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POWITALI PIOTRA W WIŚLE

5 marca Piotr Żyła wrócił z Lahti do rodzinnej Wisły.
Mistrz świata w drużynie i brązowy medalista konkursu
indywidualnego na dużej skoczni spotkał się z władzami
miasta, radnymi i przedstawicielami lokalnej społeczności w sali sesyjnej. Kameralne spotkanie zorganizował dla
naszego skoczka burmistrz Tomasz Bujok.
Po odśpiewaniu „Sto lat” przy akompaniamencie muzyki góralskiej, zaproszeni goście oddali się rozmowom.
Piotrowi towarzyszyli żona Justyna wraz z dziećmi, oraz
rodzice. Obecni byli również przedstawiciele Polskiego
Związku Narciarskiego w osobach Andrzeja Wąsowicza,
Zbigniewa Wuwra i Adama Małysza. Gratulacje Piotrkowi przekazali burmistrz oraz przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski. Oczywiście nie mogło zabraknąć
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symbolicznego toastu, poczęstunku i mnóstwa pamiątkowych zdjęć.
Piotr Żyła podzielił się z nami swoimi przemyśleniami: – Jeszcze nie było czasu na spokojnie o tym wszystkim pomyśleć, bo praktycznie prosto ze skoczni wróciliśmy do domu. Na podsumowania przyjdzie jeszcze czas,
bo sezon trwa dalej i nadal koncentrujemy się na tym, by
skakać na wysokim poziomie – powiedział mistrz świata i
dodał. – Radość jest ogromna. Po cichu liczyłem na jeden
medal w drużynie. Byliśmy faworytami do złota i cieszę
się, że ten sukces udało się osiągnąć. A medal indywidualny? Cóż, prawdę mówiąc do końca nie spodziewałem
się po sobie, że stać mnie na tak dobry wynik i tak dobre
skoki. Było zaskoczenie, ale również radość.
Dokończenie na stronie 2

W numerze:
– Snow Volley w Wiśle
– Wizyta gości z Ostojićeva
– Piotr Żyła podwójnym
medalistą mistrzostw
świata
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Dokończenie ze strony 2
– Chcę podziękować kibicom, którzy są wspaniali.
Byli nawet w Japonii, dopingowali nas również w Lahti.
Polscy kibice są z nami wszędzie i za to im dziękuję, bo
przyjemnie się skacze, gdy ma się doping za sobą. Dziękuję też za miłe, kameralne powitanie. Trochę zaskoczony jestem. Dziękuję burmistrzowi i radnym za fajne przyjęcie. Jednak to bardziej oficjalne odbędzie się 6 maja. Na
pewno będzie fajna zabawa – zaprasza Piotr Żyła.
Impreza, o której mówił Piotr Żyła, to pokłosie jego
zakładu z burmistrzem Tomaszem Bujokiem, w kwestii
zdobyczy medalowych naszego skoczka. Piotr go wygrał,
ale mimo tego gospodarz Wisły nie kryje radości z ogromnego sukcesu naszego mieszkańca. – Nie lubię przegry-

fot. Łukasz Bielski

REKLAMA • OGŁOSZENIA

wać, ale tym razem miło było przegrać ten zakład – mówi
z uśmiechem Tomasz Bujok, dodając. – W Wiśle panuje
wielka radość i duma po sukcesie Piotrka. Wszyscy wiślanie czują satysfakcję, bo to kolejny nasz mieszkaniec, który pokazał klasę w świecie. Piotrek swoją pracą zasłużył
na te sukcesy i bardzo się cieszymy z jego wyniku. Myślę,
że w imieniu wszystkich wiślan mogę pogratulować Piotrowi sukcesu. Ja również mam satysfakcję, że jestem kolejnym burmistrzem, za którego kadencji możemy przeżywać tak wspaniałe chwile, jak za czasów, gdy sukcesy
odnosił Adam Małysz. Mam nadzieję, że te sukcesy będą
nadal, ale to też zależy od współpracy ze środowiskiem
sportowym w naszym mieście, bo tylko wspierając się nawzajem można osiągać sukcesy.
Przed naszymi skoczkami ostatnie konkursy Pucharu
Świata w Norwegii i słoweńskiej Planicy. Życzymy sukcesów i trzymamy kciuki!
Wyniki mistrzostw świata prezentujemy na stronie 18.
(luki)

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

DOTACJE CELOWE

W lutym podczas obrad komisji Rada Miasta zajmowała się
m.in. następującymi tematami:
– Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2016;
– Podsumowanie „Programu 500+” za rok 2016;
– Stan zaawansowania działań przy inwestycjach: budowa basenu, rewitalizacja dworca kolejowego i budowa przystanku przesiadkowego;
– Poznanie założeń dotyczących systemu gospodarki odpadami
– działalności gospodarcze;
– Przyjęcie projektu uchwały dotyczącej handlu w centrum Wisły;
– Kontrola przygotowania regulacji stanu prawnego dróg, przeznaczonych do modernizacji w roku 2017.
Radni spotkali się również z dr. Mirosławem Miką, członkiem
zespołu ds. opracowania i koordynacji wdrożenia Rozwoju Promocji
Miasta w Dziedzinie Turystyki i Zagospodarowania Przestrzennego.
Sesja Rady Miasta odbyła się 23 lutego. Głównymi tematami
posiedzenia były: – sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 r.
(przyjęte 15 głosami „za” – jednogłośnie) oraz sprawozdania przewodniczących Zarządów Osiedli z działalności w roku 2016 (13
„za”, 2 „wstrzymujące się”).
Następnie podjęto następujące projekty uchwał:
– w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków
budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu
gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2017 (jednogłośnie),
– w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Jana Śniegonia w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu (jednogłośnie),
– w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i Gimnazjum nr 1 prowadzonych przez Gminę Wisła do nowego
ustroju szkolnego (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za
inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w
trybie bezprzetargowym (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 (jednogłośnie),
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Wymiana i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Wisła” (jednogłośnie),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (14 „za”,
1 „wstrzymujący się”).
Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 30 marca br.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie
powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Wisła
Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że w oparciu o zapisy
uchwały nr XVI/232/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016
r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła,
prowadzi nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2017 roku.
Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła”. Uchwałę można
pobrać ze strony internetowej http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19148/legalact/161687/19148/htmlpreview
Formularz wniosku jest dostępny w biurze podawczym Urzędu
Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej www.wisla.pl. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie do 31 marca
2017 roku.
UWAGA!
Dotacja dotyczy kotłów węglowych retortowych (ekogroszek),
kotłów retortowych na biomasę (pelety), spełniających wymogi 5
klasy kotłów wg kryteriów zawartych w normie PN–EN 303–5:2012.
Kotły muszą posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych.
Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w
w/w uchwale, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na ten
cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.

Burmistrz Miasta Wisła
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2016 poz. 2147 z
późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Miasta Wisła w okresie od dnia 01 marca 2017 do 21 marca 2017
roku, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do
dzierżawy.

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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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2017/2018
Na podstawie zarządzenia Nr Or.0050.27.2017 z dnia 9 lutego 2017
r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2017/2018.
Poniżej przedmiotowy harmonogram:
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok
szkolny 2017/2018
l.p.

1

2

3

4

Rodzaj czynności

Składanie wniosków o przyjęcie
do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

Termin w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin w
postępowaniu
uzupełniającym

od 1 marca
2017 r. do 31
marca 2017 r.

od 28 kwietnia
2017 r. do 12
maja 2017 r.

do 7 kwietnia
2017 r.

do 19 maja
2017 r.

21 kwietnia
2017 r.

5 czerwca 2017

MZEAS w Wiśle
27 kwietnia
2017 r.

12 czerwca
2017 r.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym
2016/2017 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku
szkolnym 2017/2018.
Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny
2017/2018 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 1 marca do 31 marca 2017 r. Zasady rekrutacji określają przepisy art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59). Zgodnie z przepisami
tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym
etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane,
ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale Nr III/31/2015 z dnia 29
stycznia 2015 r. Kryteria ustawowe to:
– wielodzietność rodziny kandydata,
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Uwaga Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2017 będą świętować jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpienia z wnioskiem
do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie medali „ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.
Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego
(Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod numerem telefonu: 33/855–35–95 do dnia 30 marca 2017 r.
Irena Szatan – Kierownik USC
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Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty to:
– dzieci rodziców obojga pracujących (świadczący pracę na podstawie stosunku pracy lub na podstawie umów cywilno – prawnych) lub rolników (gospodarstwo rolne powyżej 1 ha) i nie przebywający na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym (12 pkt),
– dzieci, których rodzeństwo jest wychowankami przedszkola (10 pkt),
– dochód na osobę w rodzinie na poziomie 100% kwoty, o której
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn.zm.) (8 pkt),
– dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarowali dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu (6 pkt),
– dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS–u (4 pkt),
– dzieci zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego (2 pkt).
Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni
opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo
stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią
potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny
2017/2018 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych
przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33 8552944, e–mail:
mzeas@um.wisla.pl
Wzory dokumentów potrzebnych przy rekrutacji do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 można otrzymać w
Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół lub pobrać
ze strony www.wisla.pl.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Nadejście wiosny, jak co roku, związane jest ze wzrostem liczby interwencji dotyczących wypalania suchych traw. Wypalanie pozostałości
roślinnych, wbrew błędnej ocenie nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie,
prowadzi do jej wyjałowienia. Płomienie trawiące roślinność powodują
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz zagrożenie pożarowe dla obiektów. Niechlubna
tradycja nie znika pomimo grożących kar.
Straż Miejska przypomina, że praktyka wiosennego wypalania traw
jest procederem nielegalnym. Jest wykroczeniem i może skutkować
wysokimi grzywnami. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody stanowi jednoznacznie: zabrania się wypalania łąk, pastwisk,
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz
trzcinowisk i szuwarów, a kto nie stosuje się do tego zakazu popełnia
wykrocznie i podlega karze aresztu albo karze grzywny do 5 000 złotych.
Zabraniają tego również przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Straż Miejska apeluje o rozwagę i powstrzymanie się od tego typu
działań, prosząc jednocześnie o wykaszanie suchych traw i chwastów
wyrosłych na działkach i nieużytkach. Ludzie mieszkający w sąsiedztwie
nie wykoszonych terenów obawiają się zagrożenia pożarowego dla swoich domostw. Przypominam, iż odpady zielone ulegające biodegradacji
mogą być kompostowane lub gromadzone w workach koloru brązowego
i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu.
W ostatnim czasie Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o błąkających się, bezpańskich psach. W celu usprawnienia naszych działań
prosimy właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich
przypadkach zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powiązać
zabłąkanego psa z jego właścicielem.
Jednocześnie informuję (po raz kolejny) o obowiązku właściciela budynku w zakresie umieszczania tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie z artykułu
64 Kodeksu Wykroczeń, za które ustawodawca przewidział karę grzywny
do 250 zł albo karę nagany. Wypełnienie tych obowiązków przez właściciela budynku będzie przedmiotem kontroli ze strony Straży Miejskiej.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Wiadomości
W dniach 4–10 lutego w naszym mieście przebywała grupa kilkunastu dzieci z serbskiego Ostojićeva wraz z opiekunami. Zimowy
pobyt gościom zorganizowały parafie ewangelicko–augsburskie w
Wiśle oraz miejscowy Urząd Miasta.
Dzieci, które przybyły na wypoczynek, nie mogły narzekać na
nudę. Zjazdy na snowtubingu, nauka jazdy na nartach, kąpiel w Parku
Wodnym „Tropikana”, kulig, czy wycieczka do zabytkowej kopalni
„Guido” w Zabrzu to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekały na gości z Serbii w Wiśle. Warto również podkreślić, że młodzi Serbowie
uczyli się języka polskiego, którego lekcje odbywały się w miejscu
ich noclegu. Mieszkańcy miejscowości, w której zamieszkują potomkowie wiślan, z pewnością pobyt w Polsce zapamiętają na długo.
(luki)
Jako Burmistrz Miasta Wisła pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim wiślańskim parafiom ewangelicko–augsburskim, bez których przyjazd dzieci z Ostojićeva nie byłby możliwy. Dzięki zaangażowaniu Księży Proboszczów oraz sprawnej organizacji pobytu, nasi Goście
z Serbii mogli poznać nasz region i odbyć ciekawą podróż do miejsca, z
którego na Bałkany wyruszyli ich przodkowie. Jestem przekonany, że dla
tych młodych ludzi, oraz ich opiekunów, było to wspaniałe doświadczenie. Wizyta dzieci z Serbii była również kolejnym etapem zacieśniania
więzi między społecznością Wisły i jej partnerskiej gminy.
Dziękuję również sponsorom, którzy wsparli organizację zimowiska:
Hotelowi Gołębiewski, Państwu Barbarze i Janowi Kędziorom – Wyciąg
Narciarski „Pasieki”, Panu Krzysztofowi Byrtowi – Wyciąg Narciarski
Ski Siglany, Panom Rudolfowi i Andrzejowi Madzi – Tartak Malinka
oraz Panu Januszowi Podżorskiemu – Przewodniczącemu Rady Miasta
Wisła za mniejszy bądź większy wkład w organizację wizyty.
Z wyrazami szacunku Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

fot. Tadeusz Papierzyński

Wizyta dzieci z Ostojićeva

Warsztaty studenckie w Wiśle
Niezwykle intensywne cztery dni spędzili w Wiśle studenci architektury i socjologii Politechniki Śląskiej z Gliwic. Młodzież,
zaproszona przez burmistrza miasta, zajmowała się opracowaniem
koncepcji zagospodarowania przestrzennego ścisłego centrum miasta
w oparciu o opinie turystów, mieszkańców, przedsiębiorców działających w tym rejonie oraz dziedzictwo historyczne miejsca.
Podsumowaniem lutowych warsztatów było spotkanie w sali
widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia. W
żywej dyskusji nad przedstawionymi wynikami badań i rezultatami
pracy studentów udział wzięły władze miasta w osobach burmistrza
Tomasza Bujoka, sekretarza miasta Sylwestra Foltyna, pracowników
urzędu, radnych miasta, oraz inne osoby zainteresowane tematyką i
oczywiście studenci wraz z kadrą prowadzącą.
Dziękujemy profesorom oraz ich podopiecznym z Wydziału
Organizacji i Zarządzania oraz Wydziału Architektury za zaangażowanie w temat i owocną pracę na rzecz poprawy wizerunku architektonicznego centrum Wisły. Mamy nadzieję na kontynuację tej
współpracy!
Tadeusz Papierzyński

fot. ARC

ZESPÓŁ „WISŁA” MA NOWEGO
PREZESA

Budżet obywatelski 2017
– co wybraliśmy?
Zakończyło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Zagłosowały 402 osoby.
Najwięcej punktów w poszczególnych osiedlach uzyskały projekty: „Zakup i montaż klimatyzacji w remizie OSP Wisła Centrum”
(Centrum), „Mini siłownia plenerowa” (Obłaziec), „Zagospodarowanie placu siłowni zewnętrznej” (Jawornik), „Kompleks rekreacyjny”
(Głębce), „Drewniane wiaty przystanków autobusowych” (Malinka),
„Doposażenie świetlicy ogólnodostępnej CZAS” (Czarne), „Zakup
BUSA na potrzeby sekcji narciarstwo biegowe w ramach WSS Wisła”
(Nowa Osada). Ponadto, ze względu na niski koszt poszczególnych
projektów z Jawornika, w ramach przewidzianej tam puli środków
będą realizowane również pozostałe przedsięwzięcia, tj. „Remont
ogrodzenia oraz zakup i montaż ław i stołów obok remizy OSP”.
Wprowadzenie zadań do budżetu miasta nastąpiło w lutym w
drodze stosownych zarządzeń Burmistrza Miasta Wisła.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła

Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Wisła” przyjął rezygnację
Pani Danuty Pinkas z funkcji prezesa stowarzyszenia, którą pełniła
przez 15 lat.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować za ten czas, oraz za
trud i cierpliwość włożoną w pracę z zespołem. Przez te 15 lat zespół
wzbogacił się o nowe doświadczenia, kolejne sukcesy i wspaniałe
wspomnienia. Jeszcze raz bardzo dziękujemy!
Pani Danuta Pinkas pozostanie członkiem zespołu, natomiast
stanowisko prezesa objęła Katarzyna Mizera, której życzymy siły,
wytrwałości i wielu nowych pomysłów.
Zespół Regionalny Pieśni i Tańca „Wisła”
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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fot. Łukasz Bielski

Moje pożegnanie z Teresą Łączyńską
Moje 30 lat współpracy z Panią Teresą Łączyńską zakończył sms,
który otrzymałam w sobotę wieczorem o godz. 20.00, dzień przed śmiercią: dochodzę (do zdrowia) powolutku.
Kiedy przychodzi pożegnać nam bliską osobę, to w naszym sercu
rodzą się słowa podziękowania za wspólne chwile, które dane było nam
przeżyć. Rodzi się wtedy plejada wspomnień wspólnie doświadczanego
czasu, przyjaciela przemijania. Odmierza nam on nasze życie odwiecznym
rytmem. Sami musimy dokonywać wyboru treści, które chcemy w nasze
życie wnieść i zrealizować. Bez wątpienia jednoznacznego wyboru swojej
drogi życia dokonała Pani Teresa Łączyńska, która do ostatnich dni swojego życia była aktywna zawodowo, ciągle pełna pomysłów i chęci ich
realizacji. Swoje życie wypełniła ważną i znaczącą pracą dokumentacyjną,
społeczną na rzecz wiślańskiego środowiska. Pomysłów miała wiele, ale z
całej plejady wybierała takie, który dała radę zrealizować.
Panią Teresę Łączyńską poznałam na początku mojej pracy
zawodowej w muzeum. Było to w
1980 roku. Przychodziła ze swoim
mężem Jerzym Łączyńskim na nasze muzealne wernisaże, spotkania, sesje. Pierwszą moją wspólną
pracą z Panią Teresą była organizacja i realizacja Konkursu Wiedzy o Wiśle, którego inicjatorami
byli Ludomira i Jan Kropowie.
Po kilku latach intensywnej pracy
przy konkursie Pani Kropowa zrezygnowała z uczestnictwa w pracach
tego konkursu i zastąpiła ją Teresa Łączyńska, która mocno zaangażowała się w działalność reaktywowanego przez Jana Kropa i Józefa Dzwonka
Towarzystwa Miłośników Wisły. Praca przy Konkursie Wiedzy o Wiśle
była bardzo wymagająca zarówno od strony organizatorów, nauczycieli
przygotowujących uczniów, jak i samych uczestników, którzy dodatkowo musieli pozyskać spory zasób nowej wiedzy o swojej miejscowości z
różnych dziedzin: historii, geografii, przyrody, kultury, sportu i turystyki.
Przez kilka lat przygotowywałam zestawy pytań do tego konkursu, natomiast Pani Teresa przygotowywała z grupką nauczycieli całość organizacyjną w poszczególnych szkołach. Uczestników częstowano specjalnie
przyrządzoną potrawą regionalną, a wszyscy rywalizujący występowali
w strojach regionalnych, jako że był to jeden z warunków udziału w konkursie. Stał on się bardzo ważnym wiślańskim wydarzeniem, posiadał
przemyślaną od początku do końca formułę, w której zawarta była także myśl, nowatorskie rozwiązania Pani Teresy Łączyńskiej. Po każdym
konkursie obowiązkowo odbywała się narada, która go podsumowywała,
wskazując jego pozytywne i negatywne aspekty. Ta bardzo przemyślana
przez wszystkich organizatorów wspólna i wielka praca na rzecz przekazu dzieciom najważniejszych i często zapomnianych treści o rodzinnej
Wiśle była możliwa dzięki postawie nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy z radością konkurs w swojej szkole przyjmowali i pomagali w jego
organizacji. Na jego okoliczność Pani Teresa uszyła sobie również gó-

ralski strój, występowała w pięknej jakli, czepcu i szatce związanej pod
karkym lub na pidło. Spotkała ją ogromna radość kiedy będąc w stroju
jeden z górali zwrócił się do niej: Ciotko, ale Wóm to pasuje. Po latach
wspominała: zwrócenie się do mnie ciotko, było Pani Małgosiu pełnym
zaakceptowaniem mnie jako Wiślanki, tak to odebrałam.
Drugi obszar mojej pracy z Panią Teresą to pierwsza próba udokumentowania stroju ludowego, jego wiślańskiej odmiany. Budowanie jednej z pierwszych moich publikacji było niezwykłą przygodą, różniłyśmy
się co do koncepcji tej książki, dyskutowałyśmy długo nad jej formą i
treścią. Ostatecznie dzięki przedsiębiorczości Pani Teresy udało się tą
niewielką publikację wydać. Dzieliłyśmy się wspólną radością mimo, że
obie wiedziałyśmy, że do ideału tego opracowania jeszcze daleko.
Trzecie bardzo ważne moje spotkanie z Panią Teresa dotyczyło już
pracy nad Monografią Wisły. Była to trudna i bardzo odpowiedzialna
praca, toteż słowa wielkiego podziękowania należą się szczególnie za
pracę konsultacyjną i merytoryczną do pierwszego tomu Monografii Wisły. Wkład Pani Teresy Łączyńskiej w tym zakresie jest nieoceniony. W
pracy tej wymagającej podjęcia często drastycznych cięć i decyzji zaowocowało jej wielkie doświadczenie jak również techniczno–matematyczne spojrzenie na świat, była przecież z zawodu fizykiem.
Pani Teresa Łączyńska wpisała się również na stałe w muzealny
pejzaż, wpisała się w historię malutkiego Muzeum Beskidzkiego i jako
jego pracownica i jako ważny głos doradczo–konsultacyjny. Był to również głos krytyki, który uczył, pozwolił na zastanowienie, na refleksję.
Poproszona wiele razy o pomoc udzielała jej natychmiast i z serca. W
podziękowaniu za prawdziwie z serca płynącą wieloletnią współpracę
Muzeum Beskidzkie zorganizowało dwa jubileuszowe spotkania, podsumowujące jej pracę i działalność. Odbyły się one z okazji jej 70. i 80.
rocznicy urodzin.
Na kształt jej osobowości, pięknej dostojnej prezentacji, uprzejmości, i obdarzania drugiego człowieka uśmiechem bez wątpienia miał dom,
wychowywanie się w otoczeniu ludzi nauki i dużego poczucia wartości
swojej pracy. Posiadała wyuczony sposób godnego, mądrego i odpowiedzialnego zachowywania się w wielu ważnych sytuacjach, które wymagały odwagi i mądrości. Rozmowy z Panią Teresą toczyły się zawsze o
sprawie, o problemie badawczym, o możliwościach zrealizowania czegoś ważnego, o odkryciu czegoś lub kogoś. Ta postawa pozwoliła jej na
trwałe dokumentowanie śladów przeszłości wiślańskiej rzeczywistości.
W moich oczach zawsze pozostanie Panią Teresą ze swoim światem,
który odszedł wraz z nią, jak pisał Ryszard Kapuściński: „Człowiek nie
odchodzi sam. Razem z nim znika ten świat, który tworzył on wokół
siebie, który był jego przedłużeniem, ten odrębny, jedyny, unikalny mikroświat istniejący samą obecnością tego człowieka na ziemi. Razem z
jego śmiercią umiera więc coś jeszcze, coś więcej”.
Zabrała ze sobą własny świat, który nie mógłby istnieć bez Pani
Teresy, bo w jej poukładanym świecie wartości, wszystko miało swoje
miejsce i porządek. Tego nas nauczyła i przekazała. Za każdy gest dobra,
którego przez 30 lat doświadczałam z serca dziękuję!
Małgorzata Kiereś

WYSTAWY:

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.

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa),
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22
50. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: Wystawy Prac Twórczych Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drogomyślu.
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 fotografii piktorialnej Jerzego Jurzykowskiego i Józefa Frydrycha. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura
Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Andrzeja Szostoka.

Zabijaczka i szpyrki

Zabawy z kaszą manną
Jak ważne dla każdego dziecka są ćwiczenia manualne wszyscy doskonale wiemy. Odpowiedni poziom manualny warunkuje bowiem powodzenie dziecka w dalszej edukacji. Jest to też etap przygotowujący dziecko
do nauki pisania. Sprawność tą uzyskamy i jest ona możliwa dzięki różnorodnym zajęciom plastycznym, a w szczególności rysowaniu.
Co zatem zrobić kiedy nie wystarczy normalne zachęcanie, a dziecko
„nie chce słyszeć” o rysowaniu? Jedynym wyjściem w takim przypadku
jest organizowanie „zabaw w rysowanie” takich jak np. rysowanie i pisanie na kaszy mannej, potocznie zwanej grysikiem.
Techniką rysowania na „grysiku” dzieci w Przedszkolu nr 2 przy ul.
Wodnej bawią się już od dawna. Rozpoczęliśmy od różnych prostych
kształtów jak: kółka, kwadraty, linie, itp. Obecnie rysunki stały się bardziej ambitne. Są: samochody, domy, drzewa… Na „grysiku” uczymy się
też pisać różne wzorki literopodobne, a także piszemy poznane prędzej
na zajęciach literki, ucząc się ich kształtów i wielkości. Oprócz wielu
różnorodnych technik plastycznych prowadzonych w przedszkolu kasza
manna stała się bardzo wdzięcznym i bardzo lubianym przez dzieci materiałem plastycznym. Nie trzeba bowiem gumować, gdy coś źle wyjdzie.

Wiślańska Akademia Aktywnych
zaprasza!
Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.
Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery
z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!
Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych! Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
Wystarczy poruszyć tacką i pisać czy kreślić od nowa, wodzić palcem po
literze czy wzorze. Zabawa ta daje dzieciom niesamowitą frajdę, a przy
tym pozwala regulować i zwalniać napięcie mięśniowe. Kreśląc wzorki
dzieci wyrabiają też sobie kierunek pisania od lewej do prawej.
Zachęcam Rodziców do zabaw z dzieckiem z kaszą manną. Tak
mało to kosztuje, a tak wiele zyskujemy!		
(KS)

fot. Przedszkole nr 2

Łobudziło mje nad rane, harwoszeni Burka,
A to łojciec ze starzike smyczył świnie z corka.
Zapjyrała się raciami, postawiła łuszy,
Isto czuła ta maciora ze jó starzik zguszy,
Tak kwiczała że aż ciarki po krzyżu chodziły,
Wszystki kundle na dziedzinie już żałośnie wyły.
Dziepro kiedy przed werandó dostała z łobucha,
To łucichła i chnet isto wyziónyła ducha.
Podżinali jó na polu, w chałpie zaś parzili,
Na delinach pełno szkucin kiedy jó łodżili.
Powjeśili jó na hoku pod samó powałó,
Starzik pote na łocylce brusił nóż kumału.
Jak jó przecieł jedne ruche, łod góry do spodka
Pjyrszy roz żech móg łuwidzieć, świnie łod postrzodka.
Łojciec bachora szlamowoł, doł do słónej wody,
Starka jelit z nich napiecze, kiedy przidó Gody.
Szpyrka była strasznie hrubo, jak czeski kancenoł,
Starzik rachowoł mamóne, jakby soci sprzedoł.
Kiedy już jó zasolili, do sóndka łuciśli,
Żeby długo wydzierżała do szpajski wyńyśli .
Podgarlina sie z wóntrobó ważiła na piecu
Jo żech nanosił łopsieczków by starczyło hycu.
Szpyrki skokały w brutwani, mama w nich mjyszała,
A kaszoki i salcesón ręcznie filowała.
Kiedy jedli podgarline z łocte i cebuló ,
Była isto godnie masno ,popili mioduló.
Wycióngołech z siostró szpyrki z brutwani przy brzegu,
Żeby szło je chute połknyć, kulalimy w śniegu.
Zaś najlepszo była sranda, strzelani z pukocza
Tak my starke wylękali, nie dała kołocza
A jak pote łowendzili kity, abo boczki,
Powiesili fest wysoko by nie żrały koczki.
My się czase wyszkrobali, kęs kity łukroli
Pote trzęśli galotami bo sie łojca boli!
Andrzej Szostok
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Biblioteka poleca
Andrzej Fidyk, Aleksandra Szarłat. Świat
Andrzeja Fidyka, Znak, Kraków 2017.
Andrzej Fidyk to autor ponad czterdziestu filmów dokumentalnych i laureat licznych nagród na międzynarodowych festiwalach,
autor telewizyjnych cykli Czas na dokument, Miej oczy szeroko otwarte i Oglądaj z Andrzejem Fidykiem. Jest także twórcą legendarnej
Defilady, w której przedstawił sytuację w Korei Północnej i która
uważana jest za jeden z najważniejszych i najsłynniejszych dokumentów w historii kina. Tym razem autor zabiera nas w podróż we
wszystkie zakątki świata. Począwszy od Białorusi przez afrykańskie
królestwo Suazi, aż po Brazylię. Reportaż przywołujący mrożące
krew w żyłach wydarzenia , który uczy też patrzenia na świat to lektura, której nie można pominąć!
Natasza Soch, Hormonia, Pascal, Bielsko–Biała 2016.
Kalina czuje się osaczona przez rodzicielkę i przerażona pukającą
do drzwi… menopauzą. Nie wytrzymuje domowego napięcia przez
nadopiekuńczą matkę i postanawia zacząć podejmować samodzielne
decyzje. Trochę na złość matce odpowiada na dziwaczne ogłoszenie
z gazety i spotka się z intrygującym nieznajomym w ogrodzie botanicznym. Znajomość zaczyna się niebezpiecznie rozwijać... Autorka
chce udowodnić, że w wielu sprawach nie liczy się liczba lat w dowodzie, a raczej samopoczucie! Harmonia to książka o sile i mądrości
kobiet, ale także o ich lękach i skrzętnie ukrywanych tajemnicach.
Powieść pełna humoru i budząca do refleksji. Warto przeczytać!
Magdalena Zarębska, Projekt Breslau, Wydawnictwo „Bis”,
Warszawa 2016.
Zwyczajne dzieciaki z jednego z wrocławskich gimnazjów, odnajdują w murach szkoły stary kufer, który skrywa czarny notes z
odręcznym napisem „Hugo Harnisch – TAGEBUCH”. Dziennik zapisany przez niemieckiego chłopca pochodzi z 1945 roku i od samego początku wzbudza ciekawość znalazców. A gdyby tak móc podróżować w czasie... Oczywiście niemożliwe, nie ma co nawet marzyć.
Nie do końca, bo za sprawą tajemniczego notesu zaczną się dziać
dziwne rzeczy. Jeśli byliście we Wrocławiu, to zachwycicie się tym
miastem na nowo, szczególnie, że fabuła książki, to lekcja historii w
nowoczesnej odsłonie. Polecamy!
Oprac. MBP w Wiśle

Urbanistyka a atrakcyjność Wisły

fot. MBP w Wiśle

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej wznowiła swe posiedzenia w roku 2017. Jak zawsze w ostatni
wtorek miesiąca podjęto nowy temat, tym razem: „Wybrane pojęcia
urbanistyczne w aspekcie atrakcyjności Wisły”. Prowadzącym spotkanie był architekt urbanista zamieszkały w Wiśle Piotr Saternus, autor „Leksykonu terminów urbanistyki i planowania przestrzennego”.
Najpierw omówione zostały definicje i pojęcia, takie jak np. miasto, urbanizacja, ruralizm, turyzm, krajobraz i przestrzeń, z którymi
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Wisła od źródeł do ujścia
Rok 2017 obchodzimy jako Rok rzeki Wisły. Z tej okazji Miejska
Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia zaprosiła na projekcję filmu
przyrodniczego pt. „Wisła od źródeł do ujścia. Wzdłuż dawnego szlaku łososia”. Dokument zrealizował włoski reżyser i fotograf Paolo
Volponi, współpracujący m.in. z „National Geographic Polska” i nagradzany na międzynarodowych festiwalach filmowych.
Pierwszy odcinek, poświęcony górnemu biegowi rzeki, wiślańska publiczność miała okazję oglądać 2 lutego. Miło było zobaczyć
na ekranie Białą i Czarną Wisełkę, zaporę w Wiśle Czarnem i sztuczny wodospad zbiornika wyrównawczego; przykro uświadomić sobie,
że te piękne obiekty hydrotechniczne stanowią nieprzebytą przeszkodę dla ryb wędrujących, np. łososia. Introdukcja tego gatunku prowadzona jest przez naukowców i WWF od kilku lat w górskich potokach
dorzecza Wisły. Niestety nie w samej Wiśle, którą przegradza zapora
w Goczałkowicach czy Kaskada Górnej Wisły (6 stopni piętrzących
wodę w okolicach Krakowa). Ingerencja człowieka w przyrodę i zanieczyszczenia spowodowały zanik łososia, ale zachowały się także
naturalne odcinki rzek i potoków, które dają nadzieję na przywrócenie gatunku.

