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MACIEJ KOT
NAJLEPSZY W WIŚLE

W dniach 21–23 lipca po raz kolejny w Wiśle odbyły się
zawody FIS Grand Prix w skokach narciarskich. W konkursie drużynowym naszym skoczkom co prawda nie poszło
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y

za dobrze, ale już w konkursie indywidualnym, ku uciesze
biało–czerwonych kibiców, triumfował Maciej Kot. Więcej
o zawodach na str. 12–13.

W numerze:
– Prywatka PRL
– Festiwal „Wielki Mały Teatr”
– Wiślańska Bryndza
– Turniej Dolin
– Program Mistrzostw Świata Drwali

SZANOWNI MIESZKAŃCY I WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA WISŁA
Z uwagi na wczasowo–turystyczny charakter naszej miejscowości, w sposób szczególny chronić musimy nasze środowisko naturalne, dbać o czystość i porządek w każdym zakątku Wisły. W trosce
o estetyczny wygląd miasta, środowisko rolnicze i bezpieczeństwo
przeciwpożarowe, bardzo proszę wszystkich o bieżące wykaszanie
traw i chwastów. Chociaż wiele osób dostrzega pozytywne zmiany w
tym zakresie, przyznać trzeba, że mamy jeszcze wiele niewykoszonych gruntów rolnych, działek, przydomowych ogrodów i terenów
do nich przylegających.
Ucieszyła mnie bardzo, przekazana przez mieszkańców inicjatywa aktywnego włączenia się do realizowanego przez miasto wykaszania terenów w przyjętych terminach, w celu uzyskania większego
efektu estetycznego. Za przyłączenie się do tych działań i wspólną
troskę o nasze miasto będę bardzo wdzięczny. Przekazuję więc poniżej przyjęty harmonogram wykaszania terenów utrzymywanych
przez miasto. Będzie on umieszczony na stronie internetowej miasta
i w przypadku zmiany terminów, podyktowanej złymi warunkami atmosferycznymi, będzie na bieżąco aktualizowany.
Jestem przekonany, że nie realizowane przez mieszkańców wykaszanie, podyktowane jest nawałem pracy, ogromem ciążących na
nas obowiązków, lub nie do końca świadomym zaniechaniem, a nie
celowym zaniedbaniem. Należy jednak podkreślić, że zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych
oraz dla nas samych, gdyż są siedliskiem szkodników glebowych,
gryzoni, ślimaków, itp. Ponadto wysiew chwastów z zaniedbanych
terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich. Suche
chwasty zwiększają też zagrożenie pożarowe. Mimo, że nie jestem
zwolennikiem wyciągania konsekwencji czy karania osób winnych
zaniedbań, nie mogę jednak zaniechać rozpatrywania składanych
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wniosków
interwencyjnych
w tych sprawach. Chciałbym
maksymalnie ograniczyć potrzebę takich interwencji, apeluję więc do wszystkich, aby zadbać o swoje ogródki, działki i
tereny gruntów rolnych, kosząc
znajdujące się na nich chwasty i
chaszcze przez cały rok, systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni.
Nieprawdą jest to, iż nie ma
uregulowań prawnych, podejmujących ten problem. Obowiązek taki
wynika bowiem z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych oraz Kodeksu Wykroczeń. Ponadto rolnicy składający wnioski do ARiMR o otrzymanie płatności obszarowych, w
przypadku zgłaszania użytków zielonych lub tzw. „ugorów zielonych”, mają obowiązek spełniania minimalnych wymogów odnośnie
przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej na tych użytkach rolnych.
Warunki i zasady zagospodarowania i utrzymania zieleni w gminie
może też określić i wprowadzić Rada Miasta.
Jeżeli wspólnie zadbamy o wizerunek miasta, to nie tylko będziemy jako Wiślanie lepiej postrzegani, ale też lepiej będzie się nam tu
żyło. Wszystkim, którzy dbają o estetykę naszego miasta i porządek
oraz realizują na bieżąco wykaszanie swoich terenów, serdecznie
dziękuję.
Z poważaniem Tomasz Bujok

HARMONOGRAM KOSZENIA
Firma Jak–Mal
Termin: 10–12.08.2016, 17–19.08., 24–26.08
Zakres: koszenie – Centrum, Park Kopczyńskiego, zieleniec przy
„bunkrach”, teren przed szkołą, Ślązaczka, skwer Oaza, rondo, plaża
pod Gołębiem, Bulwar Księżycowy;
Firma Ski–Forest
Termin: 10–12.08., 24–26.08.
Zakres: pozostałe tereny gminne przeznaczone do koszenia tj. ul. Dębowa (boisko, pobocze, działka gminna), ul. Ustrońska (teren wokół parkingu i przystanku autobusowego Wisła Obłaziec), Jawornik
skrzyżowanie, pas zieleni pod reklamami przy ul. Ustrońskiej, Bulwar Słoneczny, ścieżka rowerowa (od ul. Żwirowej do ul. Cichej),
boisko na Pile, teren przy PKS i PKP (koło postoju TAXI, zieleniec),
ul. Kolejowa (nasyp do skrzyżowania z ul. Boczną), działka przy ul.
Ochorowicza (przed cmentarzem komunalnym), zieleniec przy ul.
Kopydło, zieleniec przy ul. Konopnickiej, bulwar Braci Cieńciałów,
ul. Wyzwolenia wraz ze ścieżką rowerową, Nowa Osada (działka na
osiedlu oraz nad sklepem motoryzacyjnym, plac zabaw, ścieżka rowerowa za Polonią), Jonidło, ścieżka Malinka (od skoczni do Hotelu
Vestina);
Firma Usługowa Marek Podżorski
Termin: 10–12.08.
Zakres: koszenie poboczy dróg powiatowych – ul. Czarne, Zameczek, Turystyczna, Jawornik, Bukowa, Gościejów, Dziechcinka,
Dworcowa.

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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SŁOWO OD BURMISTRZA

Sierpień 2016

W minionym miesiącu wiślańska Rada Miasta miała mieć
przerwę w pracy, jednak w dniu 28 lipca Radni spotkali się na
sesji. Podczas obrad rozpatrzono następujące projekty uchwał:
– w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV:
ul. Partecznik, ul. Górnośląska, ul. Lipowa” oraz upoważnienia
Burmistrza Miasta Wisła do złożenia wniosku o dofinansowanie i zaakceptowania planu taryfowego dla zbiorowego odprowadzania ścieków, określonego w Studium Wykonalności dla
projektu (11 głosów „za” i 1 „przeciw”);
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (13 „za” – jednogłośnie);
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (jednogłośnie).
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Opracowanie projektu budżetu
na rok 2017
Burmistrz Miasta Wisła informuje, iż przystępuje do opracowania projektu budżetu Miasta Wisła na rok 2017.
Kontynuując realizowaną od wielu lat zasadę partycypacji
społeczeństwa w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz
Miasta Wisła zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem
miasta do składania wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2017 i ewentualnej ich kontynuacji w
latach kolejnych.
Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do dnia 21
września br., przy czym złożenie wniosku nie gwarantuje automatycznego uwzględnienia zadania w projekcie budżetu. Wnioski
można składać w Urzędzie Miejskim lub przez Internet. Więcej
informacji oraz dokumenty źródłowe dotyczące projektu budżetu
na rok 2017 są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta

Centrum Informacji Turystycznej
przeniesione
Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 lipca br. Centrum
Informacji Turystycznej w Wiśle zostało przeniesione z Domu
Zdrojowego do budynku obok (pomieszczenia po dawnej Aptece
– pod arkadami).
Wszystkich zainteresowanych turystów i mieszkańców zapraszamy do nowego punktu obsługi turystów, gdzie można otrzymać bezpłatnie informatory o naszym regionie oraz mapki Wisły,
a także nabyć wiele atrakcyjnych gadżetów i wypożyczyć rower
lub hulajnogę.
CIT jest czynny w następujące dni: poniedziałek – czwartek w
godz. 8:00–18:00, piątek – sobota w godz. 9:00–20:00, niedziela
w godz. 9:00–16:00. 				
(luki)

DLA KOGO
SREBRNA CIESZYNIANKA?
Informujemy, iż do dnia 15 września br. można zgłaszać kandydatury do Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.
Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej Cieszynianki przez gminę przysługuje wszystkim działającym
na jej terenie stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom
sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi (burmistrzowi) gminy (miasta). Każdy z podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane
na formularzu, dostępnym na stronie internetowej miasta (Strefa
mieszkańca à dział Miasto à zakładka Laur Srebrna Cieszynianka) lub w Urzędzie Miejskim w Wiśle oraz zawierać zgodę
kandydata na zgłoszenie do wyróżnienia i ujawnienie danych osobowych. Podmioty dokonują zgłoszenia kandydatów do Urzędu
Miasta Wisła.		
			
(luki)

Plac zabaw po liftingu
W lipcu zakończyła się wymiana urządzeń na placu zabaw
przy ul. Dębowej. W miejsce starych zostały zamontowane nowe
– zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, huśtawka oraz piaskownica. Zapraszamy!
Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS w Wiśle

fot. MZEAS w Wiśle

Z prac Rady Miasta Wisła

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

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

echo WISŁY
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LETNIA PROMOCJA WISŁY
W miesiącach lipiec i sierpień Miasto Wisła kontynuowało działania promocyjne, mające na celu zachęcenie turystów do odwiedzania naszej miejscowości. Główny kierunek promocji to telewizja.
W lecie kontynuowana była kampania reklamowa na antenach telewizyjnych, należących do grupy TVN. Spoty o naszym mieście były
emitowane w czerwcu i lipcu, a będą również w sierpniu i wrześniu m.in.
na kanałach TVN 24, TVN Style, TVN 7 czy 4Fun.tv. To jednak nie
wszystko. 17 lipca w naszym mieście realizowane były wejścia na żywo
podczas programu Dzień Dobry Wakacje na antenie TVN. Promowano
w nim tematy: FIS Grand Prix w skokach narciarskich, Mistrzostwa Europy Diverse Downhill Contest, pasterstwo podczas imprezy Wiślańsko
Bryndza, a także Mistrzostwa Świata Drwali. Wśród gości programu
znaleźli się Adam Małysz, Sławomir Łukasik – wicemistrz Europy w
downhillu, Tomasz Gagat – organizator Mistrzostw Europy w downhillu, Państwo Barbara i Jan Kędziorowie – gospodarze wyciągu Pasieki,
rzeźbiarz Grzegorz Michałek oraz Zespół Regionalny „Wisła”.
Kolejną anteną, na której promowano naszą miejscowość, była
Telewizja Polska. 6 sierpnia Wisła po raz kolejny gościła w programie „Pytanie na śniadanie” w TVP2. Wejścia na żywo tym razem
promowały 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej i Mistrzostwa Świata
Drwali. Natomiast walory i atrakcje miasta były zaprezentowane na
antenach TVP Kraków i TVP 3 w programie turystyczno–promocyjnym pod tytułem „Turystyczna Jazda”.
Miasto podjęło również działania promocyjne w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Świata Drwali. Artykuły promocyjne dotyczące Wisły i samej imprezy pojawiły się w magazynie branżowym
„Drwal”. Natomiast 26 września w siedzibie Lasów Państwowych
w Katowicach, przedstawiciele naszego miasta będą uczestniczyć w
dużej konferencji prasowej poświęconej MŚ Drwali.
Wisła także promowała TKB w gogle.pl. O imprezie informowano w najpopularniejszej na świecie wyszukiwarce oraz w usłudze
sieci reklamowej w województwach: śląskim, dolnośląskim i małopolskim.		
Ewa Zarychta – Kierownik Referatu PTKS

