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6 czerwca w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniego-
nia odbyła się uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Na wniosek burmistrza Wisły Tomasza Bujoka i po-
stanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy otrzymały je małżeństwa, 
które w roku 2019 świętują jubileusz 50–lecia wspólnego życia.

„Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” zostali odznacze-
ni: Maria i Rudolf Cieślar, Wiesława i Kazimierz Głogowscy, Ewa 
i Paweł Heczko, Teresa i Antoni Kłapyta, Jadwiga i Zbigniew Ko-

nieczny, Anna i Jan Mitręga, Helena i Paweł Mosler, Ewa i Paweł 
Niemczyk, Zuzanna i Jan Niemczyk, Urszula i Rudolf Orlińscy, Ewa 
i Andrzej Pilch, Wanda i Adam Podżorscy, Zofia i Jan Polok, Wiesła-
wa i Józef Stasiak, Zuzanna i Rudolf Szarzec, Zofia i Karol Troszok, 
Urszula i Marian Wilczek, Janina i Jan Wrzecionko. 

Podczas uroczystości specjalnymi dyplomami zostały uhonoro-
wane małżeństwa, które obchodzą w tym roku 60–lecie pożycia: Ha-
lina i Jan Bujok, Marta i Jan Bujok, Anna i Paweł Cieślar, Zuzanna 
i Jan Cieślar, Ewa i Stanisław Czyż , Krystyna i Aleksander Grelak, 
Krystyna i Jan Kojma, Anna i Józef Lazar, Helena i Paweł Niemczyk, 
Krystyna i Kazimierz Nowak, Anna i Rudolf Pinkas, Zofia i Jerzy  
Pilch, Zofia i Jerzy  Pilch, Helena i Józef Pilch, Janina i Stanisław 
Stępień, Maria i Władysław Szalbot, Maria i Paweł Sztwiertnia, Anna 
i Tadeusz Wrzecionko, pary, które razem są już 65 lat: Emilia i Emil 
Lazar, Irena i Zbigniew Cieślar oraz małżeństwa obchodzące 70–le-
cie wspólnego życia: Maria i Józef Korcz, Helena i Marian Franków, 
Jadwiga i Michał Mołodyńscy.

Gratulacje składali oraz medale, dyplomy i kwiaty wręczali bur-
mistrz Wisły Tomasz Bujok, wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzi-
sław Pilch, sekretarz miasta Sylwester Foltyn oraz skarbnik miasta 
Damian Cieślar. O oprawę artystyczną uroczystości zadbało Spo-
łeczne Ognisko Muzyczne im. J. Drozda w Wiśle. Wystąpili: Magda 
Pilch, Natalia Kobyłecka i Szymon Woźniczka, a całą ceremonię pro-
wadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Stebel. Po części 
oficjalnej jubilaci udali się na obiad do restauracji „Dom Zdrojowy”.

Paweł Brągiel
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ROZTAŃCZONA WISŁA
29 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył 

się koncert galowy XII Letniego Festiwalu Tańca Piotra Ga-
lińskiego.

Uczestnicy imprezy przez cały tydzień przygotowywali 
swoje choreografie pod okiem profesjonalnych instruktorów. 
Od 26 czerwca na scenie w amfiteatrze odbywały się krótkie 
pokazy taneczne, które były przedsmakiem wielkiej gali.

niczące w XII Letnim Festiwalu Tańca Piotra Galińskiego. 
Wśród nich był także zdobywca nagrody Grand Prix – zespół 
„Hałas Dance Juniorzy” z Tarnowa Opolskiego. Pełne wyniki 
można zobaczyć na stronie www.wisla.pl.

Finał festiwalu rozpoczął się przemarszem roztańczonego 
korowodu, który przebył trasę przez główny deptak miasta i 
plac Bogumiła Hoffa. Następnie wszyscy uczestnicy udali się 
do amfiteatru, gdzie rozpoczął się koncert galowy. Prowadzili 
go Piotr Galiński i Gracjan Konstantynowicz. Sekretarz miasta 
Wisły Sylwester Foltyn przywitał w imieniu burmistrza Toma-
sza Bujoka wszystkich zgromadzonych gości oraz podzięko-
wał organizatorom za przygotowanie festiwalu. Podczas gali 
zaprezentowały się wszystkie zespoły i grupy taneczne, uczest-

Ponadto w piątkowe popołudnie, 28 czerwca, mogliśmy 
pobawić się z zespołem „Kasia Skiba i ja” oraz nauczyć się 
tańca towarzyskiego i nie tylko z instruktorami festiwalu. Ser-
deczne podziękowania składamy Piotrowi Galińskiemu oraz 
instruktorom za przygotowanie tak wspaniałej imprezy.

(WCK)
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

nusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.  
Zapraszamy!

Z prac Rady Miasta Wisła
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W czerwcu Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się nastę-
pującymi tematami:

– analiza wyników rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 
2019/2020,

– analiza arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i od-
działów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020,

– propozycje do Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej,
– spotkanie z przewodniczącymi Zarządów Osiedli,
– spotkanie z prezesami stowarzyszeń sportowych, przedsta-

wienie osiągnięć w roku 2018 i celów do realizacji,
– raport miesięczny komendant Straży Miejskiej,
– informacja o modernizacji oświetlenia w mieście, ile zdoła-

no wymienić lamp na energooszczędne,
– informacja o zaawansowaniu prac przy remoncie basenu – 

wizja lokalna,
– przygotowanie wniosku 

absolutoryjnego.
Sesja Rady Miasta Wi-

sła odbyła się 21 czerwca. Jej 
pierwsza część miała uroczysty 
charakter i odbyła się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. 
Tam przewodniczący Rady 
Miasta Janusz Podżorski i bur-
mistrz Wisły Tomasz Bujok 
wręczyli nagrody i stypendia 
dla najlepszych sportowców z 
Wisły i wiślańskich klubów za osiągnięcia w roku 2018. Nagrody 
otrzymali: Tomasz Raszyk (kolarstwo górskie), Lena Pustówka 
(kendo) i Kamil Domagała (kendo), natomiast stypendystami zo-
stali: Michał Czyż (lekkoatletyka), Kamila Haratyk (biegi narciar-
skie), Wiktor Szozda (skoki narciarskie), Laura Wantulok (biegi 
narciarskie) i Mikołaj Wantulok (skoki narciarskie). Na zakończe-
nie ceremonii Lena Pustówka i Kamil Domagała wraz trenerem 
Krzysztofem Kaczorowskim zaprezentowali pokaz kendo.

W części roboczej obrad głównymi tematami, jakie zostały 
podjęte były: 

– rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018,
– udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Wisła,
– rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018,
– stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta 

Wisła za rok 2018,
– Nagrody Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki.
Następnie podjęto uchwały:
– w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta 

Wisła (14 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. (jednogłośnie),
– w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta 

Wisła za 2018 rok (jednogłośnie),

– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 
(jednogłośnie),

– w sprawie przyznania Nagrody Miasta Wisła w kategorii indy-
widualnej za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki Panu Henry-
kowi Itnerowi (jednogłośnie),

– w sprawie przyznania Nagrody Miasta Wisła w kategorii indy-
widualnej za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki Panu Jarosła-
wowi Gluzie (jednogłośnie),

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2019 ( jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 październi-

ka 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 
miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 
opłacie miejscowej (jednogłośnie),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 październi-
ka 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania dekla-
racji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą 

środków komunikacji elektro-
nicznej (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zamianę nieruchomości 
położonych w Wiśle na oś. Baj-
cary (13 „za”, 1 „wstrzymujący 
się”),

– w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zamianę nieruchomości 
położonych w Wiśle Malince 
(jednogłośnie),

– w sprawie ustanowienia 
Medalu im. Bogumiła Hoffa – 

Zasłużony dla Miasta Wisła (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– ogłaszającą jednolity tekst uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 

31 października 2013 r. oraz uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 31 
października 2013 r. (jednogłośnie),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 
2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 
związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Wiśle – etap I” (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 
r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty tar-
gowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia 
za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie). 