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

Dalsze odcinki filmu można było zobaczyć w kolejne czwartki 9
i 16 lutego w sali multimedialnej biblioteki. Wycieczka wzdłuż Wisły
obfitowała w urokliwe miejsca, piękne zdjęcia i zapadającą w pamięć
narrację Krystyny Czubówny. Na zakończenie okazało się, że wypuszczone w górskich potokach małe łososie przeżyły i jako dojrzałe
ryby wróciły z morza w góry na tarło, dając nam nadzieję na lepsze
jutro rzeki Wisły. 					
(drc)
konfrontowano rzeczywistość wiślańską. Uczestnicy zgodzili się,
że Wisła jest dopiero w fazie początkowej miejskiego rozwoju, choć
prawa miejskie uzyskała w 1962 roku. Brakuje nie tylko miejskiej
zabudowy, ale także odmienna jest struktura ludności. Ponadto Wisła
jest miejscowością wybitnie turystyczną, cechującą się podgórskim
krajobrazem (500–1000 m n.p.m.) i ciekawą rzeźbą terenu. Główną
rolę odgrywa tu środowisko, znacznie mniejszą gospodarka.
Prelegent podkreślił, że najważniejszym „towarem” w mieście
jest przestrzeń, nie grunt, działka czy parcela, ale to co ponad nimi
się znajduje. Jeden element może zdewastować przestrzeń publiczną, z której korzystają wszyscy mieszkańcy i turyści, a którą można
penetrować zmysłami (nie tylko wzrokiem, ale także słuchem czy
powonieniem). Dlatego nigdy nie za dużo ostrożności w tworzeniu
miejsc publicznych, dostępnych nieodpłatnie.
Wisła to mikroregion kulturowy, samoizolujący się geograficznie
i kulturowo, w którym dopiero od 400 lat działa człowiek. Niektóre
doliny są zurbanizowane i mają cechy małych miasteczek, ale bogactwem Wisły pozostaje naturalny krajobraz, choć zabudowa jest rozrzucona na stokach i w dolinach gór.
Dyskusja toczyła się głównie wokół nowych obiektów architektonicznych powstałych w Wiśle, samowolach budowlanych i zaśmiecaniu przestrzeni, także powietrza. Temat nie został wyczerpany, a
grupa dyskusyjna zaprasza na kolejne spotkania w każdy ostatni wtorek miesiąca.					
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Poranek 16 lutego upłynął w wiślańskiej bibliotece pod znakiem legendy o początkach rzeki Wisły. Uczestnikami spektaklu
pt. „Warkocz królewny Wisełki” byli uczniowie klas I–III Zespołu Szkół nr 1, obie klasy III z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
nr 1, klasy I–III Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 oraz klasy
IV i V Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle. Sztuka w wykonaniu
aktorów „Krak–Art” z Krakowa, osnuta na motywach baśni autorstwa Marty Juzy–Jakubowskiej, wprowadziła widzów w klimat
przeszłości, kiedy to gród u podnóża Baraniej Góry nawiedziła
klęska suszy. Jedynym ratunkiem i sposobem na przywrócenie
równowagi w przyrodzie miał okazać się ścięty warkocz ślicznej
królewny Wisełki. Uczestników spektaklu i ciekawych oryginalnej treści legendy odsyłamy do wersji książkowej, dostępnej
w wypożyczalni dla dzieci.
W ramach przygotowań do udziału w konkursie plastycznym
„Płynie Wisła, płynie…” 23 lutego biblioteka zaprosiła uczniów
klas VI na niecodzienny wykład. Na jego podstawie można przy-

fot. MBP w Wiśle

Rzeka Wisła dawniej

najstarsze pralki (kijonkę i tarki drewniane i szklane) oraz dawny
proszek (ług). Udowodniła, że z rzeki nie tylko czerpano wodę do
picia, jedzenia i mycia, ale też do pojenia zwierząt gospodarskich
oraz prania. Zachęciła, zwłaszcza chłopców, do podtrzymywania
zwyczajów czyli moczenia i śmigania witkami dziewcząt w śmiergusty, zaznaczając, że rzeka spełniała kiedyś niezwykle ważne
funkcje. Nie służyła jak obecnie do wypoczynku i zabawy, ale
zaspakajała podstawowe potrzeby górala dostarczając wody i
pożywienia, gdyż w rzece łowiono ryby i raki. Wisłę i okoliczne potoki wykorzystywano również gospodarczo. Woda pracowała na rzecz człowieka w foluszach (wałkowniach), młynach i piłach (tartakach). Aby mogły one bezpiecznie działać,
mimo częstych powodzi, budowano młynówki (po wiślańsku
młenówki). Tymi kanałami woda doprowadzana była do ludowych zakładów przemysłowych i napędzała stępory, kamienie

gotować prace obrazujące wykorzystanie rzeki Wisły przez dawnych mieszkańców. O tym do czego górale wykorzystywali rzekę
Wisłę i jej dopływy opowiedziała uczniom kierownik Muzeum
Beskidzkiego Małgorzata Kiereś. Znana wszystkim etnograf zaprezentowała naczynia, w których przynoszono wodę do domów,

fot. SOM im. J. Drozda

Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie zorganizowało 11 lutego powiatowy konkurs wokalny pt. „Moje szukanie miłości”. Konkurs skierowany był dla dwóch grup wiekowych
(12–17 lat i 18+ lat). Do udziału w nim przystąpiło 30 uczestników.
Jury pod przewodnictwem Bronisława Staszczyszyna przyznało w młodszej grupie wiekowej dwa pierwsze miejsca. Otrzymały je uczennice Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego
Drozda w Wiśle – Natalia Kobyłecka (13 lat) i Edyta Mojeścik
(17 lat). Uczniowie z klasy śpiewu SOM w Wiśle już po raz drugi
uczestniczyli w skoczowskim konkursie, notabene Edyta kolejny
raz zdobyła pierwsze miejsce.
Dyplomy i upominki laureatom konkursu wręczono 18 lutego
podczas Koncertu Walentynkowego w sali Teatru Elektrycznego
w Skoczowie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! (eb)

fot. MBP w Wiśle

Konkurs wokalny w Skoczowie

młyńskie i piły, których w dawnej Wiśle nie brakowało. Wywiady
terenowe i nazwy miejscowe potwierdzają ich istnienie w wielu
miejscach na terenie gminy.
W bibliotece do końca marca można również oglądać wystawę pt. „Dawniej nad Wisłą”. Prezentuje ona zdjęcia archiwalne wykonane nad
brzegami rzeki Wisły na
REKLAMA • OGŁOSZENIA
terenie naszej miejscowości. Naturalne potoki,
AZBEST – demontaż,
regulacja rzeki oraz jej
niszczycielska moc wiutylizacja
doczna jest na ekspozycji,
DEKARSTWO – rynny, kominy
do zwiedzania której serDRENAŻ – kanalizacja
decznie zapraszamy.
792–013–569, 509–055–051
e–mail: azo.gawlik@wp.pl                                                                                  
Oprac. MBP Wisła
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SUCZKA RAZ W ŻYCIU
POWINNA MIEĆ SZCZENIAKI...
NIE, NIE I JESZCZE RAZ NIE! Kiedy ten niedorzeczny mit przestanie istnieć w polskiej rzeczywistości!? Jakby tak każda suczka nagle
raz miała szczeniaki, a później każdy z tych szczeniaków znowu miał
szczeniaki to po kilku latach nie byłoby miejsca i funduszy na budowę
kolejnych schronisk! Bo skąd „dobry pan” dla każdego z tych psów!?
WSZYSTKO O STERYLIZACJI I KASTRACJI
Do każdego z kilkuset polskich schronisk i przytulisk codziennie
trafiają kolejne bezdomne psy. Nie wszystkie znajdą domy. Większość z nich już do końca życia pozostanie za kratami. Początkowo
pełne nadziei, radośnie podbiegające do każdego człowieka zbliżającego się do boksu, już wkrótce staną się smutne i apatyczne. Przestaną czekać na cokolwiek. Niektóre zabiją choroby, inne padną z wycieńczenia, bo silniejsze osobniki nie dopuszczą ich do miski. Jeszcze
inne umrą po prostu z tęsknoty – za własnym domem, którego chciałyby bronić, za człowiekiem, którego chciałyby kochać...
Dlatego każdemu, kto planuje rozmnażanie swoich psów proponuję najpierw wizytę w schronisku! Nie ważne, czy wasza suczka ma
rodowód i uprawnienia hodowlane, czy nie. Zanim zdecydujecie się
powołać na świat kolejne psie lub kocie istnienia, najpierw spójrzcie
w oczy tym, które już tu są. I odpowiedzcie sobie na pytanie „Co
mogę zrobić, by szczeniaki mojej suczki i kolejne pokolenia uniknęły
tego strasznego losu?”.
Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że psów i kotów jest po
prostu za dużo!
Jedynym rozwiązaniem tego problemu, jedynym sposobem
na zatamowanie tej fali psiego nieszczęścia w schroniskach jest
ograniczenie rozrodu psów i kotów.
Gdyby psy nadal były dzikimi zwierzętami, ich prokreacją sterowałaby natura. Przykładem niech będą choćby wilcze watahy, gdzie rozmnażają się tylko osobniki najsilniejsze, a samica może mieć miot tylko
raz w roku. Dzięki temu wilków jest akurat tyle, ile jest w stanie przeżyć
– bez szkody dla stada i bez szkody dla środowiska naturalnego.

PRZYGARNIJ MNIE!
Cześć, jestem niespełna dwuletnim psem średniej wielkości. Do
niedawna mieszkałem w Wiśle. Jako szczeniak trafiłem do ludzi,
którzy nie interesowali się moim bytem, musiałem sam o siebie zadbać w zimowe dni i noce, nie zaznałem też dobroci i ciepła ludzkiej
ręki. Mimo tego, że znajduję się w schronisku i moje życie nie było
łatwe jestem bardzo pozytywnym, energicznym i kochającym ludzi
pieskiem. Nie straciłem zaufania do człowieka i nadal żyję z nadzieją, że znajdzie się mój najlepszy dwunożny przyjaciel, którego będę
mógł pokochać swoją bezgraniczną miłością i z ufnością będę merdał
ogonkiem do końca moich dni.
Kontakt w sprawie adopcji: 883 299 582.

Psy i koty już od setek lat są zwierzętami udomowionymi. Dlatego to my – ludzie, jesteśmy za nie odpowiedzialni. To my – ludzie
musimy tak posterować ich prokreacją, żeby działo się to bez szkody
dla psiego gatunku.
Zmniejszenie ilości nikomu niepotrzebnych psów i kotów można
osiągnąć bardzo szybko i łatwo. Wystarczy, że będziemy powszechnie kastrować i sterylizować.
Co to jest kastracja/sterylizacja?
Kastracja suki (potocznie nazywana sterylizacją), czy samca, to
zabieg chirurgiczny, na skutek którego zwierzę staje się nieodwracalnie bezpłodne.
Zalety kastracji/sterylizacji:
– Ochrona suczki przed ropomaciczem.
– Ochrona przed nowotworami narządów rodnych u suk.
– Ochrona przed nowotworem gruczołu mlekowego u suk.
– Zapobieganie ciążom urojonym u suk.
– Wysterylizowana samica staje się stabilniejsza psychicznie.
– Kastracja samca zapobiega nowotworom układu płciowego,
przepuklinom, schorzeniom prostaty.
– Wykastrowany samiec staje się mniej pobudliwy, nie wdaje się
w bójki o sukę z innymi samcami, nie ma skłonności do włóczęgostwa, ma mniej dominujący charakter.
– Kastracja i sterylizacja zapobiega przypadkowym ciążom, a co
za tym idzie niekontrolowanemu przyrostowi naturalnemu psów.
Tę zaletę kastracji naprawdę trudno jest przecenić. Nawet najlepiej wyszkolone psy i suki głuchną na nawoływania właścicieli,
kiedy do głosu dochodzi popęd płciowy. Kiedy samiec poczuje samicę w rui staje się zdolny do nieprawdopodobnych wręcz wyczynów.
Dwumetrowy płot, którego normalnie nie dałby rady przeskoczyć,
nagle przestaje być przeszkodą. Suka w rui też zrobi wszystko, by
tylko dostać się do samca. Czasem wystarczy więc dosłownie chwila
nieuwagi, najuważniejszego nawet właściciela!
Tylko kastracja i sterylizacja dają stuprocentowe zabezpieczenie
przed niechcianym przychówkiem naszego pupila!
Zachęcam do przemyślenia powyższego tematu. W Wiśle w
Przychodni weterynaryjnej Wickowskich na ul. Wyzwolenia dostaną
państwo zniżkę na zabieg na hasło „Marcowa Sterylizacja”.
Monika Miring
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JEDEN PROJEKT, DWIE WYSTAWY

Z kolei 24 lutego w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury
odbyło się drugie z wydarzeń, organizowanych w ramach wspomnianego na wstępie projektu – wernisaż wystawy fotografii piktorialnej
dwóch czeskich fotografów – Jerzego Jurzykowskiego i Józefa Frydrycha. Uroczystość rozpoczęła się muzycznym akcentem w holu
Domu Zdrojowego, gdzie przed zebraną publicznością wystąpili wykonawcy z Czech i Polski. Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury
Maria Bujok rozpoczęła wernisaż i przywitała licznie przybyłych

gości. Wśród dużej grupy samorządowców z obu stron granicy głos
zabrali włodarze obu miejscowości – starosta Jabłonkowa Jiří Hamrozi oraz burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Wystąpili również artyści
fotografowie, którzy opowiedzieli o pasji i inspiracjach w swoich
pracach, stanowiących artystyczny montaż obrazu rzeczywistego z
wyobraźnią twórczą. Dodatkowym elementem całego wydarzenia
był chrzest i promocja książki pt. „Piktorialne wrażenia”, która przedstawia zbiór prac fotograficznych inspirowanych lokalnymi krajobrazami i przestrzeniami urbanistycznymi małych miejscowości Śląska
Cieszyńskiego. Chrzest książek jest w Czechach popularnym sposobem inauguracji nowych publikacji, które w dosłownym znaczeniu
zostają „ochrzczone” szampanem.
Po części oficjalnej zrobione zostało wspólne, pamiątkowe
zdjęcie. Fotografie wykonane były przez artystów czeskich oraz
przez Mariusza Hombka jego starym aparatem fotograficznym. Po
zdjęciu nastąpiło zwiedzanie wystawy w galeryjce, na której oprócz
piktorianych obrazów fotograficznych można podziwiać historyczne eksponaty, w tym stare aparaty fotograficzne oraz urządzenie do
retuszu starych fotografii, pochodzące z prywatnej kolekcji zakładu
fotograficznego „Hombek” w Wiśle. W sali Domu Kultury przygotowano również poczęstunek dla gości, a uroczystość wzbogacona
została muzycznym akcentem uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda. Wernisaż przebiegł w bardzo miłej atmosferze integracji, a młodzi artyści zaśpiewali gościom z Jabłonkowa
piosenki w języku czeskim, które były bardzo miłą niespodzianką
dla przybyłej delegacji.
Ekspozycję będzie można podziwiać do końca marca. Serdecznie
zapraszamy także na kolejne uroczystości w ramach projektu polsko–
czeskiego. Najbliższą z nich będzie Jarmark Wielkanocny w Jabłonkowie (9 kwietnia br.), na którym również zaprezentują się twórcy i
wykonawcy z Wisły.
Dorota Jamrozińska
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.

