubrali się w tym
dniu na niebiesko lub przypięli niebieską literę A do ubrania. Szkolny
korytarz został udekorowany niebieskimi kwiatami, a na gazetkach
ściennych pojawiły się ważne informacje dotyczące autyzmu oraz
plakaty: „Jestem Twoim kolegą, koleżanką, mam autyzm, zaświeć
się na niebiesko” i „Charakterystyczne cechy dzieci autystycznych”.
Również w kwietniu samorząd uczniowski gimnazjum zorganizował w szkole akcję zwracającą uwagę na niszczycielską siłę hejtu
wśród rówieśników. Uczniowie każdej klasy przygotowali plakaty i
informacje negujące i potępiające hejt. Wymyślone przez nich hasła
to m.in.: „wyloguj przemoc”, „skasuj nienawiść” czy „akceptuj ludzi,
nie hejt”. Każdy uczeń przygotował rybkę, którą przyczepił do tablicy pt. „Nie daj się złowić hejterowi” i ,,HEJ To niewłaściwe”. Uczniowie chętnie zaangażowali się w działania, rozmawiając i dzieląc
się swymi przemyśleniami. We wszystkich klasach gimnazjum oraz
na spotkaniach z rodzicami odbyły się prelekcje dotyczące cyberprzemocy i zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu.
Chcielibyśmy przypomnieć również o sukcesie drużyny MAPAKEL – laureata XII Międzynarodowej Olimpiady Kreatywności.
Młodzi wiślanie, pokonując kilkadziesiąt drużyn w wyzwaniu artystycznym, zdobyli prawo reprezentowania naszej szkoły, miejscowości i kraju na olimpiadzie kreatywności „Destination Imagination” w
Stanach Zjednoczonych już w maju br.. Zachęcamy do odwiedzenia
strony gimnazjum (www.gimnazjum.wisla.pl) i zapoznania się z
obszerną relacją z wydarzenia, a także wsparcia drużyny w zgromadzeniu środków niezbędnych do wyjazdu (konto bankowe otwarte
na cele wyjazdu: Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka, pl. B. Hoffa 5,
43–460 Wisła nr: 37 1020 1390 0000 6502 0573 2146).
Monika Cieślar, Edyta Soluch–Cieślar
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fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

Kwiecień w „Jedynce”

Wiosennie i kolorowo u przedszkolaków na Wodnej
Kwiecień był bardzo interesującym miesiącem w Przedszkolu nr
2. Dzieci poznawały folklor naszego regionu, wielkanocne tradycje,
rozmawiały na temat ekologii.
Zagadnienia dotyczące folkloru rozpoczęliśmy wycieczką do
Chaty Kawuloka w Istebnej, w której poznaliśmy zwyczaje górali beskidzkich, ich codzienną pracę oraz twórczość artystyczną:: rzeźby,

malunki, koronki. Dorota Kukuczka zaprosiła artystkę Elżbietę Wantulok, która zaprezentowała sztukę zdobienia pisanek – malowanie
woskiem. Później dzieci miały okazję samodzielnie wykonać pisanki
pod czujnym okiem artystki. W okresie Świąt Wielkanocnych zorganizowano tradycyjne śniadanie. Na pięknie udekorowanych stołach
nie zabrakło szynki, jajek i babki piaskowej.
Po okresie świątecznym dzieci miały okazję przypomnieć sobie, w jaki sposób można pomóc środowisku naturalnemu: jak segregować śmieci, jak oszczędzać wodę, jak chronić powietrze przed
smogiem. Wycieczki do najbliższych ekosystemów były okazją, aby
posprzątać najbliższą okolicę. Możemy być dumni z naszych dzieci,
że posiadają tak szeroką wiedzę z dziedziny ekologii. Takie zajęcia
połączone z warsztatami podnoszą świadomość potrzeby dbania o
środowisko naturalne już od najmłodszych lat.
Irena Wantulok

fot. Przedszkole nr 2

NIECODZIENNI GOŚCIE
Spotkanie rodzinne
w Przedszkolu nr 1

7 marca Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Wiśle odwiedził
właściciel sklepu zoologicznego „LUNA” ze swoimi pupilami.
Dzieci z klas 0a, 0b, I i z przedszkola oglądały kameleona, pytona
królewskiego, szynszyla, kraba oraz królika. Kto chciał mógł podejść bardzo blisko i pogłaskać zwierzątko. Pan Adam opowiedział
dzieciom o zwyczajach zwierząt oraz o tym, czym się żywią i co
lubią robić. Wizyta sprawiła przedszkolakom dużo radości.
A. Wantulok

fot. Paweł Brągiel

fot. Przedszkole nr 1

11 kwietnia odbyły się niecodzienne zajęcia. W miłej, radosnej
i świątecznej atmosferze mieliśmy przyjemność gościć rodziców
przedszkolaków oraz panią dyrektor.
Celem spotkania było wspólne malowanie jajek. Rodzice zjawili
się niezawodnie pełni twórczego zapału. Przedszkolaki i nasi goście
spisali się znakomicie! W ruch poszły farby, cekiny, kolorowe bibuły, wstążki, brokaty i wiele innych materiałów, a efekty pracy są
naprawdę imponujące. Zajęcia otwarte zrealizowane zostały w oparciu o plan współpracy przedszkola z rodzicami oraz harmonogram
imprez w przedszkolu. W ten sposób umożliwiamy rodzicom poznanie sposobów pracy z dziećmi, atmosfery panującej w grupie oraz
śledzenie postępów i obserwację zachowania dziecka na tle grupy.
Rodzice tworząc razem z dziećmi ,stają się aktywnymi uczestnikami
procesu edukacyjnego.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, za przeniesione
smakołyki dla dzieci i za zaangażowanie w spotkanie!
Elżbieta Zioła
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PISANKI WIELKANOCNE

fot. Dorota Jamrozińska

Szkoły Muzycznej w Wiśle za zorganizowanie koncertu uczniów
szkoły podczas wernisażu. Serdeczne podziękowania składa także
dla firmy Brugi, która ufundowała nagrody w konkursie na najpiękniejsze pisanki. Organizator dziękuje sponsorom: Piekarni
u Troszoka, DW Beskidy, Bronisławowi Kamieniorzowi oraz
wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji wydarzenia.
Wystawę pisanek można było podziwiać w Galeryjce WCK
do 28 kwietnia. Prezentowano pisanki z kolekcji Bożeny Miłoś,
wykonywane różnymi technikami i pochodzące z różnych zakątków świata. Zgromadzone pisanki przedstawiały najwyższy
kunszt rękodzielnictwa, dzięki wyjątkowej precyzji wykonania i
różnorodności stosowanych technik.
Dorota Jamrozińska
REKLAMA • OGŁOSZENIA

fot. Dorota Jamrozińska

Wśród dzieci w wieku przedszkolnym przyznano 3 wyróżnienia – dla Pawła Długosza, Szymona Kiecko i Alicji Kiecko.
W kategorii klas I–III szkoły podstawowej nagrodzeni zostali:
Oliwia Cieślar (1. miejsce), Maria Juroszek (2. miejsce) i Filip
Lam (3. miejsce). Wyróżnienia w tej kategorii zdobyli: Artur Bujok, Zuzanna Kobiela oraz Milena Świecka. W grupie klas IV–VI
szkoły podstawowej zwyciężyli: Oliwia Bujok (1. miejsce), Julia
Nogowczyk (2. miejsce) i Mateusz Praski (3. miejsce). Wyróżnieni zostali: Martyna Michalec, Amelia Szturc oraz Aleksandra Cieślar. Z kolei w kategorii Gimnazjum najpiękniejsze pisanki wykonali: Nikola Nogowczyk (1. miejsce), Julia Krzyżok (2. miejsce) i
Wiktoria Kozieł (3. miejsce).
Piękne pisanki wykonali również dorośli uczestnicy konkursu.
1. miejsce zajęła Renata Stebel, 2. Katarzyna Kubaszewska, a 3.
Ewa Lazar. W tej kategorii wyróżnieni zostali: Urszula Cieślar,
Alicja Bujok i Bogumiła Bujok. Wszystkim autorom pięknych pisanek serdecznie gratulujemy!
Również w tym samym dniu odbyły się warsztaty wielkanocne
zorganizowane dla uczniów wiślańskich szkół oraz osób indywidualnych. Uczestnicy warsztatów wykonywali różnymi technikami
świąteczne pisanki i oraz wielkanocne zające z siana. Warsztaty poprowadziły: Małgorzata Sznura, Ilona Długosz i Ewa Lazar.
Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowanie
dla Pana Cezarego Drzewieckiego – kierownika Filii Państwowej

fot. Dorota Jamrozińska

W tym roku już po raz trzeci w gablotach wystawowych Galeryjki Wiślańskiego Centrum Kultury pojawiły się przepiękne
świąteczne pisanki z kolekcji Bożeny Miłoś oraz prace Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Po uroczystym otwarciu wystawy zwiedzający usłyszeli utwory
muzyki klasycznej w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej filii w Wiśle. Dodatkowym elementem wernisażu było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą wielkanocną pisankę. Do
konkursu zgłoszono 47 pisanek wykonanych przez 34 uczestników.
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Wiślanki z pucharem!
Po raz drugi w Wiśle odbył się Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt Wisła Minibasket Cup 2017. Startowały dziewczynki urodzone w roku 2006 i młodsze.
Obsada turnieju była przednia, a rywalizacja zacięta. Aby walczyć
o puchar przyjechały zawodniczki z odległych części Polski, a także
zza naszej południowej granicy. Z Czech przyjechał bardzo mocny i
renomowany klub z Ostrawy i mocny klub z Bruntálu. Ze Śląska był
zespół z Pawłowic, a poza tym były zawodniczki z Mazowsza, Podkarpacia, a nawet z Bydgoszczy.
Zwłaszcza ten ostatni zespół
zasługuje na uwagę: seniorki z
tego klubu grają od kilku lat (i
to z sukcesami) w naszej ekstraklasie. W konfrontacji z tymi
zespołami wystąpiły gospodynie: dziewczynki z ISWJ Wisła
– klubu, który dopiero za rok
będzie świętował swoje dziesiąte
urodziny.
Turniej był bardzo męczący,
bo trwał trzy dni (31 marca – 2
kwietnia) i w tym czasie każdy
zespół musiał rozegrać sześć
spotkań. Było to tym bardziej
męczące, że poziom, chociaż
bardzo wysoki, był też bardzo wyrównany. Każdy mecz był niezwykle zacięty, każdemu towarzyszyły ogromne emocje. Niektóre zespoły
grały bardzo dobrze od samego początku, tracąc siły przy końcu turnieju, inne z meczu na mecz się rozkręcały. To powodowało, że faworytki
nie zawsze schodziły zwycięskie z parkietu.
Patrząc na możliwości i osiągnięcia poszczególnych drużyn
przed turniejem, wydawało się, że największe szanse na zdobycie
pucharu będzie miał zespół z Ostrawy. My oczywiście liczyliśmy na
umiejętności, ambicję i wolę walki naszych dziewczyn i rzeczywiście – walczyły pięknie. Można powiedzieć: szły jak burza, wygrywając po zaciętych bojach kolejne mecze. Patrząc na grafik, wiadomo
było, że najważniejszym meczem tego turnieju będzie pojedynek z
SBS Ostrava. Co prawda nasze dziewczyny dały radę swym czeskim
koleżankom pół roku temu na turnieju w samej Ostrawie, ale wtedy uważano to za „wypadek przy pracy”. I chyba głównym powodem przyjęcia zaproszenia do Wisły przez ostrawianki była właśnie
chęć rewanżu. Rzeczywiście był to mecz turnieju. Nie tylko dlatego,
że właśnie wtedy wyłoniony został triumfator całej imprezy, ale ze
względu na ilość emocji i decybeli obecnych w niewielkiej w końcu
sali im. Wiślańskich Olimpijczyków, która pękała w szwach. Obie
drużyny mocno dopingowali rodzice z Wisły i Ostrawy. Po niezwykle zaciętym meczu wiślanki wygrały 33:28.
Piękny turniej i piękny sukces. Koszykówka to jeden z tych sportów, gdzie tzw. warunki fizyczne zawodników mają bardzo duży
wpływ na wynik. A że tu najstarsze uczestniczki miały lat 11, a najmłodsze 7, to nieraz patrząc na parkiet można było odnieść wrażenie,
że to walka Dawida z Goliatem. Jednak, jak w każdym sporcie umiejętności techniczne i wola walki mogą okazać się decydujące. Dlatego szczególne gratulacje należą się Aleksandrze Nosowicz, że tak
dobrze prowadzi wiślańską drużynę. Mamy nadzieję, że przechodząc
do kolejnych kategorii wiekowych będą odnosić podobne sukcesy.
Do sukcesu drużyny możemy też dopisać sukcesy indywidualne.
Sandra Hracka zdobyła najwięcej punktów w całym turnieju, bo aż
78 (druga na liście, Valeria Zdenkowa z Ostravy zdobyła 53 punkty).
W rankingu trenerów, Sandra została też wybrana MVP (najlepszą
zawodniczką całego turnieju). Najlepiej blokującą została Natalie
Chlebikova (SK Bruntal), tutaj Sandra zajęła 3. pozycję.
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Turniej okazał się sukcesem organizacyjnym, sportowym, ale też
promocyjnym. Oto młode wiślańskie dziewczyny pokazały ludziom
z odległych regionów Polski, że w Wiśle nie tylko skacze się na
nartach. Wisła ma ogromny potencjał sportowy, a sukcesy młodych
koszykarek są tego świadectwem. Ta impreza jest też sukcesem z innego, pozasportowego powodu: odbyła się dzięki determinacji kilkunastu pasjonatów. Władze miasta wydatnie pomogły, ale pomysł
i wykonanie to tzw. inicjatywa społeczna. Dlatego na zakończenie
dziękujemy i gratulujemy tym wszystkim, którzy się do tego sukcesu
przyczynili. Panu Burmistrzowi Tomaszowi Bujokowi, który nie tylko wręczył nagrody zwycięzcom, ale wspierał (także finansowo) całe
przedsięwzięcie. Magdzie Pilch, Robertowi Hrackiemu i Marcinowi
Kotowiczowi z Integracyjnego Stowarzyszenia „Wiślańska Jedynka”
za ogromny wkład w przeprowadzenie całej imprezy. A także tym
wszystkim, którzy udzielili bardzo
konkretnej, rzeczowej i organizacyjnej pomocy, mianowicie: „U
Fojta”, „Willa Larysa”, Sklep Spar
Oaza i Nowa Osada, Wyciąg Skolnity, Firma „Wiślanka”, Muzeum
Beskidzkie i Zespół Szkół nr 1.
Skład zwycięskiej drużyny
ISWJ Wisła: Oliwka Bujok, Lidzia Cieślar, Olga Cieślar, Oliwka
Fuchs, Asia Hanik, Sara Hołomek,
Sandra Hracka, Karolina Kiraga,
Basia Konieczny, Julka Kożuch,
Martynka Laskowska, Ania Mikler, Ania Mojeścik, Agata Martynek, Ela Podżorska
fot. ISWJ Wisła