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Sierpień i wrzesień jak co roku obfituje w szereg imprez organizowanych na terenie Placu Hoffa i w Parku Kopczyńskiego. Apeluję
do zmotoryzowanych mieszkańców naszego miasta o pozostawienie
samochodu w miejscu zamieszkania lub o korzystanie z parkingów
usytuowanych poza centrum miasta.
Przypominamy właścicielom posesji o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi). Patrolując ulice miasta z niepokojem widzimy mieszkańców wypalających
pozostałości roślinne po uprzątnięciu terenu czy po wycinkach drzew.
Informujemy, iż od 1 lipca 2013 roku, gdy weszła w życie tzw. ustawa
śmieciowa, obowiązuje zakaz spalania. Straż Miejska przypomina, że
praktyka wypalania pozostałości roślinnych jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw i nie tylko traw, chodzi tu o wszystkie pozostałości roślinne (gałęzie, liście) jest wykroczeniem i może skutkować
wysokimi grzywnami do 500 zł. Samodzielne palenie gałęzi i liści
może stanowić zagrożenie pożarowe, a sąsiedzi mogą obawiać się, że
ogień ze źle strzeżonego „ogniska”, rozprzestrzeni się na inne nieruchomości, mają więc pełne prawo zawiadomić Straż Miejską o paleniu odpadów na terenie nieruchomości sąsiedniej. Palenie odpadów,
nawet gałęzi, które nie powodują szczególnie niekorzystnych emisji
do środowiska nie jest tożsame z unieszkodliwieniem odpadów. Palenie liści może z kolei powodować nieprzyjemne odory i mimo, że
teren będzie prawidłowo zabezpieczony i dozorowany, sąsiedzi też
mają prawo domagać się interwencji stosownych służb.
Przypominam, iż zgodnie z uchwałą z dnia 23 maja 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być kompostowane
lub gromadzone w workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu. Istnieje również możliwość dowozu we własnym zakresie odpadów do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle) otwarty w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6:00–17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00–15:00. Przywożąc
w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
należy okazać identyfikator z nadanym numerem ewidencyjnym.
Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o błąkających się, bezpańskich psach. W celu usprawnienia naszych działań prosimy właścicieli
czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przypadkach zaginięć
ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powiązać bezpańskiego psa z
jego właścicielem.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

fot. Tadeusz Papierzyński

„Umiem pływać” – zakończenie
realizacji projektu

TESCO DLA WISŁY
W drugiej połowie czerwca do Wisły zawitali pracownicy firmy
Tesco. Przy okazji pobytu w naszym mieście w dniu 27 czerwca grupa 400 osób wykonała szereg prac na rzecz Wisły.
Pracownicy firmy Tesco z Polski, Czech, Anglii, Słowacji i Węgier postanowili w ramach wolontariatu dokonać wielu użytecznych
prac. Zebrali śmieci na bulwarach rzeki Wisły od Nowej Osady do
Ustronia Polany, a także na głównych szlakach wiślańskich, umyli siedzenia, pomalowali ławki i parkiet w Amfiteatrze, pomalowali
rzeźby w Parku Kopczyńskiego, pomalowali ogrodzenia w Szkole
Podstawowej nr 5 w Jaworniku, plac zabaw przy Zespole Szkolno–
Przedszkolnym nr 1 w Głębcach oraz ławki i plac zabaw w Szkole
Podstawowej nr 2 w Czarnem. Całą akcję przygotowała i przeprowadziła firma Xtraining Sp. z o.o. z Wisły.
Serdecznie dziękujemy Pracownikom firmy Tesco za zaangażowanie i pracę na rzecz naszego miasta.			
(luki)
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Wraz z zakończeniem roku szkolnego zakończyła się realizacja
projektu pn.: „Hura! Umiem pływać” dofinansowanego ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. W ramach projektu zorganizowano łącznie 160 godzin
lekcyjnych zajęć nauki pływania dla uczniów klas III wszystkich wiślańskich szkół podstawowych – łącznie 88 uczniów.
Uczniowie podzieleni byli na 8 grup, dla każdej grupy odbyło się
20 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania. Zajęcia te odbywały się
na dwóch basenach – w DW Beskidy i OS Start. Nauka pływania oraz
dojazdy były bezpłatne dla uczestników. W realizacji projektu wzięli
udział instruktorzy, opiekunowie poszczególnych grup, wolontariusze
i koordynatorzy. Wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji projektu.
Sylwester Foltyn – Dyrektor MZEAS w Wiśle

Burmistrz Miasta Wisła
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1774 z późn.
zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta
Wisła w okresie od dnia 27 lipca 2016 do 16 sierpnia 2016 roku, na
tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.

Wiadomości

Wiślańska Bryndza

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

Mimo niezbyt korzystnej aury impreza pod nazwą „Wiślańska
Bryndza” na Pasiekach zgromadziła sporą liczbę ludzi. Spotkanie
poświęcone pokazowi serowarstwa i wytwarzania tradycyjnych serów, takich jak oscypek, gołka, redykołka, bunc (bundz) czy przede
wszystkim bryndza, prowadził Józef Michałek z Istebnej tłumaczący
zebranym na czym polegają różnice między poszczególnymi serami.
Pomagali mu Edward Krysta oraz Henryk Kukuczka.
Każdy z zebranych mógł spróbować i doświadczyć różnic w smaku poszczególnych wyrobów. Gospodarze wyciągu Pasieki – Barbara
i Jan Kędziorowie – przygotowali dla gości gulasz barani, placki z
blachy, kiełbaski z grilla, kaszoki czy buchtę i wiślańskie kołocze.
Całość wydarzenia uświetnili występami artystycznymi Zespół Regionalny „Wisła” oraz Grupa Śpiewacza „Grónie”. Wśród gości imprezy pojawili się również burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz radni
Paweł Brągiel, Bronisław Pinkas i Bronisław Szalbót.
Tadeusz Papierzyński

Wiślańska Akademia Aktywnych
zaprasza!
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Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.
Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery
z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!
Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych!
Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
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Wieści z biblioteki
Przemysław Skokowski, Autostopem przez
życie, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2014.
Przemysław Skokowski to dwudziestokilkuletni mieszkaniec Gdańska, który swoje zamiłowanie do podróżowania autostopem łączy ze społecznymi projektami. Swoje hobby realizuje już od kilku lat. Łącznie autostopem
przejechał już ponad sto tysięcy kilometrów. Autor w swojej książce
opisuje trwającą cztery miesiące podróż, podczas której przemierzył
26 000 kilometrów. Wyruszając w lipcu 2013 r. z Gdańska, zwiedził
Litwę, Łotwę, Rosję, Kazachstan, Kirgistan, Chiny, Laos, Tajlandię
i Birmę. Miejscem docelowym jego podróży były Indie. Podróżnik,
oprócz zwiedzania realizował także projekt „Postcards from Europe”
Odwiedzał sierocińce, wręczał dzieciom pocztówki od europejskich
wolontariuszy sprawiając radość wielu, poszkodowanym przez los
dzieciom. Wspomnienia autora przesycone pozytywną energia mogą
stanowić inspirację do własnych wyjazdów, a także ciekawą wakacyjną lekturę. Polecamy!
Bogna Wernichowska, Opowieści z pierścionkiem i welonem,
Wydawnictwo Arkana, Kraków 2016.
Ślubne wspomnienia to nie tylko opis samej ceremonii, ale przede
wszystkim historie o wspólnym życiu, rodzinach. Żona mogła wnieść
posag, zapewnić protekcję wysoko postawnych krewnych, mąż –
okazać się szczęśliwym w wyborze kariery, albo mieć dobrą rękę do
interesów czy gospodarowania… Tak też się zdarzało, o czym nieraz
wspominają pamiętniki ludzi sławnych i nieznanych. Kogo ciekawi
bieg życia odległych pokoleń pokazanych przez pryzmat familijnych
historii, których początkiem był dzień zaślubin, znajdzie na kartach
tej książki interesujące wątki. Warto przeczytać.
Barbara Kosmowska, Tru, Wydawnictwo Media Rodzina,
Poznań 2016.
Od dawna szukasz wartościowej lektury, która przypadłaby do
gustu zarówno Tobie drogi rodzicu, jak i dzieciom? Nie przeceniając
– „Tru” to strzał w dziesiątkę, nie tylko ze względu na treść, ale i na
urokliwe ilustracje wykonane przez Emilię Dziubak. Historia niosąca
prawdę, nakłaniająca do zastanowienia się nad sobą, ale też uwrażliwiająca na krzywdę innych. A i najważniejsze, zapomniałam dodać,
że głównym bohaterem jest mały zajączek. Ale to przecież szczegół,
„bo niby czym zając się różni od konia albo od księgowej z banku? I
koń, i księgowa czuliby się fatalnie, gdyby opuścił ich ktoś bliski…”.
Całym sercem polecam! 			
Oprac. MBP

Zabawy w bibliotece

fot. MBP w Wiśle

W ciągu pięciu dni od 4 do 8 lipca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wiśle naprawdę wiele się wydarzyło. Uczestnicy Letniej
Akademii Zabawy potwierdzają zgodnie – „To był wspaniały czas”.
Wszystkich pięć spotkań rozpoczynały zabawy integracyjne i gry
zespołowe na świeżym powietrzu, które sprzyjały poznawaniu osób w
grupie. Najwięcej emocji wzbudzały rywalizacje drużynowe, w których
to dzieci budowały wieże ze słomek, z klocków albo rzucały na odległość
rękawicą. Była gra w twistera, robienie gigantycznych baniek mydlanych,
kalambury i wiele innych zabaw. Po harcach drużyny odpoczywały przy
herbatce i ciasteczkach, po czym odczytywano wiersz dnia, który nawią-
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fot. MBP w Wiśle

Biblioteka poleca

Obchodzenie świąt publicznych
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 28 czerwca odbyło
się ostatnie przed przerwą wakacyjną spotkanie grupy dyskusyjnej.
Tym razem rozmowa toczyła się na temat obchodów świąt i uroczystości publicznych do 1989 roku.
Prelegentki Maria Szlaur–Bujok i Danuta Szczypka na wstępie przekazały informacje na temat odszukanych w kronikach i
dawnej prasie opisów uroczystości organizowanych niegdyś w
Wiśle. W czasach austriackich były to m.in. przyjazdy cesarza
Franciszka Józefa na Śląsk Cieszyński czy rocznice służby pastora Jerzego Mrowca. Po zakończeniu I wojny światowej uroczyście
witano, np. Komisję Koalicyjną w 1919 roku czy posłów śląskich
w 1923 roku. W okresie międzywojennym jako święto narodowe
obchodzono 3 Maja (rozpoczynając cykl wydarzeń capstrzykiem
już 2 maja), a także 11 listopada. Najczęstszą formą aktywności
były pochody organizacji społecznych, młodzieży i mieszkańców,
przemówienia i występy artystyczne (przedstawienia teatralne, filmy, zawody sportowe). Pochody zachowano w PRL, ale odbywały
się już nie 3 a 1 maja, przemówienia ciągnęły się o wiele dłużej, a
udział w nich był obowiązkowy.
Po przedstawieniu wybranych wydarzeń rozgorzała prawdziwa
dyskusja. W jej toku poruszano problem współczesnego szacunku
(lub jego braku) do państwa i symboli narodowych, i zawłaszczania
ich przez niektóre organizacje. Rozważano, które elementy obchodów świąt narodowych z okresu międzywojennego można przenieść
do naszych czasów. Watro było dyskutować! Na kolejne spotkanie,
podczas którego omawiane będą dzieje turystyki w Wiśle, zapraszamy po wakacjach 27 września na godz. 16.00.		
(drc)
zywał swym tematem do pracy plastycznej, jaką należało wykonać. Ten
punkt programu sprzyjał ujawnianiu talentów. I tak podczas pierwszego
spotkania dzieci wykonały misterne wycinanki z kolorowych papierów.
Niektórzy intuicyjnie wycinali wzorki nie planując motywu, natomiast
ambitni posługując się szablonami tworzyli wycinankowe cacka.
Drugie spotkanie przebiegło pod znakiem japońskiej sztuki składania
papieru czyli origami. Nowością dla większości był materiał wyjściowy,
bowiem przygotowanie zestawy kółek należało poskładać i zbudować
w kompozycję ukazującą zwierzę, postać z bajki lub motywy roślinne.
Trzecie zajęcia przyniosły nieco wiedzy na temat sgraffito, czyli znanej
już w starożytności sztuki zdobniczej polegającej na nakładaniu kolorowych warstw tynku po czym zeskrobywaniu wierzchniej, tak by uzyskać
wielobarwny efekt. Ściany biblioteki na szczęście nie zostały naruszone,
bo technikę sgraffito przeniesiono na kartki papieru. Podczas czwartego
dnia LAZ grupa zmierzyła się z projektowaniem kolażu przedstawiającego pejzaż. Przy użyciu skrawków materiałów, gazet i włóczek powstały ciekawe widoki górskie, morskie, ale i zupełnie surrealistyczne.
Na zakończenie biblioteka przygotowała uczestnikom niespodziankę w
postaci fotografii, którą każdy uczestnik wkleił sobie do albumu własnoręcznie zrobionego techniką scrapbookingu. Ostatecznym przypieczętowaniem przyjaźni nawiązanych podczas Letniej Akademii Zabawy było
zebranie podpisów do pamiątkowych albumów.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom za udział w zajęciach, a
szczególnie Kasi Kuszel, która pomagała w realizacji zabaw na świeżym powietrzu.				
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Drugi wykład w ramach tegorocznej Wakacyjnej Akademii Kultury miał miejsce 21 lipca w wiślańskiej bibliotece. Gościem i jednocześnie prelegentem był prof. dr hab. Zbigniew Greń, pochodzący z Brennej dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, który
przedstawił temat „Język polski i język czeski – tysiąc lat sąsiedztwa”.
O wspólnych korzeniach i dziedzictwie leksykalnym obu języków, traktował krótki wstęp slawistyczny. Następnie na przykładach
poszczególnych słów Profesor tłumaczył co polszczyzna zapożyczyła
z języka czeskiego w okresie od średniowiecza po wiek XVI, a co
oddaliśmy sąsiadom w wieku XIX. Mało kto bowiem orientuje się, że
język czeski, odradzając się po długim okresie upadku, wielu słów i
terminów poszukiwał w pokrewnych językach słowiańskich, zwłaszcza w polszczyźnie. Czescy językoznawcy i przedstawiciele odrodzenia narodowego całymi garściami czerpali ze słownika polskiego leksykografa Samuela Bogumiła Linde, a kontakty naukowe i kulturalne
pomiędzy obu krajami był niezwykle ożywione. Trzecia część wykładu objęła tematykę językową na pograniczu polsko–czesko–słowackim, czyli Śląsku Cieszyńskim. Profesor analizował staroczeskie
archiwalia zawierające teksty zapisane polską gwarą cieszyńską i na
wybranych przykładach pokazał, w jaki sposób język czeski funkcjonował w dokumentach cieszyńskiej kancelarii książęcej. Jako język
urzędowy Korony Czeskiej dominował w tutejszej administracji, ale
polski jako język miejscowej ludności przebija się przez te teksty dowodząc swej pierwotnej obecności na Śląsku Cieszyńskim.
Po wykładzie wywiązała się ożywiona dyskusja nad problemami
języka na pograniczu. Padło szereg ciekawych pytań i odpowiedzi, a
wśród uczestników rozlosowano książki przekazane przez Księgarnię
Polon Wydziału Polonistyki UW. Kupony rabatowe na zakupy w tej
księgarni internetowej można jeszcze otrzymać w bibliotece.
Dziękujemy prof. Zbigniewowi Greniowi za interesujący wykład
a uczestnikom za przybycie i udział w dyskusji.		
(drc)