Janusz Podżorski – Przewodniczący rady Miasta Wisła
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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!

REMONT DW 941
Przypominamy, iż wszystkie bieżące informacje na temat plano-

wanego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 znaleźć można na stro-
nie internetowej: https://przebudowadrogiwojewodzkiej941–wisla.pl 
/utrudnienia/

Informacje przetargowe oraz zakres zaplanowanych prac na stro-
nie: http://www.bip–slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1536223480 

Zachęcamy do systematycznego śledzenia stron i zapoznania się 
z postępami prac.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Apel o wykaszanie traw i chwastów na terenie miasta  
W trosce o estetyczny wygląd miasta oraz bezpieczeństwo prze-

ciwpożarowe, proszę o bieżące wykaszanie traw i chwastów. Niewy-
koszone, zaschnięte trawy i chwasty stanowią poważne zagrożenie 
pożarowe w okresie wiosennym, letnim i jesiennym. Ponadto nie-
wykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych zmniejszają 
widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego i pieszych, wpływając również negatywnie na wizerunek 
krajobrazu miasta. Są to także siedliska wielu szkodników glebo-
wych, gryzoni i ślimaków, a zaschnięte liście i pędy utrudniają odra-
stanie nowym roślinom.

Informuję, że w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka 
przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie 
obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowie-
dzialność karną na  podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń.

Zasady bezpieczeństwa podczas wakacji
Przed nami okres wakacyjny, warto zatem przypomnieć zasady 

bezpieczeństwa podczas wyjazdów, pieszych wędrówek  po górach 
czy kąpielach w rzece. W górach warunki atmosferyczne potrafią 
zmienić się w ciągu godziny i to jest najważniejsze przykazanie każ-
dego zdobywcy górskich szlaków. Wyruszając na wyprawę podczas 
pięknej, słonecznej pogody, nie wiadomo, czy nie będziemy wracać 
wśród szalejącej burzy albo we mgle. Pogoda w górach jest bowiem 
równie nieokiełznana, jak one same. Dlatego wychodząc w góry, w 
miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wycieczki i 
planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszymy w trasę przy-
dadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wyciecz-
ki. Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego szlaku, sieć schronisk 
turystycznych w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też 
informacja o lokalizacji szałasów, schronów, kolyb i leśniczówek, któ-
re stanowią schronienie w przypadku nagłej zmiany pogody. Podstawą 
ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede 
wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do 
pełna baterią i zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego –  601 100 300 oraz numerem alarmowym 985. 
Z kolei nad wodą warto pamiętać, by nie skakać w miejscach, gdzie 
nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie będzie przyjemnym wspomnie-
niem z wakacji a o nieszczęśliwe uderzenie w podwodną przeszkodę 
nietrudno. Lato nad rzeką to nie tylko pluskanie się w wodzie. Równie 
przyjemne są kąpiele słoneczne. Szukając ochłody, nigdy nie wcho-
dzimy do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą 
może spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast uroków wypoczy-
wania będziemy podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala. 
Zapewne wszyscy znamy podstawowe numery alarmowe, jednak war-
to je sobie przypomnieć i zapisać w telefonie komórkowym. Centrum 
powiadamiania ratunkowego – 112, policja – 997, straż pożarna – 998, 
pogotowie ratunkowe – 999.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Kontrole podatkowe
W czerwcu zostały wszczęte kompleksowe kontrole podatkowe na 

terenie Gminy Wisła w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i 
leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty 
miejscowej, targowej itp.

W związku z wynikami dotychczasowych kontroli Burmistrz Miasta 
Wisła zwraca się z prośbą do WSZYSTKICH PODATNIKÓW o zwery-
fikowanie prawidłowości złożonych przez nich deklaracji podatkowych 
i w przypadku stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym – nie-
zwłoczne złożenie korekt.

W szczególności proszę zwrócić uwagę na:
– faktyczną powierzchnię zajętą na prowadzoną działalność gospo-

darczą (nowooddane do użytkowania pokoje dla turystów, niedawno roz-
poczęta działalność gospodarcza…);

– posiadane budowle (np. wiata grillowa w ramach działalności go-
spodarczej, wybrukowany parking dla turystów korzystających z nocle-
gu, ogrodzenie sklepu, hotelu, pensjonatu…);

– ilość osób zgłoszonych do opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (urodzone w ostatnim czasie dzieci, nowe osoby zamiesz-
kujące na nieruchomości…);

– rzetelność pobierania i rozliczania się z opłaty miejscowej (zapeł-
niony parking przed obiektem, a rozliczana kwota opłaty miejscowej 
wskazuje na 1–2% obłożenia obiektu….);

– prawidłowość opłacania opłaty targowej.
1) Druki informacji w sprawie podatku od nieruchomości dostępne 

są w siedzibie Urzędu Miasta Wisła (pokój 113 oraz 114) lub Biuletynie 
Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce: Podatki i opłaty –> 2019 
–> Formularze podatkowe obowiązujące w roku 2019. W razie pytań 
szczegółowych informacji udzielą Państwu pracownicy Referatu Finan-
sowego (tel: 33 855 24 29), podatki@um.wisla.pl.

2) Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Wisła (pokój 207) lub 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła również w zakładce: Podatki 
i opłaty –> 2019 –> Formularze podatkowe obowiązujące w roku 2019.

W razie pytań szczegółowych informacji udzielą Państwu pracowni-
cy Referatu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska (tel: 33 857 88 50), 
odpady@um.wisla.pl.

Niedokonanie stosownych korekt doprowadzających do zgodności 
ze stanem faktycznym, przed rozpoczęciem kontroli, może skutkować 
postępowaniami karno–skarbowymi.                                  UM Wisła

Apel burmistrza 
Drodzy mieszkańcy !
2 czerwca 2019 roku w godzinach popołudniowych 12–osobowej ro-

dzinie zamieszkałej w Wiśle Malince spłonął budynek mieszkalny. Pożar 
strawił piętro i dach drewnianego budynku. W wyniku prowadzonej akcji 
gaśniczej zalany został cały jego parter. Zapewnienie odpowiednich wa-
runków mieszkaniowych dla tak licznej rodziny jest dużym wyzwaniem, 
zwłaszcza, że jako gmina nie dysponujemy tak dużymi mieszkaniami 
komunalnymi. Dlatego najważniej-
sza jest jak najszybsza odbudowa 
budynku. Poszkodowani nie są  
jednak w stanie zrealizować tego 
zadania samodzielnie. Środowisko 
wiślańskie nigdy nie pozostawiało 
pokrzywdzonych przez los samych 
sobie i zawsze bardzo aktywnie włą-
czało się do pomocy pogorzelcom. 
Jesteśmy wielką wiślańską rodziną 
i jestem przekonany, że nikt wobec tej tragedii nie pozostanie obojętny. 
Nigdy bowiem nie wiemy co i kiedy nas może spotkać. Dobrze jest więc 
żyć w przekonaniu, że w trudnych sytuacjach nie pozostaniemy sami.