fot. Jerzy Jurzykowski

fot. Dorota Jamrozińska

13 lutego w Jabłonkowie odbył się wernisaż wystawy prac artystów ze Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. Zaprezentowali
oni swoje prace w galerii tamtejszego Urzędu Miejskiego. Było to
pierwsze z wydarzeń, organizowanych w ramach projektu „Wisła–
Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”.
Wernisaż otworzyli zastępca starosty Jabłonkowa Stanislav Jakus oraz dyrektor Jabłonkowskiego Centrum Kultury i Informacji
Gabriela Niedoba. Wernisaż przebiegł w miłej atmosferze wzajemnej
integracji. W trakcie uroczystości swoje wiesze wyrecytowali poeci zrzeszeni w stowarzyszeniu Teresa Pabian i Andrzej Szostok. Na
uroczystości głos zabrał również burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Do
partnerskiego Jabłonkowa przybyli także przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wraz z radnymi.
Wystawa wiślańskich twórców jest częścią projektu partnerskiego „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”, który ma na celu integrację lokalnych społeczności przygranicznych. Ekspozycja trwała
w Jabłonkowie do 1 marca.
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Sport

W niedzielę rozegrano także finał turnieju mężczyzn, w którym rywalizowały ze sobą trzy najlepsze duety. Do finałowych
zmagań zakwalifikowali się Karol Szczepanik/Paweł Piwowarczyk, Mateusz Paszkowski/Maciej Lewicki oraz Łukasz Kiniorski/Piotr Kołodziejczyk. W pierwszym meczu doświadczony duet
Szczepanik/Piwowarczyk pokonał 21:12 Lewickiego oraz Paszkowskiego. W drugim meczu duet Szczepanik/Piwowarczyk walczył o zwycięstwo w turnieju, ale musiał pokonać parę Kiniorski/
Kołodziejczyk. Ci jednak postawili twarde warunki, wygrywając
po świetnej końcówce 21:17. Dzięki takiemu rezultatowi przed
ostatnim starciem każda z par miała szanse na końcowy triumf.
Ostatecznie para Paszkowski/Lewicki pokonała dwójkę Kiniorski/Kołodziejczyk 21:16, dzięki czemu Karol Szczepanik oraz
Paweł Piwowarczyk mogli cieszyć się ze zwycięstwa w turnieju.
Ależ to były emocje!
Najlepszym zawodnikom turnieju puchary i nagrody wręczali
Sylwester Foltyn – sekretarz miasta Wisła, Marcin Prus – 100–
krotny reprezentant Polski w siatkówce oraz Michał Matyja –
mistrz świata w siatkówce na śniegu. Specjalne dyplomy i podziękowania otrzymały również władze miasta Wisły, reprezentowane
przez Sylwestra Foltyna. Warto na koniec dodać, że zawodnicy i
kibice chwalili organizację zawodów w Wiśle, a impreza okazała
się być bardzo medialną, gdyż była relacjonowana m.in. w TVP
Katowice, Polskim Radiu Katowice, portalach siatkówka24.com i
beskidzka24.pl oraz wielu innych.
(luki)

fot. Ewa Zarychta

W dniach 18–19 lutego po raz pierwszy w historii w Wiśle
rozegrany został turniej siatkówki na śniegu. Snow Volley 2017
przyciągnął do naszego miasta znakomitych sportowców, wielu
kibiców oraz media. Impreza miała rangę Pucharu Polski PZPS.
Turniej rozpoczął się od sobotnich meczów eliminacyjnych
mężczyzn. 18 duetów walczyło najpierw w grupowych eliminacjach, a następnie w fazie play–off, by wyłonić spośród siebie
trzy najlepsze pary finałowe. Po stojących na wysokim poziomie
sportowym pojedynkach, wieczorem przyszedł czas na zabawę.
Przy sztucznym świetle rozegrano pokazowy mecz siatkówki na
śniegu, w którym drużyna Reszty Świata zmierzyła się reprezentacją Wisły. Wiślanie wygrali 28:26. W składzie reprezentacji z
naszego miasta zagrali: Sylwester Foltyn – sekretarz miasta Wisła, Sławomir Wantulok – radny Rady Miasta Wisła, Jan Pilch
– komendant miejski OSP w Wiśle, Aleksandra Nosowicz – trenerka koszykarek ISWJ Wisła, Tomasz Wuwer – trener pierwszej
drużyny piłkarskiej WSS Wisła oraz Aleksander Skrzydłowski –
Nadleśnictwo Wisła. Natomiast w drużynie gwiazd zagrali 100–
krotny reprezentant Polski w siatkówce Marcin Prus, mistrz świata w siatkówce na śniegu Michał Matyja oraz artysta z kabaretu
Łowcy.B Bartosz Gajda, których gościnnie wspierał pracownik
Urzędu Miejskiego w Wiśle Łukasz Bielski. O dobrą zabawę i
atmosferę podczas meczu zadbali nie tylko sami zawodnicy, ale
również spiker zawodów – Rafał „Rufi” Polak.
Emocje sportowe sięgnęły zenitu w drugim dniu rywalizacji.
W turnieju kobiecym wystartowało 8 par, które grały ze sobą tzw.
systemem brazylijskim (druga porażka eliminowała z turnieju).
Po rozegraniu kilkunastu spotkań w decydującym starciu spotkały
się pary Adrianna Gaś/Natalia Krzempek i Dominika Bałdys/Joanna Gryma. Minimalnie lepsza okazała się para Gaś/Krzempek,
która zwyciężyła w finale 22:20. Trzecie miejsce zdobyły Ewa
Świech i Kamila Wyrzykowska, które w meczu o 3. miejsce pokonały 21:16 duet Marzena Patryarcha/Magdalena Dzikowska.

fot. Łukasz Bielski

ZAGRALI W SIATKÓWKĘ
NA ŚNIEGU
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fot. Tadeusz Papierzyński
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fot. Łukasz Bielski

Wiadomości
Grupa 10 uczennic z klas hotelarskich, turystycznych i gastronomicznych Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle pod
opieką Doroty Mendrek odbyła czterotygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth – portowym mieście w Wielkiej Brytanii. Wyjazd
odbył się w ramach projektu „Mobilny Technik w ZSGH w Wiśle”,
realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER).
Uczennice odbywały staże w hotelach Ibis Budget, Premier Inn,
Rydeview Hotel oraz w hinduskiej restauracji Akash. Ciekawym
doświadczeniem, oprócz doskonalenia swoich umiejętności zawodowych, była możliwość uczestniczenia w życiu codziennym Anglików, gdyż dziewczęta były zakwaterowane u tamtejszych rodzin.
Uczennice i opiekunka rozmawiały o sprawach codziennych, m.in.
przy wspólnych posiłkach, co pomogło im pokonać barierę językową i popracować nad doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych
w języku angielskim. W miejscach praktyk uczennice spotkały się
z bardzo życzliwym podejściem personelu. W hotelach uczestniczki
projektu przede wszystkim pracowały w służbie pięter, a czasami w
recepcji. Miały też możliwość poznania pracy i sposobu zarządzania
w angielskich hotelach. Z kolei w restauracji Akash praca polegała na
nakrywaniu do stołu, obsługiwaniu gości i przygotowaniu potraw –
typowych dań hinduskich.
Czas wolny grupa spędzała na zwiedzaniu miasta i wycieczkach.
W Portsmouth uczennice zwiedziły City Museum, D–Day Museum,
które upamiętnia inwazję wojsk alianckich na Normandię, Emirates
Spinnaker Tower – 170 m wieżę z pięknymi widokami na miasto,
morze i okolicę. Zwiedzały także stare miasto, kościoły i katedrę
Św. Tomasza oraz spacerowały nad morzem. Bardzo ciekawa była
wycieczka do Winchesteru – byłej stolicy Anglii. Grupa zwiedziła
The Great Hall, gdzie na ścianie wisi okrągły stół króla Artura oraz

fot. ZSGH im. W. Reymonta

Praktyki uczniów ZSGH w Anglii

City Mill – młyn miejski. Najsławniejszym zabytkiem tego miasta
jest najdłuższa w średniowiecznej Europie katedra pod wezwaniem
Trójcy Świętej, św. Piotra i Pawła i św. Swituna. Znajduje się w niej
biblia z XII wieku, grobowce królów i biskupów oraz grób J. Austin.
Stare miasto uczennice poznały dzięki grze miejskiej. Z kolei w Londynie odwiedziły Buckingham Palace, Westminster Abbey, Big Ben,
Pałac Westminsterski, London Eye, Trafalgar Square, Tower Bridge oraz Piccadilly Circus. Podziwiały wieżowce ze szkła i metalu w
dzielnicy City, kontrastujące z niską zabudową miasta.
Dzięki wyjazdowi uczennice ZSGH poszerzyły swoją wiedzę,
nabyły nowe umiejętności, poprawiły komunikację w języku angielskim, oraz poznały kulturę i codzienne życie zwykłych ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii.
Dorota Mendrek

Szkolny Dzień Dziadków w Czarnem
publiczności zdobyła Marysia Pilch z klasy II, która zaprezentowała
wiersz Ireny Branc pt. „Pastyreczka”, drugie miejsce zajęła Oliwia
Żegunia z klasy V za recytację wiersza Ireny Branc „Czego wó życze”, a trzecie miejsce Nikola Cieślar z klasy I, która przedstawiła
wiersz Marii Szturc „Moje wiślański gróniczki”. Jury przyznało także
cztery wyróżnienia dla: Wiktorii Wituckiej z klasy II, Gabrysi Guni z
klasy II, Dominika Juroszka z klasy II oraz Joanny Sztwiertni z klasy
III. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez Urząd Miasta Wisła oraz Radę Rodziców.
Podczas trwania imprezy zgromadzeni goście mogli skorzystać z
poczęstunku przygotowanego przez rodziców uczniów. Otrzymali także upominki własnoręcznie wykonane przez wnuki.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

8 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 odbył się Dzień Babci i
Dziadka połączony z recytatorskim konkursem gwarowym „Latosi
pogwarki w Białce”.
Na początku swój program artystyczny zaprezentowały dzieci z
oddziału przedszkolnego oraz klas I–III, podczas którego można było
podziwiać tańce oraz usłyszeć wiersze i piosenki. Następnie odbył
się XVII konkurs recytatorski „Latosi pogwarki w Białce”, w którym
wzięło udział 17 uczniów z klas I–V. Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników, jury udało się na naradę, a w tym czasie można
było obejrzeć scenkę regionalną „Pobaba przi grabieniu ściyli” w
wykonaniu uczniów klasy IV i V. Po jej zakończeniu jury ogłosiło
wyniki konkursu. Okazało się, że pierwsze miejsce, a także nagrodę
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ZIMA W GŁĘBCZAŃSKIM ZSP

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

Zimowy okres w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle
Głębcach upływa pod znakiem różnorodnej aktywności. 13 stycznia
przedszkolaki, uczniowie i nauczyciele przygotowali tradycyjne spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W Przedszkolu wnuczęta wyraziły swój szacunek i wdzięczność
dla najdroższych sobie osób. Wszystkie przedszkolaki czekały z wielką niecierpliwością na ten dzień, gdyż jest to jedna z niewielu okazji,
aby do przedszkola zaprosić Babcie i Dziadków. Dzieci z perfekcją recytowały wiersze, składały gościom życzenia i śpiewały piosenki. Były
również popisy taneczne w wykonaniu dziewczynek z obu „zerówek”.

6 lutego do Szkoły Podstawowej nr 4 przyjechało Objazdowe Studio Nagrań dla Dzieci. W pokazie
brali udział uczniowie klas I–III. Dzieci poznały podstawowe urządzenia wykorzystywane w studio oraz przekonały się jak
powstaje echo. Poznały także zjawisko echa z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia. Wszyscy świetnie się bawili, zwłaszcza wtedy gdy
nagrane głosy dzieci były zmieniane w specjalnym mikserze. Finałem
spotkania było nagranie piosenki pt.: „Moja babcia i mój dziadek” śpiewanej a ’cappella przez wszystkich. Po kilku próbach udało się dzieciom
pięknie i czysto zaśpiewać.
Natomiast 8 lutego na stoku narciarskim „Pasieki” odbyły się Szkolne Zawody Narciarskie i Snowboardowe uczniów Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 w Wiśle. W rywalizacji wzięli udział uczniowie
„zerówek” oraz wszystkich klas szkoły podstawowej. Uczniowie startowali zarówno na nartach jak i na snowboardzie. Ci, którzy nie uczestniczyli w rywalizacji dopingowali i kibicowali swoim kolegom, zjeżdżali
na jabłuszkach i bawili się na śniegu. Pomimo mroźnej aury wszystkim
dopisywał humor i towarzyszył uśmiech na buziach. Całe zawody odbyły
się dzięki życzliwości Państwa Barbary i Jana Kędzior, tego dnia dzieci i
rodzice bezpłatnie korzystali z wyciągu narciarskiego. Po zakończonych
zawodach odbyła się wyczekana dekoracja najlepszych zawodników,
wręczenie medali i dyplomów. Nie zabrakło ciepłej herbaty i poczęstunku. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji
zawodów i liczymy na dalszą współpracę.
Przygotowały: Barbara Bielan, Judyta Bujok,
Grażyna Krzempek i Bogusława Melcer

Karnawał w SP 4
14 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 Wisła Głębce odbył się bal
karnawałowy. Tego dnia sala gimnastyczna zmieniła się w salę balową,
którą przygotowały z pomocą uczniów Judyta Bujok, Grażyna Krzempek
i Hanna Pilch, ozdabiając ją w kolorowe balony i serpentyny.
Celem balu była nie tylko wspaniała zabawa, ale także zapoznanie
uczniów z tradycją zabawy karnawałowej i samego karnawału. Bal poprowadziły nauczycielki Weronika Karch i Barbara Bielan. Dzięki pomysłowości rodziców dzieci z klas 0–III zmieniły się w swoich ulubionych
bohaterów z bajek i filmów. Wszyscy przy dźwiękach największych hitów bawili się wspaniale. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, a zabawa była urozmaicana ciekawymi konkursami z nagrodami.
Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku przygotowanego w klasach
przez rodziców. Po południu odbyła się dyskoteka walentynkowa dla
klas IV–VI. Uczniowie wzięli udział w zabawach przygotowanych przez
Barbarę Bielan oraz Weronikę Karch. Poczęstunek oraz napoje zafundowała Rada Rodziców. Dla uczniów, którzy wzięli udział w zabawie, była
to miła forma spędzenia zimowego popołudnia w gronie kolegów.
Jak niewiele potrzeba, żeby uszczęśliwić dzieci – kolorowe stroje
i dekoracje, skoczna muzyka i kilku wspaniałych nauczycieli, którym
nawet wykwalifikowany, płatny wodzirej nie jest potrzebny, by dzieci
wyszły z balu zadowolone i uśmiechnięte. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla dyrektor Barbary Stefańskiej, wszystkich nauczycieli,
którzy tak wspaniale zajęli się dziećmi podczas balu, oraz rodziców za
nieocenioną pomoc przy poczęstunku.
Agnieszka Popów