Prof. dr hab. Zbigniew Greń – językoznawca, slawista, bohemista ur. w Brennej. Badacz języka czeskiego i słowackiego, ale także gwary cieszyńskiej oraz historii języka na Śląsku Cieszyńskim.
Autor 5 książek autorskich i ponad 100 publikacji, redaktor i współredaktor prac naukowych i słowników. Zakresy działalności naukowej to: językoznawstwo slawistyczne, zwłaszcza bohemistyczne
oraz śląskoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki
pogranicza śląsko–czesko–słowackiego na Śląsku Cieszyńskim, zaś
płaszczyzny opisu języka to: socjolingwistyka, leksykologia, dialektologia, semantyka i składnia w ujęciu porównawczym czesko–polskim i przy podejściu interdyscyplinarnym, w tym relacje między
językiem i tożsamością.
Doktorat obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitację w
Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, tytuł profesora otrzymał w 2009 roku. Był dyrektorem Instytutu Slawistyki PAN, prodziekanem a obecnie dziekanem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego.

fot. MBP w Wiśle

Wakacyjna Akademia
Kultury

Wystawa o Janie Husie
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 29 czerwca otwarto
wystawę poświęconą życiu i działalności Jana Husa (1370–1415).
Czeski reformator Kościoła, uczony i pisarz 6 lipca 1415 roku został
spalony na stosie podczas Soboru w Konstancji. 600. rocznicę tego
wydarzenia, niezwykle ważnego dla historii państwa czeskiego, nasi
południowi sąsiedzi obchodzili w ubiegłym roku. Jedną z przygotowanych z tej okazji wystaw można oglądać w bibliotece.
Ekspozycja pt. „Jan Hus – 600 lat później” przygotowana przez
pracowników Muzeum Husytów w Taborze składa się z 17 paneli
zwierających tekst i ilustracje. Działalność Jana Husa przedstawiona
została na tle sytuacji politycznej w Europie i kryzysu schizmy w
Kościele. Nie zapomniano również o związkach z Królestwem Polskim i słowach Jana Pawła II, który w 1999 roku wyraził żal z powodu męczeńskiej śmierci czeskiego reformatora.
Otwarciu wystawy towarzyszył wykład, wygłoszony przez Annę
Radwan, tłumaczkę tekstów zamieszczonych na panelach wystawowych i specjalistkę do spraw programowych i organizacji wydarzeń
kulturalnych w Czeskim Centrum działającym przy Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie. Prelegentka przedstawiła obecny stan
świadomości Czechów, dla których Jan Hus pozostaje postacią z panteonu narodowego, symbolem czeskiej tożsamości i bohaterem walki
o niezależność państwową, a także uczonym, pisarzem i reformatorem ortografii. Mniej pamięta się o jego postulatach teologicznych,
które dla niego samego były najważniejsze.
Na prośbę dyrektor biblioteki głos zabrał także jeden ze słuchaczy
wykładu – prof. dr hab. Sławomir Gawlas z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego, goszczący właśnie w Wiśle. Dzięki temu
zebrani mieli okazję wysłuchać pasjonującej opowieści o związkach
dynastycznych i sytuacji w średniowiecznej Europie, która umożliwiła nie tylko działalność Jana Husa, ale także niebywałe rozszerzenie
się jego nauki.
Wykład i wystawa rozpoczęły tegoroczną edycję Wakacyjnej
Akademii Kultury, która odbywa się od 2012 roku.
(drc)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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W związku z wznowieniem prac nad Monografią Wisły na łamach
„Echa” w nowej rubryce prezentować będziemy ciekawsze fragmenty
publikacji już wydanych przez Miasto Wisła. W serii monografii ukazały
się dotąd trzy tomy monograficzne, dwa z serii „Materiały do Monografii
Wisły” i jeden z cyklu „Źródła do dziejów Wisły”. Na początek proponujemy lekturę fragmentów z ostatniej podserii, w której opublikowano
pierwszą część „Protokołów Wydziału Gminnego Wisły 1885–1919”.
Jesienią tego roku planowane jest wydanie części drugiej, dlatego jako
pierwsze proponujemy te fragmenty protokołów, czyli zapisów posiedzeń i postanowień ówczesnych wiślańskich radnych, które mają znaczenie dla rozwoju Wisły jako miejscowości turystycznej. Ten temat będzie
pojawiał się w kolejnej części, która obejmuje lata 1919–1934. Mamy
nadzieję, że publikowane fragmenty zachęcą Czytelników „Echa” do
lektury całości dzieła już wydanego i rozbudzą ciekawość odnośnie do
kolejnej jego części.
Posiedzenie, dnia 31. grudnia 1889.
Przytomni: P[aweł] Raszka jako przewodniczący, Max Schreiber,
Jan Pilch [81], Jerzy Kubisz, Jan Szalbot [373], P[aweł] Podżorski [71],
Jerzy Cieślar [404], Andrzej Cieślar [403], Jan Szarzec [440], P[aweł]
Szturc [253], Paweł Polok [219], Jan Cieślar [317], Jan Raszka, Jan Urbanek, A[ndrzej] Raschka, a zamiast do Nawsia przesiedlonego wydziałowego Ferdynanda Malcher, obrany został zastępca, pan fararz1 Jerzy
Mrowiec przez los, razem 16
nieprzytomni: Adam Pustowka i Paweł Pilch N 48.
Maurycy Roth2 N 72 z Wisły, podał prośbę do Starostwa w Bielsku o
koncesyę na hotel, który chce umieścić w nowym budynku drewnianym.
Starostwo doręczyło prośbę tę przełożeństwu gminnemu z tym nakazem, w posiedzeniu wydziału gminnego uchwalić
– jeżeli ten hotel jest potrzebny,
– jeżeli go można policyjnie doglądać,
– jeżeli budynek, w którym Roth zamierza hotel umieścić, jest odpowiedny.
Na pierwsze pytanie odpowiada zgromadzenie jednogłośnie, że hotel u Rotha nie jest potrzebny, ponieważ po blisku są 4 gospody t.j. na N
72, 73, 248 i 264, które potrzeby publiczności wcale kontentują a ponieważ komunikacya cudzych w Wiśle żadnego znaczenia nie ma, bowiem
w zimie żaden nie przychodzi, a jeżeli kto w lecie przybywa, tedy jedzie
do gospody arcyksią[żęcej] w Rzekach3, gdzie jest okolica dla każdego
bardzo zajmująca, a chociażby ten lokal policyjnie mógł być doglądany,
tedy jednak budynek, który się bardziej rowna szopie niż gospodzie, nie
jest pod żadnym względem odpowiedny. Więc jest przekonanie wydziału
gminnego, że M. Roth idzie o to, żeby koncesyę na się zdybać a potem
pod nazwą „hotel”, tem więcej lud do siebie wabić, jak najwięcej trunków
sprzedać, zatem realności tych, co nie mogą długow wodczanych zapłacić,
fantować4, w drodze egzekucyi sprzedawać i tak gminę niszczyć.
2. Zuzanna Szturc, po Jerzym Szturcu ma iść na chałupy do Jawornika, a Paweł Szturc do Kopydły.
Ewa Raszka na Chomonciorce5 dostanie 4 reńskie.
Zuzanna Cieślar N 448 dostanie kyrpce
Na dziecię Maryna Wiselka N 161 płacić 6 reńskie.
( – ) A[ndrzej] Raschka ( – ) Paweł Raszka fojt6
( – ) Max Schreiber
( – ) Jan Pilch
Monografię Wisły można nabywać w wiślańskiej księgarni oraz w
Wiślańskim Centrum Kultury przy pl. Hoffa 3. Zapraszamy mieszkańców Wisły i turystów!
1

2

3

4
5
6
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Fararz gwar. ksiądz, pastor.

Maurycy Roth (1854– ?) syn Józefa. Kupiec prowadzący w Wiśle
sklep towarów mieszanych, gospodę oraz pocztę. Pochodził z rodziny
żydowskiej cieszącej się szacunkiem wśród mieszkańców wsi. Przez
wiele lat był wybierany do Wydziału gminnego.
Rzeka – wioska w Beskidzie Śląskim sąsiadująca ze Śmiłowicami
(obecnie Zaolzie, Czechy). [Tu jednak chodzi o przysiółek w Wiśle
połączenie Białej i Czarnej Wisełki – przyp. red.].
Fantować gwar. licytować.
Chomónciorka – nazwa przysiółka w Malince.
Fojt gwar. wójt.
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Nie trać czasu na kiepski
fundament
Ponad 800 kobiet zgromadzonych 2 lipca w Hotelu Gołębiewski
w Wiśle miało możliwość przeżycia szczególnego czasu wyciszenia,
rozważania czy też zastanowienia się, na czym budują swoje życie,
na jakim fundamencie. Już na samym początku, po smacznym śniadaniu w formie bufetu, w tematykę tegorocznego spotkania wprowadziły Lidia Czyż i Bogusława Król, przedstawicielki organizatorów
przedsięwzięcia – Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle Malince i Stowarzyszenia Deorcordings.
Ciekawy wykład Małgorzaty Olszewskiej i poruszające świadectwo Beaty Marczak, zaangażowanych w służbę dla kobiet w ramach
wrocławskiego Forum Kobiet, jak również wspaniały recital Beaty
Bednarz, wokalistki, laureatki i gościa wielu festiwali, skoncentrowane były na jednej zasadniczej kwestii – powierzenia swojego życia
Panu Bogu. Wiara w Jego zbawcze dzieło na krzyżu, żywa, osobista
relacja z Nim pielęgnowana przez całe życie to jedyny fundament
dający poczucie pokoju, radości i harmonii.
Podczas spotkania wyjątkowe kobiety podzieliły się swoimi trudnymi, często wręcz traumatycznymi doświadczeniami, aby dać świadectwo, w jaki sposób Pan Bóg przeprowadził je przez problemy i tragedie.
Każda wskazywała na nieodzowny warunek Bożej pomocy, a mianowicie nawrócenia i powierzenia się Panu. Wtedy można przejść przez
ciężką chorobę, śmierć bliskiej osoby czy też poddać się woli Bożej niezależnie od tego, czy jest ona zgodna z naszymi ludzkimi planami, mając
świadomość, że Pan jest z nami bez względu na okoliczności.
Niepowtarzalnym dopełnieniem były śpiewane przez Beatę Bednarz pieśni, których słowa stanowiły muzyczne potwierdzenie wystąpień. Tego dnia sala konferencyjna w Hotelu Gołębiewski wypełniła
się głosami 800 kobiet śpiewających wspólnie m.in. pieśni: „Jesteśmy Panie kapłaństwem twym” czy też „Tylko Ty, Panie jesteś fundamentem”.				
Marzena Brózda
Podczas Śniadania dla Kobiet miała miejsce promocja książki
wiślańskiej powieściopisarki Lidii Czyż „Pozostała tylko nadzieja”.
Jest to poruszająca powieść o wierze, która jest pewnością, o nadziei,
która nie zawodzi i o miłości zdolnej poświęcić życie. Choć wydaje
się to nieprawdopodobne, ta historia wydarzyła się naprawdę. Bohaterka, obecnie młoda kobieta, opowiada historię swojego życia,
w którym doświadczyła przemocy, upokorzenia i uzależnienia. Przy
życiu utrzymywała ją myśl, że kiedyś zdoła odnaleźć ukochanego
ojca. Gdy w końcu spełniło się jej pragnienie, odkryła, że w głębi duszy szukała czegoś więcej: „Jestem pewna, że gdybym nie cierpiała,
może nigdy nie szukałabym tak rozpaczliwie ojca i jego miłości, a
właśnie szukając go, znalazłam miłość doskonałą i bezwarunkową”
– mówi bohaterka książki, która swoim poruszającym świadectwem
życia dzieliła się kilka lat temu w Wiśle.
Książka jest do zakupienia w wiślańskiej księgarni ap. Piotra oraz
przez Internet (warto.com.pl).			
Ks. Leszek Czyż