Dlatego bardzo proszę o wsparcie poszkodowanej rodziny. Dobro-
wolnych wpłat można dokonać na konto: Zarząd Miejskiego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej w Wiśle Bank Śląski ING O/Wisła nr kon-
ta: 02 1050 1096 1000 0001 0182 0140 z dopiskiem: pomoc poszkodo-
wanym w pożarze.

Za okazane zrozumienie, aktywność i udzielone rodzinie wsparcie 
bardzo serdecznie dziękuję. 

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
Dodatkowych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Wiśle pod nr tel.: 33 855 35 53.
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Partnerska wizyta w Bully–Les–Mines
Burmistrz Wisły Tomasz Bujok przebywał w dniach 29–31 

maja z krótką wizytą w mieście partnerskim Bully–Les Mines 
(Francja). Podczas wizyty spotkał się z Francois Lemer – merem 
Bully–Les Mines oraz Andreasem Hellerem – burmistrzem Els-
dorf (niemieckie miasto partnerskie Bully–Les–Mines). 

Włodarze trzech miast wspólnie uczestniczyli w marszu pa-
mięci a następnie złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem żoł-
nierzy poległych podczas I wojny światowej. Następnie Tomasz 
Bujok uczestniczył w bankiecie Polonii z północnej Francji, pod-
czas którego wręczył upominek Ryszardowi Rybskiemu – preze-
sowi Polonijnej Orkiestry Dętej „Harmonia” z okazji jubileuszu 
40 lat działalności twórczej. Burmistrz podczas przemówienia do 
rodaków podziękował za zaproszenie i zachęcał do odwiedzania 
Polski a szczególnie naszego miasta Wisły.     Tadeusz Chmiel
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Wizyta delegacji z Čoki
W dniach 7–9 czerwca w Wiśle przebywała delegacja miasta 

partnerskiego Čoka. Delegacji przewodniczyła burmistrz Stana Dem-
ber, która jako nowy gospodarz  Čoki po raz pierwszy odwiedziła 
nasze miasto. 

Naszych partnerów z Serbii reprezentowała również Anita Szal-
bot, przewodnicząca mniejszości polskiej w Ostojićevie, oraz Pavel 
Mesaros, bardzo zaangażowany w sprawy kontaktów Ostojićevo–Wi-
sła. Podczas kolacji 7 czerwca nasi goście spotkali się burmistrzem 
Wisły Tomaszem Bujokiem, proboszczem Parafii Ewangelicko–
Augsburskiej w Wiśle Centrum ks. radcą Waldemarem Szajthaue-
rem oraz wiślańską historyk badającą losy potomków wiślan w Serbii 
(Ostojićevie) Danutą Szczypką. Podczas spotkania omówiono plany 
współpracy między gminami na następne lata. Burmistrz Tomasz Bu-
jok poinformował gości o planowanej projekcji filmu we wrześniu 
br. podczas „Dni Ostojićeva”. Obraz o wiślanach z Serbii zrealizował 
redaktor Andrzej Drobik.

8 czerwca delegacja z Čoki wzięła udział w otwarciu Jaskini Ma-
linowskiej oraz zwiedziła Wisłę. Natomiast 9 czerwca nasi goście 
uczestniczyli w nabożeństwie w kościele ewangelicko–augsburskim 
ap. Piotra i Pawła a po jego zakończeniu udali się w drogę powrotną 
i szczęśliwie dotarli do domu.

Tadeusz Chmiel
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Wieści z biblioteki 

Od kolybki po kierchow 
Grupa dyskusyjna działająca przy wiślańskiej bibliotece podję-

ła temat obrzędów związanych z kolejnymi etapami życia człowie-
ka. Rys historyczny został oparty na publikacjach Bogumiła Hoffa i 
Marii Pilch, a współczesność na pamięci uczestników dyskusji. Pro-
wadzącym spotkanie był Jerzy Kufa, który na potrzeby grupy spisał 
wspomnienia swoich informatorów.

Omawiano zwyczaje związane z połogiem i chrzcinami, a następ-
nie wychowaniem dziecka, które niegdyś ciężko pracowało w gospo-
darstwie lub szło na służbę do bogatszych krewnych lub gazdów. 
Dyskusja toczyła się wokół zmian zachodzących w obyczajowości 
wiślańskiej i wskazywała, jakie zwyczaje zachowały się do dziś i w 
jakiej formie (np. nowiecka, namowy i kołocze przed weselem), a ja-
kie całkowicie zaniknęły (noszaczka do chrztu, przedniorka podczas 
konfirmacji, śpiew dzieci szkolnych na pogrzebach).

Efektem pracy grupy dyskusyjnej będzie kolejna tabela 
obrazująca przemiany w wiślańskiej obrzędowości.          (drc)

Monika Śliwka  
Bibliotekarzem Roku!!!

Biblioteka Miejska w Cieszynie, pełniąca zadania biblioteki 
powiatowej i Starostwo Powiatowe w Cieszynie już po raz czwar-
ty zorganizowały Konkursu na Najlepszego Bibliotekarza Powiatu 
Cieszyńskiego Roku 2019 – Bibliotekarz z pasją. Jego celem jest 
wyłonienie bibliotekarza, który wyróżnia się kreatywnością i wyjąt-
kową aktywnością, nowatorskimi pomysłami, realizacją ciekawych 
przedsięwzięć, pozyskaniem środków na cele biblioteczne, pracą dla 
społeczności lokalnej, ciekawymi inicjatywami w sektorze książki i 
czytelnictwa.

Bibliotekarzem roku 2019 głosami czytelników oddanymi na 
portalu OX.PL została wybrana Monika Śliwka z Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. Laureatka podczas sesji 
Rady Powiatu 25 czerwca otrzymała dyplom i nagrodę od starosty 
cieszyńskiego Mieczysława Szczurka oraz przewodniczącego Rady 
Powiatu Cieszyńskiego Stanisława Kubiciusa. Gratulacje złożyli 
również naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego Hen-
ryk Pieszka i instruktor Beata Parchańska z Biblioteki Miejskiej w 
Cieszynie. 

Monika Śliwka od 6 lat pracuje w Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Wiśle w wypożyczalni dla dzieci i młodzieży. Oprócz udo-
stępniania książek, zajmuje się także organizacją i realizacją zajęć 
edukacyjnych dla różnych grup wiekowych czytelników. W pracy 
wprowadza nowe metody i wdraża nowe technologie. Współorgani-
zuje formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bibliotekarzy. 
Uczestniczyła w realizacji kilku projektów, takich jak: „Śladami 
Imka Wisełki” czy „ Legendy i podania od źródeł Wisły”, których 
efektem są książki dla najmłodszych. Serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy wszystkim, którzy oddali swój głos na Bibliotekarza z pasją!   

  (drc)

 Biblioteka poleca                                        
Beata i Paweł Pomykalscy, Jugosławia. 

Rozsypana układanka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.