Sport

Oto komplet wyników turnieju Wisła MiniBasket Cup 2017:
SK Bruntál – GUKS Gwarek Pawłowice 56:11
SBŠ Ostrava – UKS Lotnik Wierzawice 41:28
ISWJ Wisła – MKS Grójec 23:18
UKS Lotnik Wierzawice – GUKS Gwarek Pawłowice 48:16
MKS Grójec – Basket 25 Artego Bydgoszcz 22:21
SK Bruntál – MKS Grójec 18:15
UKS Lotnik Wierzawice – Basket 25 Artego Bydgoszcz 29:27
ISWJ Wisła – GUKS Gwarek Pawłowice 40:22
SBŠ Ostrava – Basket 25 Artego Bydgoszcz 31:12
ISWJ Wisła – UKS Lotnik Wierzawice 45:19
MKS Grójec – GUKS Gwarek Pawłowice 49:12
UKS Lotnik Wierzawice – SK Bruntál 44:17
ISWJ Wisła – SBŠ Ostrava 33:28
Basket 25 Artego Bydgoszcz – SK Bruntál 37:28
SBŠ Ostrava – MKS Grójec 34:32
UKS Lotnik Wierzawice – MKS Grójec 27:16
Basket 25 Artego Bydgoszcz – GUKS Gwarek Pawłowice 26:19
ISWJ Wisła – SK Bruntál 37:24
SBŠ Ostrava – GUKS Gwarek Pawłowice 55:19
Basket 25 Artego Bydgoszcz – ISWJ Wisła 29:24
SK Bruntál – SBŠ Ostrava 26:23
Tabela końcowa turnieju Wisła MiniBasket Cup 2017
1
2
3
4
5
6
7

ISWJ Wisła
SBŠ Ostrava
UKS Lotnik Wierzawice
Basket 25 Artego Bydgoszcz
SK Bruntál
MKS Grójec
GUKS Gwarek Pawłowice

6
6
6
6
6
6
6

11 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
9 pkt.
9 pkt.
8 pkt.
6 pkt.

202:140
212:150
195:166
152:153
169:167
152:135
99:274
(ajotka)

Wiślanki mistrzyniami Śląska!

fot. Robert Dłużniak

22 kwietnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków rozegrano turniej finałowy Pucharu Śląska w minikoszykówce
dziewcząt (rocznik 2006). W zawodach bezapelacyjnie najlepsze
okazały się zawodniczki Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska
Jedynka, które pewnie pokonały ekipy Pogoni Ruda Śląska i Olimpii
Wodzisław Śląski.
Wyniki turnieju finałowego:
ISWJ Wisła – KS Pogoń Ruda Śląska 53:11 (17:2, 11:0, 23:2,
2:7), ŻKK Olimpia Wodzisław – KS Pogoń Ruda Śląska 44:19 (12:8,
14:0, 8:6, 10:5), ISWJ Wisła – ŻKK Olimpia Wodzisław 46:18 (6:2,
12:4, 8:10, 20:2). Najmłodszym zawodniczkom i trenerce Aleksandrze Nosowicz należą się wielkie brawa za ten sukces! Dodatkowo
MVP turnieju finałowego została Karolina Kiraga (na zdjęciu), a najlepiej punktowała Sandra Hracka. Brawo!

Wyniki ISWJ Wisła w sezonie zasadniczym: ISWJ Wisła – PSP–
3 Stal Brzeg 20:0 (wo), ISWJ Wisła – GUKS Gwarek Pawłowice
60:16 (26:0, 9:6, 15:2, 10:8), ISWJ Wisła – UKS La–Basket Piekary
Śl. 62:14 (14:2, 20:5, 10:0, 18:7), ISWJ Wisła – RMKS Rybnik 37:9
(11:0, 15:11, 7:4, 8:0), ISWJ Wisła – ŻKK Olimpia Wodzisław 37:18

(3:6, 9:2, 6:5, 19:5), ISWJ Wisła – KS Pogoń Ruda Śląska 27:12
(9:2,2:4, 3:4, 13:2), ISWJ Wisła – UKS Orzeł Jaworzno 50:11 (11:1,
17:0, 12:2, 10:8), ISWJ Wisła – UKS SP–27 Katowice 47:20 (12:6,
14:4, 13:4, 8:6), ISWJ Wisła – MKS MOS Katowice 24:3 (4:1, 3:0,
2:2, 15:0).
Tabela końcowa sezonu zasadniczego:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ISWJ Wisła
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski
KS Pogoń Ruda Śląska
MKS MOS Katowice
RMKS Rybnik
UKS La–Basket Piekary Śląskie
UKS SP–27 Katowice
GUKS Gwarek Pawłowice
UKS Orzeł Jaworzno
PSP nr 3 Stal Brzeg

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

18 pkt.
17 pkt.
15 pkt.
15 pkt.
14 pkt.
12 pkt.
12 pkt.
11 pkt.
8 pkt.
7 pkt.

364:103
410:97
217:152
222:101
184:205
309:282
185:228
172:225
51:348
26:399

Drużyna U–12 Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka wzięła udział w II Międzynarodowym Festiwalu Koszykówki
Globasket 2017, który odbył się dniach 8–13 kwietnia w hiszpańskich miejscowościach Lloret de Mar i Blanes niedaleko Barcelony.
Nasz zespół mierzył swoje siły z hiszpańskimi drużynami CB Granollers i Estudiantes Madryt oraz rosyjską ekipą BC Runa Moskwa.
Oto wyniki:
faza grupowa: BC Runa – ISWJ Wisła 58:21, Estudiantes Madryt
– ISWJ Wisła 104:11, CB Granollers – ISWJ Wisła 71:20;
półfinał: CB Granollers – ISWJ Wisła 153:16;
o 3. Miejsce: BC Runa – ISWJ Wisła 62:19.
Mimo, że nasz zespół przegrał wszystkie turniejowe spotkania,
była to dla młodych zawodniczek wspaniała przygoda i lekcja koszykówki, z której z pewnością wyniosą sporo doświadczeń.
6 kwietnia młodziczki KU–14 ISWJ Wisła rozegrały ostatni ligowy mecz. Nasz zespół wygrał z UKS SP 27 Katowice 54:50.
(luki)

Kolejne wygrana młodych koszykarek
25 kwietnia w Czechowicach–Dziedzicach odbył się turniej minikoszykówki dziewcząt z rocznika 2005 o 4. miejsce Pucharu Śląska.
W zmaganiach udział wzięły drużyny, które w sezonie zasadniczym

zajęły w tabeli miejsca 4–6: MKS Czechowice–Dziedzice, Gwarek
Pawłowice i ISWJ Wisła.
Nieoczekiwanie drużyna z Wisły, która była najniżej notowana
w tym towarzystwie, okazała się najlepsza! Koszykarki ISWJ w pierwszym
meczu pokonały gospodynie 34:30, a w
drugim okazały się zdecydowanie lepsze od Gwarka Pawłowice, wygrywając
41:26. Rezultat trzeciego spotkania, w
którym MKS pokonał Gwarka 31:20 nie
miał już dla wiślanek znaczenia, gdyż
wygrały turniej. Gratulujemy!!!
Wyniki turnieju w Czechowicach–
Dziedzicach:
MKS Czechowice–Dziedzice – ISWJ
Wisła 30:34 (12:13, 8:3, 4:11, 6:7),
ISWJ Wisła – Gwarek Pawłowice 41:26
(6:8, 12:6, 11:6, 12:6),
MKS Czechowice–Dziedzice – Gwarek
Pawłowice 31:20 (13:4, 6:9, 12:2, 0:5).
(luki)
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Muzyczny kwiecień w SP2
Kwiecień w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczął się i zakończył
muzycznie. 5 kwietnia odbył się bowiem wiosenny koncert, podczas
którego uczniowie czerniańskiej podstawówki pochwalili się swoimi
talentami wokalnymi, instrumentalnymi i tanecznymi, natomiast 21
kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi już po raz szesnasty został zorganizowany Przegląd Piosenki Ekologicznej, w którym brali
udział uczniowie z trzech wiślańskich szkół podstawowych – z Jawornika (chórek uczniów przygotowanych do występu przez Elżbietę Panek), Głębiec (uczniowie przygotowani przez Agnieszkę Pliszczyńską) oraz Czarnego (zespół pod kierunkiem Elżbiety Szajtauer).
Wszyscy uczestnicy Przeglądu Piosenki Ekologicznej otrzymali
nagrody ufundowane przez Urząd Miasta. W tym roku były to książki
o tematyce przyrodniczej oraz rośliny doniczkowe. Podczas imprezy
oprócz występów dzieci można było obejrzeć także scenkę ekologiczną pt. „Dzień Młodego Ekologa” przygotowaną przez uczniów
z Czarnego pod kierunkiem Michaliny Szalbót. Następnie Państwo
Monika i Marcin Guniowie przybliżyli zebranym tematykę związaną z opieką nad psami i zaprezentowali berneńskie psy pasterskie ze
swojej hodowli. Podobną tematykę poruszyli także przedstawiciele
schroniska „Azyl” w Cieszynie, którzy przybyli do Czarnego, aby
podziękować za udział SP2 w zbiórce dla schroniska. W tym dniu
Szkolne Koło Towarzystwa Obrony Zwierząt „Anioły ze szkoły”
przekazało bowiem schronisku dary zebrane podczas IV edycji akcji
„Miska do schroniska” w postaci 50 kg karmy dla psów i kotów. Podczas przeglądu Towarzystwo Obrony Zwierząt „Anioły ze szkoły”
ogłosiło także kolejną akcję pt. „Pomagamy jeżom Pana Jerzego”.
Celem akcji jest zbiórka szarych gazet dla Ośrodka Rehabilitacji Jeży
w Kłodzku, które wykorzystywane są jako wyściółka klatek i domków dla jeży przebywających w tym miejscu. Prowadzący ośrodek,
Pan Jerzy, potrzebuje miesięcznie około 8 000 stron gazet dla swoich
33 podopiecznych. Zachęcamy do udziału w akcji wszystkich mieszkańców Wisły. Gazety można przynosić do końca czerwca do SP2.
Ale szkoła w Czarnem nie tylko muzyką żyje. W minionym czasie uczniowie brali udział w konkursach i odnosili na tym polu niemałe sukcesy. Na początku kwietnia Jonasz Cieślar z klasy II zajął 3.
miejsce w międzyszkolnym konkursie recytatorskim im. Marii Pilch.

Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, po której nastąpiła
defilada i dalszy koncert orkiestry w amfiteatrze. Tego dnia na scenie pokaz swoich umiejętności przedstawili również członkowie
grupy tanecznej „Jump” oraz wiślańskiej sekcji kendo „Genryoku”.
Orkiestra „Jablunkovianka”, która przybyła do nas z sąsiedzkiego
Jabłonkowa, zagrała czeską „dechówkę”. Także tego dnia w Parku
Kopczyńskiego (przy boisku wielofunkcyjnym za blokami) odbyły
się rozgrywki szachowe – symultana. W zmaganiach z mistrzem Janem Raszką wzięło udział kilkunastu uczestników, jednak tylko jeden zawodnik zdołał wygrać z mistrzem. Wielkim wygranym został
wiślanin Tomasz Homa z Jawornika.
2 maja w amfiteatrze rozbrzmiewały dźwięki muzyki tanecznej.
Dzieci bawiły się na rynku podczas warsztatów z zumba kids, a dorośli wieczorem w amfiteatrze. Zespół „Disco–Polot” zagrał najbardziej znane utwory disco polo. Do hitów disco nie sposób było usiedzieć, toteż większa część widowni bawiła się w tańcu. Po koncercie
zabawa przeniosła się na Wiślańską Binę, gdzie zagrał DJ Macho.
Majówkę zakończyły w dniu 3 maja, tradycyjne obchody Święta
Narodowego Trzeciego Maja, pokazy strażackie, oraz koncert zespołu „Forteca”.
Partnerami Wiślańskiej Majówki byli: Głos Ziemi Cieszyńskiej,
Polskie Radio Katowice, Radio CCM i Radio FEST, Info Beskidy,
OX.PL, gazetacodzienna.pl, chodzezkijami.pl.
Dziękujemy sponsorom: Brugi, Poly Sport, Małgorzata, Hotel
Arka Spa, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, ZPM Legierski z
Istebnej, Hurtownia Warzyw i Owoców Justyna Kędzior.
Dorota Jamrozińska
W kwietniu poznaliśmy też ostateczne wyniki międzynarodowego
konkursu „Mieszkam w Beskidach”, w którym aż 9 uczniów SP2
zajęło wysokie lokaty. W kategorii „Rysunek” 1. miejsce zajął Jakub Pilch, 2. miejsce Martyna Pilch, 3. miejsce Estera Bujok i Kinga
Cieślar, a wyróżnienie zdobyli Daniel Pilch i Dawid Pilch. Z kolei w
kategorii „Wyklejanka” 2. miejsce zajęła Hanna Pilch, w kategorii
„Formy przestrzenne” 3. miejsce zajęła Lidia Cieślar, a w kategorii
„Prace multimedialne” 1. miejsce wywalczyła Paulina Puszyńska.
Oprócz tego troje uczniów: Paulina Puszyńska, Jonasz Cieślar i
Dominik Juroszek reprezentowali szkołę podczas półfinału ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w Katowicach, a
podczas powiatowego konkursu recytatorskiego „Poezja i proza w
języku Szekspira” na podium stanęło dwóch uczniów SP2 – 2. miejsce zajął Mikołaj Giza, a 3. Jakub Witucki.
W kwietniu znalazł się także czas na inne atrakcje. Na początku
miesiąca uczniowie klas I–III oraz oddziału przedszkolnego pojechali
do teatru Banialuka na spektakl „Calineczka”, a po przedstawieniu
zwiedzili kulisy i pracownie teatru. Natomiast 25 kwietnia uczniowie klasy IV i V brali udział w bardzo ważnych i wartościowych
zajęciach dotyczących udzielania pierwszej pomocy, które zorganizowane zostały przez fundację „Uratuj Życie”. Wszyscy uczniowie
wzięli też udział w żywej lekcji historii, która odbyła się 6 kwietnia,
natomiast klasy III oraz VI przystąpiły do ogólnych sprawdzianów
kompetencji, aby sprawdzić poziom swojej wiedzy i umiejętności na
tle innych szkół w kraju. Tak więc kwiecień w SP2 możemy uznać za
pracowity, ale też bardzo udany.
Alicja Pieszka
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29 kwietnia ruszyła Wiślańska Majówka. W kilkudniowym programie nie zabrakło atrakcji dla każdego.
Pierwszy dzień upłynął pod znakiem kultury góralskiej. W Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyły się występy wiślańskich zespołów, kapel i grup śpiewaczych. Dodatkowym akcentem były zabawy dla najmłodszych – warsztaty tańca i śpiewu góralskiego oraz
wyścigi na „góralkach”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Future Folk”
grający muzykę góralską połączoną z modnymi, elektronicznymi
brzmieniami. Zespół ze znanym wokalistą Staszkiem Karpielem–Bułecką przyciągnął do amfiteatru fanów, których w ten zimny wieczór
rozgrzewały góralskie nuty.
30 kwietnia odbyła się biesiada na górze Skolnity, podczas której przeprowadzona została m.in. akcja malowania twarzy dzieciom.
Były również gry i zabawy dla najmłodszych, a całą imprezę prowadził Tadeusz Kowalczyk.
1 maja Wisłę wreszcie przywitała piękna pogoda. Już od godzin
dopołudniowych na rynku słychać było dźwięki muzyki. Z placu
Hoffa ruszył Pierwszomajowy Pochód Kijkowy, czyli marsz nordic walking. W tym rekreacyjnym wydarzeniu brało udział ponad
60 osób z Wisły i całej Polski. Jak co roku nagrody wręczono najmłodszym uczestnikom: Tymoteuszowi Procnerowi (2 lata), Lenie
Procner (5 lat) i Jędrzejowi Madzi (5 lat). Najstarszymi uczestnikami
zostali Ignacy Stopnicki, który przybył również z najdalszego zakątka naszego kraju – Ustki, oraz Kazimierz Pilecki. Największą rodziną
była rodzina Procner z Wisły, a najliczniejszą grupę reprezentowali
członkowie stowarzyszenia nordic walking „Włóczykije” ze Skoczowa. Po południu na wiślańskim rynku odbyła się musztra Orkiestry
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26 kwietnia w budynku „Ochorowiczówki” odbyła się konferencja i otwarcie Muzeum Magicznego Realizmu. Od 29 kwietnia obiekt
jest dostępny dla zwiedzających.
Ponad 300 obrazów, rzeźb i grafik czołowych, polskich twórców
surrealizmu, a także izba poświęcona Julianowi Ochorowiczowi – to
wszystko miłośnicy sztuki i historii znajdą w odrestaurowanym budynku „Ochorowiczówki” w Wiśle. Muzeum Magicznego Realizmu
jest największą tego typu instytucją w Europie i czyni z Wisły istotne miejsce na kulturalnej mapie nie tylko Polski, ale całego Starego
Kontynentu.

– Bardzo się cieszę, że udało się nam ten projekt zrealizować. Od
kilkunastu lat mam dom w Wiśle, z którego okien mogłem oglądać
ten secesyjny budynek, który jednak był w kiepskim stanie, a o jego
znaczeniu przypominały tylko pamiątkowe tablice, które zostały odnowione i nadal mają swoje miejsce na elewacji „Ochorowiczówki”.
Zawsze było mi żal tego obiektu, więc jak poszukiwałem miejsca na
muzeum i pojawiła się okazja kupna budynku z tak wielką historią i
potencjałem, po prostu to zrobiłem. To był impuls. Wielu artystów,
którzy tworzą kontent tego muzeum, sprawiło, że jest to największa
kolekcja prac magicznego realizmu w Europie. Chcemy ją pokazać
wszystkim. Dla mieszkańców Wisły będzie ona darmowa, dla turystów biletowana – mówi Sebastian Chachołek, prezes zarządu Grupy
PRC, pomysłodawca Muzeum Magicznego Realizmu.
Jak dodaje w „Ochorowiczówce” prezentowana będzie nie tylko
stała ekspozycja, ale również odbywać się będą wystawy czasowe,
które mają mieć edukacyjny charakter. – Ten projekt to spełnienie
moich marzeń. Dziękuję wszystkim za pomoc w jego realizacji.
Muzeum Magicznego Realizmu to też miejsce fajne dla Wisły, bo
wpisuje się w dywersyfikację oferty turystycznej miasta. To produkt,
który trafi do takiego trochę turysty premium, ale będzie też pełnił
rolę edukacyjną. Chcemy „odczarować” to miejsce i pokazać w nim
Juliana Ochorowicza jako postać, która wyprzedzała swoją epokę o
sto lat. Jako jednego z największych i jednocześnie najbardziej zapomnianych polskich naukowców – mówi Sebastian Chachołek.
Tomasz Bujok, burmistrz Wisły nie krył swoich obaw, co do
przyszłości „Ochorowiczówki”, ale też gratulował pomysłodawcy i
budowniczym dobrze wykonanej pracy. – Kiedy podejmowaliśmy w
2013 roku, jako władze miasta, a ja jako radny, decyzję o sprzedaży
zdewastowanego budynku mieliśmy wiele obaw, co dalej będzie z
tym miejscem. „Ochorowiczówka” zasługiwała na to, by być wizytówką miasta, jednak nie byliśmy pewni, czy powróci ona do swojej
świetności. Dziś jest to miejsce, które wspomina jednego z największych polskich uczonych – Juliana Ochorowicza i jest unikatowym
muzeum, prezentującym dzieła wybitnych artystów. Jest to na pewno
uzupełnienie oferty kulturowej Wisły i kolejny produkt turystyczny,
który będzie przyciągał do naszej miejscowości. Gratuluję, że te trud-
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ne prace budowlane przebiegły sprawnie, i że to miejsce znów błyszczy
– powiedział gospodarz naszego miasta.
Projekt i realizacja „Ochorowiczówki” były trudnym wyzwaniem
dla architektów. – Budynek był w fatalnym stanie. Do tego miał dużo
dobudówek i przeróbek lokatorskich, teren też nie był najlepszy. Podjęliśmy więc decyzję o wyburzeniu wszystkich elementów, które psuły wizualnie bryłę tego historycznego miejsca. Chcieliśmy zachować
najważniejsze elementy architektury regionalnej i mam nadzieję, że
to się nam udało. Bryła budynku została zachowana zgodnie z pierwowzorem, a my staraliśmy się zachować jak najwięcej oryginalnych
części obiektu i przywrócić je do życia – mówił Mateusz Górnik z
biura projektowego „Górnik Architekci”.
Podczas otwarcia prezes Towarzystwa Miłośników Wisły Grażyna Pruska wręczyła Sebastianowi Chachołkowi Medal Juliana Ochorowicza za zasługi w przywróceniu „Ochorowiczówki” do swojej
świetności. – Julian Ochorowicz był pierwszym prezesem Towarzystwa Miłośników Wisły, które powołano w 1905, a zarejestrowano w
1907 roku. Zawsze na sercu leżało nam dobro tego budynku oraz bezpieczeństwo jego mieszkańców. Podejmowaliśmy wiele starań, by to
miejsce uchronić przed rozebraniem. Dlatego cieszę się, że „Ochorowiczówka”, która chyliła się ku upadkowi, ponownie będzie trwać.
Dziękuję władzom miasta oraz Panu Sebastianowi Chachołkowi za
to, że udało się ją ocalić. Mam nadzieję, że Pan Sebastian będzie godnym następcą pierwszego właściciela „Ochorowiczówki” – mówiła
dziennikarzom prezes TMW.
Z kolei Igor Strojecki, cioteczny prawnuk Juliana Ochorowicza,
wręczył pomysłodawcy Muzeum magicznego Realizmu oryginalne
rękopisy Juliana Ochorowicza. – Ważne, że to muzeum jest otwierane właśnie w tym roku, gdyż obchodzimy 100. rocznicę śmierci
Juliana Ochorowicza. Dziękuję panu Sebastianowi Chachołkowi, że
w muzeum znalazło się miejsce na izbę pamięci, poświęconą Julianowi Ochorowiczowi. Powstało tutaj unikatowe Muzeum Magicznego Realizmu, a Julian Ochorowicz ma w nim swoje miejsce i to
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MUZEUM MAGICZNEGO
REALIZMU JUŻ OTWARTE

był świetny pomysł. Mam nadzieję, że zwiedzający oprócz podziwiania sztuki, która zagościła w „Ochorowiczówce”, wejdą również do
miejsca, gdzie zaprezentowano postać Juliana Ochorowicza. A jest
to postać niezwykła. Jego prawdziwą, naukową działalność niestety
przesłoniła pewnego rodzaju nagonka. Mówiono, że on rozpijał miejscowych chłopów, że w tym domu straszyło. To nie tak. Prawda jest
jedna – był on wybitny naukowcem, jednym z największych intelektualistów przełomu wieków. Zajmował się wnętrzem człowieka, ale
przede wszystkim był wynalazcą i prekursorem mikrofonu, głośnika,
telefonu czy telewizora. Jestem przekonany, że to miejsce przypomni
tą niezwykłą postać i przywróci Julianowi Ochorowiczowi należne
mu miejsce w naszej historii – powiedział Igor Strojecki, który opowiadał również o ciekawych historiach związanych z Julianem Ochorowiczem i miejscem, w którym znajduje się Muzeum Magicznego
Realizmu, czyli „Ochorowiczówki”.
Wszystkich zapraszamy do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca.
(luki)

PRZYGARNIJ MNIE!
Zostałem przewieziony do schroniska przed Świętami Wielkanocnymi. Mój opiekun mnie nie szuka... i może to dobrze... byłem
mu wierny i oddany, ale on
źle mnie traktował i więził
na ogromnym i ciężkim łańcuchu... chyba pomyliło mu
się, że nie jestem krową tylko
małym pieskiem. Nazwano
mnie tutaj Bobik, jestem spokojny, ale wystraszony. Jeśli
chcesz pokazać mi, że świat
może wyglądać inaczej, zadzwoń: 883 299 582.