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

Przedszkolaki rozweseliły wspaniałą widownię, a następnie wręczyły
upominki, które wykonały z wielką starannością. Potem przyszedł czas
na słodki poczęstunek dla gości, nie obyło się również bez zabaw z dziadkami. Każdy wnuczek mógł zaprezentować swoje umiejętności nabyte w
przedszkolu i zaprosić babcie i dziadków do wspólnej zabawy. Z kolei
w szkole uczniowie klas nauczania początkowego pod kierunkiem wychowawców przygotowali uroczystość, podczas której zaproszeni goście
mogli zobaczyć swoje wnuki w różnych odsłonach: jako wspaniałych
tancerzy, aktorów, śpiewaków czy też recytatorów. W miłej, świątecznej atmosferze Babcie i Dziadkowie przyjmowali słowa podziękowań za
okazywane serce i miłość. Każda Babcia i Dziadek otrzymali od wnucząt
samodzielnie przygotowane laurki i prezenciki. Nie zabrakło uścisków,
oraz wspólnych rozmów przy stołach zapełnionych wspaniałymi wypiekami. Dziękujemy Wszystkim Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie, a Rodzicom za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

XIV Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny
15 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs
Ortograficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV–VI. W konkursie wzięło udział 20 uczniów z wiślańskich podstawówek, którzy zostali
wyłonieni w eliminacjach szkolnych.
Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda oraz przewodniczącą komisji jest nauczycielka języka polskiego Anna Podżorny–Tomiczek. W tym roku uczestnicy konkursu przenieśli się, przynajmniej w
czasie pisania tekstu dyktanda, ,,Nad brzegi szemrzącego strumienia”.
Test sprawdzał umiejętności różnorodnej pisowni wyrazów. Nie brakowało w tekście wyjątków, z którymi nawet najlepsi uczniowie miewają
kłopoty. Oto próbka tekstu, z którym zmierzyli się uczniowie, piszący
dyktando: „Blisko spróchniałej łódki swoje żeremie wybudował bóbr.
Był on nie lada mistrzem w budowaniu zapór z jarzębiny”.
Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu. Na uznanie komisji
zasługiwał wysoki poziom ich poprawności. Oto laureaci: 1. miejsce Joel
Kojma (SP4), 2. miejsce Mikołaj Śmiałkowski (SP1), 3. miejsce Magdalena Stefańska (SP2), 4. miejsce Tomasz Wąsowicz (SP1), 5. miejsce
Kinga Cieślar (SP2), 6. miejsce Michał Gunia (SP2).
Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczniowie w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników
konkursu zostali poczęstowani słodką drożdżówką oraz rozgrzali się gorącą herbatą. Do uczestnictwa w konkursie tradycyjnie zapraszamy za rok.
Serdecznie gratuluję uczniom oraz dziękuję wszystkim za współpracę.
Renata Broda – Organizatorka konkursu,
nauczycielka j. polskiego z SP4

echo WISŁY

15
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Uczniowie z SP5 na Balu Aniołów
Karnawał to czas bali, wspaniała okazja do zabawy, uśmiechu, radości i tańców. Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International po
raz trzeci zorganizowała „Bal Aniołów”.
Uczniowie klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku, również wzięli udział w balu, który odbył się tradycyjnie w COK
„Dom Narodowy” w Cieszynie. Impreza miała charakter integracyjny i
pozwoliła na spotkanie dzieci z różnych szkół naszego powiatu. Były tańce, pląsy oraz wspólne zabawy przy muzyce. Dzieci bawiły się wspaniale,
wszystkim dopisywał dobry humor, a uśmiech nie znikał z ich twarzy.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć również przedstawienie „W bajkowym świecie” oraz ciekawy i pełen emocji występ iluzjonisty Adriana.
W przerwie dzieci otrzymały słodki poczęstunek
oraz niespodziankę w postaci prezentów. Kolejny
bal już za rok.
Organizatorom Balu
Aniołów, bardzo dziękujemy za zaproszenie!
Opiekunowie z SP5
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Karnawałowo w SP5
Miesiąc luty pomimo że krótki, obfitował w Szkole Podstawowej nr 5
w Jaworniku w kilka karnawałowych wydarzeń. Na rozgrzewkę uczniowie
uczestniczyli w eksperymentach z dźwiękiem prowadzonych przez objazdowe studio nagrań „Delta”. Przy pomocy specjalistycznych urządzeń do
obróbki fal dźwiękowych bawiono się w obniżanie i podwyższanie wysokości dźwięków, zmianę tempa i barwy zarejestrowanych fragmentów
wierszy i piosenek. Tak szalone przeróbki głosu wywoływały salwy śmiechu. I nic nie pomagało uporczywe zasłanianie ust rękoma, bo jak tu być
poważnym, gdy koleżanka z pierwszej klasy nagle mówi głosem smoka
Bazyliszka, a kolega z szóstej głosem Królewny Śnieżki?
Po takim wstępie, nie pozostało nic innego jak szampańsko bawić się
na balu przebierańców wirując w rytm starszych, młodszych i współczesnych przebojów parkietowych. Karnawałowych atrakcji ciąg dalszy nastąpił wraz z występem iluzjonisty o pseudonimie „Brozi”, który zauroczył,
zachwycił i zaskoczył swoimi sztuczkami publiczność. Jak wytłumaczyć,
jak zrozumieć, jak pojąć pojawiające się i znikające przedmioty? To właśnie jest sztuka iluzji, której tajemnicy nie udało się niestety odkryć.
Dziękujemy Radzie Rodziców przy SP5 za karnawałowe atrakcje i
dobrą zabawę.				
Halina Raszka

Walentynki w SP5
14 lutego w Szkole Podstawowej nr 5 świętowaliśmy, jak co roku,
„Dzień Świętego Walentego”. Jest to dzień, w którym mamy okazję do
złożenia życzeń osobom, szczególnie dla nas ważnym.
Już od samego rana w szkole panowała świąteczna atmosfera. Można było zauważyć walentynkowe gazetki, na których przeważał kolor
czerwony, oraz krążące po całej szkole balony w kształcie serca, które
uczniowie kupowali dla najbliższych. Samorząd Uczniowski zorganizował również pocztę walentynkową, aby uczniowie mogli przekazać
serduszka oraz kartki dla osób bliskich ich sercu. Wśród tej niezwykłej,
własnoręcznie wykonanej przez Samorząd Uczniowski korespondencji,
nie zabrakło wyrazów sympatii, skierowanych pod adresem dyrektora
szkoły, nauczycieli i wychowawców. Odbył się również konkurs na najciekawszą kartkę walentynkową. Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe, gdyż kartki były wyjątkowo piękne.
Walentynki przyniosły wszystkim bawiącym się mnóstwo radości.
Przekonaliśmy się, jak wiele mogą znaczyć dla nas te drobne gesty. Obchody święta zakochanych mają w naszej szkole naprawdę wielu zwolenników.					
Opiekun SU
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Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach
Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości. Kiedyś każdy z nas był dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w naszym życiu
odgrywają dziadkowie. Tak naprawdę każdego dnia w roku, to oni myślą
i troszczą się o swoje wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych głowach dzieci.
W tym roku niecodzienna uroczystość pod hasłem „Wdzięczność i
serce zamknięte w tańcu i piosence” odbyła się 10 lutego w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku. Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, licznie przybyli w szkolne mury, gdzie wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt. Swoją obecnością
uroczystość uświetnili także: Sylwester Foltyn – sekretarz miasta Wisły,
Stanisław Cieślar – radny Wisły, Aniela Niemczyk – przewodnicząca
Zarządu Osiedla w Jaworniku, Marcin Pilch – prezes OSP Jawornik i
Joanna Kaczorowska–Krzok – przewodnicząca Rady Rodziców SP5.
Wszystkich gości serdecznie przywitała dyrektor szkoły Katarzyna
Czyż, która także skierowała życzenia do Babć i Dziadków. Następnie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I–III w swoich bogatych programach
artystycznych ofiarowały kochanym dziadkom wdzięczność i serce poprzez
wiersze, tańce i piosenki. Część artystyczną wszyscy uczniowie wraz z zespołem instrumentalnym zakończyli głośnym odśpiewaniem „Sto lat”. Później dzieci wręczyły gościom własnoręcznie przygotowane prezenty.
Cała uroczystość mile upłynęła przy słodkim poczęstunku w postaci
ciasta, kawy i herbaty. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło
wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…
Jak głosi jedna z sentencji: „Serce jest bogactwem, którego się nie
sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje” (Gustaw Flaubert).
Dlatego też dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobro, ciepło, ofiarowany dar i jeszcze raz życzymy im
dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia. Jako nauczyciele klas I–III i
oddziału przedszkolnego składamy serdeczne podziękowania wszystkim
rodzicom za pomoc i zaangażowanie, pracownikom, nauczycielom, uczniom szkoły, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.
Marta Pilch

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Wdzięczność i serce ukryte
w tańcu i piosence

fot. Zespół Szkół nr 1

Luty w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle upłynął pod hasłem balu
i walentynek. 10 lutego w sali gimnastycznej odbyła się zabawa karnawałowa. Już od samego rana szkolne korytarze przemierzały księżniczki,
kowboje, Zorro, koty, pszczółki, diabełki, piraci i wiele innych stworzeń,
które uczestniczyły w zabawie. W tym roku prowadzili ją uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich wraz z opiekunem.
Dzieci bawiły się wyśmienicie, a tańcom i konkursom nie było
końca. Po dwóch godzinach szaleństwa młodsze dzieci odstąpiły salę
starszym uczestnikom karnawałowej zabawy, którzy również wybawili
i wytańczyli się pod opieką wychowawców oraz starszych kolegów z
technikum. W przerwie uczniowie zregenerowali siły przy słodkim poczęstunku ufundowanym przez Radę Rodziców.
14 lutego obchodziliśmy Dzień Zakochanych. Samorząd Szkolny
zorganizował pocztę walentynkową. Wcześniej do wystawionej na korytarzu skrzynki wszyscy mogli wrzucać swoje „walentynki”, które wręczane były oczywiście w tym samym dniu.
Jednak nie samą miłością i zabawą uczeń żyje. Uczniowie SP1 brali
także udział w konkursach i zawodach sportowych. 17 lutego na Zieleńskiej Polanie odbyły się Mistrzostwa Szkół Podstawowych w narciarstwie zjazdowym. Kuba Szarzec z klasy IV i Bartek Cieślar z klasy
VI uplasowali się w nich w pierwszej szóstce. Z kolei 22 lutego w sali
gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbyły się gminne zawody szkół podstawowych w siatkówce. Chłopcy zajęli 1. miejsce i będą
reprezentować miasto Wisła na zawodach międzygminnych w Ustroniu,
natomiast dziewczynki, mimo woli walki i ogromnych chęci, musiały
niestety uznać wyższość zawodniczek z Głębiec.
15 lutego reprezentacja SP1 wzięła udział w zorganizowanym przez
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Wiśle konkursie ortograficznym.
W tym roku przyszło im się zmagać z niezwykle trudnym tekstem, najeżonym wyrazami typu: hycały, hasały, charty. Najlepiej z naszej szkoły
poradził sobie Mikołaj Śmiałkowski zajmując 2. miejsce, a Tomek Wąsowicz uplasował się na miejscu 4.
16 lutego uczniowie klas I–III udali się do biblioteki miejskiej, aby
uczestniczyć w spektaklu pt.„Warkocz królewny Wisełki”. Poprzez m.in takie wydarzenia, nasza szkoła aktywnie włącza się w obchody „Roku rzeki
Wisły”. Przed nami kolejne konkursy, do których uczniowie już się przygotowują, m.in. Konkurs Literatury Fantasy, Olimpus czy Konkurs Gwarowy.

W Gimnazjum nr 1 w Wiśle luty minął równie szybko i pracowicie. Uczniowie po feriach wrócili do szkoły gotowi do podjęcia nowych
wyzwań. Intensywnie przygotowywali się do konkursów, których większość finały ma w marcu. Jednak sam początek miesiąca był dla trzecioklasistów przede wszystkim okazją do wspaniałej zabawy na balu gimnazjalnym. Jak co roku uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności
zdobyte na kursie tańca towarzyskiego, zaprezentować eleganckie stroje
i spróbować wspaniałego cateringu, który zapewnili starsi koledzy z wiślańskiego Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich wraz z opiekunami. Bal odbył się 1 lutego w strażnicy OSP Wisła Centrum. Trzy dni
później również w strażnicy odbyły się Gimnazjalne Szpyrki – impreza
już tradycyjnie zorganizowana przez Radę Rodziców Gimnazjum przy
współudziale uczniów i nauczycieli. Goście mogli spróbować wyśmienitych specjałów lokalnej kuchni, potańczyć przy muzyce, wspierając w
ten sposób działalność Rady Rodziców i szkoły.
Sportowcy z Gimnazjum nr 1 w ostatnich tygodniach rywalizowali
na szczeblu wojewódzkim m.in. w biegach narciarskich, gdzie reprezentacja szkoły osiągnęła znakomity wynik, zajmując 2. miejsce wśród