Nie wiesz, gdzie pojechać na urlop? Może zainspirują Cię auto-
rzy, dla których podróżowanie, szczególnie po krajach byłej Jugosła-
wii, jest pasją. Ten subiektywny przewodnik to znakomita skarbnica 
wiedzy na temat republik bałkańskich. Książka podzielona jest na 
trzy części. W pierwszej podróżnicy opowiadają, czym tak napraw-
dę był ten dziwny twór zwany Jugosłąwią. W drugiej przedstawiają 
miejsca warte zobaczenia (np. Dubrownik, w którym nakręcono kilka 
odcinków „Gry o tron”) albo przeciwnie, takie, które lepiej omijać 
szerokim łukiem. W ostatniej, kulinarnej części autorzy opisują sma-
ki i zapachy tego regionu. Jeśli wybierasz się do Chorwacji, Czar-
nogóry, Słowenii, koniecznie sięgnij po tę publikację, jeśli nie, to 
przeczytaj, bo warto!

Tomasz Organek, Teoria opanowywania trwogi, Grupa 
Wydawnicza Foksal, Warszawa 2019.

Debiut prozatorski utalentowanego muzyka opowiadający o dzi-
siejszych trzydziestokilku– i czterdziestolatkach wychowanych jesz-
cze w dawnym ustroju, pamiętających dwa analogowe programy w 
telewizji, a obecnie zmuszonych poradzić sobie w epoce Facebooka. 
Główny bohater właśnie stracił pracę, tkwi w poczuciu bezsensu i 
stagnacji dopóki nie spotyka swej dawnej miłości. Powieść zaskakuje 
groteskowymi zwrotami akcji, pełną napięcia intrygą trzymającą aż 
do ostatniej strony. Polecamy!

Ałbena Grabowska, Nowy świat, Wydawnictwo Jaguar, War-
szawa 2019.

Na pewno nieraz zastanawialiście się, jak będzie wyglądał świat 
za sto lat. Katastrofa klimatyczna, bunt maszyn, eksperymenty ge-
netyczne, brak zasobów wody i nieskażonej żywności... Takie i inne 
wizje przejawiały się już wiele razy w filmach i powieściach scien-
ce–fiction. Tym razem pisarka przeprowadzi czytelnika przez nową 
rzeczywistość i pokaże koniec świata jakiego się nie spodziewamy. 
Życie w nowych realiach pokazane z perspektywy czwórki niezwy-
kłych nastolatków, to przede wszystkim opowieść o przyjaźni i wza-
jemnym zaufaniu. Przygotujcie się na spotkanie z superbohaterami i 
zaskakujące zwroty akcji. Przyjdzie Wam rozstrzygnąć, co jest praw-
dą, a co iluzją, a co gorsza, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem. 
Warto przeczytać!        Oprac. MBP Wisła
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Wystawa fotografii  
Agnieszki Kamieniorz

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia odbył się 
kolejny wernisaż. Otwarcie autorskiej wystawy fotograficznej Ag-
nieszki Kamieniorz miało miejsce 30 maja. Piękne, nastrojowe foto-
grafie można było oglądać w bibliotece przez cały, kolejny miesiąc.

Agnieszka Kamieniorz jest rodowitą mieszkanką Wisły, a jej pasja 
fotograficzna zaczęła się całkiem niedawno, gdyż w 2015 roku. Ukoń-
czyła wiele kursów i warsztatów fotograficznych i ciągle pracuje nad 
udoskonalaniem swojej techniki. Często można ją spotkać w górach, 
utrwala bowiem w kadrze urok Beskidów, a w szczególności Wisły. 
Jest autorką niepowtarzal-
nych ujęć krajobrazowych 
oraz panoram górskich. 
Lubi naturę i przestrzeń, 
dlatego potrafi kilka razy 
podchodzić do jednego 
ujęcia. Zajmuje się rów-
nież fotografią dziecięcą, 
ale wykonuje też zdjęcia 
osób dorosłych w plenerze. 
Współpracuje z portalami 
internetowymi i prasą, pub-
likowała zdjęcia w albumie 
miasta Wisła i na łamach 
„Echa Wisły”, wydała 
też kalendarz ze swoimi pracami. Jej profil na Facebooku cieszy się 
ogromnym powodzeniem.

W czasie spotkania autorka fotografii zaprezentowała swoje pra-
ce w wersji elektronicznej na dużym ekranie i opowiedziała o swoich 
potyczkach z techniką i warunkami atmosferycznymi. Miłe rozmowy 
przy kawie dają nadzieję na kolejne wystawy. Autorce serdecznie 
dziękujemy!!!           (drc)

Rodowód Stanisława Hadyny
Grupa dyskusyjna działająca przy wiślańskiej bibliotece na ostat-

nim przed wakacjami spotkaniu 25 czerwca podjęła temat związany z 
ogłoszonym na Śląsku Rokiem Stanisława Hadyny. Historyk Danuta 
Szczypka podzieliła się ze słuchaczami informacjami, które pozy-
skała z zachowanych archiwaliów, związanych z rodziną Hadynów. 
Pasjonujące śledztwo historyczne nadal trwa.

Osobą mającą największe znaczenie dla wiślańskiego pochodze-
nia Stanisława Hadyny jest dziadek Jan Pilch, którego ojciec pocho-
dził z Jawornika i był gospodzkim (dzierżawcą gospody) w Wiśle. 
Jan uczęszczał do wiślańskiej szkoły, gdzie uczył go Jan Śniegoń 
(dziś patron biblioteki), a następnie do ewangelickiego gimnazjum 
w Cieszynie. Przez większość życia pracował jako nauczyciel w Kar-
pętnej (dziś Republika Czeska), był aktywnym społecznie pedago-
giem o szerokich zainteresowaniach. Ożenił się z Marianną Kokotek, 
z którą miał trzy córki. Najmłodsza Emilia wyszła z mąż za Jerzego 
Hadynę z Zamarsk, nauczyciela w Wędryni (potem w Cieszynie i 
Wiśle) i została matką Stanisława Hadyny. 

Związki Stanisława Hadyny z Wisłą nie kończą się na pochodze-
niu przodków. O innych ich aspektach można się dowiedzieć z bro-
szury dostępnej m.in. w bibliotece czy informacji turystycznej, ale tę 
wiedzę można będzie poszerzyć już jesienią. W dniach 2–3 paździer-
nika odbędzie się bowiem Ogólnopolska konferencja naukowa z oka-
zji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny. Biblioteka serdecznie 
zaprasza!            (drc)
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle

w związku ze 130. rocznicą urodzin pisarki
serdecznie zaprasza na:

„BEZCENNE DZIEDZICTWO.  
ZOFIA KOSSAK 1889–1968”

wystawę czynną w dniach od 4–26 lipca 2019 r. 
w godzinach pracy biblioteki,

spacer literacki „Śladami Zofii Kossak przez Wisłę”
w dniu 1 sierpnia (zbiórka o godz. 9.00 przed biblioteką)

oraz

spotkanie z autorką biografii pisarki  
Joanną Jurgałą–Jureczką

w dniu 1 sierpnia o godz. 15.00 w sali głównej biblioteki.

dr Joanna Jurgała–Jureczka mieszkanka Śląska Cieszyńskiego, 
absolwentka cieszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja 
Kopernika i filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, 
doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (1999). 
Znawczyni literatury Śląska Cieszyńskiego okresu międzywojennego, 
pedagog, dziennikarka, była kustosz Muzeum Zofii Kossak–Szatkow-
skiej w Górkach Wielkich.

Autorka licznych artykułów, głównie o charakterze naukowym i po-
pularnonaukowym oraz książek, takich jak: Oswajanie „nieznanego kra-
ju”. Śląsk w życiu i twórczości Zofii Kossak; Dzieło jej życia. Opowieść 
o Zofii Kossak; Zofii Kossak dom utracony i odnaleziony; Historie zwy-
czaje i nadzwyczajne, czyli znani literaci na Śląsku Cieszyńskim; Kobiety 
Kossaków; Kossakowie. Biały mazur.
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Kierunek biblioteka
W wiślańskiej bibliotece nie zamykają się drzwi. Grupy dzieci i 

dorosłych stale odwiedzają placówkę, zwiedzają wystawy lub biorą 
udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. Nikt nie wy-
chodzi znudzony!