21 marca, w pierwszy dzień wiosny, w Szkole Podstawowej nr 4
w Wiśle nauczyciele zorganizowali gry i zabawy dla dzieci. Uczniowie przyszli ubrani na „lewą stronę”, mając śmieszne okulary. Nauczyciele dołączyli do zabawy.
Relacja z „Pierwszego Dnia Wiosny” w opisie uczennicy Julii
Nogowczyk: Tradycyjnie jak co roku uczniowie naszej szkoły przywitali wiosnę. Warto podkreślić, że w tym dniu koleżanki i koledzy
przyszli ubrani w oryginalny strój wiosenny „wszystko na opak”.
Obowiązkowo każdy uczeń miał na nosie okulary. Dużo śmiechu, radości i wspaniałej atmosfery wprowadziła nasza polonistka Pani Renata Broda – prezentując swój olbrzymi zielony kapelusz. Uczniowie
i nauczyciele z wielkim zaangażowaniem przygotowali gry i zabawy.
Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole uważamy za udany i zostanie
na długo w naszej pamięci.		
Izabela Leśniewska

fot. Szkoła Podstawowa nr 4

Życie psa na wsi jest koszmarem. Śpiące na gołej ziemi, bez schronienia przed zimnem, deszczem, karmione chlebem w wodzie, bez opieki
weterynaryjnej, skazane na straszny los przez ignorancję i głupotę ludzi.
Tego typu smutnych sytuacji jest bardzo dużo, dosłownie wszędzie. Prawie za każdym płotem, pod każdą stodołą czy komórką. Dlaczego tak się
dzieje? Dlaczego nie ma w nas empatii, współczucia? Gdzie nasze sumienie? Dlaczego potrafimy przejść obojętnie obok zranionego zwierzęcia
bez udzielenia mu pomocy? Czyżby instytucja taka jak weterynarz nie
była nikomu znana?! Dlaczego potrafimy zostawić zmarzniętego zwierzaka na mrozie bez odpowiedniego schronienia? Głodnego czy spragnionego? Dlaczego jest w nas tyle bezduszności i obojętności?! Przecież
tutaj potrzeba tak niewiele! Wystarczy zrozumieć, że zwierzęta to istoty
żyjące i zdolne są do odczuwania bólu, głodu, zimna czy cierpienia.
Opiekun zwierzęcia musi zawsze zdawać sobie sprawę, że podobnie jak ludzie, również każde zwierzę podlega określonemu prawu! Zatem nie można zapominać o kwestiach prawnych i swoich obowiązkach
jako właściciela psa lub innego zwierzaka! Posiadanie zwierząt wiąże
się bowiem z szeregiem obowiązków, które nakłada na nas prawo ogólnokrajowe oraz przepisy lokalne. Każdy
kto posiada lub zamierza posiadać zwierzę, koniecznie powinien zapoznać się ze
wszystkimi przepisami, które je regulują.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 nr 111 ust.
724 ze zm.) to najważniejszy akt prawny
dotyczący zwierząt, w tym psów w Polsce.
To tu zapisano m.in., że „zwierzę nie jest
rzeczą”, odczuwa tak jak człowiek i należy je traktować należycie.
Wymieniona wyżej ustawa o ochronie
zwierząt nakłada na każdego opiekuna psa
szereg obowiązków. Podstawowym z nich
jest zapewnienie swojemu pupilowi właściwych warunków bytowania. Przepis ten określa odpowiednie dostosowanie pomieszczenia, w którym utrzymywany jest pies. Według tych
przepisów, ma ono chronić zwierzę przed zimnem, upałem oraz opadami
atmosferycznymi. Właściciel musi też zapewnić psu dostęp do światła
dziennego oraz odpowiednią swobodę (pies nie może przebywać w ciemnych pomieszczeniach jak np. komórki czy piwnice, nie może być stale
uwiązany, musi być wyprowadzany na spacery). Niedozwolone jest przy
tym trzymanie zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w
ciągu doby, a także uwiązanie powodujące u nich uszkodzenie ciała bądź
cierpienie oraz niezapewniające im możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być też krótsza niż 3 m. Wymagane jest regularne
i odpowiednie karmienie oraz pojenie psów (nie mogą głodować, muszą
mieć zapewniony stały dostep do wody pitnej, zimą muszą mieć przy tym
dostęp do niezamarzniętej wody pitnej).
Wspólnie możemy zmienić beznadziejny los chociaż kilku z nich.
Może to nie jest wiele, ale dla tych poszczególnych istnień to całe życie,
więc warto zawalczyć. Nie bądź obojętnym, nie zamykaj oczu! Reaguj!
Powiadom odpowiednie służby – Straż Miejską, Policję lub zadzwoń pod
numer 883–299–582.
Monika Miring – Fundacja „Lepszy Świat”

Powitanie wiosny w SP4

Mieszkańcy posprzątali Nową Osadę
8 kwietnia mieszkańcy Nowej Osady oraz Gościejowa przy dużym
zaangażowaniu radnych, zebrali się na wspólnym sprzątaniu osiedla.
Wspólnymi siłami zebrano ok. 80 worków śmieci, m.in. z ulic Wyzwolenia, Gościejów, Na Groń, Łukowej i innych. W akcji udział wzięło ok. 30 osób. Po zakończonej pracy odbyło się wspólne grillowanie w
„Dworku nad Wisłą” (dziękujemy za udostępnienie grillowiska).
Dziękując wszystkim za udział i zaangażowanie zapraszamy na
kolejne osiedlowe imprezy, wydarzenia i akcje.
Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7 Nowa Osada

fot. Zarząd Osiedla nr 7

POLSKA WIEŚ XXI WIEKU... A PRAWA
ZWIERZĄT ŚREDNIOWIECZNE!

10. Bieg po Nowe Życie wielkim
wydarzeniem medialnym
Miło nam poinformować, że 10. Bieg po Nowe Życie pobił
wszelkie rekordy, jeśli chodzi o przekazy telewizyjne. Wiślańska
edycja tego wydarzenia zawitała do: TVP 1 – Teleexpress, TVP
INFO – Teleexpress Extra, TVP 2 – Panorama, TVN 24 – Wstajesz
i wiesz, TVN 24 – Dzień po dniu, NOWA TV, TVP INFO, TV Polonia – Teleexpress, Polsat, Polsat News, Polsat Sport News, TVP 3
Regionalna Dziennik Regionów, TVP Warszawa, TVP Gdańsk, TVP
Bydgoszcz, TVP Białystok, TVP Łódź, TVP Kielce, TVP Kraków,
TVP Lublin, TVP Katowice, TVP Olsztyn, TVP Opole, TVP Rzeszów, TVP Szczecin i WP TV.
AK–POL
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SOM w Istebnej

18 kwietnia w kościele ewangelicko–augsburgskim Ap. Piotra i Pawła
w Wiśle odbył się wspaniały koncert, upamiętniający 110. rocznicę urodzin
wybitnego pedagoga, muzyka, śpiewaka, organizatora życia muzycznego,
wielkiego miłośnika Ziemi Cieszyńskiej i Wiślańskiej Jerzego Drozda.
Jerzy Drozd urodził się w 1907 roku w Wiśle. Jako dziecko bardzo
lubił śpiewać i marzył, żeby zostać nauczycielem. W młodości przyjaźnił się z wybitnym kompozytorem Janem Sztwiertnią, z którym wspólnie
utworzyli Wiślański Zespół Ludowy. Zespół ten wziął udział w Pierwszym Święcie Ziem Górskich w Zakopanem w 1935 roku. W 1945 Jerzy
Drozd reaktywował Szkołę Muzyczną w Cieszynie, a następnie tamtejsze
Ognisko Muzyczne. Był jednym z inicjatorów i kierownikiem artystycznym powstałego w sierpniu 1964 roku Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Kierował i dyrygował chórem Kościoła Ewangelickiego w Wiśle. 1 lutego
1966 roku, dzięki Jego inicjatywie, powstało w Wiśle Społeczne Ognisko Muzyczne (SOM). Jako miłośnik muzyki i kultury wiślańskiej oraz
wierny przyjaciel Jana Sztwiertni, doprowadził do wystawienia opery „Sałasznicy” w cieszyńskim teatrze, w której wykonywał partie solowe wraz
ze swoimi uczniami. Dzięki Niemu, w wiślańskim parku powstał pomnik
Jana Sztwiertni, odsłonięty w sierpniu 1981 roku. W roku 2016 z okazji
Jubileszu 50–lecia działalności SOM w Wiśle, umieszczono na siedzibie
placówki (willa „Beskid”), tablicę upamiętniającą postać Jerzego Drozda.
Na koncert przybyli honorowi goście: burmistrz Wisły Tomasz Bujok
i przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski, córki Jerzego Drozda
– Barbara i Danuta, dyrektor Instytutu Muzyki UŚ w Cieszynie prof. dr
hab. Hubert Miśka, pierwsi nauczyciele SOM w Wiśle – Anna Stanieczek
(skrzypce), Irena Kowala (fortepian), Franciszek Słupski (akordeon) i wielu współpracowników oraz uczniów Jerzego Drozda. 110. rocznicę urodzin kompozytora uczczono złożeniem kwiatów na Jego grobie.

23 kwietnia w Kościele Ewangelicko–Augsburskim w Istebnej,
na zaproszenie proboszcza ks. Alfreda Stańka, odbył się po raz kolejny Koncert Wielkanocny, w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle.
W programie wystąpili instrumentaliści (keyboard, skrzypce,
flet, organy) oraz wokaliści (występy solowe oraz chór gospel). Pastor złożył podziękowania i wręczył kwiaty dyrekcji i nauczycielom
SOM. Na wykonawców, oprócz podziękowań, czekał również poczęstunek – pyszny kołacz.				
(eb)

fot. SOM im. J. Drozda

Ku pamięci Jerzego Drozda

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca.

fot. SOM im. J. Drozda

Zakład

Koncert zorganizowany przez dyrektor SOM w Wiśle Igę Baranowską–Jagiełło i proboszcza Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle
ks. Waldemara Szajthauera, w znakomity sposób pokazał, jak pięknie
i rzetelnie dzieło Jerzego Drozda jest kontynuowane. Pastor przywitał
gości i w kilku zdaniach, ciepło i ujmująco opisał postać Jerzego Drozda.
Następnie jako pierwszy wystąpił Chór Parafii Kościoła Ewangelicko–
Augsburgskiego w Wiśle, pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer, który wzruszył uduchowionym wykonaniem pieśni. Wśród chórzystów byli dawni
koledzy i członkowie chóru z czasów Jerzego Drozda. Prelekcję i prezentację multimedialną o Jerzym Droździe przygotowała Jego uczennica
Maria Szlaur–Bujok. Później zaprezentowali się uczniowie SOM, przygotowani przez swych pedagogów. Zespół taneczny góralskimi tańcami
wprowadził dużo uśmiechu i radości. Akordeonista zagrał i zaśpiewał
wraz z młodszym bratem żartobliwą, ludową piosenkę. Występy solistów–instrumentalistów zakończył gitarzysta.
Podkreślając wielką miłość Jerzego Drozda do śpiewu i twórczości Jana Sztwiertni, w programie nie zabrakło pieśni tego kompozytora.
Uczennice klasy śpiewu SOM zaśpiewały: „Gronie, nasze gronie” i „Boli
mnie Haniczko twoi zmartwieni”. Flecistka wykonała melodię pt. „Sikoreczka świergoli” przy akompaniamencie fortepianu.
Od początku istnienia SOM w Wiśle działała kapela ludowa, która
odnosiła sukcesy ogólnopolskie. Obecna kapela ludowa SOM (w strojach regionalnych) na zakończenie koncertu wykonała „Suitę spod Czantorii” (wg pracy Ireny Kowali ) w aranżacji Magdaleny Kani–Łakomik.
Ostatnim punktem programu było wzruszające wykonanie przez samego
Mistrza, pieśni z płyty „Ojcowski dom”. Po wysłuchaniu nagrania ks.
Szajthauer, podziękował obecnym za przybycie i wysłuchanie koncertu, jak również obejrzenie wystawy z pamiątkami po Jerzym Droździe.
Córki Jerzego Drozda – Barbara i Danuta podziękowały wykonawcom,
dyrekcji SOM oraz księdzu proboszczowi za przygotowanie koncertu.
(cameralmusic)
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Jest sportowiec w Wiśle taki:
skromny, wesół, tajemniczy;
świat już poznał jego znaki,
w żartach się nie ograniczy.
Czy to Soczi, gdy „zawalił”
i przeżywał smętek w duszy,
to w mikrofon tak wypalił:
„Może piwo mnie poruszy”
Więc zawodnik wziął się w zapał
i wyniki krzesał w boju,
oddech w skokach lepszy złapał,
aż zadziwiał w tym nastroju.
I to Lahti mu sprzyjało,
gdy się odbił w nowych butach,
tak dobrze mu się leciało,
brąz wywalczył w tamtych skokach.
Jest to sukces mistrzostw świata!
A zawodnik w to nie wierzy,
gdy się w metrach dobrze lata
i stylowo w punktach mierzy.
Jest olśnienie w tej drużynie,
kiedy pierwszy ją podrywa,
w dal w powietrzu pięknie płynie
i Mazurek się odzywa.
Złoto wisi już na piersi
naszym czterem zawodnikom,
duma walki serce pieści
mistrzom świata, tym szczęśliwcom!
A gdy powie, jak filozof
tym ciekawskim redaktorom:
„Dobrze jest, jak jest: hi, hi, hi!”
Cóż więcej usłyszeć można? – i..
Zrobił zakład tu z Burmistrzem:
że zdobędzie w pocie medal,
brąz ze złotem wabi błyskiem
i Burmistrz przegrany nadal.
Co obiecał, czy dotrzyma?
Już go Wiewór w tym przeskoczył
(to sportowa znana ksywa).
On w nieznane nam odskoczy!