dziewcząt i 4. wśród chłopców. Do
niewątpliwych sukcesów należały
również zawody powiatowe w koszykówce. Drużyna chłopców zajęła 3. miejsce, natomiast drużyna
dziewcząt zgodnie z oczekiwaniami zdeklasowała pozostałe zespoły
zajmując 1. miejsce i awansując do
etapu wojewódzkiego.
Ważnym sukcesem jest wyróżnienie w konkursie pod patronatem
m.in. Marszałka i Wojewody Śląskiego, które otrzymał Bartosz Polok z klasy III c w kategorii szkół
gimnazjalnych. Była to VI edycja
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Polskie Państwo Podziemne 1939–1945 „Losy wybranych
przedstawicieli pionu cywilnego Polskiego Państwa Podziemnego”. Nagrodę za prezentację multimedialną pod tytułem „Cyryl Ratajski” wręczono w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach 14 lutego. Praca Bartka
znalazła uznanie w oczach jury wśród prawie 100 nadesłanych prac konkursowych. Opiekunem ucznia był Roman Czech.
Nauczyciele realizowali również ciekawe zajęcia w czasie ferii zimowych. Ewa Lazar przeprowadziła dla uczniów klas I i II zajęcia z serii
„Ciekawa biologia”, na których wykonała wraz z podopiecznymi kilka
ciekawych doświadczeń m.in.: izolowanie DNA z cebuli, określanie zawartości glukozy i witaminy C w różnych produktach czy rozdzielanie
barwników roślinnych. Najwięcej jednak emocji wywołała sekcja prawdziwego serca i nerki (oczywiście wieprzowych).
Ponadto w lutym odbył się szkolny konkurs czytelniczy z języka niemieckiego, zorganizowany przez Marzenę Kieczkę i Aleksandrę Barbuletis–Bolek. Zwycięzcą konkursu sprawdzającego umiejętność czytania
ze zrozumieniem opowiadania w języku niemieckim został uczeń klasy
III c Andreas Kawulak.
Należy również wspomnieć, iż zgodnie z podstawą programową każdy uczeń gimnazjum w czasie trzyletniej nauki realizuje projekt edukacyjny. Jest to zadanie wykonywane w grupach pod opieką nauczyciela.
Obejmować może zagadnienia zgodne z zainteresowaniami uczniów,
rozszerzające wiedzę zdobywaną na lekcjach, łączącą zagadnienia z różnych przedmiotów lub kształtującą praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy szkolnej. Każdy projekt jest zakończony publiczną prezentacją wyników pracy uczniów. W obecnym roku szkolnym zrealizowane
zostało już kilkanaście projektów, a kolejne są w trakcie lub czekają na
realizację. „Dwa teatry” to projekt mający na celu porównanie teatru
impresaryjnego i repertuarowego realizowany pod opieką Małgorzaty
Borowskiej i Joanny Leszczyńskiej. „Igły, liście, drzewa – tego nam potrzeba” to z kolei projekt prowadzony przez Ewę Lazar, gdzie uczniowie
wykonują gablotę z liśćmi i szyszkami 20 gatunków drzew występujących w Wiśle. Pod kierunkiem Moniki Antolak uczniowie poszerzali
swoją wiedzę o wszystkich stanach USA w ramach projektu „Poznajemy
Stany Zjednoczone”, a tajniki świata komputerów przybliżył im Marek
Krzempek, realizując zajęcia pod nazwą „Budowa wewnętrzna jednostki centralnej”. Również w ramach projektu wszyscy uczniowie klas II
oraz klasy III c i III d odbyli wycieczkę do Cieszyna, poznając stolicę
dawnego Księstwa Cieszyńskiego pod opieką Marzeny Kieczki i Ewy
Śmiałkowskiej. Formę projektu miały również zajęcia przygotowane
przez Alicję Pylypenko–Czepczor „Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie”, a przygotowane przez uczennice klasy III a prezentacje biorą
udział w konkursie, którego wyniki zostaną zaprezentowane podczas naukowej konferencji poświęconej bohaterom narodowym.
Szkoła realizuje również projekty międzynarodowe w ramach programu Erasmus+ i eTwinning. „StrongerTogether” to polsko–szwedzki
projekt współpracy szkół upamiętniający Międzynarodowy Dzień Walki
z Rakiem Dzieciństwa obchodzony w Europie 15 lutego, w ramach którego odbyły się zajęcia profilaktyczne, kino szkolne i zapalony został
przed szkołą marshall (Światełko do nieba). Opiekunem projektu była
Joanna Magiera. Przygotowywany jest również projekt „The way we
are”, obejmujący współpracę wiślańskiego gimnazjum ze szkołami ze
Szwecji i Włoch.
Monika Cieślar, Edyta Soluch–Cieślar
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KARNAWAŁOWO–WALENTYNKOWA „JEDYNKA”

Sport

MŚ LAHTI 2017:
DWA MEDALE PIOTRA ŻYŁY!!!
W dniach 22 lutego – 5 marca w fińskim Lahti odbyły się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Nasze miasto na zawodach reprezentowało trzech zawodników – Piotr Żyła w skokach narciarskich
oraz Paweł Słowiok i Adam Cieślar w kombinacji norweskiej.
SKOKI NARCIARSKIE
25 lutego na skoczni HS–100 odbył się pierwszy indywidualny konkurs skoków. Niestety Polacy medalu nie zdobyli, choć aż trzech biało–
czerwonych znalazło się w pierwszej „10” zawodów. Piotr Żyła zajął 19.
lokatę (240,2 pkt. – 91,5 i 94 m). Mistrzem świata został Austriak Stefan
Kraft (270,8 pkt. – 99,5 i 98 m), który na podium wyprzedził Niemców
Andreasa Wellingera (268,7 pkt. – 96,5 i 100 m) i Markusa Eisenbichlera
(263,6 pkt. – 95 i 100,5 m). Tuż za podium wylądowali Polacy – Kamil
Stoch (262,5 pkt. – 96,5 i 99 m) i Maciej Kot (255,1 pkt. – 95 i 95,5 m).
8. miejsce zajął Dawid Kubacki (251,5 pkt. – 96,5 i 93,5 m).
Druga szansa medalowa była 2 marca, podczas konkursu indywidualnego na obiekcie HS–130. W nim fantastycznie zaprezentował się
Piotr Żyła, który wywalczył brązowy medal. To jedyny indywidualny
krążek, jaki zdobyli Polacy podczas minionego czempionatu! Wiślanin
w pierwszej serii skoczył 127,5 m i zajmował na półmetku 6. lokatę, ale
w serii finałowej Piotrek odpalił prawdziwą petardę, uzyskując odległość
131 metrów, co było najlepszym wynikiem w całych zawodach! Ostatecznie skoczek WSS Wisła uzyskał notę 276,7 pkt., co pozwoliło mu na
osiągnięcie tego wielkiego sukcesu! Mistrzem świata, podobnie jak na
skoczni HS–100, został Austriak Stefan Kraft (279,3 pkt. – 127,5 i 127,5
m), a srebro wywalczył Niemiec Andreas Wellinger (278,0 pkt. – 127,5 i
129 m). Pozostali Polacy również skakali znakomicie, zajmując miejsca
w pierwszej „10”. Maciej Kot był 6. (266,9 pkt. – 123,5 i 126,5 m), Kamil Stoch 7. (264,8 pkt. – 127,5 i 124,5 m), a Dawid Kubacki 8. (263,8
pkt. – 128,5 i 123 m).
Ostatnim akcentem mistrzostw był konkurs drużynowy, w którym
Polacy uchodzili za jednego z głównych kandydatów do tytułu. 4 marca
na obiekcie HS–130 biało–czerwoni nie zawiedli i zdobyli złoty medal.
Piotr Żyła (130, 5 i 123 m), Dawid Kubacki (129 i 119,5 m), Maciej
Kot (130,5 i 121,5 m) i Kamil Stoch (130,5 i 124,5 m) zdeklasowali rywali, gromadząc łącznie fantastyczną notę 1104,2 pkt. Srebro zdobyli
Norwegowie – 1078,5 pkt., a brąz Austriacy – 1068,9 pkt. Tym samym
podopieczni trenera Stefana Horngachera przeszli do historii polskiego
sportu! Gratulujemy!
Jednocześnie Piotr Żyła wygrał „zakład” z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem i będzie mógł sobie wybrać artystę, który zagra 6
maja podczas „Dnia z Piotrem Żyłą”. Mimo przegranego „zakładu” gospodarz naszego miasta jest niezwykle szczęśliwy z osiągniętego przez
Piotra wyniku. – Jak się wierzy w to, co się robi, a do tego się to lubi,
sukces jest tylko kwestią czasu. Piotrek gratuluję i życzę kolejnych sukcesów! – mówi Tomasz Bujok.
KOMBINACJA NORWESKA
24 lutego w pierwszej indywidualnej konkurencji w kombinacji norweskiej – Gundersen (1 skok na obiekcie HS–100 i bieg na dystansie 10
km) Adam Cieślar zajął 29. miejsce, tracąc do zwycięzcy 2.08,09 minuty,
a Paweł Słowiok był 37. i stracił do zwycięzcy ponad 2,5 minuty. Tytuł
mistrzowski wywalczył Niemiec Johannes Rydzek. Z kolei 1 marca Adam
Cieślar zajął 26. a Paweł Słowiok 33. miejsce w drugich indywidualnych
zawodach w kombinacji norweskiej – Gundersen (1 skok na obiekcie
HS–130 i bieg na dystansie 10 km). Wychowankowie wiślańskiego klubu stracili do triumfatora, którym okazał się Niemiec Johannes Rydzek,
odpowiednio 3.28,3 minuty i 4.08,2 minuty. Ostatnią konkurencją z udziałem reprezentantów Polski był sprint drużynowy (2 x 1 skok na obiekcie
HS–130 i sztafetowy bieg na dystansie 2 x 7,5 km). 3 marca Adam Cieślar
i Paweł Słowiok zajęli 10. lokatę, tracąc do zwycięzców – reprezentacji
Niemiec (Eric Frenzel i Johannes Rydzek,) 1.48,7 minuty.
(luki)
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PUCHAROWA RYWALIZACJA
NA SKOCZNIACH
Luty to miesiąc, w którym odbyła się najważniejsza w tym roku
impreza – Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Zanim
jednak przystąpiono do mistrzowskiej rywalizacji skoczkowie walczyli o punkty Pucharu Świata. W dniach 4–5 lutego po raz pierwszy
w bieżącym sezonie, odbyły się zawody w lotach narciarskich. Na
skoczni mamuciej (K–200) w niemieckim Oberstdorfie bezkonkurencyjny był Austriak Stefan Kraft, który wygrał oba konkursy (439,9
pkt. – 227,5 i 218 m oraz 232,6 pkt. – 235,5 m). Piotr Żyła zajmował
w nich odpowiednio 9. (377,1 pkt. – 214 i 203 m) oraz 8. miejsce
(209,6 pkt. – 217 m).
Z Niemiec zawodnicy przenieśli się na Daleki Wschód, gdzie w
dniach 11–12 lutego rozegrano konkursy w japońskim Sapporo. Kolejne starty w Pucharze Świata zaliczył Piotr Żyła, który na słynnej
skoczni Okurayama zajmował 10. (214,6 pkt. – 129 i 122 m) i 12.
miejsce (205,8 pkt. – 121 i 125,5 m). W pierwszym dniu zmagań
zwyciężyli ex–aequo Maciej Kot (260,2 pkt. – 139 i 138 m) i Słoweniec Peter Prevc (260,2 pkt. – 143 i 134 m), a w drugim triumfował
Kamil Stoch (262,7 pkt. – 137,5 i 140 m).
Kolejne zawody były tzw. „próbą przedolimpijską”. W dniach
15–16 lutego w południowokoreańskim Pjongczang rozegrano dwa
konkursy indywidualne (skocznie K–125 i K–98), w których Piotr
Żyła wypadł „bez błysku”, zajmując 27. (224,3 pkt. – 125 i 122,5 m)
i 18. miejsce (213,0 pkt. – 106,5 i 96,5 m). Pierwszy konkurs wygrał
Austriak Stefan Kraft (293,5 pkt. – 138 i 137,5 m), a drugi Maciej Kot
(256,2 pkt. – 108,5 i 110,5 m).
Na koniec lutego liderem klasyfikacji generalnej PŚ był Kamil Stoch – 1280 pkt. Piotr Żyła z dorobkiem 529 pkt. zajmował
11. lokatę.
(luki)

MEDALE ADAM CIEŚLARA
I PAWŁA SOWIOKA
NA UNIWERSJADZIE
Z dwoma medalami powrócił z 28. Zimowej Uniwersjady Paweł
Słowiok. Wiślanin w kazachskich Ałmatach zdobył złoto w drużynie
i brąz w formule Gundersena.
Ale po kolei. Pierwszą konkurencją w kombinacji norweskiej na
tegorocznej Uniwersjadzie była formuła Gundersena (jeden skok na
obiekcie K–95 i bieg na 10 km), rozegrana 31 stycznia. Nasz dwuboista po skoku zajmował 7. lokatę, jednak znakomicie pobiegł i ostatecznie wywalczył brązowy krążek, tracąc do triumfatora zaledwie
7,8 sekundy. Wiślanina na mecie wyprzedzili tylko Rosjanin Wiaczesław Barkow, który na samym finiszu pokonał Adama Cieślara z
Istebnej, wychowanka wiślańskiego klubu.
Kolejną konkurencją był start masowy (bieg na 10 km, 2 skoki
na obiekcie K–95). 3 lutego triumfował Adam Cieślar (242,2 pkt.),
natomiast Paweł w tej rywalizacji zajął najbardziej pechowe dla sportowca 4. miejsce. Do podium Pawłowi zabrakło naprawdę niewiele,
bo zaledwie 2,2 pkt. (231,0 pkt.).
Z kolei 5 lutego, w ostatniej konkurencji – sztafecie drużynowej, reprezentacja Polski w składzie: Adam Cieślar, Paweł Słowiok
i Wojciech Marusarz zdobyła złoty medal. Polacy, którzy po skokach na obiekcie K–95 zajmowali czwartą lokatę (20 sekund straty
do prowadzących Japończyków), w biegu 3 x 5 km nie dali szans
rywalom, wyprzedzając Rosję o blisko trzydzieści sekund oraz Japonię o ponad minutę.
Podczas 28. Zimowej Uniwersjady klub WSS Wisła reprezentował także Artur Kukuła. Zajął on 22. miejsce w indywidualnym
konkursie skoków narciarskich rozegranym 1 lutego. Zwyciężył reprezentant Japonii Naoki Nakamura.			
(luki)

Radosław Sobczyk mistrzem Polski

fot. Łukasz Bielski

W dniach 11–13 lutego w Toruniu odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkoatletyce.
Miło nam poinformować, że Radosław Sobczyk z Wisły, reprezentujący MKS Ustroń, zdobył złoty medal w siedmioboju w kategorii do lat 20 (U–20). Przy tej okazji nasz zawodnik ustanowił kolejny
rekord Śląska w siedmioboju z wynikiem 5187 pkt.
Gratulujemy! 					
(luki)

fot. Joanna Sobczyk

Wiślanie na półmetku sezonu
ligi okręgowej
KSIĘŻA NA STOKU
11 lutego na stoku Stożka w Wiśle odbyły się XX Mistrzostwa Polski
Księży i Kleryków w narciarstwie alpejskim o Puchar im. św. Jana Pawła II.
Najlepszy czas zawodów uzyskał ks. Damian Copek – duszpasterz
akademicki z Archidiecezji Katowickiej. Ksiądz Copek uzyskał także
najlepszy czas w otwierającym imprezę zjeździe w sutannie.
Oto wyniki:
– zjazd w sutannach: 1. ks. Damian Copek, 2. ks. Szymon Kos,
3. o. Daniel Waszek;
– szafarze i katecheci: 1. Krzysztof Szybiak, 2. Monika Piwowarska,
3. Andrzej Staniek;
– klerycy: 1. Jakub Gojny, 2. Dawid Gawenda, 3. Kazimierz Siewko;
– kategoria 25–35 lat: 1. ks. Łukasz Skiba, 2. ks. Łukasz Gojny,
3. ks. Kazimierz Siewko;
– kategoria 36–45 lat: 1. ks. Damian Copek, 2. ks. Szymon Kos,
3. o. Daniel Waszek;
– kategoria 46–55 lat: 1. ks. Henryk Urbaś, 2. o. Cyrus Kucharski,
3. ks. Jacek Gasidło;
– kategoria 56–65 lat: 1. o. Dobrosław Mężyk, 2. ks. Zygmunt Błaszczok, 2. ks. Krzysztof Sontag;
– kategoria 65 lat i starsi: 1. ks. Władysław Nowobilski, 2. ks. Jan
Nowak;
– kategoria rodzinna: 1. ks. Damian Copek / ks. Łukasz Skiba,
2. Janusz Lewandowski / Łukasz Lewandowski, 3. ks. Szymon Kos /
Franciszek Kos.
Najstarszym uczestnikiem zawodów był 75–letni ks. Władysław Nowobilski. W sumie do rywalizacji na Stożku stanęło 30 księży oraz klerycy, katecheci, szafarze i rodziny, w sumie ponad 100 osób.
(luki)