Zajęcia czytelniczo–plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 nawiązujące tematem do spektaklu i baśni Zofii Kossak pt. „Kłopo-
ty Kacperka góreckiego skrzata” odbyły się 30 maja. Dzieci zapoznały 
się z literaturą na temat różnych skrzatów i wykonały tego góreckiego 
z papieru. Atrakcją było czytanie opowieści w teatrzyku kamishibai. 
Z kolei 18 czerwca do biblioteki zawitały dzieci z zerówki Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince. Podczas zwiedzania 
pomieszczeń bibliotecznych najmłodsi wzięli udział w pokazie opra-
wiania książek, prezentacji księgozbioru i głośnym czytaniu opowieści 
z teatrzyku kamishibai. Na koniec wizyty „buszowali” w labiryncie re-
gałów, by odnaleźć najciekawsze dla siebie pozycje. 

Do biblioteki przybywają także grupy dorosłych. W maju wiślań-
ską instytucję kultury zwiedziła 40–osobowa wycieczka z Wielko-
polski, a 18 czerwca przybyli w miłe odwiedziny absolwenci wiślań-
skiego Liceum Ogólnokształcącego pod wodzą Andrzeja Niedoby. 
Wspomnieniom związanym z biblioteką i dawnym kinem nie było 
końca! Dziękujemy!!!          (drc)

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czyn-

ne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa), 
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22 
50. Wystawy st aałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (bu-
dynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa 
budownictwa drewnianego. Wystawy czasowe: „Delikatność do obrony” 
– prace Teresy Legierskiej.

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. Li-
powa 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: Michaela Zormanova i Stanislav Zorman - ma-
larstwo i rzeźba (12 lipca - 12 sierpnia, finisaż wystawy 9 sierpnia). Dom 
Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Wystawa: „Afrykańskie Królowe” – malarstwo.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w 
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja 
stała: wystawa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa Leszka Żegal-
skiego, wystawa rzeźb Grzegorza Michałka. Wystawa czasowa: „Widoki 
zapisane” - malarstwo Jakuba Gniadzika (do 30 lipca).

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 4A, czynne w lipcu i 
sierpniu codziennie w godz. 10.00–16.00, w maju, czerwcu i wrześniu w 
soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00. Ekspozycja stała.

Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna co-
dziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czyn-
na w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświę-
cona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

Spotkanie z Kacperkiem
Kontynuując upowszechnianie wiedzy o literaturze regionalnej 

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zaprosiła uczniów klas II i III wi-
ślańskich szkół podstawowych na spektakl pt. „Kłopoty Kacperka góre-
ckiego skrzata”. Przestawienie oparte na motywach baśni Zofii Kossak, 
które odbyło się 30 maja, wystawili aktorzy Teatru Gry i Ludzie z Kato-
wic. Wydarzenie nawiązuje do 130. rocznicy urodzin pisarki, ale było też 
prezentem dla małych czytelników z okazji Dnia Dziecka.

Bohaterem wystawionej baśni był Kacperek – domowy skrzacik, 
który opiekował się dworkiem w Górkach Wielkich na Śląsku. Obok 
normalnie toczącego się życia ludzi, pokazany był świat fantastycz-
nych istot, chochlików i gadających zwierząt, które dyskretnie wspie-
rały mieszkańców domu. Wszystko jednak się skomplikowało, gdy 
Kacperek zgubił swój świecący kolczyk – magiczny talizman, bez któ-
rego nie ma już żadnej mocy, co gorsza sam skrzacik został porwany... 
Jak przystało na prawdziwą baśń widzowie zostali poruszeni do głębi 
szczerością i mocą przekazu, a wątek przyjaźni i wiary we własne siły 
wysunął się na pierwszy, ale nie jedyny plan. W pamięć zapadły też  
piękna scenografia, wpadająca w ucho muzyka i barwne postacie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy do wypoży-
czania książkowej wersji, tej wciąż mało znanej pięknej opowieści. 

Monika Śliwka
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KRONIKA POLICYJNA
Ulewne deszcze nad PTTK
Ciężkie chwile przeżywali pracownicy i mieszkańcy Zameczku 

Myśliwskiego Habsburgów w końcówce maja. Ulewne deszcze i 
podniesienie się wód grunto-
wych spowodowały zalanie 
piwnic położonego na terenie 
zalewowym na ul. Lipowej 
zabytku.

Dzięki ciężkiej pracy i 
nieustannemu, 24–godzin-
nemu pompowaniu wody 
przez 3 dni i noce, udało się 
pokonać żywioł. Doskonała 
kondycja i trwałość jednego z 
najstarszych, wiślańskich za-
bytków architektury drewnia-
nej jest zasługą wiślańskiego 
oddziału PTTK.

Grażyna Pruska

 

VIII Spotkanie Cieślarów
2 czerwca Cieślarowie i wszyscy ci, kierzy majó ich radzi trady-

cyjnie wędrowali z różnych stron świata na położoną na granicy pol-
sko–czeskiej Górę Cieślar (918 m n.p.m.), gdzie po raz ósmy odbyło 
się „Spotkanie na Szczycie”.

W biurze prowadzonym przez wolontariuszki Towarzystwa Mi-
łośników Wisły Monikę Kwiatkowską i Ulę Konderlę (z Cieślarów) 
trzeba było się zarejestrować, odebrać dyplom za udział w „Spotka-
niu na Szczycie”, podbić okolicznościowymi pieczątkami wydane 
specjalnie na tą okazję widokówki z obeliskiem Cieślarów, zakupić 
koszulki i wydawnictwa TMW, zaopatrzyć się w upominki przygo-
towane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i Urząd Miasta w 
Wiśle. W południe, sygnałem na 
cztery strony świata wygranym 
z trombity Stanisława Cieślara 
z Jawornika uroczyście otwarto 
imprezę. Członkowie Komitetu 
Organizacyjnego Karel Cieślar z 
Koniakowa przy Czeskim Cieszy-
nie, Bolesław Cieślar z Kopydły 
i prezes TMW Grażyna Pruska z 
Dziechcinki przywitali zebranych 
oraz przedstawili przybyłych gości 
specjalnych, jakimi byli: sekretarz 
Miasta Wisła Sylwester Foltyn, 
przewodniczący Rady Miasta Wi-
sła Janusz Podżorski, radni Stanisław Cieślar i Barbara Kędzior oraz 
przewodniczące wiślańskich osiedli Monika Lipińska i Gabriela Szkla-
rek–Nawrocka. Jak co roku gościliśmy także organizatorów zjazdów 
rodziny Wisełków i Pilchów – Edwarda Wisełkę i Romana Pilcha.