fot. mat. prasowe

Monografia Wisły

Kadra „Stalmacha”
wzbogacona językowo

To był jeden z pięknych majowych dni. Ktoś zauważył psa leżącego na kamieniu w dole rzeki Biała Wisełka. Pies wyglądał na
nieżywego. Ktoś przejął się losem zwierzaka i zawiadomił Straż
Miejską. Kiedy na miejsce przyjechali funkcjonariusze i weterynarz,
zabrali psa do lecznicy. Po zbadaniu zwierzęcia okazało się, że jest
to starsza sunia w bardzo złej kondycji zdrowotnej. Weterynarz od
razu zajął się zwierzęciem. Została operowana i poddana wszelkim
badaniom. Stan skóry, sierści i uzębienia był fatalny...
Szczęście w nieszczęściu starsza sunia znalazła kochający dom i
opiekę do końca swoich dni. Niestety smutny jest fakt, iż po zachowaniu psinki można wnioskować, że została wyrzucona z samochodu! To tylko przypuszczenia, ale jakże smutne i okrutne! Sonia, bo
takie nadano imię suczce, świetnie odnajduje się w nowym domu z
nowymi opiekunami. Jest wdzięczną i mądrą sunią, dogaduje się z
młodszą suczka rezydentką. Z dnia na dzień odzyskuje siły i radość
życia. Jej zły stan zdrowia wskazywał, że Sonia pewnie długo szukała
właściciela walcząc o przetrwanie...
Sonia to przykład psa bez nadziei na dom. Dlatego rozmyślam nad
nami ludźmi. Standardowe myślenie przeciętnego człowieka o posiadaniu psa zaczyna się od szukania psów rasowych, potem „bo musi
być szczeniak”, potem może znajdą się wyjątki, które stwierdzą, że w
sumie może być szczeniak ze schroniska. Potem jeszcze są tacy, którzy
stwierdzą, że ze schroniska „ale taki do roku”. Na pytanie „czemu nie
może być starszy?” ludzie zazwyczaj odpowiadają, że się nie przyzwyczai, że będzie uciekał, że nie będzie słuchał, a nawet, że będzie agresywny! Są i tacy, którzy sprawę traktują bardzo egoistycznie „starszy
szybciej umrze i będę znowu przeżywać”. A czy ktoś zastanowił się
nad tymi w sumie ok. 90% psami w schronisku, które mają zazwyczaj
ponad 2 lata, przed którymi całe życie za kratkami, które mają minimalne szanse na adopcję? Ktoś pomyślał, że ich śmierci nikt nawet nie
zauważy? Że przepadną, zapomniane, niekochane… Monika Miring

fot. LO im. P. Stalmacha w Wiśle

W dniach 10–23 lipca grupa dziewięciu nauczycieli wiślańskiego
Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha brała udział w intensywnych kursach języka angielskiego na różnych poziomach oraz w
zajęciach z nowoczesnych metod nauczania. Efektem odbytego szkolenia będą zajęcia w języku angielskim lub z jego elementami oraz z
innowacyjnymi metodami nauczania CLIL prowadzone od początku
nowego roku szkolnego 2016/2017.
Szkolenie odbyło się w Exeter, w południowo–zachodniej Anglii, dzięki pozyskanym funduszom ze środków unijnych na projekt
edukacyjny z programu POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej. Wielu nauczycieli po raz pierwszy brało udział w tego typu mobilności i zostało
zachęconych do udziału w podobnych szkoleniach w przyszłości.
Dzięki wielonarodowościowym grupom uczestnicy nawiązali także
kontakty z nauczycielami z innych krajów Europy, nabyli płynności językowej i pewności siebie. Oprócz codziennych intensywnych
zajęć uczestnicy mieli również możliwość zwiedzić urocze zakątki
Devon, Kornwalii i Londynu.
Warto przy tej okazji dodać, że liceum z Wisły przoduje w pozyskiwaniu funduszy unijnych w Powiecie Cieszyńskim.
Janina Podżorska

HISTORIA PSA ZAPOMNIANEGO

Msza w amfiteatrze

fot. Natalia Bujok

Z okazji Światowych Dni Młodzieży, 22 lipca w Amfiteatrze im.
Stanisława Hadyny odprawiono mszę świętą, w której uczestniczyło prawie tysiąc osób. W ceremonii udział wzięli pielgrzymi, którzy odwiedzają diecezję bielsko–żywiecką. Młodzi ludzie, głównie z
Włoch, zwiedzali także ciekawe miejsca w Wiśle.		
(luki)

PRZYGARNIJ MNIE!
Od dwóch lat siedzę i czekam w schronisku. Zza krat wypatruję osoby, która weźmie mnie do domu. Mam dopiero 3 lata, a już
bardzo posiwiałem... z tęsknoty i smutku. Kiedy byłem maleńkim
szczeniakiem trafiłem do patologicznej rodziny jako zabawka dla
dzieci. Kiedy przestałem być maskotką musiałem biegać po okolicy i szukać pożywienia, bo
w domu przestano się mną
kompletnie interesować. W
końcu ktoś zadzwonił i zabrano mnie do schroniska.
Tutaj nadano mi imię Boro i
tak już 2 długie lata ze smutkiem wypatruję mojego najlepszego przyjaciela, żeby
zabrał mnie do domu.
Kontakt w sprawie adopcji:
Tel: 883 299 582
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13 lipca w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle
odbył się wernisaż wystawy rzeźb znanego cieszyńskiego twórcy ludowego, Józefa Szypuły. Zaprezentowane w sali wystaw czasowych
muzeum prace artysty z Czechowic–Dziedzic, laureata prestiżowej
nagrody im. Oskara Kolberga (2005) to fenomenalne rzeźby nagradzane na wielu konkursach.
Józef Szypuła realizuje swoja artystyczną pasję od ponad trzydziestu lat. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem, pracował
również w zawodzie spawacza, ślusarza oraz w dziale BHP walcowni
metali. Początkowo rzeźbienie w drewnie było dla niego formą relaksu, z czasem zaczął czynnie udzielać się w środowisku związanym
ze sztuką ludową. Swoje rzeźby po raz pierwszy zaprezentował na
II. Prezentacjach Twórczości Robotniczej woj. Bielskiego w 1986 r.,
zdobywając nagrodę publiczności. Szybko został zauważony również przez znawców. W 1988 roku został przyjęty do Stowarzyszenia
Twórców Ludowych.
Józef Szypuła jest
cenionym artystą, który
stworzył własny, wyrazisty styl, nawiązujący do
tradycyjnej rzeźby ludowej. Rzeźbi głównie w
drzewie lipowym. Jego
prace pod względem formy są zróżnicowane –
mamy tu rzeźby figuralne
pojedyncze,
grupowe,
płaskorzeźby. Forma jest
dla Józefa Szypuły równie ważna jak temat jego
prac – są one dokładnie
przemyślane i wykonane, i to pod względem kształtu, co i treści. Rzeźba przedstawiająca
pracę w kuźni jest tego dobrym przykładem. Wykonana w jednym
kawałku drewna prezentuje trzy, jakby osobne scenki – wykuwanie
podkowy, podkucie konia i pracę przy miechu kowalskim. Układ
przestrzenny tych scenek, na linii koła, przywodzi na myśl ruchome
szopki. W pracach Józefa Szypuły widać dużą umiejętność twórczą
zarówno przy drobnych formach – figurki Świętej Rodziny, pastuszków, trzech króli, aniołów, jak i przy monumentalnych. Na wystawie
prezentujemy tryptyk ołtarzowy o wysokości prawie dwóch metrów,
z umieszczonymi w skrzydłach obrazami na szkle autorstwa żony artysty, Rozalii Szypuły. Praca ta otrzymała wysoką ocenę na międzynarodowym konkursie „Patroni Europy w sztuce” w 2001 r.
W twórczości Józefa Szypuły ważnym elementem obok formy i
treści jest kolor. Wszystkie prace czechowickiego artysty są polichromowane. W tej sztuce nie ogranicza się wyłącznie do ogółu, barwa
jest sposobem na wydobycie, bądź nadanie detalu rzeźbie. Pióra w
skrzydłach Anioła Stróża uzyskały dodatkowy wymiar dzięki stopniowemu przechodzeniu koloru.
W dorobku Józefa Szypuły istotną część stanowią rzeźby o tematyce sakralnej – Matka Boska, Frasobliwy, Ukrzyżowany, Święta Rodzina, święci. Na szczególną uwagę zasługują umieszczone w
kapliczkach skrzynkowych Pieta i Krucyfiks, które wykazują cechy
charakterystyczne dla prymitywizmu ludowego. Na wystawie obejrzeć można również prace przywołujące tradycyjne zwyczaje i obrzędy cieszyńskie.
Na otwarciu wystawy pojawili się rzeźbiarze z naszego regionu:
Paweł Jałowiczor, Mieczysław Tutaj, Mieczysław Kamieniarz, Stanisław Kwaśny i Jan Kocyan. Twórczość Józefa Szypuły pod kątem
etnograficznym omówiła kurator wystawy, Małgorzata Kiereś.
Wystawa prezentowana jest w muzeum od 13 lipca do 31 sierpnia
2016 r. 			
Sylwia Tumidajska

Na dachu Wisły – tarasie górnej stacji kolei linowej na Skolnitym i
Pod Piramidą na Kamiennym postanowili w tym roku spotkać się mieszkańcy Osiedla nr 1 z Wisły Centrum.
Osiedle obejmuje obszar od Góry Cieślar na granicy polsko–czeskiej
poprzez dolinę Dziechcinki, Oazę, Jarzębatą, Centrum do Góry Kamienny oraz od Piły do Kopydła. Osiedlowe festyny zwykle odbywały się w
dolinie, na grillowisku Hotelu Gołębiewski, jednak tym razem organizatorzy postanowili połączyć góralską watrą przeciwległe szczyty Kamiennego i Skolnitego, na który można było się udać po promocyjnej cenie
wygodną kanapą.
Imprezę otworzył koncert wiślańskiej kapeli „Wista” pod kierunkiem
Marcina Cieślara, która zaprezentowała słuchaczom wiązkę tradycyjnych
góralskich pieśniczek. Gdy rozpalono watry, wypatrywano dymu i ognia na
przeciwległych szczytach. Nad gastronomią czuwał zespół gazdy Janusza
Tyszkowskiego, serwujący smaczny żurek, steki i kiełbaski z rożna. Pod Piramidą królował rosół z kury, a kiełbaski pieczono na patyku przy ognisku,
które usytuowane było przy torze offroadowym. Towarzystwo Miłośników
Wisły przeprowadziło konkurs wiedzy o Wiśle na wesoło. Ufundowanymi nagrodami i upominkami podzieliły się rodziny Cieślarów, Ryjaków,
Zembolów i Szalbótów. Nagrodę główną – maskotkę Wisły „Wiślaczka”
odebrał Michał Szalbót. Atrakcją dla dzieci było nieodpłatne korzystanie z
urządzeń rekreacyjnych oraz możliwość paradowania z pomalowaną przez
panią Renię buzią. Do późnych godzin nocnych bawiono się na tanecznej
binie przy muzyce DJ Roberta i śpiewano ogniskowe piosenki.
Uczestnicy spotkania długo będą pamiętać wspaniałą pogodę, przepiękne panoramy na okalające Wisłę góry i rodzinną atmosferę stworzoną przez gospodarzy Państwa Tyszkowskich na Skolnitym i Państwa
Bujoków na Kamiennym.		
Grażyna Pruska
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fot. Grażyna Pruska

Górolsko watra połączyła
dwa szczyty

PARADOWALI KOLONIŚCI
5 lipca na wiślańskim placu Hoffa odbyła się pierwsza tegoroczna Parada Kolonistów z Wiślaczkiem na czele. W tym słonecznym dniu na rynku zaprezentowały się kolonie z Bytomia, Zielonej Góry, Ustki, Słupska,
Olsztyna i Katowic. Podczas parady swoje utwory zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Drzewicy pod batutą Katarzyny Wiolarowskiej.
W świetnej zabawie wzięło udział ok. 200 kolonistów, którzy prezentowali
wakacyjne okrzyki oraz brali udział w nauce tańca belgijskiego.
Kolejna Parada Kolonistów odbyła się 20 lipca. Także w ten dzień
nie brakowało tańca, śpiewu i dobrej zabawy.
Piotr Byrt

fot. Karina Mastalerz-Kolasińska

fot. Muzeum Beskidzkie w Wiśle

MARZENIA ZAKLĘTE
W LIPOWYM DRZEWIE

PRYWATKA PRL–u

fot. WCK

fot. WCK

W dniach 15–17 lipca w Wiśle odbyła się kolejna Prywatka
PRL–u. Impreza jak co roku cieszyła się dużą popularnością. Pomimo niepogody w centrum zjawiło się wiele osób, a na przybyłych
czekało mnóstwo atrakcji.
Od samego początku wydarzenia jego organizatorzy z Wiślańskiego Centrum Kultury przygotowali wiele niespodzianek. Przez
cały weekend można było kupować Lody Bambino, odwiedzić Bar

fot. WCK

pojazdy zabytkowe rodem z PRL–u. Samochody i motocykle o zapomnianych kształtach, można było podziwiać także na placu Hoffa
podczas plenerowej wystawy. Na trasę ruszyły również jednoślady.
W kolejnej edycji Rowerowego Rajdu Retro wzięli udział najwięksi
zapaleńcy, których nie wystraszył nawet deszcz. Zgodnie z tradycją,

Wiślańskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje za pomoc w
organizacji imprezy następującym osobom: Maciej Bieniek, Edward
Wisełka, Małgorzata Kiereś, Andrzej Wąsowicz, Tadeusz Bagiński ,
Danuta Zawada, Wojciech Mszyca, Janusz Folga, Kazimierz Karasiewicz, Tomasz Pepłowski, Rafał Martynek, Zenon Zembol, Barbara Barysz–Solipiwko oraz firmie Radfahrtruppe – Rowery zabytkowe
z Zabrza.
Dorota Jamrozińska

fot. WCK

fot. WCK

fot. WCK

Mleczny i Pewex, przejechać się oryginalnym PRL–owskim „ogórkiem” lub wypić wodę z saturatora. Zjawiła się także grupa rajdowych Fiatów 126p, czyli popularnych „maluchów”, których kierowcy dali popis umiejętności podczas manewrów na płycie placu Hoffa.
W tym roku dodatkowo chętni mogli spróbować swoich umiejętności i uzyskać certyfikat czeladnika podczas „zajęć praktyczno–technicznych”. Ponadto w trasę rajdową na linii Wisła–Istebna ruszyły

po rajdzie uhonorowani zostali najmłodsi, najstarsi i najbardziej „retro–zakręceni” zawodnicy. Nim jednak stare rowery ruszyły w trasę,
na wiślańskim rynku można było oglądać odnowione modele, swoją
historią sięgające nawet okresu przed PRL–owskiego.
Prywatka PRL–u to także muzyka z tamtych lat. Przez trzy dni na
rynku i w wiślańskim amfiteatrze odbywały się koncerty o wymownych tytułach: „Za czym ta kolejka stoi” czy „Ukochany kraj, umiłowany kraj”. Gościem specjalnym imprezy była belgijska grupa Imago
Tijl, która przez dwa dni dała popis swoich umiejętności tanecznych.
Imprezie towarzyszyła wystawa w Galeryjce WCK o tytule „Życie
w PRL–u”. Ekspozycja, na której można obejrzeć wiele ciekawych
przedmiotów rodem z PRL, czynna jest do końca sierpnia.
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Sport

SUKCES MACIEJA KOTA
I NORWEGÓW

Tom Hilde, Joachim Hauer i Anders Fannemel, która uzyskała
łączną notę 910,2 pkt. 2. miejsce zajęła Słowenia – 901,2 pkt.,
a 3. Niemcy – 878,3 pkt. Polska w składzie Klemens Murańka,
Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot zajęła 6. lokatę z notą
831,8 pkt. Indywidualnie najlepsze skoki oddał Norweg Anders
Fannemel, który fruwał na odległość 127 i 134 m.

fot. Łukasz Bielski

i wziąć udział w tradycyjnej ceremonii wręczania numerów startowych. Na scenie pojawili się: Austriacy Stefan Kraft, Michael
Hayboeck i Clemens Aigner, Czech Jakub Janda, Słoweniec Jaka
Hvala, Niemiec Andreas Wellinger, Japończyk Ryoyu Kobayashi,
Szwajcar Gregor Deschwanden oraz Polacy Maciej Kot i Kamil
Stoch. Po wręczeniu plastronów zagrał zespół Akord.
22 lipca rozegrano konkurs drużynowy, w którym udział
wzięło 10 reprezentacji: Austria, Czechy, Finlandia, Japonia, Kazachstan, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia i Szwajcaria. Najlepsza okazała się Norwegia w składzie Johann Andre Forfang,

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Za nami kolejny udany weekend ze skokami narciarskimi w
Wiśle. W dniach 22–23 lipca na skoczni im. Adama Małysza odbyły się zawody FIS Grand Prix 2016.
Pierwszym bohaterem imprezy był Anders Fannemel. Norweg
skokiem na odległość 137,5 metra ustanowił letni rekord obiektu i bezapelacyjnie wygrał kwalifikacje poprzedzające konkursy.
Po nich „dziesiątka” najlepszych skoczków obecnej edycji FIS
Grand Prix przyjechała na plac Hoffa, by przywitać się z kibicami
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fot. Łukasz Bielski

zajął Norweg Anders Fannemel, który za próby na 131 i 126,5 m
uzyskał notę 245,7 pkt., a skład podium uzupełnił Niemiec Andreas Wellinger, który lądował na liniach oznaczających 126 i 125 m
i otrzymał notę 241,8 pkt.
– Z dnia na dzień czułem się tutaj lepiej, bo skoki treningowe
i w kwalifikacjach nie były dobre, a konkurs drużynowy był dla
nas troszkę pechowy. Moje skoki były jednak coraz lepsze. Cieszę
się, że ktoś z Polaków stanął na podium. Należało się to kibicom
– powiedział Maciej Kot.
Oprócz triumfatora punkty w zawodach wywalczyło jeszcze
czterech reprezentantów Polski: 7. Jan Ziobro, 10. Kamil Stoch,
20. Jakub Wolny i 21. Andrzej Stękała. Jedyny wiślanin w konkursie Piotr Żyła (Aleksander Zniszczoł przepadł w kwalifikacjach) po skoku na odległość 112 m (nota 86,2 pkt.) zajął odległą
43. pozycję.
Oba konkursy w Wiśle jak zwykle toczyły się przy ogłuszającym dopingu licznej publiczności. Po raz kolejny polscy kibice
pokazali, że kochają skoki narciarskie.
(luki)

fot. Łukasz Bielski

– Wszystkim nam skacze się dobrze, jesteśmy bardzo zadowoleni z naszego wyniku. Miałem odrobinę obaw, ale okazało
się, że wszyscy spisaliśmy się bardzo dobrze i zajęliśmy pierwsze
miejsce – mówił na konferencji prasowej Johann Andre Forfang z
reprezentacji Norwegii.
23 lipca toczyła się rywalizacja w konkursie indywidualnym.
Przy pięknej pogodzie i wypełnionych kibicami trybunach zawodnicy oddawali dalekie skoki. Biało–czerwoni kibice mieli tego
dnia powody do radości, gdyż drugim bohaterem weekendu okazał się Maciej Kot, który po skokach na odległość 133,5 i 127 m
triumfował w zawodach. Polak uzyskał notę 250, 3 pkt. 2. miejsce
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Wiadomości

„Wielki Mały Teatr”
po raz drugi
fot. Marlena Fizek

W tym roku, po raz drugi w Wiśle, zorganizowano festiwal teatralny dla dzieci pt. „Wielki Mały Teatr”. Dzięki temu w dniach
22–24 lipca na placu Hoffa mogliśmy skorzystać z bogatej oferty
spektakli plenerowych.

fot. Marlena Fizek

„Wielki Mały Teatr” to jednak nie tylko same spektakle, ale również szeroka oferta warsztatowa. Najmłodsi przez trzy dni brali udział
w warsztatach aktorskich, podczas których skorzystali z szansy zapoznania się z wieloma technikami scenicznymi. Dodatkowo dzieci
uczestniczyły w manualnych warsztatach „Dłonie i Cień”, czy też
prawdziwej lekcji pantomimy z zawodowymi aktorami.

fot. Dorota Jamrozińska

Z festiwalowych propozycji cieszyły się przede wszystkim dzieciaki, jednak dorośli z równym zaangażowaniem dali się wciągnąć w
magiczny świat teatru. Codziennie na wiślańskim rynku wystawiano
po dwa spektakle o zróżnicowanej tematyce i formie. Oprócz tradycyjnego teatru z ogromem wymyślnych dekoracji mogliśmy obejrzeć
pantomimę, teatr lalek czy też bardziej minimalistyczne przedstawienia z udziałem aktorów–rąk, które w szczególności pobudzały dziecięcą wyobraźnię.

fot. Dorota Jamrozińska

Tegoroczny festiwal odbywał się nie tylko w naszym mieście, ale
zagościł także w Istebnej i Brennej. Całe przedsięwzięcie było niezwykłą okazją, by dzieci, już od najmłodszych lat, mogły poznawać
świat kultury i sztuki.
Festiwal został zorganizowany dzięki współpracy Wiślańskiego Centrum Kultury z Fundacją
Wojciecha Pszoniaka „Kurtyna w
Górę”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Dorota Jamrozińska
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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ROZTAŃCZONA WISŁA

W dniach 23–26 czerwca w Kazimierzu Dolnym odbył się 50.
Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.
Jury w składzie: prof. dr hab. Jan Adamowski – przewodniczący,
Maria Baliszewska, prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, Aleksandra Bogucka, Marian Chyżyński, prof. dr hab. Piotr Dahlig, Jacek Jackowski,
Remigiusz Mazur–Hanaj, prof. dr hab. Bożena Muszkalska i dr Janina
Biegalska – sekretarz wysłuchało 25 kapel, 29 zespołów śpiewaczych,
15 instrumentalistów, 23 solistów śpiewaków, 13 wykonawców w kategorii folklor–kontynuacja oraz 24 grup w konkursie „Duży – Mały”.
Miło nam poinformować, że wśród wykonawców znalazła się Grupa
Śpiewacza „Grónie” z Wisły, która odniosła sukces w postaci zdobycia
II nagrody w kategorii zespołów śpiewaczych. Gratulujemy!!! (luki)

2 lipca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył
się koncert galowy IX Letniego Festiwalu Tańca Piotra Galińskiego.
Przy pełnej widowni zaprezentowały się zespoły: Jump Wisła, New
Generation, Grupa Estradowa Rypin Młodsi, Świerszcze Trzemeszno, Bartek Góra Kalwaria – juniorzy, 4–20 Skierniewice – juniorzy,
Reliese Show, 4–20 Skierniewice – seniorzy, Bartek Góra Kalwaria
– senior, Brawo Duo, Grupa Estradowa Rypin Starsi i Braweczko
Błonie. Wszystkie grupy pokazały się ze świetnej strony, ale Puchar
Burmistrza Miasta Wisła i Nagrodę Publiczności dla najlepszego zespołu otrzymała Grupa Estradowa Rypin Starsi. Gratulujemy!
Już teraz zapraszamy do Wisły za rok na X Jubileuszowy Letni
Festiwal Tańca Piotra Galińskiego.		
Piotr Byrt

fot. Marlena Fizek

fot. Z archiwum grupy „Grónie”

„Grónie” z nagrodą

Występ Chóru Bel Canto
29 czerwca na deskach Amfiteatru im. Stanisława Hadyny wystąpił Chór Bel Canto z gminy Dopiewo. Chórzyści przebywali w
Wiśle na warsztatach muzycznych w drodze na festiwal chórów w
Budapeszcie.				
Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

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: wystawa rzeźby Józefa Szypuły „Marzenia zaklęte w
lipowym drewnie”.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855
17 99. Wystawa stała prac „Grupy Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.:
33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu
Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.:
33/855 34 47. Wystawa „Życie w PRL–u”. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00.
Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle i jedwabiu
malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a,
czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660.
Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w
godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła,
tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

fot. Marlena Fizek

WYSTAWY:
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JUBILEUSZ KAPELMISTRZA

W dniach 5–10 lipca Zespół Regionalny „Wisła” przebywał w Bułgarii na Festiwalu „International Youth Festival of Arts – The Muses”. W
czasie trwania imprezy wiślanie dali kilka występów, w tym jeden konkursowy. Jury doceniło naszą młodzież, a przede wszystkim naszą wspaniałą kapelę, przyznając 1. miejsce w kategorii zespołów regionalnych.
Poza „Wisłą” swój repertuar zaprezentowały grupy mi.in. z Mołdawii, Japonii, Serbii czy Chorwacji. Nasz zespół był jedynym reprezentantem Polski i jedynym zespołem z muzyką na żywo! Podczas
występów wiślan „dopingowali” liczni turyści z Polski!

fot. Łukasz Bielski

fot. mat. prasowe

8 sierpnia 2016 roku swoje jubileuszowe, 80. urodziny obchodził
kapelmistrz Henryk Itner. Jubilat od wielu lat kieruje Wiślańską Orkiestrą Dętą i bierze czynny udział w życiu kulturalnym naszego miasta.
Pan Henryk jest pogodnym człowiekiem, którego życie wypełnia muzyka. Kierując wiślańską orkiestrą od lat koncertuje podczas
najważniejszych uroczystości i imprez, organizowanych w Wiśle.
Orkiestra pod kierownictwem Henryka Itnera zawsze uczestniczy w
miejskich obchodach świąt narodowych, a także w przeglądach i festiwalach orkiestr dętych.
Szanownemu Jubilatowi składamy serdeczne życzenia zdrowia i
pomyślności, oraz radości z muzykowania. Sto lat!
REDAKCJA