Paweł Szturc

Koncert wiosenny w SP 2
5 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył
się wiosenny koncert, w którym uczestniczyli licznie zebrani goście:
Alicja Pilch – radna miasta, Leszek Pilch – przewodniczący Zarządu
Osiedla nr 6 w Wiśle Czarnem, Aleksander Skrzydłowski – przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła, Sylwester Foltyn – sekretarz miasta, a
także przyjaciele szkoły, rodzice oraz dziadkowie uczniów. Podczas
koncertu wystąpili uczniowie wszystkich klas.
W trakcie trwania imprezy można było usłyszeć utwory solowe
na pianinie, keyboardzie czy gitarze wykonywane przez uczniów
uczęszczających do filii ogniska muzycznego działającego przy SP2
oraz do szkoły muzycznej, a także melodie wykonywane grupowo –
na dzwonkach lub cymbałkach przy akompaniamencie pianina, keyboardu i akordeonu wyćwiczone pod kierunkiem Elżbiety Szajtauer.
Oprócz tego zebrani wysłuchali także piosenki klasy III i obejrzeli
układy taneczne wykonane przez dziewczynki z klasy II oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Gwoździem programu było przedstawione przez Edytę Polok sprawozdanie z wyjazdu uczniów SP2 na
Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności do Wrocławia oraz prezen-

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

W dobie cyfryzacji, zapomniane i niedoceniane czytanie próbuje
odzyskać dawną świetność i znaczenie. Jak zachęcić młodych ludzi
do czytania? W Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworniku rozpoczęto od
pokazania zalet płynących z kontaktu ze słowem czytanym.
Podczas cyklicznych zajęć dla klas młodszych w pierwszym semestrze, podejmowana była tematyka „Co nam daje czytanie?”. Na
warsztat brane były następujące korzyści: rozwija wyobraźnię, poszerza słownictwo i wiedzę, wychowuje, uczy kultury i empatii, uwrażliwia, relaksuje i rozwija kreatywność. Teksty literackie i poetyckie
prezentowane podczas spotkań, były niepodważalnym dowodem na
prawdziwość stawianych tez. „Dokuczalską” z jej długimi rękami
wszyscy widzieli oczyma wyobraźni, w wierszach Tuwima i Brzechwy poznawali piękno polskiego języka, kultury i dobrego wychowania uczyli się z „Dobrych obyczajów”, a empatii i współczucia z
fragmentów książki „Dziewczynka spoza szyby”.
W drugim semestrze tematyka spotkań czytelniczych spójna jest
z ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Rzeki Wisły. Celem tego cyklu jest poznanie
legend miast leżących nad Wisłą
od jej źródeł aż do
ujścia. W podróż
wyruszono z Wisły w towarzystwie
Białki i Czarnochy,
potem na dłużej
zatrzymano się w
Krakowie, by stanąć oko w oko ze Smokiem Wawelskim i posłuchać
hejnału z wieży Kościoła Mariackiego, następnie z królową Jadwigą
udano się do Sandomierza, by przymierzyć jej białe rękawiczki i na
chwilę zatrzymano się w Puławach, gdzie zbyt ciężki Zawisza Czarny zasiadając na ławie złamał ją w pół, stąd nazwa miasta.
Zaczytane są również klasy starsze, które na lekcjach języka polskiego biorą na tapetę między innymi niesfornego Karolka, a na zajęciach z regionalizmu poznają legendy naszego miasta.
Namacalny ślad po czytaniu zostawiany jest w różnych formach,
takich jak plakat „Polecane”, na którym wpisywane są przez uczniów ciekawe pozycje i ich autorzy. Klasa druga prowadzi zeszyt z
metryczkami przeczytanych książek, a uczniowie klasy pierwszej i
trzeciej wykonali wspólnie „Wędrujące książeczki”, czyli ilustracje
przeczytanych ciekawostek.
Dzięki tego rodzaju akcjom, możemy z całą odpowiedzialnością
stwierdzić „do zaczytania jeden krok”.
Halina Raszka

Dzień Wiosny, Samorządności
i Wody w SP5
Wspólne świętowanie Pierwszego Dnia Wiosny w Szkole Podstawowej nr 5 stało się tradycją i na stałe wpisało się w szkolny kalendarz imprez. Wiosna to najpiękniejsza pora roku, która kojarzy nam
się z rozkwitającą przyrodą, z pierwszymi zielonymi pąkami. Tak też
wyglądali nasi uczniowie. Kolorowe ubrania i kwiaty we włosach to
znak przewodni naszej imprezy.
Apel rozpoczął się od prezentacji wiosennych piosenek poszczególnych klas. Kolejną częścią apelu było podsumowanie projektu
„Źródło życia i zdrowia – woda”, na którym przedstawiciele klas prezentowali wykonane przez daną klasę „Wodolubki”. Koniec apelu to
część, na którą uczniowie klasy VI czekali już od dawna. Tradycyjnie,
jak co roku w Dniu Samorządności, uczniowie zamienili się miejscem
z gronem pedagogicznym. Na początku odbyło się krótkie wprowadzenie, mające na celu zrozumienie przez resztę uczniów tego, co się
będzie działo w tym dniu. Następnie Wojtek, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, poprosił panią dyrektor Katarzynę Czyż o przekazanie symbolicznego klucza do władzy. W kolejnej części uczniowie
poznali nowych nauczycieli oraz resztę pracowników. Po zakończeniu
apelu „nauczyciele” udali się wraz ze swoją klasą do ławek szkolnych.
Wspólnie wykonali plakat „Pomocna dłoń” w ramach udziału szkoły
w konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu” oraz przeprowadzili lekcje,
które wcześniej zostały omówione z nauczycielami.
O godzinie 12.30 nastąpiło przekazanie klucza do władzy na ręce
pani dyrektor. Wojtek, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
słowami „Oddaję klucz we właściwe ręce, jestem pełen podziwu dla
Was, drodzy nauczyciele, za to jak ciężką pracę wykonujecie, jednak
zdecydowanie wolę być uczniem” zakończył Dzień Samorządności.
Organizatorzy
tacja przygotowanego na tę okazję konkursowego przedstawienia w
100% wymyślonego i zrealizowanego przez uczniów biorących w
niej udział – Wiktorię Madzię, Gabrysię Gunię, Bartka Pilcha, Hanię Pilch, Beniamina Cieślara, Kubę Wituckiego i Mikołaja Gizę. Na
koniec zebrani obejrzeli film nakręcony podczas wyjazdu do Wrocławia. Po zakończeniu części artystycznej, zebrani mogli skorzystać
z poczęstunku.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Zaczytana „Piątka”
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wyniki konkursu: 1. miejsce – Iwona Rajwa i Anna Wieczorek z Zespołu
Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, których opiekunem była Ewa Goraus, 2.
miejsce – Kamila Górowska i Daniel Pająk z Zespołu Szkół nr 3 im. ks.
prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, których opiekunem była Jadwiga
Krawczyk, 3. miejsce – Dawid Cieślar i Sebastian Nogowczyk z Zespołu
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle, których opiekunem była
Iwona Gomola. Puchar Burmistrza Miasta Wisły oraz 1. miejsce Jury
VIP otrzymali Rafaela Śliwka i Błażej Burawa z Zespołu Szkół Przyrodniczo–Technicznych w Międzyświeciu, których opiekunem była Dorota
Szymańska.
Wszystkim zawodnikom gratuluję, a nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu i tak licznie stawili się w naszej szkole serdecznie dziękuję. To dzięki Waszej obecności ranga konkursu w środowisku wzrasta z roku na rok. Szczególne podziękowania kieruję również
do nauczycieli w tym: Luizy Kezwoń, Lucyny Wisełki, Wiesławy Koziarek oraz Lubomira Špili jak i uczniów ZSGH, w tym szczególnie do Ewy
Gałosz, Andrzeja Kowalczyka oraz Damiana Badury. To dzięki waszej
pomocy i zaangażowaniu mogliśmy sprawnie przeprowadzić konkurs i
zaprezentować się jako szkoła w środowisku.
Iwona Gomola

Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu w SP5
4 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle Jaworniku po raz kolejny obchodziła Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i przyłączyła się
do światowej akcji Light It Up Blue (Zapal się na niebiesko), w celu podnoszenia społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego przez
ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata.
Podczas apelu została przybliżona idea Światowego Dnia Wiedzy na
temat Autyzmu. Zwrócono także uwagę na to czym jest autyzm oraz z jakimi problemami i trudnościami spotykają się osoby autystyczne. Uczennice
klasy VI przedstawiły w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w stosunku do osób mających autyzm. Każda z klas zaprezentowała wcześniej
przygotowany plakat „Pomagam, bo lubię”. Na apelu nagrodzono także
uczestników szkolnego konkursu literackiego „Pomocna dłoń”. Następnie
wszyscy zaśpiewali piosenkę „Wyciągnij dłoń”. Na zakończenie wypuszczono w niebo niebieskie balony, co stało się już tradycją szkoły.
Akcję poprzedziły pogadanki i zajęcia profilaktyczno–wychowawcze
z zakresu tolerancji, prowadzone w klasach przez wychowawców i nauczycieli, na których uczniowie wykonywali m.in. plakaty i rysunki.
Joanna Wuwer