Część artystyczną zapewniła czteroosobowa Kapela Regionalna 
„Lipki” z Jabłonkowa, przy akompaniamencie której, wszyscy obec-
ni zaśpiewali „Ojcowski dom” oraz wiślański hymn „Szumi jawor 
szumi”. W koncercie zaprezentowano wiązankę pieśni góralskich z 
regionu Śląska Cieszyńskiego po obu stronach granicy. Do śpiewa-
nia spontanicznie dołączyli członkowie Zespołu „Wisła Plus” i gru-
py śpiewaczej „Gronie” w osobach Jana Kędziora i Kamila Witali. 
Wielką atrakcją było smażeni wajeśnicy na największej w Beskidzie 
Śląskim patelni z „Agroturystyki u Gazdy” z Brennej. Cieślarowie 
i ich goście pobili poprzedni rekord wspólnie smażąc wajeśnicę na 
szmolcu, szpyrce i boczku z 800 jaj! Osobiście dowodził i doprawiał 
solą i sznytlokiem gazda Andrzej Cieślar z Breńskij Malinki, a mie-
szali Cieślarowie z Wisły, Nydku i Szczyrku.

Na szczycie jak zwykle można było skosztować rarytasów z 
kuchni regionalnej Śląska Cieszyńskiego. Największym powodze-

niem cieszyły się jak zwykle placki z blachy ze szpyrkami, ze śmie-
tónkó, z kapustó po górolsku i gulaszu z Breńskij Malinki, żebroczka, 
kołoczyki z borówkami, kołocz ze syre z Cieślarówki, kaszoki i ło-
scypki z Wyrchgrónia i oczywiście po czeskiej stronie granicy dobre, 
zimne, czopowane piwo, mocno czosnkowa czoskula z syre od Henia 
Cieślara U Jarząbka z Koszarzysk w Beskidzie Śląsko – Morawskim. 
Przeciwpożarowo zabezpieczali nas druhowie ochotnicy straży po-
żarnej z Wisły Jawornika, którzy udostępnili swoje wozy bojowe do 
zwiedzania i organizowali zabawy z wodą dla dzieci. Strudzeni tu-
ryści mogli się też ochłodzić wodą z węża. Nad bezpieczeństwem 
czuwał też GOPR i wiślańscy przewodnicy PTTK.

Na zakończenie uczestnicy pozowali do „rodzinnego” zdjęcia. Ile 
osób zawitało w tym roku na Górze Cieślar nie wiedzą najstarsi góra-
le, bo byli tacy, którzy szli na spotkanie, ale zostali w „Lepiarzówce”, 

albo w „Cieślarówce”, czy też napo-
tykając stanowisko gastronomiczne 
nie dotarli już do biura. Było też wiele 
osób, które przeszło tylko witając się 
ze znajomymi. Biuro zarejestrowało 
360 osób, najwięcej z Wisły Jawor-
nika, ale i z wszystkich wiślańskich 
dolin i przysiółków. Oprócz gości ze 
Śląska Cieszyńskiego po obu stronach 
granicy, byli również uczestnicy ze 
Szczyrku, Katowic, Chorzowa, Łodzi, 
Goczałkowic, Bielska–Białej, Gli-
wic, Poznania i Wrocławia. Z dalsza 
zawitali Cieślarowie ze Szwecji, Nie-

miec i Kanady. Najmłodsza uczestniczka  naszego spotkania miała 4 
miesiące a najstarsi – pani Janiczkowa i pan Jan Cieślar (Basista) po 
85 lat. Otrzymali oni, jak również pierwsi zarejestrowani na szczy-
cie Bożena i Jirzi Cieślarowie z Osówki koło Trzyńca wydany przez 
TMW „Słownik Gwarowy Śląska Cieszyńskiego”. W konkursie ry-
sunkowym najpiękniejsze „Cieślarowe” serduszko namalowali Emil-
ka Brodacka, Hela Bielawska, Maja Kwiatkowska, Lenka Konderla, 
Ewa Ormańczyk, Maja Szarzec, Karolina Pilch i Ania Bujok. Dzieci 
rysowały też Wiślaczka i dzielnie pomagały sypać Kopiec Cieślarów. 
Można stwierdzić, że 2 czerwca 2019 roku ustanowiliśmy Światowy 
Rekord pobytu Cieślarów na Górze Cieślar! Dopisała pogoda, przez 
cały dzień świeciło słońce, a Cieślarowie i wszyscy ci, kierzy ich 
majó radzi świetnie się bawili i szczęśliwie wrócili do domów, radu-
jąc się na przyszłoroczne Międzynarodowe Spotkanie Cieślarów na 
Górze Cieślar.                              Grażyna Pruska
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– 2 czerwca w domu jednorodzinnym w Malince wybuchł pożar. 
Mimo ogromu zniszczeń, na szczęście nikt nie ucierpiał.

– 7 czerwca na ulicy Kopydło wiślańscy policjanci zastopowali 
kierującego Renault Master mieszkańca Orzesza. Był pijany. Badanie 
alkomatem wykazało prawie 3 promile.

– 16 czerwca złodzieje ukradli tablice rejestracyjne z samochodu 
zaparkowanego przy jednym z hoteli w centrum miasta. Szkodę po-
niósł mieszkaniec Gliwic.

– 21 czerwca na ulicy 1 Maja („pod Brzegiem”) doszło do groź-
nego wypadku. Poruszający się motocyklem obywatel Węgier z wiel-
ką siłą uderzył w krawężnik, co spowodowało upadek kierującego 
i zniszczenie barierek ochronnych przez pojazd. Poszkodowany do-
znał obrażeń i został zabrany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
które interweniowało na miejscu zdarzenia.

– 26 czerwca na terenie campingu przy ul. Wyzwolenia okradziono 
zatrudnioną w tamtejszym ośrodku obywatelkę Ukrainy. Łupem złodzie-
ja padły pieniądze w kwocie ok. 12000 złotych, 1200 euro i 50 hrywien.

We współpracy z Iloną Oleszczuk, zastępcą komendanta KP Wisła
opracował Łukasz Bielski
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Afrykańskie opowieści  
w „Stalmachu”

W ostatnich tygodniach roku szkolnego młodzież z wiślańskiego 
LO im. P. Stalmacha miała niezwykłą okazję przenieść się do dalekiej 
Afryki dzięki prelekcjom zaproszonych gości. W trakcie pierwszego 
spotkania dr Lidia Żur, wolontariuszka i koordynatorka projektu „Po-
moc dla Afryki”, opowiedziała o warunkach życia w północnym Bur-
kina Faso, a w szczególności w gminie Pobe Mengao. Działania wo-

lontariuszy polegają 
tam na umożliwieniu 
edukacji dzieciom 
i młodym ludziom, 
którzy nie mają do 
niej dostępu. Orga-
nizowane są także 
szkolenia zawodowe 
oraz tworzy się miej-
sca pracy. Od 2007 

roku w Pobe Mengao zrealizowano wiele projektów pomocowych, 
o których więcej można dowiedzieć się na stronie: www.cme.org.pl.

Z kolei klasa I mogła poznać polską pielęgniarkę, pochodzącą z 
Wisły, pracującą w Egipcie. Młodzież usłyszała o wieloletnich ma-
rzeniach i przygotowaniach Anny Pinkas do zagranicznego wyjazdu, 
zwłaszcza intensywnej nauce języka angielskiego i arabskiego. Anna 
Pinkas jest absolwentką Akademii Medycznej w Katowicach, a od 
2015 roku pracuje w chrześcijańskim szpitalu w Asuanie nad Nilem. 
Więcej informacji na: http://odkrywanie–afryki.blogspot.com.

Być może dla któregoś z uczniów prelegentki staną się inspira-
cją do zgłębiania języków obcych, stawiania sobie wysokich celów, 
spełniania marzeń oraz niesienia pomocy innym ludziom, w kraju lub 
poza nim.          Elżbieta Śliwka

Gra o życie
30 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbyły się 

warsztaty profilaktyczne „Gra o życie” dla uczniów klas VI–VIII. Zaję-
cia te zostały zorganizowane w ramach obchodów Tygodnia Zdrowia z 
inicjatywy wiślańskiej filii Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej przy 
współpracy z Urzędem Miejskim.