Zespół „Wisła” z 1. miejscem
w Bułgarii

Zapisy do Społecznego Ogniska
Muzycznego
W okresie wakacyjnym od 29–31 sierpnia br., odbędą się po
raz trzeci muzyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Codziennie w
godz. 14.00 – 18.00. będzie można nieodpłatnie skorzystać z lekcji
gry na instrumentach: fortepianie, akordeonie, fletach prostym i poprzecznym, saksofonie, skrzypcach, gitarze, keyboardzie, perkusji.
W czasie trwania warsztatów będą przyjmowane zgłoszenia na
nowy rok szkolny. Przyjmowane są: dzieci małe do 6 lat (sekcje: fortepianu, skrzypiec, fletu prostego i akordeonu), dzieci starsze do 10
lat (sekcje: fortepianu, skrzypiec, akordeonu klawiszowego i guzikowego, fletu prostego i poprzecznego, gitary klasycznej i elektrycznej,
keyboardu, perkusji oraz śpiewu solowego rozrywkowego), młodzież
i dorośli (sekcje: fortepianu, skrzypiec, akordeonu klawiszowego i
guzikowego, fletu prostego i poprzecznego, saksofonu, gitary klasycznej, elektrycznej i basowej, keyboardu, saksofonu, śpiewu solowego rozrywkowego oraz perkusji). Dodatkowo uczniowie korzystają z zajęć rytmiki i umuzykalnienia, a wokaliści z nauki solfeżu.
Zgłoszenia na muzyczne warsztaty przyjmowane będą 25 sierpnia br. w godz. 10.00 – 18.00. Telefon – 33/855 21 31.
Dyrekcja SOM
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– Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mieliśmy możliwość zaprezentowania się przed tak wspaniałą, międzynarodową publicznością – relacjonują członkowie zespołu. – W wolnym czasie podziwialiśmy uroki
Sozopolu, miasteczka w którym odbywał się festiwal. Korzystaliśmy
też z pięknej pogody i wypoczywaliśmy na pięknych plażach Morza
Czarnego. Mieliśmy okazję poznać urokliwe zakątki miasteczka oraz
bułgarską kuchnię, w której królował chłodnik ogórkowy – dodają
Termometry niekiedy wskazywały blisko 40 stopni Celsjusza,
dlatego wszystkie występy nie zaczynały się wcześniej, niż o godzinie 22:00. Czasu na zwiedzanie było więc sporo. – Bułgaria pozostanie w naszej pamięci pod znakiem wąskich, kamiennych uliczek,
gorących upalnych dni, pięknej plaży oraz wspaniałej atmosfery festiwalu. Jesteśmy pewni, że to nie była nasza ostatnia wizyta w tym
kraju – zapewniają wiślanie. Zespół Regionalny „Wisła” składa serdeczne podziękowania Pani Lidii Lankocz za wielkie wsparcie i pomoc w przygotowaniu konkursowej choreografii.
Danuta Pinkas – Prezes Zespołu Regionalnego „Wisła”

„Wisła” z wizytą w „Śląsku”
W dniach 13–16 czerwca członkowie Zespołu Regionalnego
„Wisła” przebywali w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w
Koszęcinie. Podczas wyjazdu członkowie zespołu szlifowali swoje
umiejętności taneczne i wokalne pod okiem specjalistów.
Tancerze „Śląska” podczas warsztatów stworzyli niezwykle miłą
i przyjazną atmosferę, dzięki czemu z łatwością uczestnicy przyswajali przekazywane treści. Była to też wspaniała okazja poznania pracy
zespołu „Śląsk” od podstaw. Możliwość zobaczenia koszęcińskiego
Zamku, jego zaplecza oraz podejrzenie prób „Śląska” było niezwykłym doświadczeniem i z pewnością wiślanie zapamiętają go na długo. Wyjazd był nagrodą z okazji 65–lecia istnienia zespołu „Wisła”,
a także nagrodą dla młodzieży za pracę i zaangażowanie w podtrzymywaniu kultury i tradycji wiślańskiej.
Z tego miejsca Zespół Regionalny „Wisła” chciałby serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi Tomaszowi Bujokowi oraz Wiślańskiemu Centrum Kultury za tak wspaniałą nagrodę. Tylko dzięki Państwa
wsparciu mieliśmy okazję uczestniczyć w tym niezwykłym wyjeździe.
Jesteśmy szczęśliwi i zmotywowani do dalszej pracy. Dziękujemy!
Danuta Pinkas – Prezes Zespołu Regionalnego „Wisła”

Zagrały orkiestry
chrześcijańskie

fot. Maria Bujok

23 lipca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył się
Międzynarodowy Koncert Chrześcijańskich Orkiestr Dętych.
Na scenie zagrały: Orkiestra z Bystrzycy (Czechy), Orkiestra
z Trzanowic (Czechy), Diecezjalna Orkiestra Dęta, Orkiestra
„Dobra Nowina” z Wisły oraz Misyjna Orkiestra Dęta z Wisły. Koncert odbył się pod patronatem burmistrza Wisły Tomasza Bujoka. 				
(luki)

Z Wisły do Gdańska
dla Dawida Szpaka

fot. Natalia Bujok

Mieszkaniec Oksy Bartosz Kaczmarek postanowił pomóc
choremu mieszkańcowi Buska. Razem ze swoim kolegą z Łodzi
Karolem Wikłakiem będą przemierzać brzegi Wisły aż do Gdańska, by zebrać pieniądze na leczenie Dawida Szpaka. Zbiórkę na
ten cel realizuje jędrzejowska Fundacja „Miśka Zdziśka”.
Sytuacja chorego na ataksję móżdżkowo–rdzeniową 19–
letniego Dawida Szpaka, mieszkańca Buska–Zdroju poruszyła
dwóch rowerzystów. 20 lipca wyruszyli oni z Pl. B. Hoffa w
Wiśle na rowerach wzdłuż Wisły do Gdańska, aby zebrać pieniądze na leczenie młodego mężczyzny. Rowerzystów w imieniu
burmistrza Wisły Tomasza Bujoka wystartował jego asystent
Andrzej Cienciała.
Prezes Fundacji „Miśka Zdziśka” Dariusz Lisowski wyjaśnia,
że zasady udzielenia pomocy polegają na tym, że zaraz po wpłaceniu pieniędzy na numer konta fundacji 23 1240 4982 1111 0010
6253 6955 z dopiskiem „Dla Dawida Szpaka” pojawi się logo na
koszulkach rowerzystów i powędrują one w Polskę. To będzie
rodzaj niekonwencjonalnej reklamy. Dawid wierzy, że spełni się
jego marzenie o chodzeniu i zdrowiu.		
Natalia Bujok

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poetów. Tym razem prezentujemy wiersz Marii Szturc.

Starczene bombony
Mama dziwo się na niebo
„Trzeba skludzać siano, drzewo,
Bo się szwarnie jakoś chmurzy,
Pón Boczek już w niebie burzy.
Choć mie dzisio ręce boló,
muszę zgrabić siano w polu”.
Mama prawi do stareczki,
siwej drobnej staruszeczki.
„Weźcie dziecka w łopatrunek,
Bo w robocie je mój Jónek”.
Choć my strasznie zbójowali,
Stareczki dycki słuchali.
Pogłoskała nas po głowie,
Każdemu słóweczko powiy,
A czasami we fortuchu,
Były skarby „na mójduszu”.
Kapkę suszonych śliweczek
Z jabłek nasuszonych pieczek,
Smoły bułkowej kuleczki,
Wszycko było u stareczki.
Jes nas moc, aże pięcioro,
Do upilnowanio sporo.
To majdy to skrywani,
Nie usiedzioł chwili ani,
Każdy z nas to srebro żywe,
Upilnować czy możliwe?
Stareczka się uśmiychnyli,
Wszyckich do kucheni wzięli,
Posadzili nas na ławie,
Już było po całej sprawie.
Dziecka siedziały jak trusie,
Uśmiychały im się buzie.
Stareczka łogień zrobiła,
A na blasze postawiła,
Gornek co się zwoł kastrolke,
Wsypała doń cukru szolke.
Śmietónki gorneczek cały,
Dziecka ani nie łoddychały,
Jeny się dziwały i dziwały.
A stareczka w gorczku miyszo,
Poszła woń aż pod podyszor,
Jak już szwarnie usmażyła,
Miskę wodó umoczyła,
I loła ty słodkości,
Do tej miski „o lobości”!
Kapkę się to łochłódziło,
Stareczce wiesioło było.
Pokroła na małe konseczki,
Dała go każdej gorsteczki.
Cóż to było za mlaskani,
Nad starczynymi bombonami!
A jak chcieli my sztolwerki,
Do górka do wała żółtko wielki.
Ludeczkowie moi mili,
Coćbyście „Wertera” chwolili,
To nima na świecie batona,
Nad starczenego bombona.

Maria Szturc
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Ogólnopolskie zawody
„młodzieżówek” OSP
W dniach 2–4 września Wisła będzie gościć najlepsze Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze OSP z całej Polski! Rywalizacja młodych
druhów odbędzie się na stadionie sportowym OS PZSN „Start”.
Główne zawody odbędą się 3 września. Po ceremonii otwarcia
zawodów, którą zaplanowano na godz. 8:30 na placu Bogumiła Hoffa, uczestnicy zawodów przemaszerują na stadion przy ul. Olimpijskiej 1, gdzie o godz. 10:00 w pożarnicze szranki stanie kilkadziesiąt
drużyn MDP. Emocji z pewnością nie zabraknie, gdyż przed młodymi druhami trudne i wymagające dużej sprawności, a dla kibiców
efektowne konkurencje. Po zawodach, o godz. 17:30, w Amfiteatrze
im. Stanisława Hadyny odbędzie się koncert orkiestry dętej OSP oraz
prezentacja województw. Całe wydarzenie zakończy się 4 września.
Tego dnia o 8:45 druhowie spotkają się na nabożeństwie ekumenicznym, które zostanie odprawione w amfiteatrze, a następnie drużyny
przejdą na plac Hoffa, gdzie o godz. 10:30 odbędzie się ceremonia
zakończenia zawodów.
Program:
2 września (piątek)
12:00 – przyjazd drużyn, zakwaterowanie
3 września (sobota)
8:30 – ceremonia otwarcia zawodów (Pl. B. Hoffa)
10:00 – zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP (OS „Start”)
17:30 – koncert orkiestry dętej OSP (Amfiteatr im. Stanisława Hadyny)
18:00 – prezentacja województw (Amfiteatr im. Stanisława Hadyny)
4 września (niedziela)
8:45 – nabożeństwo ekumeniczne (Amfiteatr im. Stanisława Hadyny)
10:30 – ceremonia zamknięcia zawodów (PL. B. Hoffa)
(luki)

Burmistrz przekazał gwizdki

19 lipca Marcin Strządała, prezes firmy BDB Event, główny organizator cyklu turniejów siatkówki plażowej – Plaża Open i Beskidzka
Plaża, przekazał na ręce burmistrza Wisły Tomasza Bujoka podziękowania za organizację jednego z turniejów w naszym mieście.
– Wiślańska edycja turnieju była najlepszą w tegorocznym cyklu
Beskidzka Plaża. Chcę podziękować władzom miasta i pracownikom
urzędu za zaangażowanie w organizację turnieju – powiedział Marcin
Strządała, przekazując gospodarzowi Wisły pamiątkową statuetkę.
Burmistrz Tomasz Bujok wyraził chęć kontynuacji współpracy i
organizacji podobnych turniejów w najbliższej przyszłości. – Dziękuję za wyróżnienie i mam nadzieję, że kolejne edycje będą się rozkręcać, przyciągając do Wisły coraz więcej uczestników i kibiców
– mówi burmistrz.					
(luki)

Wakacyjne zajęcia z tenisa
Trwają wakacyjne bezpłatne zajęcia tenisowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Wiśle. W każdy wtorek pod okiem instruktora
można spróbować swoich sił na boisku wielofunkcyjnym w centrum
miasta (w godz. 9:00–11:00), na boisku przy szkole w Głębcach
(godz. 14:00–16:00) oraz na boisku przy szkole w Malince (w godz.
17:00–19:00).
Można się zapisać telefonicznie u instruktora zajęć pana Jerzego
Kochaj pod numerem 605 932 622 lub po prostu przyjść zgodnie z
powyższym harmonogramem. Instruktor zapewnia rakiety do tenisa,
piłeczki i inny niezbędny sprzęt.
Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

7 sierpnia o godz. 11:00 ks. Jan Byrt, proboszcz parafii ewangelicko–augsburskiej w Szczyrku Salmopolu, organizuje ekumeniczne
nabożeństwo z okazji XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro. Do wspólnej modlitwy pastor chce zaprosić dzieci z rodzinami.
– Po nabożeństwie chcemy wszystkim dzieciakom rozdać symboliczne gwizdki, które mają przypomnieć o modlitwie – mówi o
akcji duchowny. 19 lipca ks. Jan Byrt odwiedził burmistrza Wisły
Tomasza Bujoka, który ofiarował na nabożeństwo pięć kompletów
kolorowych gwizdków.				
(luki)