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

W Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle odbyła się
VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Gotuj z pasją”.
Konkurs był podsumowaniem realizowanego przez Stowarzyszenie „Teraz Patelniok” zadania publicznego
„Oczami szefa”, wspieranego przez
Zarząd Powiatu w Cieszynie.
Pomysłodawczynią i główną koordynatorką zadania jak i konkursu
była Iwona Gomola. Jak co roku uczniowie walczyli nie tylko o miejsca na
podium, gdzie czekały na nich cenne
nagrody rzeczowe oraz puchary ufundowane przez Stowarzyszenie Małopolskich Szefów Kuchni i Cukierników, ale też o nagrodę specjalną jaką
był Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Tematem przewodnim tegorocznej
edycji były sery, na bazie których uczestnicy musieli sporządzić danie
główne lub zakąskę.
Do udziału w konkursie zgłosiło się jedenaście szkół z województwa śląskiego i małopolskiego: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w
Krakowie, Zespół Szkół im. J. Tuwima w Bielsku–Białej, Bielska Szkoła
Rzemiosł, Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Bielsku–Białej, Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Cieszynie, Zespół
Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach, Zespół Szkół
Ekonomiczno–Gastronomicznych w Żywcu, Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle, Zespół
Szkół Przyrodniczo–Technicznych w Międzyświeciu oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie. Do prac w komisji sędziowskiej
zaproszenie przyjęli znani i cenieni szefowie kuchni. Z Małopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników w pracach komisji udział brali:
Leszek Kawa – wiceprezes stowarzyszenia, szef kuchni Bistro Emaus 3 w
Krakowie, doradca kulinarny w zakresie kuchni staropolskiej; Wojciech
Chudzik – szef kuchni Hotelu Cracovia w Krakowie; Robert Żmuda – szef
kuchni w restauracji Karczma Regionalna Gościnna Chata w Krakowie;
Sebastian „Szromu” Schrom – szef kreatywny w restauracji La Rossa w
Oświęcimiu, uczestnik programu kulinarnego Hell’s Kitchen; Jakub Antoniszak – master sushi szef, finalista polskiej edycji Global Sushi Challenge 2015; Jan Filipczyk – szef kuchni restauracji Kolanko w Krakowie;
Robert Joachimiak Szpinda – szef kuchni hotelu Kossak w Krakowie.
Dodatkowo w skład komisji sędziowskiej weszli: Adam Kajfosz i Jakub
Pustówka – szefowie kuchni restauracji SiSi w Ustroniu; Mateusz Wojnar
– szef kuchni Hotelu Mercure w Cieszynie, Miłosz Kempka – szef kuchni
Fiorentina w Krakowie, Łukasz Świtała – szef kuchni Stara Winiarnia w
Wiśle, Wiesław Wróblewski – właściciel firmy Bacówka u Wiecha, Carlos
Gonzales Tejera – firma Stalgast, Michał Rajwa – Wydział Edukacji Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Sylwester Foltyn – sekretarz miasta Wisła
oraz Dominik Witkoś – kucharz.
Konkurs nie odbyłby się gdyby nie wkład i pomoc Firmy Prymat,
Stalgast, Bacówki „U Wiecha”, Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania
Rozwoju Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich
„Teraz Patelniok”, StowarzyREKLAMA • OGŁOSZENIA
szenia Małopolskich Szefów
Kuchni i Cukierników, Zarządu Powiatu Cieszyńskiego oraz
Burmistrza Miasta Wisły.
Uczniowie zaprezentowali
wysoki poziom wiedzy kulinarnej jak i technik sporządzania
dań różnymi metodami. Potrawy zachwyciły jurorów zarówno smakiem , wyglądem jak i
doborem składników. Wysoko
oceniono stopień przygotowania przyszłych adeptów sztuki
kulinarnej. Potrawy wykonane
były zgodnie z tematem konkursu, a jury miało naprawdę
trudny wybór, jednak wyłonić
zwycięzców trzeba było. Oto

fot. ZSGH im. Reymonta w Wiśle

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego „Gotuj z pasją”

Z sukcesem zakończyły swój udział w centralnych finałach olimpiad
uczennice Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle.
W Spale odbył się etap centralny IV Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
Wiślańską szkołę reprezentowała Anna Chmura, ucząca się w klasie IV
Technikum w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego. Warto podkreślić, że Ania po raz drugi wystąpiła w finale (w ubiegłym roku uzyskała
tytuł laureatki). W ramach przygotowań opracowała prezentację, w której
przedstawiła swój pomysł na nowy produkt turystyczny zgodny z tematem
olimpiady „Turystyka kulinarna – apetyt na region”. Wspólnie z koleżankami z klasy, rodziną i nauczycielkami finalistka wykonała projekt pod tytułem: „Granice smaków”. Produkt ten to propozycja pleneru kulinarnego
na Trójstyku, na którym cztery razy w roku przedstawiano by bogactwo
naszego regionu poprzez degustacje i kiermasz tradycyjnych specjałów
oraz liczne warsztaty dotyczące rozpoznawania ziół czy grzybów, robienia
konfitur, nalewek lub małych ciasteczek. Pomysł i prezentacja Ani zostały
bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową. Dzięki temu, jako
jedyna z województwa śląskiego, dostała się do ścisłego grona laureatów i
tam w kolejnych zmaganiach zajęła ostatecznie 9. miejsce.
Natomiast Lidia Iwaniuk, uczennica klasy III Technikum w zawodzie
technik hotelarstwa reprezentowała ZSGH w etapie centralnym IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu. Na początek uczestnicy przystąpili do części pisemnej, która obejmowała 100 pytań z zakresu hotelarstwa i gastronomii oraz tematu przewodniego jakim było „Wyposażenie
techniczne w hotelarstwie”. Dzięki dobremu wynikowi i uzyskaniu wysokiej liczby punktów Lidia zakwalifikowała się do grona 16 finalistów z
pośród 39 uczniów przybyłych na ostatni etap zmagań. W kolejnym dniu
odbył się etap praktyczny z zakresu obsługi gościa w recepcji hotelowej
w języku obcym oraz obsługi konsumenta w hotelowej restauracji. W
drugim etapie również wykazała się dużą wiedzą praktyczną i została
wysoko oceniona przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, co ostatecznie uplasowało ją na wysokim 5. miejscu w kraju!
Joanna Warmuzińska

6 kwietnia podczas Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro 2017 – największych i najważniejszych targów
branży HoReCa, odbyła się 9. edycja autorskiego konkursu Roberta
Sowy „Kulinarny Talent”.
W tegorocznej edycji wystąpiło dwunastu finalistów, wyłonionych przez Roberta Sowę i firmę Prymat spośród ponad 70 kandydatów w preselekcjach, zorganizowanych w szkołach gastronomicznych.
Wśród nich znalazł się uczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta w
Wiśle Karol Procner z klasy IV
TG. Celem głównym konkursu
było wykazanie się umiejętnością przygotowania ciekawych
dań, które powinny być oryginalne pod względem smaku, a
jednocześnie eleganckie i wykwintne oraz musiały zawierać
wszystkie określone w regulaminie produkty obowiązkowe.
Tematem konkursu, a jednocześnie produktami obowiązkowymi były: filet ze skreia ze skórą,
przyprawy marki Prymat, produkty użytku domowego marki Stella,
produkty Oerlemans, 20% śmietanka kulinarna Debic Culinaire Original. Na przygotowanie potraw konkursowych uczestnicy mieli tylko
30 minut oraz dodatkowe 15 minut na rozstawienie drobnego sprzętu i produktów. Każdy uczestnik musiał przygotować 8 porcji dania
głównego z wykorzystaniem wszystkich obowiązkowych produktów
konkursowych. Karol przygotował skreia podanego na kremowym pęczotto z olejem rzepakowo–lnianym i kozim serkiem.
Uczestników oceniało jury degustacyjne w składzie: aktorzy
Olga Bończyk, Katarzyna Cichopek i Tomasz Dedek, prezenterka
Radia ZET Agnieszka Kołodziejska, dziennikarz muzyczny Marek
Sierocki, były piłkarz i komentator sportowy Marek Żewłakow oraz
prezes Stella Pack Marek Jaszczak. W jury profesjonalnym zasiedli: przewodniczący Jerzy Pasikowski, Wiesław Bober, Tomasz Purol oraz Patryk Dziamski. Dla niewtajemniczonych są to szefowie
kuchni o wielkim doświadczeniu i renomie. Rywalizacja była zacięta,
a jury wysoko oceniło danie Karola. Możemy być dumni, że nasz
uczeń znalazł się w gronie najlepszych i mógł zaprezentować swoje
umiejętności i szkołę przed tak zacnym jury. Dzięki pracy nad doskonaleniem własnego warsztatu pracy i wyjazdom na liczne konkursy,
możemy promować szkołę w środowisku, stwarzając uzdolnionym
uczniom możliwości pokazania się w świecie gastronomii. Karolowi
gratulujemy wszystkich dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych, już jako profesjonalnemu kucharzowi.
Iwona Gomola

Zapal się na niebiesko
dla autyzmu

W Głęcach czytają!
Po raz drugi w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 została przeprowadzona akcja czytelnicza „Tydzień czytania w szkole”. Chcieliśmy
zwrócić uwagę naszych uczniów na wielkie znaczenie umiejętności i nawyku czytania, oraz zachęcić do sięgania po książkę.
Na pierwszych lekcjach od 3 do 7 kwietnia głośno czytaliśmy fragmenty książek beletrystycznych. Czytali zaproszeni rodzice oraz nauczyciele. Najmłodsze dzieci słuchały z właściwym dla wieku przejęciem,
starsi z zadziwiającym zainteresowaniem. Jakże inaczej przychodzi się
do szkoły, kiedy tak przyjemnie rozpoczynają się lekcje!
Mamy nadzieję, że w głowach naszych podopiecznych narodziła się
refleksja – „jeżeli poświęcamy cenny lekcyjny czas, czytają nauczyciele
różnych przedmiotów, specjalnie przychodzą czytać rodzice, to sprawa
musi być bardzo ważna.” Grażyna Poloczek – Nauczyciel bibliotekarz

3 kwietnia w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Głębcach
rozpoczął się „Niebieski Tydzień”, który miał nam przybliżyć świat
dzieci z autyzmem.
Kulminacyjnym dniem był wtorek. Wychowawcy w przystępny
sposób, poprzez prezentację i krótki filmik, omówili z uczniami sprawy związane z autyzmem i zespołem Aspergera. Następnie wszyscy
uczniowie, którzy wyrazili chęć wsparcia dzieci z tym problemem,
wycięli z niebieskiego papieru serduszko ze swoim imieniem i nazwiskiem, które umieścili na wspólnej „Niebieskiej gazetce”.
W tym dniu prawie wszystkie dzieci oraz pracownicy szkoły
przyszli ubrani na niebiesko (zgodnie z założeniami światowej akcji
„Zapal się na niebiesko dla autyzmu”), a chętni chodzili ubrani w tym
kolorze przez cały tydzień! BRAWO!
Dziękuję nauczycielom oraz rodzicom za zmotywowanie dzieci
do udziału w tych działaniach!
Hanna Pilch – Pedagog
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„Kulinarny Talent 2017”

fot. ZSGH im. Reymonta w Wiśle

Sukcesy uczennic ZSGH
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Biegali na orientację

fot. Tadeusz Papierzyński

9 kwietnia odbyła się I Wiślańska Impreza na Orientację, w której udział wzięło łącznie ponad 120 osób. Uczestnikom towarzyszyła
piękna, słoneczna pogoda.
W kategorii indywidualnej udział wzięło 26 osób, które do odnalezienia miały 16 punktów kontrolnych rozsianych po całej Wiśle.
Trasa okazała się bardzo wymagająca i większość uczestników walczyła głównie o to, aby zmieścić się w ustalonym na 180 minut limicie czasowym. Ostatecznie biorąc pod uwagę czas biegu oraz ilość
zaliczonych punktów kontrolnych, najlepsi okazali się: 1. Jarosław
Borgiel, 2. Mateusz Sporysz, 3. Marcin Ździebło wśród mężczyzn
oraz 1. Agata Zaczek–Mordarska, 2. Maria Migacz, 3. Martyna Sporysz wśród kobiet.

W kategorii drużynowej/rodzinnej nie prowadzono klasyfikacji
miejsc na mecie, zaś najważniejsze było po prostu ukończenie rywalizacji. Zespoły miały do odnalezienia 8 punktów kontrolnych.
Udział w zabawie wzięło 29 drużyn (93 osoby), a każdy małoletni
uczestnik ekipy otrzymywał na mecie pamiątkowy medal.
Imprezę zorganizowała Fundacja „Pro Vitae” przy wsparciu Miasta Wisła.
Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