Całość miała formę gry, w której uczestnicy zdobywali punkty na 8 róż-
nych stanowiskach. Podczas zajęć poruszana była tematyka zdrowych rela-
cji, aktywności fizycznej, samokontroli, właściwego odżywiania, czystego 
powietrza i wody, bezpiecznego odpoczynku oraz właściwego korzystania 
ze światła słonecznego. Zajęcia zostały poprzedzone krótką prelekcją, z 
której uczniowie dowiedzieli się o zagrożeniach dla naszego mózgu płyną-
cych z dzisiejszego stylu życia nastolatka. Aktywności podejmowane na po-
szczególnych stanowiskach były bardzo różnorodne i intrygujące. Ucznio-
wie wykonywali zajęcia wymagające zręczności, wysiłku fizycznego lub 
chwili głębszej refleksji. Na planszach przy każdym stanowisku zostały 
wypisane zagrożenia oraz formy obrony przed nimi. Następnie na stacjach 
uczestnicy mogli podjąć dodatkowo punktowane działania. Dzięki przej-
ściu wszystkich stacji uczestnicy zdobywali praktyczną wiedzę z zakresu 
zdrowego stylu życia. Na zakończenie prowadzący apelowali do młodzie-
ży o zmianę stylu życia. Każdy samodzielnie podejmował decyzję, czy 
chce „włączyć rzeczywistość”, a następnie publicznie deklarował swoją 
decyzję, naciskając odpowiedni przycisk. Zajęcia miały na celu uświado-
mić młodym ludziom, że życie ma sens i należy je szanować, aby cieszyć 
się nim jak najdłużej. Z rozmów przeprowadzonych z uczniami możemy 
wywnioskować, że program został przyjęty bardzo pozytywnie, uczniowie 
deklarowali, że dowiedzieli się ciekawych i ważnych rzeczy, mamy więc 
nadzieję, że wywrze on pozytywny wpływ na ich życie.           Alicja Pieszka

Tydzień zdrowia w SP5
31 maja w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworniku odbyło się podsu-

mowanie Tygodnia Zdrowia połączone z Dniem Dziecka. Od 27 do 31 
maja pod hasłem „Trzymaj formę”,  w naszej placówce było prowadzone 
szereg działań promujących zdrowy tryb życia.

Uczniowie realizowali następu-
jące projekty: „Zdrowe zęby niesa-
mowity świat higieny ustnej”, „Ko-
lorowy świat witamin”, „Zdrowe 
drugie śniadanie”, „O zdrowie dba-
my wszędzie”, „Co robisz codzien-
nie dla zdrowia?”, „Rozkodowuje-
my etykiety i jesteśmy świadomymi 
konsumentami”, „Wpływ ruchu na 
pracę mózgu”, „Fakty i mity o od-
chudzaniu”, „Ruch jest łatwy – jak zmienić bierność na aktywność”. W 
czasie akcji przygotowywano liczne plakaty, prezentacje multimedialne, 
scenki, ukazał się także specjalny numer gazetki szkolnej poświęcony 
zdrowemu stylowi życia. Ogrom pracy włożony przez uczniów został na-
grodzony sprzętem sportowym ufundowanym przez Urząd Miasta Wisła.

W obchody Dnia Dziecka włączyła się Ochotnicza Straż Pożarna 
Wisła Jawornik, która zorganizoawała pokaz sprzętu strażackiego oraz 
we współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego przeprowadzi-
ła instruktaż udzielenia pierwszej pomocy. Rada Rodziców ufundowała 
dzieciom pokaz z ciekłym azotem, po którym uczniowie udali się  na 
smaczne lody, które sfinansował Zarząd Osiedla w Jaworniku.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym 
ten dzień mógł stać się niezapomnianym przeżyciem dla naszych dzieci.

Organizatorzy

Wieści z Przedszkola nr 2
Czerwiec rozpoczął się bardzo miło, bo obchodziliśmy Dzień 

Dziecka. Było dużo zabawy i słodyczy. Zostaliśmy zaproszeni na 
Plac Zabaw „Psikus”, oraz na lody do Państwa Woźniak. Serdecznie 
dziękujemy właścicielom za umilenie naszym przedszkolakom tego 
wyjątkowego dnia. 

Jak co roku odbyła się wycieczka zorganizowana przez Radę 
Rodziców. Odwiedziliśmy ,,Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej” 
w Istebnej. Dzieci dowiedziały się ciekawych rzeczy z historii Nad-
leśnictwa Wisła, poznały różne formy ochrony przyrody, oglądały w 
gablotach rośliny i zwierzęta naszego regionu. Szczególnie duże za-
interesowanie wzbudziło ,,Gadające Drzewo”. 

Jak to w czerwcu bywa, przyszedł też czas na uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego. Każda grupa przedszkolna przedstawiła krót-
ki program artystyczny, były tańce, wiersze i piosenki. Na koniec 
wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe książki i dyplomy.

Wszystkim dzieciom życzymy udanych, bezpiecznych wakacji i 
pięknej pogody.                                    (HP)
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Szkolne wieści z Głębiec
W minionym czasie w głębczańskiej placówce działo się wiele cie-

kawego. Oto przegląd wydarzeń, które odbyły się w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym nr 1.

Mali maratończycy 
24 maja uczniowie z Głębiec wzięli udział w Ogólnopolskim Ma-

ratonie Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”. Zabawa ma na celu 
promowanie aktywności fizycznej wśród przedszkolaków oraz kształto-
wanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych. Przedszkolaki razem z 
grupą 0a oraz 0b stawili się na boisku szkolnym i pokonali dystans 10 
okrążeń boiska, co w sumie dało 21 600 metrów! Gratulujemy i za rok 
czekamy na kolejny sukces małych sportowców!

Dzień Rodziny
31 maja, zmotywowani piękną słoneczną pogodą i pełni pozytyw-

nej energii, uczniowie i nauczyciele ZSP1 wyruszyli w drogę. Celem 
wędrówki był Ośrodek Cieślarówka. Trasa nie była najłatwiejsza, ale 
uczniowie pokonali ją bez najmniejszego problemu. Wszyscy wędrowali 
w wyśmienitym nastroju, więc rozmowom i żartom nie było końca. Na 
miejscu czekał ciepły posiłek a później zaprezentowano krótki program 
artystyczny dla rodziców, który koordynowały Renata Broda i Agnieszka 
Pliszczyńska. Starsi uczniowie zaprezentowali wiersze gwarowe, klasy 
młodsze oraz klasa Va zaśpiewały piosenkę dla rodziców. Na koniec 
wspólnie odśpiewano piosenkę naszej szkoły.

Kolejnym punktem programu były zajęcia ruchowe, które koordy-
nowały Barbara Shott i Katarzyna Radwan. Uczniowie bardzo chętnie 
wzięli w nich udział. Później były pyszne lody oraz drożdżówki, które 
sponsorowała Rada Rodziców. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tym przedsię-
wzięciu – uczniom, rodzicom, nauczycielom. Przede wszystkim dzięku-
jemy Radzie Rodziców, którzy ugościli nas jak zwykle „po królewsku”. 
Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy!