Stypendia i nagrody sportowe
– można składać wnioski

UKS Wisła Wiślanie po raz pierwszy uczestniczą w rozgrywkach
ligi okręgowej tenisa stołowego. Nasza drużyna na półmetku sezonu
zajmuje 7. lokatę w tabeli, a już wkrótce rusza do boju o kolejne ligowe punkty.
W 12 meczach zespół UKS Wisła Wiślanie zdobył 13 pkt.
(56:64), notując 6 zwycięstw, 1 remis i 5 porażek. Ponadto w rankingu indywidualnym zawodnicy wiślańskiego klubu zajmują następujące lokaty: 21. Andrzej Minge (11 gier – 7 zwycięstw, 4 porażki), 25.
Andrzej Bujok (13 gier – 7 zwycięstw, 6 porażek), 38. Daniel Czyż
(12 gier – 4 zwycięstwa, 8 porażek), 42. Katarzyna Byrt (7 gier – 3
zwycięstwa, 4 porażki), 46. Robert Bałoń (10 gier – 3 zwycięstwa, 7
porażek), 73. Roman Podżorski (3 gry – 3 porażki).
Zapraszamy do kibicowania naszym tenisistom, a dzieci i młodzież do treningów (strona klubu: https://www.facebook.com/
WislanskieOrly/?fref=ts).				
(luki)

Walczyli o Puchar Burmistrza
27 lutego na stoku Soszowa odbyły się zawody Amatorskiej Ligi
Narciarstwa Alpejskiego o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Zawodnicy startowali w 3 grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z podziałem na kobiety i mężczyzn (w
sumie 6 kategorii).
W poszczególnych kategoriach triumfowali: Marta Polewka
i Michał Polczyk z Chorzowa – podstawówki; Martyna Płonka z
Cieszyna i Maciej Jachymski z Gliwic – gimnazja; Nicoletta Król i
Tobiasz Witalis z Chorzowa – szkoły średnie. Wisła miała jednego
reprezentanta – Paweł Poloczek z Gimnazjum nr 1 w Wiśle zajął 7.
miejsce w rywalizacji chłopców w tej kategorii wiekowej. W sumie
wystartowało 65 zawodniczek i zawodników. Najliczniejszą grupą
byli gimnazjaliści (najlepsi zawodnicy w tej kategorii na zdjęciu).
Puchary dla najlepszych ufundował burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
(luki)

fot. www.soszow.pl

Na podstawie uchwały Rady Miasta Wisła nr XXV/324/2016 z dnia
22 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Wisła informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie:
1. Stypendium sportowego
2. Nagrody sportowej
dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2016.
Formularze wniosków oraz uchwała i warunki przyznawania stypendiów i nagród sportowych dostępne są w:
1. Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM w Wiśle,
2. na stronie miasta www.wisla.pl.
Termin składania wniosków ustala się do dnia 31 marca 2017 roku.
Wszelkich informacji nt. składania wniosków udziela Łukasz Bielski –
inspektor Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle, tel.: 33 855 24 25 wew. 124.
(luki)
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Wiślanie na podium
Lotos Cup 2017

fot. Alicja Kosman/PZN

W dniach 17–19 lutego na kompleksie skoczni Szczyrk Skalite
oraz trasach biegowych PZN Kubalonka odbyła się trzecia edycja zawodów Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2017 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. Znów z bardzo dobrej strony pokazali
się zawodnicy WSS Wisła.
W pierwszym dniu rywalizacji na skoczni w Szczyrku wiślanie
stawali na podium cztery razy. W kategorii Junior B triumfował Tomasz Pilch, który w bezpośredniej rywalizacji o 6,5 punktu
okazał się lepszy od swojego
klubowego kolegi Bartosza Czyża. Z kolei na najniższym stopniu „pudła” stawali jeszcze Kacper Juroszek – Junior C i Wiktor
Szozda – Junior E. Pozostali reprezentanci WSS nie załapali się
do najlepszej „trójki”, natomiast
w poszczególnych kategoriach
wiekowych wygrywali: Czech
Daniel Skarka – Junior E, Czeszka Klara Ulrichowa – Młodziczki, Czech Petr Vaverka – Junior
D, Karol Niemczyk (Klimczok
Bystra) – Junior C, Kinga Rajda (Sokół Szczyrk) – Juniorki, wspomniany Tomasz Pilch (WSS Wisła) – Junior B, Czech Frantisek Holik
– Junior A oraz Przemysław Kantyka (Klimczok Bystra) – Senior.
W drugim konkursie skoków na dwóch najwyższych stopniach
podium w kategorii Junior B ponownie stanęli Tomasz Pilch i Bartosz

Czyż, natomiast w grupie Junior E na trzecim miejscu rywalizację
ukończył najmłodszy w stawce Tymoteusz Cienciała. Więcej miejsc
na „pudle” wiślanie nie wywalczyli, a w poszczególnych kategoriach triumf odnieśli: Kacper Jarząbek (Wisła Zakopane) – Junior E,
Czeszka Klara Ulrichova – Młodziczki, Czech Petr Vaverka – Junior
D, Karol Niemczyk (Klimczok Bystra) – Junior C, Kamila Karpiel
(AZS Zakopane) – Juniorki, Tomasz Pilch (WSS Wisła) – Junior B,
Czech Damian Lasota – Junior A i Przemysław Kantyka (Klimczok
Bystra) – Senior.
– Faktycznie moja forma jest coraz lepsza. Podczas Mistrzostw
Świata Juniorów nie była ona tak dobra jak teraz, ale powoli wszystko zaczyna wracać do normy i jest naprawdę dobrze. Mimo że skoki
były naprawdę dobre, to rezerwy widzę jeszcze w odbiciu, bo zdarza
mi się spóźnić skok i nie wychodzi to wszystko jeszcze płynnie –
podsumował swoje starty Tomek
Pilch.
19 lutego na trasach biegowych Kubalonki kombinatorzy
norwescy zakończyli rywalizację
w trzeciej edycji zawodów LOTOS Cup 2017. Jako jedyny z
dwuboistów WSS Wisła miejsce
na podium wywalczył już tradycyjnie Mateusz Małyjurek, trzeci
w grupie Junior C. W poszczególnych kategoriach wygrywali:
Kacper Jarząbek (Wisła Zakopane) – Junior E, Stanisław Majerczyk (Wisła Zakopane) – Junior
D, Mateusz Jarosz (Wisła Zakopane) – Junior C, Piotr Kudzia (Klimczok Bystra) – Junior B oraz
Mateusz Dyrcz (Olimpijczyk Gilowice) – Open.
Pełne wyniki oraz klasyfikacje zawodów LOTOS Cup dostępne są
na stronie: http://pzn.pl/lotos–cup/wyniki–i–klasyfikacje/sezon–2017.
(luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP
•
•

Jeremiasz Bujok z Wisły został 28 stycznia wicemistrzem Polski
w kategorii 73 kg w jujitsu. Podopieczny Jakuba Matusznego,
dzięki swoim sukcesom w ostatnich zawodach, został powołany
do Kadry Polski na Mistrzostwa Świata Juniorów w Jujitsu, które
odbędą się w Atenach.
W dniach 28–29 stycznia odbyła się XIV Zimowa Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej. Na stoku Złotego Gronia w Istebnej przeprowadzono rywalizację w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. W gronie alpejczyków zwycięstwa odnieśli: Alicja Kiecko
(Wisła Głębce), Blanka Wapienik (Katowice), Julia Małyjurek
(Wisła Malinka), Dominika Świercz (Wisła Głębce), Aleksandra Cieślar (Wisła Malinka), Katarzyna Cieślar (Wisła Malinka), Wiktoria Kukuczka (Wisła Jawornik), Alicja Pilch (Wisła
Czarne), Tadeusz Swęda (Wisła Głębce), Krzysztof Martynek
(Wisła Centrum), Mikołaj Śliwka (Ustroń), Dawid Pilch (Wisła Czarne), Grzegorz Hussar (Ustroń), Grzegorz Mitręga (Wisła Centrum), Marcin Czyż (Wisła Centrum), Mateusz Szarzec
(Wisła Głębce), Roman Cieślar (Wisła Czarne) oraz Tadeusz
Pilch (Wisła Głębce). Z kolei w rywalizacji snowboardzistów
na najwyższym stopniu podium stanęli: Izabela Konderla (Wisła Jawornik), Roxana Gajdzik (Golasowice), Seweryn Tatara
(Wisła Głębce), Wojciech Pinkas (Wisła Centrum) i Krzysztof
Juroszek (Wisła Malinka). Z kolei w Ośrodku Sportowym Jonidło w Wiśle o medale rywalizowali biegacze narciarscy. Tu
najlepsi okazali się: Laura Wantulok (Wisła Głębce), Anna Wisełka (Wisła Głębce), Anna Palka (Wisła Centrum), Stanisław
Boś (Wisła Centrum), Dawid Pilch (Wisła Czarne) oraz Andrzej
Cieślar (Wisła Malinka). W klasyfikacji punktowej bezkonku-
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rencyjna okazała się Parafia Ewangelicko–Augsburska w Wiśle Głębcach, która pokonała inne wiślańskie parafie: Centrum,
Czarne, Jawornik i Malinkę. Warto wspomnieć, że Głębce były
najlepsze we wszystkich konkurencjach oprócz snowboardu, w
którym najwięcej punktów zdobył Jawornik.
29 stycznia rozegrano XXIII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Miasta Ustronia. W kategorii seniorów w wieku 49–59 lat 4. miejsce zajął Andrzej Minge, a 5. Bronisław Lazar z Wisły.
Udany start zanotowali wiślańscy lekkoatleci na rozegranych 1
lutego w Ostrawie Halowych Mistrzostwach Śląska w lekkoatletyce. Tytuły Mistrza Śląska wywalczyli Michał Czyż (UKS Start
Wisła) w pchnięciu kulą w kategorii U–18 z wynikiem 15,03 m,
oraz Radosław Sobczyk (MKS Ustroń) w skoku o tyczce w kategorii U–20 z rezultatem 4,00 m. Ponadto Radek był 4. w skoku
wzwyż w kategorii U–20 z wynikiem 1,75 m.
Trójka zawodników WSS Wisła wystąpiła w indywidualnym konkursie skoków narciarskich w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym, który został rozegrany 1 lutego w
amerykańskim Park City. Paweł Wąsek zajął 7. miejsce, Bartosz
Czyż był 22., a Tomasz Pilch 25. Wygrał Czech Viktor Polasek. 3
lutego w rywalizacji drużynowej reprezentacja Polski w składzie
Dominik Kastelik, Bartosz Czyż, Tomasz Pilch i Paweł Wąsek
zajęła 5. miejsce. Do brązowego medalu podopiecznym Macieja Maciusiaka zabrakło zaledwie 4,4 pkt. Triumfowała drużyna
Słowenii. Z kolei 5 lutego reprezentacja Polski w składzie Kinga
Rajda, Dawid Jarząbek, Anna Twardosz i Paweł Wąsek zajęła 7.
miejsce w konkursie drużyn mieszanych. Ponownie złoto zgarnęła
Słowenia.
Roman Cieślar z Wisły zajął 7. miejsce w kategorii mężczyzn
46–55 lat podczas czwartej eliminacji Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie, która została rozegrana 3 lutego na
Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim.
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Ponad dwustu miłośników biegówek stanęło na starcie 42. Międzynarodowego Biegu o Istebniański Bruclik, który odbył się 5
lutego na trasach biegowych PZN Kubalonka. W swoich kategoriach wiekowych zwycięstwo odnieśli Laura Wantulok i Piotr
Pilch z Wisły.
W dniach 3–5 lutego w Tomaszowie Lubelskim odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Uczniowskich Klubów Sportowych, czyli
inaczej mówiąc mistrzostwa kraju w kategoriach Junior D i Junior E w biegach narciarskich. Reprezentantom WSS Wisła udało się zdobyć trzy medale. W biegu Juniorek D na dystansie 2,5
km techniką klasyczną brązowy krążek wywalczyła Małgorzata
Szalbot, z kolei w biegu Juniorek E na dystansie 2 km techniką
klasyczną i 2 km techniką dowolną dwa srebrne medale zdobyła
Laura Wantulok.
8 lutego na trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano czwartą edycję Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy AZOTY.
Kolejne zwycięstwa w swoich kategoriach wiekowych odniosły
zawodniczki WSS Wisła Laura Wantulok – Juniorki E i Kamila
Haratyk – Juniorki F. Na 2. stopniu podium rywalizację w kategorii Juniorka D zakończyła reprezentująca barwy wiślańskiego
klubu Małgorzata Szalbot. O podium otarł się również klubowy
kolega biegaczek Gabriel Boś, który zakończył rywalizację w grupie Junior D na 4. miejscu.
Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy WSS Wisła w Mistrzostwach Tatrzańskiego Związku Narciarskiego w skokach
narciarskich i kombinacji norweskiej, które odbyły się 8 lutego w
Zakopanem. W rywalizacji skoczków 2. lokaty wywalczyli: Jakub
Jurosz – Junior A, Kacper Juroszek – Junior C, Miłosz Krzempek
– Junior D oraz Wiktor Szozda – Junior E, a Wiktoria Kiersnowska – Młodziczki stanęła na najniższym stopniu podium. Z kolei
w zmaganiach dwuboistów 3. miejsca zajęli Mateusz Małyjurek
– Junior C oraz Miłosz Krzempek – Junior D.
11 lutego rozegrano drugie w tym sezonie zawody XII Pucharu Beskidzkich Groni w Narciarstwie Alpejskim 2016 – Puchar
Ośrodka Narciarskiego Ski–Doliny. Wśród triumfatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych znaleźli się wiślanie – Martyna Cieślar (dziewczyny 2010 i młodsze) i Borys Madejczyk
(mężczyźni 17–35 lat).
W dniach 11–12 lutego w austriackim Eisenerz odbyły się zawody
Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej (skocznia
K–98/bieg na 10 km). Paweł Słowiok z Wisły zajmował w nich
8. i 9. miejsce. Dwukrotnie triumfował Kristjan Ilves (Estonia).
Warto dodać, że na najniższym stopniu podium podczas pierwszej konkurencji stanął wychowanek wiślańskiego klubu Adam
Cieślar.
W dniach 11–12 lutego w niemieckim Brotterode odbyły się zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Jedyny
reprezentant wiślańskiego klubu Paweł Wąsek zajmował w nich
27. i 32. miejsce. Triumfowali reprezentant Słowenii Nejc Dezman i Niemiec Felix Hoffmann.
Trasy w Istebnej Zaolziu gościły piątą, finałową edycję Śląsko–
Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty. 15 lutego padł rekord
ligi w Beskidach – na liście wyników sklasyfikowano 173 zawodniczek i zawodników. Na liście zwycięzców znalazły się reprezentujące WSS Wisła Laura Wantulok – Juniorki E i Kamila Haratyk
– Juniorki F. Miejsce na podium wywalczył jeszcze Dawid Pilch,
który zajął 2. miejsce w kategorii Junior E. Blisko tego celu byli
także Małgorzata Szalbot (4. miejsce – Juniorki D, Aleksandra
Raszka (5. miejsce – Juniorki D), Gabriel Boś (5. miejsce – Junior
D) i Stanisław Boś (5. miejsce – Junior F).
17 lutego w Ośrodku Narciarskim „Polczakówka” w Rabce rozegrano kolejną eliminację Mistrzostw Polski Amatorów PZN w
slalomie. W najmłodszej grupie wiekowej mężczyzn najlepszy
okazał się Michał Czyż z Wisły.
W dniach 18–19 lutego w słoweńskiej Planicy rozegrano konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie Paweł Wąsek z WSS Wisła zajął 25. miejsce, a
jego kolega z klubu Aleksander Zniszczoł został sklasyfikowa-