Podziękowanie
za Beskidzką Plażę

fot. Łukasz Bielski

Sport
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fot. Łukasz Bielski

21 lipca w restauracji Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki odbyła się
uroczystość otwarcia „Stolika Olimpijczyka”. Akcję, polegającą na organizacji systematycznych spotkań z olimpijczykami, zainicjowała Beskidzka Rada Olimpijska.
Po Bielsku–Białej, Cieszynie i Żywcu również Wisła „doczekała się”
swojego „Stolika Olimpijczyka”. Otwarcia dokonano przy okazji odbywających się w naszym mieście zawodów FIS Grand Prix w skokach
narciarskich. Andrzej Wąsowicz, szef Komitetu Organizacyjnego FIS
Grand Prix Wisła 2016, był pomysłodawcą stworzenia miejsca spotkań
z wybitnymi sportowcami, a olimpijczyk Jan Legierski, wraz ze swoją
małżonką Heleną, którzy prowadzą restaurację, zgodzili się, by taki kącik
znalazł się właśnie w... Chacie Olimpijczyka. Prezes Beskidzkiej Rady
Olimpijskiej Sławomir Wojtulewski wręczył właścicielom obiektu stosowny certyfikat, a Andrzejowi Wąsowiczowi specjalne podziękowania.
W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych sportowców, reprezentujących Polskę na Igrzyskach Olimpijskich: Adam Małysz, Marian
Kasprzyk, Grzegorz Kotowicz, Dorota Kwaśny–Lejawa, Józef Pawlusiak, Janusz Malik, Jan Kawulok, Gustaw Bujok, Jan Legierski oraz trenerzy Wiktor Krebok i Apoloniusz Tajner. Spotkanie swoją obecnością
zaszczyciły także władze FIS z Walterem Hoferem na czele, oraz władze
miasta w osobach burmistrza Tomasza Bujoka i przewodniczącego Rady
Miasta Janusza Podżorskiego.				
(luki)

fot. Łukasz Bielski

Wisła ma swój „Stolik Olimpijczyka”

TRASY NA CAŁY ROK?
22 lipca w Urzędzie Miejskim w Wiśle odbyło się spotkanie poświęcone przyszłym losom tras biegowych na Kubalonce. – Cieszę się, że jest
zielone światło dla tej inwestycji ze strony kluczowych instytucji – mówi
burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
W spotkaniu udział wzięli: Bernard Błaszczyk – Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach, Łukasz Grocholski – Zastępca Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu ds. Planowania i Inwestycji, Grzegorz
Kotowicz – Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku, Andrzej
Kudełka – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Apoloniusz Tajner – Prezes
Polskiego Związku Narciarskiego, Janusz Dziedzic – Członek Zarządu
Powiatu Cieszyńskiego i Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła. Strony rozmawiały na temat możliwości inwestycji na trasach biegowych na
Kubalonce. Aktualnie obiekt może być wykorzy stywany tylko zimą, do
tego przy korzystnych warunkach atmosferycznych, tzn. jak spadnie śnieg.
– Celem dalszych działań jest umożliwienie korzystania z tras przez
cały rok. Do tego potrzebne są inwestycje, czyli położenie asfaltu na trasach oraz budowa systemu sztucznego naśnieżania, którego tam brakuje.
Ponadto należy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego dla tamtych terenów – wyjaśnia gospodarz Wisły.
Spotkanie w wiślańskim magistracie było krokiem w kierunku poprawienia infrastruktury sportowej na Kubalonce. 		
(luki)

Historia motoryzacji z perspektywy sportu samochodowego (2)
W latach 1955 – 1960 Rajd Wisły zmienia swoją nazwę i nie jest to już
Ogólnopolska Jazda Orientacyjno–Patrolowa, ale Ogólnopolski Rajd Samochodowy Górski w Wiśle. Piąta edycja tego rajdu nabrała dodatkowego znaczenia, zaliczona została bowiem po raz pierwszy do eliminacji Rajdowych
Mistrzostw Polski. Zmienił się automatycznie regulamin zawodów oraz podział samochodów, dopuszczono bowiem samochody w grupie S (sportowa).
Trasa Rajdu Wiślańskiego z każdym rokiem wydłuża się, by w roku
1959 osiągnąć prawie 1000 km. Z wydłużeniem trasy wzrastała również liczba uczestników rajdu. W roku 1960 było ich 100.
Lata 60. i 70. znacznie zmieniły oblicze rajdów samochodowych. Rozpoczęty w latach 50. proces przekształcania poważnych międzynarodowych rajdów w
imprezy o bardzo wysokim współczynniku sportowej trudności, doprowadził w
następnym dziesięcioleciu do wykształcenia się współczesnej formy rajdu. Imprezy, w której najpoważniejsza rolę rynkową spełniają Odcinki Specjalne. Ich
dystans stopniowo się powiększał, dochodząc do 30%, a w niektórych imprezach
nawet do 50% całej długości trasy. Polskie rajdy uległy zmianom regulaminowym. Zwiększyła się ilość odcinków specjalnych i tak np.: w Rajdzie Wisły w
1969 było ich cztery, w 1971 dziewięć a w 1974 już trzynaście. Natomiast znikały z programu imprez rajdowych próby czysto techniczne.
W 1970 r. Rajd Wisły uzyskał status rajdu międzynarodowego. Przez
ponad 20 lat z większym lub mniejszym powodzeniem i utrzymaniem się na
poziomie rajdów międzynarodowych Automobilklub Śląski w 1993 r. nawiązał współpracę z Międzynarodową Federacją Samochodową FIA, która w zakresie swoich rozgrywek przywidywała Euro–Rally–Trophee. Jednak apetyt
na organizację rundy do Mistrzostw Europy rósł z roku na rok i po dwuletniej
kadencji kandydowania do ME, Rajd Wisły stał się eliminacją Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw Polski o współczynniku 2 i w tej konfiguracji
rozgrywany był przez 4 lata.
Jubileuszowy 50. Rajd Wisły zamknął na krótki okres czasu historię rozgrywania tego rajdu na terenie Beskidu Żywieckiego i Cieszyńskiego, ponieważ w 2003 roku Zarząd Automobilklubu Śląskiego zmienił nazwę tej sztandarowej imprezy na wydawałoby się bardziej kosmopolityczną nazwę tj. 51.
Rajd Śląski. Niestety nie przyniosło to żadnego spodziewanego efektu, więc po
rocznej przerwie w 2005 r. „Wisła” wróciła do nazwy tego rajdu. Rezygnacja z

zachowania ciągłości organizacji zawodów spowodowała wypadnięcie z cyklu
Mistrzostw Polski. Polski Związek Motorowy w tym czasie wprowadził do
rozgrywek federacji tzw. II ligę czyli Rajdowy Samochodowy Puchar PZM.
Automobilklub Śląski, by móc wrócić do rangi Mistrzostw Polski, musiał wykazać się organizacją rundy tej klasyfikacji. Szereg czynników wpłynęło na
decyzję Zarządu Automobilklubu na pozostanie w tej randze przez 3 lata. Od
2007 r. Automobilklub Śląski dążył do otrzymania rangi Mistrzostw Polski i
organizując Rajd Wisły traktował to jako wyzwanie nowej generacji, biorąc
pod uwagę możliwość wykorzystania tradycji z przełożeniem na dużą wartość
medialną. Po przerwie, w maju 2013 r. Rajd Wisły wrócił do kalendarza Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W historii tego rajdu zdaje się tylko
dwa razy odbył się on w innym miesiącu niż wrzesień.
W 2014 r. odbył się jubileuszowy 60. Rajd Wisły, który stanowił 5 rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski oraz 6 rundę Rajdowego Pucharu Polski. Dzięki gościnności władz Wisły, uroczystość jubileuszu
nabrała rozmachu. Przez dwa dni na Placu Hoffa trwały imprezy towarzyszące sportowej rywalizacji. Automobilklub Śląski wspólnie z Wiślańskim
Centrum Kultury przygotowały szeroką ofertę z koncertami muzycznymi
włącznie. W kolejnym roku Polski Związek Motorowy zrezygnował z cyklu
Pucharu Polski tak więc 61. Rajd Wisły stanowił, jak się w obecnym roku
okazuje, ostatnią edycję Rajdowych Mistrzostw Polski.
Co przyniesie rok 2016? To się jeszcze okaże. Jednakże możemy jako
organizator zapewnić, że runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Śląska, trwająca jeden dzień, będzie bardzo atrakcyjna sportowo i kulturalnie. Zapraszamy do Wisły na Plac Hoffa w sobotę 24 września. Szczegóły
dotyczące rajdu i konkursu dostępne będą na stronie www.rajd–wisly.pl oraz
na stronie internetowej Miasta Wisła.		
Marcjanna Grenda
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Kryka dla Ruslana Savchuka
z Ukrainy

fot. Michał Kuźma

Ruslan Savchuk wygrał IV Bieg o Wiślańską Kryke, który
odbył się 9 lipca w Wiśle. Tradycyjnie start i meta biegu zostały
zlokalizowane na placu Hoffa, a uczestnicy i uczestniczki mieli do
pokonania 13 km trasę na Trzy Kopce Wiślańskie i z powrotem.

fot. Tadeusz Papierzyński

10. PĘTLA BESKIDZKA

fot. Michał Kuźma

W rywalizacji udział wzięło prawie 150 zawodników i zawodniczek, nie tylko z Polski. Najszybciej trasę pokonał Ruslan
Savchuk z Ukrainy, który zdobył cenne nagrody oraz Kryke.
Triumfator uzyskał czas 50:14.354. Drugie miejsce zajął Andrzej
Starżyński z Puław (50:53.484), a trzecie Mateusz Drąg z Mysłowic (51:28.833). Fantastyczne 4. miejsce zajął wiślanin Jakub
Glajcar (54:36.071), który w kategorii M30 stanął na 2. stopniu
podium. W kategorii kobiet najszybsza była Ukrainka Valentyna
Kiliarska (1h01:04.217).
W poszczególnych kategoriach wiekowych wygrywali: Natalia Bury (K16), Valentyna Kiliarska (K20), Justyna Adamus–
Kowalska (K30), Małgorzata Rencz (K40), Mirosława Staniek
(K50), Mateusz Drąg (M16), Andrzej Starżyński (M20), Ruslan
Savczuk (M30), Dariusz Lasek z Anina (M40), Artur Roczkowski
z Rybnika (M50) i Zbigniew Radomski z Bielska–Białej (M60).
W ramach imprezy rozegrano także marsz nordic walking.
W tej rywalizacji triumfowali Katarzyna Olschimke i Marek Makowski.						
(luki)

W dniach 2–3 lipca odbyła się dziesiąta edycja zawodów kolarskich Road Maraton „Pętla Beskidzka – Memoriał Jana Ferdyna”. W pierwszym dniu rywalizowano na dystansach, w drugim
rozegrano „czasówkę”.
Maraton rowerowy na dystansie 230 km wygrał Przemysław
Szlagor (Rogelli Team). Jako drugi ten dystans pokonał Dawid
Krzepina (Rogelli Team), a na trzeciej pozycji uplasował się Wojciech Słup (Sokół Kęty). Na krótszym dystansie 165 km triumfował Blażej Wojciechowski (Ostrowska Kawaleria Kolarska),
drugi był Wojciech Kokosiński (OTR Interkol), a trzeci Rafał
Wrożyna (Jafi Sport Bike Team).
Zawodnicy, którzy nie zdecydowali się na rywalizację na
dłuższych dystansach mogli wziąć udział w tzw. wyścigach na
rundach. Zmagania na dystansie 96 kilometrów wygrał Piotr Tomana (WLKS Krakus BBC Czaja). Pozostałe miejsca na podium
zajęli Łukasz Kunc (Thule – JMP) oraz Marcin Kobiałka (OŚKA
Warszawa). Natomiast kobiety oraz najstarsi z grona mężczyzn
(60+) do pokonania mieli trasę o długości 78 kilometrów. Najlepszy czas na tym dystansie wykręciła Natalia Kołodziej (Silesiabikes.pl), druga była Angelika Grabiec ze Skrzyszowa, a na trzeciej
pozycji uplasował się Jerzy Żuber (Roweromania).

fot. Tadeusz Papierzyński

W drugim dniu zawodów zaliczanych do klasyfikacji cyklu
„Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton” rozegrano jazdę indywidualną na czas pod górę. Zawodnicy i zawodniczki „wspinali
się” na Kubalonkę ulicą Zameczek. Podobnie jak przed rokiem
zwycięzcą został Piotr Tomana (WLKS Krakus BBC Czaja).
Drugie miejsce zajął Krzysztof Grudzień (Kreidler Fan–Sport
MTB Racing Team) a trzecie Mikołaj Szewczyk (Bodyicoach
Cycling Team). Najszybsza z pań Izabela Sikora zajęła w „generalce” 37. lokatę.
			