Ledwie się spostrzegliśmy, a po zakończeniu sezonu zimowego do gry szybko wrócili piłkarze. Zespół WSS Wisła pierwszy
ligowy mecz rundy wiosennej rozegrał 2 kwietnia na wyjeździe
z Borami Pietrzykowice. Podopieczni trenera Tomasza Wuwra
wygrali 2:1 po bramkach Dariusza Ruckiego i Szymona Płoszaja.
Kolejny mecz wiślanie rozegrali 5 kwietnia, odrabiając ligowe
zaległości, grając na wyjeździe z Metalem WG Skałka Żabnica (w
pierwotnym terminie 26 marca mecz się nie odbył). Nasz zespół
z trudnego terenu przywiózł komplet punktów po wygranej 4:3.
Gole zdobywali Bartłomiej Rucki, Marcin Jasiński, Szymon Płoszaj i Jakub Kubica.
Trzeci mecz wyjazdowy ekipa spod Baraniej Góry rozegrała
9 kwietnia w Dankowicach i pokonała tamtejszego Pasjonata 3:1.
Pierwszą bramkę dla naszego zespołu zdobył Sebastian Juroszek,
dwie kolejne dorzucił Szymon Płoszaj. Dzięki wygranej podopieczni Tomasza Wuwra objęli prowadzenie w tabeli okręgówki.
15 kwietnia w Czechowicach–Dziedzicach zespół WSS Wisła
wywalczył cenny punkt, remisując z tamtejszym MRKS–em 3:3.
Gole dla naszej ekipy zdobywali: Dariusz Rucki, Szymon Płoszaj
i Dariusz Juroszek. Dzięki temu remisowi wiślanie obronili pozycję lidera okręgówki.
22 kwietnia w Ustroniu nasz zespół miał podejmować GLKS
Wilkowice, ale kolejka, ze względu na złą pogodę, została odwołana. Miesiąc nasi futboliści zakończyli 30 kwietnia pojedynkiem z Błyskawicą Drogomyśl, który wygrali 3:2 po bramkach
Dawida Mazurka, Mateusza Tomali i samobójczym trafieniu
zespołu gości.
Po 20 meczach okręgówki WSS Wisła zajmował w tabeli 1.
miejsce z dorobkiem 53 punktów i bilansem goli 78:24.
W przerwie między grami ligowymi ekipa WSS Wisła rozegrała mecz Pucharu Polski. 26 kwietnia w pojedynku z Wartą Zawiercie podopieczni Tomasza Wuwra wygrali po dogrywce 1:0
(Szymon Płoszaj)
9 kwietnia rozgrywki wznowili także młodzi piłkarze WSS
Wisła. Niestety inauguracji rundy wiosennej nie mogli zapisać
na plus, gdyż przegrali na wyjeździe dwumecz z Cukrownikiem
Chybie. Trampkarze przegrali 1:5 (Gabriel Boś), a juniorzy 0:1.
Kolejne mecze podopieczni Kamila Kotrysa rozegrali 18
kwietnia w Pogwizdowie. W dwumeczu z tamtejszą Olzą trampkarze przegrali 1:5 (Robert Gomola), a juniorzy zwyciężyli 6:1
(Waldemar Szarzec 2, Mirosław Wałach 2, Jakub Marekwica,
Sebastian Cieślar). 22 kwietnia w dwumeczu z LKS Kończyce
Małe młodzi adepci futbolu WSS Wisła również grali ze zmiennym szczęściem. Trampkarze przegrali 2:5 (Piotr Olszak 2), a
juniorzy wygrali 13:0 (Waldemar Szarzec 4, Jakub Marekwica 3,
Mirosław Wałach 2, Tomasz Cieślar, Mateusz Cieślar, Szymon
Sikora, Tymoteusz Pękała). Ostatnimi meczami w minionym
miesiącu dla młodych piłkarzy były pojedynki z Kuźnią Ustroń,
rozegrane 29 kwietnia. Trampkarze przegrali 0:7, a juniorzy 1:2
(Szymon Sikora).
Na zakończenie kwietnia trampkarze zajmowali w tabeli IV
ligi 7. miejsce z dorobkiem 18 punktów (25:52), natomiast juniorzy w tabeli III ligi plasowali się na 2. pozycji z dorobkiem 30
punktów (63:13).
(luki)

fot. Tadeusz Papierzyński

PIŁKARZE WZNOWILI
ROZGRYWKI

DWUDNIOWY MARATON
Z TENISEM STOŁOWYM

fot. Łukasz Bielski

fot. Tadeusz Papierzyński

W dniach 7–8 kwietnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbył się III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza
Miasta Wisła. Pierwszego dnia rozegrano turniej dla dzieci i młodzieży
ze szkół podstawowych i gimnazjów, drugiego zagrali dorośli.
W turnieju dziecięcym wystartowało 65 młodych tenisistów stołowych. Najliczniejsza była grupa chłopców z klas IV–VI, w której
triumfował Paweł Czyż ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku.
Zwycięzca pokonał w wielkim finale Przemysława Poloka z Zespołu
Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Malince 3:0 w setach. W pojedynku
o 3. miejsce Kacper Szatan z SP5 ograł 2:0 w setach Joela Kojmę
z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Głębcach. Miejsca 5–8,
również nagradzane w tej najliczniejszej kategorii wiekowej, zajęli:
Oliwier Nowicki (SP5), Jan Pilch (SP5), Patryk Szturc (Zespół Szkół
nr 1 w Centrum) i Dawid Pietruszka (SP5).
Pozostałe kategorie były mniej liczne. W grupie chłopców z klas
I–III najlepszy okazał się Ksawery Lazar (ZS1), który w finale pokonał Oskara Florczaka (ZS1) 3:1. Na najniższym stopniu podium
stanął Jan Cieślar (ZSP1) po wygraniu 2:1 pojedynku „o brąz” z
Bartłomiejem Cieślarem (ZS1). Z kolei w rywalizacji dziewczynek
z klas IV–VI (kategorii z klas I–III nie rozegrano ze względu na zbyt
małą ilość zgłoszeń) bezkonkurencyjna okazała się Ewelina Pilch z
ZSP1, która w finale pokonała 2:0 Wiktorię Troszok (SP5). 3. lokata
przypadła Darii Cupiał (SP5), która w „finale pocieszenia” ograła 2:1
Julię Pilch (ZSP1).
Gimnazjaliści i gimnazjalistki rywalizowali systemem ligowym
„każdy z każdym”. U dziewcząt kolejność na mecie rozgrywek była
następująca: 1. Sylwia Cieślar, 2. Klaudia Rogowska, 3. Noemi Wisełka, 4. Dżesika Cieślar. U chłopców wyglądało to tak: 1. Grzegorz
Kobiela, 2. Samuel Czyż, 3. Andrzej Karkoszka, 4. Adam Cieślar, 5.
Michał Sztajnert, 6. Mateusz Wisełka. W tych czterech kategoriach

nagradzano najlepszą „czwórkę”, ale każdy z uczestników otrzymał
też pamiątkowy medal.
8 kwietnia o puchary i nagrody rywalizowało 6 zawodniczek i
24 zawodników. W kategorii kobiet uczestniczki rywalizowały systemem ligowym „każdy z każdym”. Po rozegraniu wszystkich pojedynków na czele tabeli znalazła się Zuzanna Lazar, która wygrała
wszystkie swoje mecze. Największy opór młodej zawodniczce stawiła Monika Cieślar, która uległa triumfatorce w bezpośrednim meczu
2:3, a pozostałe wygrała i ostatecznie zajęła 2. miejsce. 3. lokatę wywalczyła Beata Bykowska, która lepszym bilansem setów wyprzedziła Patrycję Minge (obie panie zanotowały po dwie wygrane). Miejsce 5. zajęła Magdalena Kucharska, a 6. Ewa Gorzelany (po jednym
zwycięstwie).
Najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się w kategorii mężczyzn
do lat 50. 18 zawodników wylewało siódme poty, by zająć jak najlepszą pozycję. Po eliminacjach grupowych i fazie pucharowej w wielkim finale Daniel Czyż pokonał Andrzeja Bujoka 3:0. Emocjonujący
przebieg miał też pojedynek o 3. miejsce, w którym Leszek Polok
pokonał 3:2 Grzegorza Glajcara. W grupie mężczyzn 50+ po raz trzeci w finale zagrali Bronisław Lazar i Andrzej Minge. Tym razem górą
był ten pierwszy, pewnie wygrywając 3:0. Z kolei meczu „o brąz” Jerzy Byrt, który w półfinale minimalnie uległ triumfatorowi 2:3, zagrał
z Juliuszem Polokiem i wygrał 3:0.
Nagrody i puchary najlepszym wręczył Sylwester Foltyn, sekretarz miasta, który w imieniu burmistrza Tomasza Bujoka gratulował
uczestnikom gry, podkreślając wysoki poziom zmagań i wielką pasję
wiślańskich tenisistów stołowych.
Organizatorami III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Wisła był Urząd Miejski w Wiśle i UKS Wiślańskie
Orły – grupa „Wiślanie”. Sponsorami nagród byli: Urząd Miejski
w Wiśle, firma Brugi, Ośrodek Narciarski Nowa Osada, Ośrodek
Narciarski Klepki, Ośrodek Narciarski Siglany, Restauracja Chata
Olimpijczyka Jasia i Helenki, Sklepy Spar Wisła, PPHU Wiślanka,
Hurtownia Marko, firma Heban i Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle.					
(luki)

9 kwietnia Wiślańskie Koło Cyklistów „GÓRAL”, wyprawą
pod nazwą „Z wizytą u Kossaków”, oficjalnie rozpoczęło nowy
sezon rowerowy. Start zaplanowano na Jonidle, gdzie uformował
się peleton liczący 25 rowerzystów.
Pierwsza wycieczka miała rodzinny charakter, udział brały
nawet rodziny trzypokoleniowe. Najmłodsi uczestnicy mieli po
10 lat, najstarszy ponad 70. W turystycznym tempie pokonaliśmy trasę liczącą ok. 50 km: Wisła Jonidło – Ustroń – Lipowiec
– Górki Wielkie – Harbutowice – Międzyświeć – Nierodzim –
Ustroń – Wisła. W Górkach Wielkich odwiedziliśmy Muzeum
Zofii Kossak–Szatkowskiej. Historię tego miejsca oraz postać
pisarki przybliżyła nam pani Natalia – pracownik muzeum. Przy
okazji dowiedzieliśmy się też, że okoliczny teren zamieszkuje 9
gatunków nietoperzy. Na półmetku odbyło się pieczenie kiełbasy
na grillowisku przy Cukierni Haneczka w Międzyświeciu. Dzięki
życzliwości właścicieli mieliśmy komfortowe warunki przerwy
obiadowej. Po „uzupełnieniu paliwa” zadowolony peleton ruszył
w drogę powrotną.

fot. WKC „Góral”

„GÓRALE” ZAINAUGUROWALI SEZON

Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy to Pensjonat Źródełko
w Ustroniu prowadzony przez rodziców Piotra Żyły. Tu z kolei
była okazja zobaczyć różne pamiątki związane z naszym obecnie
najlepszym wiślańskim skoczkiem. Na koniec wszyscy bezpiecznie dotarli do domu i zapowiedzieli chęć uczestnictwa w kolejnych wycieczkach Wiślańskiego Koła Cyklistów „GÓRAL”.
Opracował: Boś Mariusz – Sekretarz WKC GÓRAL
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ZIMA NASZYCH BIEGACZY
Przedstawiamy krótkie podsumowanie osiągnięć zawodników sekcji
biegowej WSS Wisła w sezonie zimowym 2016/2017.
Zawodnicy sekcji rywalizowali w zawodach: Regionalna Liga
Grupy Azoty (5 startów), Ogólnopolski Puchar Grupy Azoty – Bieg na
Igrzyska, Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży oraz w Biegu Sylwestrowym. W wymienionych wyżej impreza osiągali następujące wyniki:
1. Natalia BURY (Juniorka A) – 3. miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów, 8. miejsce Puchar Grupy Azoty, 3. miejsce Bieg Sylwestrowy;
2. Małogorzata Szalbot (Juniorka D) – 2. miejsce Liga Regionalna
Grupa Azoty, 8. miejsce Puchar Grupy Azoty, 6. miejsce Bieg Sylwestrowy;
3. Aleksandra Raszka (Juniorka D) – 5. miejsce Liga Regionalna
Grupa Azoty, 16. miejsce Puchar Grupy Azoty, 9. miejsce Bieg Sylwestrowy;
4. Magdalena Pilch, (Juniorka D) – 7. miejsce Liga Regionalna Grupa Azoty, 24. miejsce Puchar Grupy Azoty, 11. miejsce Bieg Sylwestrowy;
5. Laura Wantulok (Juniorka E) – 1. miejsce Liga Regionalna Grupa
Azoty, 1. i 2. miejsce Puchar Grupy Azoty, 2. miejsce Ogólnopolskie
Igrzyska i Gimnazjada, 1. miejsce Bieg Sylwestrowy;
6. Kamila Haratyk (Juniorka F) – 2. miejsce Liga Regionalna Grupa
Azoty, 7. i 8. miejsce Puchar Grupy Azoty;
7. Gabriel Boś (Junior D) – 2. miejsce Liga Regionalna Grupa Azoty, 8. miejsce Puchar Grupy Azoty, 4. miejsce Bieg Sylwestrowy;
8. Tomasz Wąsowicz (Junior D) – 4. miejsce Liga Regionalna Grupa
Azoty, 19. miejsce Puchar Grupy Azoty, 8. miejsce Bieg Sylwestrowy;
9. Łukasz Cieślar (Junior D) – 5. miejsce Liga Regionalna Grupa
Azoty, 32. miejsce Puchar Grupy Azoty, 11. miejsce Bieg Sylwestrowy;

•

•

SPORTOWY KALEJDOSKOP
29 marca zakończyła się faza ćwierćfinałowa Basket Ligi Kobiet.
Drużyna InvestinTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski, barw
której broni wiślanka Magdalena Szajtauer przegrała rywalizację z
CCC Polkowice w meczach 2:3 (84:82, 70:59, 69:82, 52:63 i 81:87
po dogrywce). Łącznie w tym sezonie nasza zawodniczka rozegrała
27 spotkań (w fazie zasadniczej 22 i 5 w play–off), w których zdobyła 153 punkty, zaliczyła 181 zbiórek, 32 asysty, 38 przechwytów i
49 bloków. Przypomnijmy także, że Magdalena Szajtauer w barwach
AZS AJD Gorzów Wielkopolski wywalczyła w tym roku srebrny medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski (U–22).
31 marca na łamach „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” ukazały się wyniki
XVIII Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Powiatu Cieszyńskiego.
Wszystkie tytuły zgarnął tenisowy klub UKS Beskidy Ustroń, który
okazał się najlepszą drużyną, a dodatkowo jej zawodnik Jakub Grzegorczyk i trener Aleksander Panfil triumfowali w kategorii sportowiec i trener. W plebiscycie sportowców 7. miejsce zajął Piotr Żyła
(WSS Wisła), wśród trenerów 2. miejsce zajął Jan Szturc (WSS Wisła), a wśród drużyn 2. i 3. miejsce zajmowały drużyny skoczków
narciarskich WSS Wisła.