•

•

•

•
•

ny na 44. pozycji. Wygrał reprezentant Słowenii Bor Pavlovic.
W drugim dniu zwycięstwo ponownie zgarnął reprezentant Słowenii, tym razem był to Tilen Bartol, natomiast wiślańscy skoczkowie zajmowali miejsca numer 16 – Paweł Wąsek i 56 – Aleksander Zniszczoł.
Bardzo dobry występ zanotowali zawodnicy WSS Wisła podczas
zawodów Pucharu Grupy Azoty – Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, rozgrywanych w
dniach 18–19 lutego w Dusznikach–Zdroju. W biegach techniką
klasyczną na najniższym stopniu podium wśród juniorek stanęła
Natalia Bury, Małgorzata Szalbot była 5. w rywalizacji Juniorek
D, a Gabriel Boś zajął 7. lokatę w zmaganiach Juniorów D. W
drugim dniu rywalizacji, w biegach techniką dowolną, Natalia
Bury wśród juniorek była 4., Małgorzata Szalbot uplasowała się
na 7. pozycji w grupie Juniorek D, a Gabriel Boś zajął 5. lokatę w
wyścigu Juniorów D. W zawodach wystartowali także: Aleksandra Raszka, Magda Pilch, Tomasz Wąsowicz i Łukasz Cieślar, ale
mimo ambitnej postawy i walki do końca, zajmowali pozycje poza
pierwszą „10”.
18 lutego na stoku Czantorii rozegrano trzecie w tym sezonie zawody XII Pucharu Beskidzkich Groni w Narciarstwie Alpejskim
2016 – Puchar SR–S „Czantoria”. Wśród triumfatorów znalazł się
Borys Madejczyk z Wisły, który wygrał rywalizację mężczyzn w
wieku 17–35 lat. Dzień później, 19 lutego na stoku Starego Gronia
odbyły się czwarte i zarazem ostatnie zawody XII Pucharu Beskidzkich Groni w Narciarstwie Alpejskim 2016 – Puchar Wójta
Gminy Brenna. Ponownie w swojej grupie wiekowej triumf odniósł Borys Madejczyk. Dzięki wygranej wiślanin w klasyfikacji
generalnej cyklu zajął 1. miejsce.
25 lutego Natalia Bury (WSS Wisła) zajęła 4. miejsce w finale B
juniorek A w sprincie techniką klasyczną, pierwszej konkurencji
zmagań biegaczy narciarskich na XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2017. Dzień
później reprezentantka wiślańskiego klubu zajęła identyczną lokatę w biegu łączonym na 10 km (5 km technika klasyczna + 5 km
technika dowolna).
Aleksander Zniszczoł zajął 15. i 27. miejsce w zawodach Pucharu
Kontynentalnego w skokach narciarskich, które rozegrano 26 lutego w amerykańskim Iron Mountain. Wygrywali Austriak Stefan
Huber i Norweg Halvor Egner Granerud.
26 lutego na Wielkiej Krokwi w Zakopanem rozegrano pierwszy indywidualny konkurs skoków narciarskich w ramach XXIII
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2017. Świetnie w zawodach spisali się zawodnicy WSS
Wisła, którzy zdominowali rywalizację w kategorii Junior B.
Zwyciężył z gigantyczną przewagą Paweł Wąsek, 2. był Tomasz
Pilch, a 3. Bartosz Czyż. Z kolei w rywalizacji Juniorów A 7. lokatę wywalczył Jakub Jurosz. Tego samego dnia walczono także
w konkursie drużynowym. Ekipa WSS Wisła w składzie: Bartosz
Czyż, Paweł Wąsek i Tomasz Pilch triumfowała w rywalizacji
Junior B. Z kolei ich klubowy kolega Jakub Jurosz, wespół z Dominikiem Kastelikiem i Dawidem Krupą, zwyciężył w rywalizacji
drużynowej Juniorów A jako zespół Śląskie I. Natomiast 27 lutego w drugim konkursie indywidualnym złoty medal w kategorii
Junior B zdobył Paweł Wąsek, a srebrny Bartosz Czyż. Tomasz
Pilch tym razem był 5. Identyczną lokatę wywalczył Jakub Jurosz
w kategorii Junior A.				
(luki)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Gimnazjalistki z Wisły
mistrzyniami powiatu!

fot. Gimnazjum nr 1

Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Wiśle po raz kolejny zostały
mistrzyniami powiatu cieszyńskiego w koszykówce szkół gimnazjalnych!
23 lutego w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
rozegrany został turniej finałowy szkół gimnazjalnych o mistrzostwo
powiatu cieszyńskiego w koszykówce dziewcząt. W turnieju wzięły
udział reprezentacje Gimnazjum nr 1 w Wiśle, Gimnazjum nr 4 w
Skoczowie i Gimnazjum w Zebrzydowicach.
W pierwszym, pojedynku nasz zespół pokonał drużynę ze Skoczowa 55:17 (17:8, 7:5, 17:2, 14:2). W tym spotkaniu zagrały (punkty): Sylwia Cieślar (14), Katarzyna Cieślar (11), Maja Szalbot (11),
Małgorzata Colosenco (7), Natalia Cieślar (4), Oliwia Malczyk (3),
Marta Bagińska (2), Justyna Bujak (2), Zuzanna Cieślar (1), Natalia
Waleczek, Dominika Szalbot i Anna Konieczny.
W drugim meczu nasze koszykarki rozgromiły Gimnazjum w
Zebrzydowicach 49:7 (18:3, 14:0, 7:4, 10:0). Podopieczne trenera
Marcina Kotowicza zagrały w składzie (punkty): Sylwia Cieślar (18),
Katarzyna Cieślar (8), Maja Szalbot (6), Oliwia Malczyk (5), Marta
Bagińska (4), Małgorzata Colosenco (2), Justyna Bujak (2), Natalia
Waleczek (2), Anna Konieczny (2), Natalia Cieślar, Zuzanna Cieślar
i Dominika Szalbot.
Zajmując pierwsze miejsce w turnieju, drużyna Gimnazjum nr 1
Wisła uzyskała prawo do reprezentowania powiatu cieszyńskiego w
turnieju rejonowym, który odbędzie się w kwietniu.
(luki)

Opracował: Mariusz Hombek

LUTOWE BOJE POD KOSZEM
W minionym miesiącu koszykarki Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka rozegrały trzy mecze w II lidze kobiet.
11 lutego podjęły na własnym parkiecie MLKS–MOS Rzeszów,
przegrywając nieznacznie 52:61. O wyniku tej rywalizacji zadecydowała druga połowa, gdyż do przerwy obie drużyny szły „łeb w łeb”.
ISWJ Wisła – MLKS–MOS Rzeszów 52:61 (15:15, 15:15, 10:16,
12:15) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (22), Justyna Brańka
(12), Stefania Seniow (6), Daria Caputa (6), Patrycja Tatarczyk (4),
Paulina Heczko (2), Joanna Roman i Magdalena Setnik.
Kolejne dwa mecze ligowe nasza drużyna rozegrała 26 lutego.
W pierwszym, rozegranym w godzinach przedpołudniowych, podopieczne Przemysława Kurzoka i Daniela Arsenicza przegrały z
Ikarem Niepołomice 56:87. ISWJ Wisła – MTS Ikar Niepołomice
56:87 (14:26, 10:27, 20:16, 12:18) Zagrały (punkty): Beata Szarzec (22), Marcelina Strządała (11), Justyna Brańka (9), Ewelina
Heczko (4), Patrycja Tatarczyk (4), Stefania Seniow (3), Justyna
Pilch (3) i Paulina Heczko.
Kilka godzin później nasze koszykarki musiały uznać wyższość
Pałacu Młodzieży Tarnów, ulegając 47:100. ISWJ Wisła – MKS
Pałac Młodzieży Tarnów 47:100 (10:22, 12:24, 10:23, 15:31)
Zagrały (punkty): Beata Szarzec (15), Justyna Brańka (14), Marcelina Strządała (9), Justyna Pilch (4), Ewelina Heczko (4), Stefania
Seniow (1) i Paulina Heczko.
Kolejne spotkania ligowe mają na koncie młodzieżowe drużyny
ISWJ Wisła. Oto wyniki poszczególnych grup osiągane w lutym:
– juniorki U–18: (dom) MKS Czechowice–Dziedzice 42:51, (wyjazd) MKS MOS Katowice 27:102, (dom) MKS Strzelce Opolskie
30:66;
– kadetki U–16: (dom) Stal Brzeg 42:97, (wyjazd) UKS LA–Basket Piekary Śląskie 38:84, (wyjazd) Zagłębie JAS–FBG Sosnowiec
29:100;
– młodziczki U–14: (dom) Gwarek Pawłowice 28:106, (wyjazd)
Zagłębie JAS–FBG Sosnowiec 16:141;
– minikoszykówka 2005: turniej w Pawłowicach – UKS MOSM
II Bytom 9:12, UKS MOSM Bytom 35:18;
– minikoszykówka 2006: turniej w Jaworznie – Pogoń Ruda Śląska 27:12, Orzeł Jaworzno 50:11.
O wynikach spotkań rozgrywanych w marcu poinformujemy w
kolejnym numerze naszego miesięcznika.
(luki)

KĄCIK SZACHOWY

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)

To gra środkowa, należy kontynuować grę wyszukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata.

22

echo WISŁY

MISTRZOSTWA POLSKI NA KUBALONCE

fot. Anna Karczewska/PZN

fot. Anna Karczewska/PZN

W dniach 11–12 lutego na Kubalonce rywalizowano o tytuły mistrza Polski w biegach narciarskich. Najlepsze zawodniczki i najlepsi
zawodnicy w naszym kraju, choć bez udziału Justyny Kowalczyk,
walczyli o medale w sprintach i biegach na dystansach.
W pierwszym dniu zmagań na trasach biegowych Kubalonki rozegrano walkę o medale Mistrzostw Polski Seniorów w sprincie techniką
dowolną (kobiety – 1400 m, mężczyźni – 1750 m). Złote medale w tej
konkurencji wywalczyli juniorka Monika Skinder (MLUKS Tomaszów
Lubelski) i obecnie najlepszy polski sprinter Maciej Staręga (UKS Rawa
Siedlce). Tytuły wicemistrzowskie zdobyli Urszula Łętocha (LKS Hilltop Wiśniowa–Osieczany) i Paweł Klisz (UKS Rawa Siedlce), natomiast
na najniższym stopniu podium stanęli Kornelia Kubińska (AZS AWF
Katowice) i Dominik Bury (MKS Istebna). Jedyna zawodniczka WSS
Wisła Natalia Bury odpadła w ćwierćfinale i zajęła ostatecznie 25. lokatę
(taką samą, jak w eliminacjach). W Mistrzostwach Polski Młodzieżowców (U–23) triumfowali Urszula Łętocha i Dominik Bury.
W drugim dniu rywalizacji kobiety śgigały się na dystansie 5 km
techniką klasyczną. Triumfowała Kornelia Kubińska (AZS AWF Katowice), która na mecie zdecydowanie wyprzedziła Urszulę Łętochę
(LKS Hilltop Wiśniowa–Osieczany) i Izabelę Marcisz (SS Prządki–
Ski). Natalia Bury z WSS Wisła była 27. Z kolei w rywalizacji panów
na dystansie 10 km techniką klasyczną wygrał Dominik Bury (MKS
Istebna). Drugi był Jan Antolec (AZS AWF Katowice), a trzeci Michał Skowron (MKS Karkonosze Jelenia Góra). W klasyfikacji Mistrzostw Polski Młodzieżowców (U–23) ponownie triumfowali Urszula Łętocha i Dominik Bury. 			
(luki)

Rywalizowali przy siatce

fot. ARC

22 lutego w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbyły się gminne zawody szkół podstawowych w siatkówce. W rywalizacji dziewcząt wygrała reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4
Wisła Głębce, 2. miejsce zajęła drużyna Szkoły Podstawowej nr 1
Wisła Centrum, 3. lokatę wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 5 Wisła
Jawornik, a tuż za podium wylądowała ekipa Szkoły Podstawowej
nr 3 Wisła Malinka. W rywalizacji chłopców kolejność była inna –
wygrała reprezentacja SP1 przed zespołami z SP5, SP3 i SP4. (luki)

31 stycznia na trasach PZN Kubalonka w Istebnej odbyły się Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w biegach narciarskich.
Zawodnicy biegli stylem dowolnym w sztafetach 3–osobowych.
Zwycięstwa w poszczególnych kategoriach wiekowych odniosły
reprezentacje Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w
Wiśle, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej oraz Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Istebnej. W rywalizacji „podstawówek” bardzo dobrze pobiegli chłopcy z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr
1 w Wiśle Głębcach zajmując 2. lokatę. Na 3. miejscu uplasowały
się dziewczyny z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle
Malince. Natomiast reprezentacje wiślańskiego Gimnazjum nr 1 zajmowały 2. miejsce zarówno w rywalizacji chłopców jak i dziewcząt,
uzyskując awans do zawodów wojewódzkich.		
(luki)

fot. Gimnazjum nr 1

fot. Anna Karczewska/PZN

Szkolne bieganie
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rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
12 marca (niedziela) – Puchar Soszowa – ON Soszów
15 marca (środa) – Jajka wielkanocne metodą kanzashi – Świetlica
C.Z.A.S. przy Szkole Podstawowej nr 2 Wisła Czarne
17–19 marca (piątek–niedziela) – Dni Trzeźwości – OSP Wisła Centrum
18 marca (sobota) – XIV Międzynarodowy Rajd Narciarsko–Pieszy
„Ku źródłom Wisły” – Wisła i okolice
18 marca (sobota) – Puchar Stożka dla dzieci i młodzieży – ON Stożek
22 marca (środa) – Wiosenny Koncert – Szkoła Podstawowa nr 2
Wisła Czarne
1 kwietnia (sobota) – 10. Bieg po Nowe Życie – Pl. Hoffa i Park
Kopczyńskiego
1–2 kwietnia (sobota–niedziela) – Mistrzostwa Polski w skokach
narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza
3 kwietnia (poniedziałek) – VI Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch
„Mowa Ojców” – Muzeum Beskidzkie
6 kwietnia (czwartek) – Elity II Rzeczypospolitej – spotkanie z autorem popularnonaukowych książek historycznych Sławomirem Koprem
– Miejska Biblioteka Publiczna
7 kwietnia (piątek) – Wernisaż wystawy „Pisanki Wielkanocne” –
Galeryjka WCK
7–8 kwietnia (piątek–sobota) – III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Wisła – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

rys. Janusz Kożusznik

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

KRONIKA POLICYJNA
– 27 stycznia w jednym z obiektów noclegowych w Nowej Osadzie złodziej skradł gotówkę, ok. 400 złotych.
– 8 lutego w jednym z domów przy ul. Kędzierowskiej łupem
złodzieja padło 4500 złotych.
– 12 lutego w wiślańskim Komisariacie Policji zgłoszono kradzież nagrzewnicy spalinowej o wartości 5000 złotych. Sprzęt, który
zniknął z ul. Jawornik odzyskano.
– 14 lutego na ul. Olimpijskiej zatrzymano mieszkańca Wisły,
który miał przy sobie niewielkie ilości środków odurzających w postaci suszu marihuany.
– 16 lutego na jednym z wyciągów narciarskich w Jaworniku doszło do wypadku w pracy. Podczas jazdy próbnej wyciąg, którym jechało dwóch pracowników, zahaczył o siatkę zabezpieczającą w wyniku czego mężczyźni spadli z wysokości. Mieszkańcy Wisły doznali
poważnych obrażeń ciała.
– W nocy z 24 na 25 lutego z domu gościnnego w Malince złodziej, podczas snu turystów, skradł laptop i aparat fotograficzny o
wartości ok. 5000 złotych.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski

fot. Komisariat Policji w Wiśle

ROZMAITOŚCI

2 marca w Cieszynie odbył się konkurs na najlepszego dzielnicowego powiatu cieszyńskiego za rok 2016. Każdy komisariat i
komenda Policji w naszym powiecie była reprezentowana przez
jednego funkcjonariusza. Miło nam poinformować, że konkurs
wygrał st. asp. Krzysztof Gołombek, dzielnicowy z Wisły Centrum. Warto przy tej okazji dodać, że laureat konkursu w dniu 1
marca został mianowany na stanowisko starszego dzielnicowego.
Gratulujemy!!!