(luki)
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10 lipca w Wiśle zakończyła się czterodniowa impreza biegowa Karpacki Ultra Maraton (KUM). Podczas imprezy zawodnicy
do pokonania mieli cztery etapy.
Biegacze wystartowali ze Szczawnicy skąd pobiegli do Rabki
Zdroju, gdzie zakończył się pierwszy etap. Następnego dnia trasa
wiodła z Rabki do Zubrzycy Górnej, a trzeciego z Zubrzycy Górnej
do Korbielowa. Ostatni, czwarty etap wiódł z Korbielowa do Wisły.
Łącznie uczestnicy mieli do pokonania ponad 200 kilometrów.
Na mecie, w gronie dwudziestu trzech zawodników, którzy
ukończyli rywalizację, najlepszy okazał się Mariusz Piekielny z
miejscowości Czastary. Drugie miejsce zajął Piotr Knop z Woli
Załężnej, a trzecie Maciej Sułat z Pabianic. Wśród kobiet triumfowała Anna Witkowska z Krakowa. Gratulujemy!
KUM towarzyszył Półmaraton KUM–a, który wygrał Adam
Alker z Warszawy. W poszczególnych grupach wiekowych trium-

fot. mat. prasowe

Karpacki Ultra Maraton
finiszował w Wiśle

fowali: Ela Griszczenko, Agnieszka Bydoń, Dorota Hareżlak,
Marek Czudek, Adam Alker, Bogusław Chamielec oraz Marek
Ciszyński.
(luki)

Nowa Osada wygrywa Turniej Dolin 2016
Poniżej komplet wyników Turnieju Dolin 2016:
Grupa A: Głębce – Centrum–Oaza 2:3, Centrum–Oaza – Malinka 1:3, Głębce – Malinka 1:5.
1
Malinka
6
8:2
2
Centrum–Oaza
3
4:5
3
Głębce
0
3:8
Grupa B: Jawornik–Piła – Nowa Osada 1:3, Nowa Osada –
Czarne 4:1, Jawornik–Piła – Czarne 1:1.
1
Nowa Osada
6
7:2
2
Jawornik–Piła
1
2:4
3
Czarne
1
2:5

fot. Łukasz Bielski

PÓŁFINAŁY: Malinka – Jawornik–Piła 2:2 (5:4 karne),
Centrum–Oaza – Nowa Osada 0:6,
MECZ O 3. MIEJSCE: Jawornik–Piła – Centrum–Oaza 1:3,
FINAŁ: Malinka – Nowa Osada 0:4.
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

15 lipca zakończył się piłkarski Turniej Dolin 2016 o Puchar
Burmistrza Miasta Wisła. Triumfatorem tegorocznej edycji został
zespół z Nowej Osady.
W finałowej potyczce Nowa Osada pokonała 4:0 reprezentację Malinki. Gole dla zwycięskiej ekipy strzelali Przemysław Polok, Sebastian Juroszek (2) i Piotr Cieślar. Przed najważniejszym
starciem turnieju rozegrano mecz o 3. miejsce, w którym zespół
Centrum–Oaza pokonał drużynę Jawornik–Piła 3:1. Hat–trickiem
popisał się Jakub Chmiel, a honorowe trafienie dla jaworniczan
zaliczył Damian Darosz.
Drużyny z miejsc 2 i 3 otrzymały z rąk burmistrza Wisły Tomasza Bujoka i przewodniczącego Rady Miasta Janusza Podżorskiego puchary i piłki. Triumfatorzy oprócz pucharu otrzymali
piękne stroje piłkarskie, w których zapewne będą występować
w kolejnym turnieju. Statuetki otrzymali także najlepszy piłkarz
turnieju – Jakub Głuszak (Nowa Osada) oraz najlepszy bramkarz
– Marek Szalbot (Jawornik–Piła). Gratulujemy!
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Rekordowa obsada towarzyszyła zawodom FIS Cup w Szczyrku Skalitem, które rozegrano 9 lipca. Na obiekcie HS–106
rywalizowało aż 105 panów i 25 pań, a wśród nich najlepiej
spisali się Polka Kinga Rajda oraz Włoch Davide Bresadola.
Z czwórki zawodników WSS Wisła punkty zdobyli 13. Aleksander Zniszczoł i 29. Bartosz Czyż. Tomasz Pilch i Paweł Wąsek zajmowali odpowiednio 33. i 40. miejsce. Dzień później,
10 lipca ponownie triumfowali Kinga Rajda i Davide Bresadola. Z zawodników WSS Wisła najlepiej zaprezentował się
Aleksander Zniszczoł, który ukończył zawody na 5. miejscu.
Ponadto Artur Kukuła był 15., Bartosz Czyż 48., Paweł Wąsek
61., natomiast Tomasz Pilch został zdyskwalifikowany.
10 lipca na Stożku w Wiśle odbyła się druga runda zawodów w
zjeździe rowerowym Local Series of Downhill. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się: Laura Wojtas z Bielska–
Białej, Dawid Biegun ze Świnnej
oraz Czech Jakub Pekař. W rywalizacji wystartowało dwóch wiślan
– Tomasz Raszyk zajął 9. miejsce,
a Marek Goryczka był 17. w kategorii Full.
10 lipca w miejscowości Skomielna Biała odbyły się zawody o
Puchar Szlaku Solnego, zaliczane
do klasyfikacji Pucharu Polski w
kolarskim cross–country. 3. miejsce w kategorii Masters I zajął
Rafał Nogowczyk z Wisły.
17 lipca w Korbielowie odbył się
Śląski Mount Everest – Bieg na
Pilsko. 47. lokatę (13. w kategorii
M–35) zajął Krzysztof Hatlas z Wisły.
W lipcu na zgrupowaniu w Wiśle przebywał dwunasty zespół…
algierskiej ekstraklasy Mouloudia Club d’Alger. 21 lipca na stadionie OS „Start” drużyna z Algierii rozegrała mecz sparingowy
z II–ligowym Rozwojem Katowice, wygrywając 1:0.
W dniach 23–24 lipca w niemieckim Ruhpolding odbyły się
prestiżowe zawody w skokach narciarskich dzieci i młodzieży FIS Schüler Grand Prix. W konkursie indywidualnym 17.
miejsce zajął Wiktor Szozda z WSS Wisła. Nasz skoczek w
drużynowym konkursie był 6.
24 lipca odbyły się Mistrzostwa Polski w zjeździe rowerowym.
Na stoku Czarnej Góry w miejscowości Sienna bardzo dobrze
zaprezentowali się wiślanie. W rywalizacji kobiet srebrny medal i tytuł wicemistrzyni Polski wywalczyła Anna Sojka, w
kategorii Hobby Junior 2. miejsce zajął Tomasz Raszyk, a 6.
był Marek Goryczka, z kolei w konkurencji Hobby Hardtail 6.
miejsce wywalczył Tomasz Goryczka.
24 lipca na skoczni HS–106 w Szczyrku rozegrano Międzynarodowego Memoriału Olimpijczyków. W kategorii OPEN
na 2. miejscu wylądował Aleksander Zniszczoł z WSS Wisła,
który musiał uznać wyższość Jana Ziobry. Drugim wiślaninem na podium był Mateusz Małyjurek, który był 3. w kategorii Junior C.
30 lipca piłkarze WSS Wisła rozegrali mecz I rundy Pucharu
Polski z LKS–em Goleszów. Na wyjeździe nasz zespół wygrał
pewnie 3:0, a bramki strzelali Dariusz Rucki, Dariusz Juroszek
i Mirosław Wałach.
(luki)

•

fot. Alicja Kosman/PZN

•

26 czerwca najmłodsi skoczkowie narciarscy rywalizowali w
IV Memoriale Józefa Przybyły. W gronie zwycięzców zawodów znalazł się zawodnik WSS Wisła Wiktor Szozda. Podopieczny Wojciecha Tajnera triumfował w gronie chłopców z
roczników 2005 i 2006 (Junior E).
Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) zajął dwudzieste dziewiąte
miejsce w pierwszym konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który został rozegrany 1 lipca
w słoweńskiej miejscowości Kranj. Zwyciężył Słoweniec Peter
Prevc. W drugim konkursie – 2 lipca, wiślanin był 34., a ponownie triumfował Peter Prevc.
Japończyk Yuken Iwasa wygrał pierwszy w tym roku konkurs
FIS Cup w skokach narciarskich na igielicie, który rozegrano
2 lipca w austriackim Villach. Z trójki zawodników WSS Wisła punkty zdobył tylko Bartosz Czyż, kończąc rywalizację na
18. pozycji. Dzień później – 3
lipca, zwyciężył Włoch Sebastian Colloredo, natomiast
Bartosz Czyż zajął 28. miejsce. Tomasz Pilch i Paweł Wąsek zajmowali odległe lokaty.
Zawodnicy WSS Wisła stawali na podium Międzynarodowych Zawodów w skokach
na igielicie o Puchar Gilowic,
które odbyły się 2 lipca. Tymoteusz Cienciała (2007–
2008) oraz Jan Pilch (2009 i
młodsi) wygrali rywalizację
w swoich kategoriach wiekowych, na 2. stopniu podium
stanął Wojciech Troszok (2003–2004), a na 3. miejscu rywalizację ukończyli Piotr Cieślar (2003–2004), Wojciech Cieślar
(2005–2006) i Wiktoria Kiersnowska (dziewczęta – open).
W dniach 2–3 lipca w Słupsku odbyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. Tytuł mistrza kraju w
rzucie oszczepem zdobył Joachim Krężelok (ISSiR Start Wisła).
2 lipca w Myszkowie rozegrano cykl turniejów siatkówki
plażowej pod nazwą Plażowe Dni Myszkowa. W turnieju
mężczyzn miejsca 13–14 zajął duet Marek Polok i Piotr Polok z Wisły.
Bartosz Czyż z WSS Wisła (na zdjęciu w środku) zwyciężył w
międzynarodowym konkursie Carpath Cup, rozegranym 7 lipca
na skoczni HS–77 w Szczyrku Skalite. Bardzo dobrze skakali
także jego klubowi koledzy Tomasz Pilch i Paweł Wąsek, którzy
zajęli odpowiednio 5. i 6. lokatę. W drugim dniu zmagań, 8 lipca, z czwórki zawodników WSS Wisła najlepiej spisał się Kacper Juroszek, który był 8. Punkty zdobyli również Jakub Jurosz
(13.), Mateusz Małyjurek (16.) i Szymon Jojko (17.).
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ROZMAITOŚCI

Przypominamy o trwającej akcji zbierania nakrętek na rzecz Hospicjum
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. W przedsięwzięcie zaangażowanych
jest wiele placówek i osób związanych z Wisłą.
Akcja „Zakręć się na pomaganie” polega na zbieraniu nakrętek do specjalnie przeznaczonych na ten cel pudełek. Znajdują się one w placówkach
oświatowych oraz w obiektach noclegowych i gastronomicznych na terenie
Wisły. Wszystkie nakrętki zostaną przekazane na cel charytatywny.
Inicjatywę wspierają znane osoby, m.in.: Adam Małysz, Bartłomiej Jędrzejak (prezenter TVN) i Sławomir Łukasik (wicemistrz Europy w Downhillu) oraz wiślańscy gestorzy i lokalni mieszkańcy. Chętnych do udziału w
akcji i zbierania nakrętek na szczytny cel zapraszamy do Referatu Promocji
Turystyki, Kultury i Sportu (budynek Domu Zdrojowego) po odbiór pudełek i
przyłączenie się do wspólnego działania!
		
(luki)

fot. Tadeusz Papierzyński

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

Zakręcamy dalej!

KALENDARIUM IMPREZ
6–14 sierpnia (sobota–niedziela) – 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i Pl. B. Hoffa
6–14 sierpnia (sobota–niedziela) – Promocja książki używanej
– Pl. B. Hoffa
16 sierpnia (wtorek) – Zlot miłośników samochodów Alfa Romeo
– Pl. B. Hoffa
20 sierpnia (sobota) – Lato z Filharmonią – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
27–28 sierpnia (sobota–niedziela) – XVII Wiślaczek Country
– Pl. B. Hoffa i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
27–28 sierpnia (sobota–niedziela) – Diverse Downhill Contest
Mistrzostwa Europy w Zjeździe Rowerowym – Góra Stożek
3–4 września (sobota–niedziela) – Ogólnopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP – OS PZSN „Start” i Pl. B. Hoffa
3 września (sobota) – Bieg na Stożek – Wisła Łabajów
8–11 września (czwartek–niedziela) – Mistrzostwa Świata Drwali – OS Jonidło, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
10 września (sobota) – Mistrzostwa w Rzeźbie Piłą Motorową –
Górna stacja wyciągu Skolnity
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy

KRONIKA POLICYJNA
– W nocy z 30 czerwca na 1 lipca dokonano włamania do kiosku przy ul.
Konopnickiej. Łupem złodzieja padły papierosy i inne artykuły o wartości ok.
800 złotych.
– 6 lipca na ul. Kolejowej zatrzymano mieszkańca Wisły, który kierował
VW Passatem, mając ok. 2 promile alkoholu w organizmie.
– 6 lipca na ul. Wyzwolenia policjanci z KP Wisła, wspólnie z mieszkańcami, zatrzymali mieszkankę miejscowości Chełmiec bezpośrednio po jej
wyjściu z budynku, do którego się włamała. W toku czynności ustalono, że
złapana „na gorącym uczynku” kobieta, chwilę wcześniej włamała się do sąsiedniego budynku, wybijając w nim szybę.
– 7 lipca mieszkaniec Wisły umyślnie zniszczył murek oporowy przy al.
ks. bp. Juliusza Bursche, będący własnością Gminy Wisła.
– 17 lipca na ul. Wyzwolenia zatrzymano mieszkańca Wisły, który jechał Citroenem Xsara pomimo sądowego orzeczenia o zakazie prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Tego samego dnia policjanci na ul. Turystycznej
zastopowali wiślanina, który prowadził Nissana, mając 0,75 promila alkoholu
w wydychanym powietrzu.
– W dniach 22–23 lipca policjanci z KP Wisła brali udział w zabezpieczaniu zawodów FIS Grand Prix w skokach narciarskich. Nie odnotowano
żadnych incydentów i przestępstw.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