10. Dawid Pilch (Junior E) – 2. miejsce Liga Regionalna Grupa Azoty, 7. i 9. miejsce Puchar Grupy Azoty, 5. miejsce Bieg Sylwestrowy;
11. Piotr Szturc (Junior E) – 19. miejsce Liga Regionalna Grupa
Azoty, 8. miejsce Bieg Sylwestrowy;
12. Samuel Szczotka (Junior F) – 12. miejsce Liga Regionalna Grupa
Azoty;
13. Stanisław Boś (Junior F) – 14. miejsce Liga Regionalna Grupa
Azoty, 3. miejsce Bieg Sylwestrowy.
Nowymi zawodnikami, trenującymi w sekcji są: Karina Stasiak (Juniorka D), Estera Bujok (Juniorka F), Sara Hołomek (Juniorka F) i Daniel
Stasiak (Junior E).
W rankingu klubowym Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe uplasowało się na 13. miejscu (na ponad 30 klubów). – Wszystkim zawodnikom należą się gratulacje za rywalizację i wolę walki podczas zawodów.
Korzystając z okazji zapraszam wszystkie zainteresowane dzieci na treningi. Spotykamy się cztery, pięć razy w tygodniu i prowadzimy urozmaicone zajęcia, które pozwalają na ogólny rozwój dziecka pod fachowym
okiem trenerów, a zarazem pasjonatów tego sportu – mówi Iwona Boś,
asystentka trenera prowadzącego Bronisława Cieślara. – Biegi narciarskie
w znacznym stopniu przyczyniają się do wzmocnienia u dziecka wszystkich partii mięśniowych, wzmacniają cały organizm młodego człowieka,
a także hartują i uczą zdrowej rywalizacji. Zajęcia są bardzo urozmaicone,
od zwykłego biegania poprzez gry zespołowe czy treningi rowerowe, poprzez biegi narciarskie w zimie. Organizujemy również dla dzieci wyjazdy
na zgrupowania i obozy szkoleniowe latem i zimą. Każdy nowy zawodnik
korzysta ze sprzętu, który zapewnia WSS Wisła – dodaje.
Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami młodych biegaczy
WSS–u i obejrzenia krótkiego filmu pod adresem: www.youtube.com/
watch?v=K3p4SZkYKiI&feature=youtu.be
WSS Wisła – Sekcja narciarstwa biegowego

•

•
•

1 kwietnia na stoku Kasprowego Wierchu rozegrano zawody finałowe Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. W gronie
zwycięzców zawodów znalazła się Agnieszka Schwenk–Sapeta z Wisły, która triumfowała w grupie kobiet do lat 35. W tej samej kategorii
wiekowej, tyle że w gronie mężczyzn 2. był Marcin Czyż z Wisły.
Z kolei w grupie mężczyzn w wieku 36–45 lat 5. miejsce wywalczył
Leszek Pilch z Wisły. Dzień wcześniej (31 marca) startujący w slalomie Marcin Czyż nie ukończył rywalizacji.
Kenijczyk Joel Maina Mwangi został zwycięzcą XVIII Pólmaratonu
dookoła Jeziora Żywieckiego o Puchar Starosty Żywieckiego, który
odbył się 2 kwietnia w Żywcu. Spośród wiślan startujących w imprezie dystans najszybciej pokonał Janusz Malczyk (1:50,17), który zajął
575. miejsce w kategorii OPEN i 189. w grupie M–40.
Niezły występ zanotował Mikołaj Ryncarz z Wisły w pierwszych w
tym sezonie zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bikemaraton
2017, które rozegrano 8 kwietnia w Miękini. Nasz zawodnik był 5. w
grupie M–1 i 34. w wyścigu na dystansie Mini (24 km). Z kolei 22
kwietnia, podczas drugich zawodów Bikemaraton 2017 w Zdzieszowicach, wiślanin zajął w swojej kategorii 7. miejsce, a w „generalce”
był 38., startując na dystansie Mini (20 km).
(luki)

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Naucz się mówić po angielsku

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

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

Contact Telephone
Contact Telephone
Email
Skype

26

echo WISŁY

Waine Evans – 502251920
Dorota Podżorska – 576594804
waineevans@icloud.com
waine evans

DIVERSE DOWNHILL CONTEST NA STOŻKU W ZIMOWEJ SCENERII

fot. materiały prasowe

W dniach 22–23 kwietnia w Wiśle odbyła się wyjątkowa, inauguracyjna runda Pucharu Polski w zjazdach na rowerze. Iście zimowa aura
sprawiła, że niemal setka zawodników zmierzyła się nie tylko z górą
Stożek, ale także ze śniegiem. Pomimo tego riderzy pokazali klasę, a
rywalizacja była zacięta. Świadczą o tym wyniki osiągnięte przez najszybszych zawodników w klasach Elita i Junior, które dzieliły zaledwie
setne sekundy.

W klasie najmłodszych licencjonowanych zawodników (Junior) pojedynek o najwyższe miejsce na podium stoczyli Tomasz Raszyk (Wisła)
i Petr Folvarcny z Czech. Różnica pomiędzy zawodnikami wyniosła jedynie osiemnaście setnych sekundy na korzyść zawodnika z Polski. 3.
miejsce zajął Sebastian Macura (Cieszyn). W tej kategorii 10. miejsce
zajął kolejny reprezentant Wisły – Marek Goryczka.
W kategorii Elita dominowali Wojciech Czermak (Kalwaria Zebrzydowska) i Sławomir Łukasik (Wieliczka). Riderzy przekroczyli metę niemal w tym samym momencie. Różnica dwóch setnych sekundy pokazuje,
że obaj są świetnie przygotowani do sezonu. Tym razem szybszy okazał się
być Wojtek i to on zgarnął pierwsze pucharowe trofeum sezonu oraz Puchar Burmistrza Miasta Wisły. 3. miejsce zajął Martin Kulhanek z Czech.   
Pierwsza, ekstremalna odsłona Diverse Downhill Contest za nami.
Pogoda postawiła wysoko poprzeczkę zarówno organizatorom, jak i zawodnikom, jednak śmiało można powiedzieć, że wszyscy bardzo dobrze
poradzili sobie z tym wyzwaniem. Druga w tym roku edycja zawodów
Diverse Downhill Contest w randze Mistrzostw Polski odbędzie się 15 i
16 lipca na Górze Żar.			
(mat. prasowy)

fot. materiały prasowe

Warunki, jakie panowały na Stożku od piątku sugerować mogłyby,
że w weekend na górze zmierzą się narciarze, a nie rowerzyści. Trasa zawodów była sukcesywnie odśnieżana, tak aby zawodnicy mogli w sobotę
rozpocząć treningi. Popołudniu zamiast tradycyjnego konkursu Monster
Energy Best Whip odbył się Dual Slalom. Zawodnicy ścigali się parami
w dolnej partii stoku. Najszybszy okazał się Łukasz Grabowski przed
Wojciechem Nytrą i Marcinem Tarkowskim.

fot. materiały prasowe

Niedzielny poranek przywitał wszystkich na Stożku świeżą pokrywą śniegu. Nie zraziło to jednak zawodników, którzy licznie wyjechali
na trasę. Zawody zostały skrócone do finałowego przejazdu, więc każdy
miał tylko jedną szansę, aby uzyskać najlepszy czas.
W kategoriach hobby triumfowali: Hobby Full – Łukasz Grabowski (Dobre Miasto), Hobby Hardtail – Marcin Bukowiec (Skawina), a w
Hobby Junior – Adrian Sukiennik (Limanowa). W tej ostatniej grupie 14.
był Jakub Szczęsny (Wisła). W kategorii Masters I najlepszy czas uzyskał Michał Śliwa (Myślenice), a w Masters II Piotr Gembalik (Sanok).
Wśród kobiet najszybsza była Inka Januła (Bielsko–Biała).

Rewelacyjny występ Leny Pustówki z Wiślańskiej Sekcji Kendo
UKS Wisła na zawodach Hungary Sakura Cup 2017 w Budapeszcie! Nasza zawodaniczka, startująca w kategorii Kihon do lat 12 (mimo, że nie
ma skończonych 9!), zdobyła srebrny medal! Brawo!!!
W konkurencji, w której startowała utalentowana kendoczka, dwóch
zawodników prezentuje jednocześnie wskazane techniki, oceniane przez
trzech sędziów. Lena stoczyła pięć pojedynków, z których cztery wygrała w stosunku 3:0. Piątą, finałową walkę stoczyła z reprezentantką
Węgier, przegrywając 1:2 po dość kontrowersyjnym werdykcie sędziów.
W zawodach brała udział również Aleksandra Polok – instruktorka
w Wiślańskiej Sekcji Kendo Genryoku. Ola zaprezentowała się z dobrej
strony docierając aż do ćwierćfinału. Natomiast w turnieju drużynowym,
wspierana przez klubowych kolegów z Yokokan Kendo Katowice, wywalczyła 3. miejsce. Gratulujemy!		
(luki/krzykacz)

fot. UKS Wisła – sekcja kondo

fot. materiały prasowe

Sukces Leny Pustówki
w Budapeszcie
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ROZMAITOŚCI
rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KRONIKA POLICYJNA
– 3 marca na ul. 1 Maja zatrzymano kierującego pojazdem mechanicznym mieszkańca Wisły, który miał orzeczony
przez sąd zakaz prowadzenia tego typu „wehikułów”.
– 11 marca w Wiśle Czarne zatrzymano mieszkańca Bielska–Białej, który siedział za kółkiem BMW, pomimo decyzji
Starosty o cofnięciu mu uprawnień do prowadzenia pojazdów.
– 30 marca w Jaworniku zastopowano kierowcę Fiata Panda. Mieszkaniec Górnego Śląska, podobnie jak opisany wyżej
poprzednik, wsiadł za kierownicę pomimo wydanego przez
sąd zakazu prowadzeniu pojazdów mechanicznych.
– 7 kwietnia Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o zniszczeniu mienia. Ktoś… pomalował pociąg stojący na stacji w Głębcach. Straty oszacowano na 1000 złotych.
– 14 kwietnia w Jaworniku nieznani sprawcy usiłowali włamać się do bankomatu. Zamierzonego celu jednak nie
osiągnęli.

rys. Janusz Kożusznik

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
11 maja (czwartek) – Jubileusz 80 lat biblioteki i Domu Zdrojowego – Miejska Biblioteka Publiczna
13 maja (sobota) – Redyk Wiślański – Miyszani łowiec na
Cieńkowie – Cieńków
14 maja (niedziela) – Cross Games Wisła (edycja wiosna 2017)
– Boisko wielofunkcyjne w Parku Kopczyńskiego
14 maja (niedziela) – Gościna Agroturystyczna – Skolnity
15 maja (poniedziałek) – Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o
Wiśle – Muzeum Beskidzkie
19 maja (piątek) – XV Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki –
Zameczek Myśliwski Habsburgów (zbiórka)
20 maja (sobota) – Bike Maraton 2017 – Plac Hoffa (start)
20 maja (sobota) – Koncert zespołu Exodus 15 – Kościół
Chrześcijan Baptystów Zbór Oaza w Wiśle
21 maja (niedziela) – Super Bieg 2017 – Plac Hoffa (start)
26–28 maja (piątek–niedziela) – Beskidzka Plaża 2017 (turniej siatkówki plażowej) – Plac Hoffa
27–28 maja (sobota–niedziela) – Międzynarodowe Spotkanie
Cieślarów w Wiśle – Wisła i góra Cieślar
3 czerwca (sobota) – Barbarian Hill – Skocznia im. Adama
Małysza w Wiśle Malince
3 czerwca (sobota) – Dzień Dziecka – Plac Hoffa
3 czerwca (sobota) – Noc Bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna
3 czerwca (sobota) – Koncert zespołu Alen – Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór Oaza w Wiśle
4 czerwca (niedziela) – Barbarian Race – Ośrodek narciarski
Nowa Osada
10 czerwca (sobota) – Koncert Chrześcijańskich Orkiestr Dętych – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy

Nagroda Miasta w dziedzinie
kultury i sztuki
Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że 15 maja (poniedziałek) mija
termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisły w dziedzinie kultury i sztuki. Wzór wniosku i regulamin dostępny na stronie
www.wisla.pl (Strefa mieszkańca à Kultura à Nagroda Miasta Wisły w
dziedzinie kultury i sztuki).				
(luki)