Kłopoty Kacperka
30 maja uczniowie klasy II i III uczestniczyli w przedstawieniu te-

atralnym pt. „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata”, które odbyło się 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Przedstawienie wystawili 
aktorzy Teatru Gry i Ludzie z Katowic na podstawie baśni Zofii Kos-
sak. Wydarzenie nawiązało do 130. rocznicy urodzin autorki, populary-
zując jednocześnie jej regionalną twórczość. Bohaterem przedstawienia 
jest Kacperek, domowy skrzat, który opiekuje się dworkiem w Górkach 
Wielkich. Jak to w baśniach bywa pojawiają się również inne fantastycz-
ne istoty. Życie toczy się pomyślnie. Kłopoty następują, gdy Kacperek 
gubi swój magiczny talizman. Traci moc i zostaje porwany. Od czego 
jednak są przyjaciele? Jak na prawdziwą baśń przystało, wygrywa przy-
jaźń i wiara we własne siły.

Niezwykły poranek
30 kwietnia uczniowie klasy VIII zostali zaproszeni na niezwykłe 

zajęcia profilaktyczne pod tajemniczym tytułem „Gra o życie”. Wpro-
wadzeni zostali na salę gimnastyczną, która na 1,5 godziny przeobraziła 
się w salę interaktywną. Umieszczonych zostało w niej kilka stanowisk 
z banerami informacyjnymi, zaopatrzonymi hasłami: aktywność, światło 
słoneczne, bezpieczny odpoczynek, czysta woda, zdrowe relacje, czy-

ste powietrze. Każdy uczeń otrzymał specjalną instrukcję, według której 
poruszał się między stanowiskami wykonując różnego rodzaju zadania. 
Niektórzy z nich rozkładali kubeczki w specjalnych alkogoglach, inni 
wykonywali ćwiczenia fizyczne na urządzeniach typu steper, zbierali 
monety w okularach, które oddawały ich stan podczas dużego zmęczenia 
czy braku snu. Zajęcia bardzo podobały się uczniom, którzy z dużym 
zainteresowaniem czytali teksty dotyczące zdrowego stylu życia, a na-
stępnie wykonywali zlecone im zadania. Na koniec spotkania odbyła się 
pogadanka na temat zagrożeń, które czyhają na młodych ludzi oraz spo-
sobów radzenia sobie z nimi poprzez pozytywne myślenie oraz zmianę 
stylu życia. Na rzutniku prowadząca wyświetlała informacje dotyczące 
tego, jak złe zachowania wpływają na osłabienie pracy mózgu.

Bardzo dziękujemy przedstawicielom Chrześcijańskiej Służbie Cha-
rytatywnej z filią w Wiśle za przeprowadzenie zajęć.

Profilaktyka inaczej
30 maja w ZSP1 odbyły się zajęcia na temat zdrowego trybu życia. 

Zostały one zorganizowane w ramach corocznego „Tygodnia Zdrowia”. 
Były one prowadzone przez niedużą grupkę wolontariuszy w różnym 
wieku. Tematem przewodnim było to, jakie pozytywne skutki dla nasze-
go mózgu niesie zdrowy tryb życia. 

Zajęcia uczniom bardzo się podobały, między innymi ze względu 
na ich formę, ponieważ była ona bardzo nietypowa. Zamiast nudnej 
prelekcji, z której mało zapamiętamy, już na wejściu zastało nas wie-
le ciekawych rzeczy. Duże banery, maszyny do ćwiczeń oraz mnóstwo 
zastawionych rozmaitymi rzeczami stolików robiło wrażenie. – Jedną z 
ciekawszych, według mnie rzeczy, były gogle dające wrażenie jakbyśmy 
mieli około 0,5 promila alkoholu we krwi. Zajęcia były prowadzone w 
formie „misji”, ponieważ na samym starcie wcielało się w rolę „agen-
ta”. Podczas zajęć nie nudziliśmy się, ponieważ musieliśmy wykonywać 
wiele ciekawych zadań poruszając się przy tym po całej sali. Podobało 
się nam również to, że przez całe zajęcia było się anonimowym, więc 
spokojnie mogliśmy szczerze odpowiadać na pytania na naszych ankie-
tach, bez obaw o to co pomyślą inni. Taka forma zajęć bardzo się nam 
wszystkim spodobała, ponieważ wiele wiedzy z niej wynieśliśmy, a przy 
tym dobrze się bawiliśmy. Z chęcią wzięlibyśmy udział w większej ilości 
tego typu spotkań – mówi Julia Pilch z klasy VIII.

Wycieczka do Brennej
24 maja klasy II i III z ZSP1, wraz z wychowawczyniami, wybra-

ły się na wycieczkę do Brennej. Uczniowie zwiedzili Agroturystykę „U 
Gazdy”. Należy ona do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Jej 
działalność ma na celu zaznajamianie dzieci z działalnością rolniczą i 
hodowlaną gospodarstw.

Po przyjeździe do Brennej na dzieci czekała kolejka, która dowiozła 
wszystkich na miejsce. Po przedstawieniu specyfiki gospodarstwa ucznio-
wie poszli na spacer po obejściu. Dzieci poznawały rodzaje zwierząt go-
spodarskich, cel ich hodowli, sposoby żywienia (koń, krowa, owce, koza, 
drób) oraz korzyści płynące z posiadania zwierząt gospodarskich. Mogły 
również karmić zwierzęta i je głaskać, co sprawiało wszystkim wiele rado-
ści. Po spacerze dzieci wróciły do budynku, ale zanim weszły do środka, 
każde musiało powiedzieć, co zapamiętało z wycieczki, albo rozwiązać 
zagadkę. Na koniec dzieci brały udział w warsztatach zdobienia zwierzątek 
naturalnymi produktami. Prace były bardzo ciekawe, a ozdobione zwie-
rzątka czasami wyglądały tajemniczo i nieprawdziwie. Na koniec wszyscy 
podziękowali pani gospodyni za poświęcony czas i zabrali swoje prace do 
domu. Do autokaru ponownie zabrała wszystkich kolejka i szczęśliwie 
dzieci wróciły do szkoły. Grażyna Bujok, Grażyna Krzempekfot
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Konkurs Wiedzy o Wiśle
Towarzystwo Miłośników Wisły jak co roku organizuje Między-

szkolny Konkurs Wiedzy o Wiśle. Tym razem tematem przewodnim 
był Zameczek Myśliwski Habsburgów na drodze książęcej Via Du-
calis. 

W I etapie indywidualnym, który odbył się 21 maja, wszyscy 
chętni wiślańscy uczniowie pisali test znajomości historii, kultury, 
przyrody, turystyki i wiedzy ogólnej o naszym mieście. Najlepszymi 
okazali się Magdalena Podżorska, Kacper Szatan i Wojciech Chmu-
ra ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Wisły Jawornika, Daniel Stasiak, 
Jakub Stebel i Marek Juroszek ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Wisły 
Centrum oraz Sara Bujok, Natalia Cieślar i Natalia Izba z Zespołu 
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle.

W II etapie drużynowym uczestnicy zmierzyli się z wiedzą o 
Habsburgach, zameczku myśliwskim wybudowany pierwotnie na 
Polanie Przysłop pod Baranią Górą, głuszcami, które odratowano po-
przez hodowlę wolierową. Musieli też zmierzyć się z gwarą, strojem 
ludowym i przepisem na tradycyjną, wiślańską potrawę – poleśni-
ki. Wśród szkół podstawowych jednym punktem zwyciężyła szkoła 
z Jawornika, ale bezkonkurencyjna w tej  dziedzinie była drużyna 
ZSGH. Nagrodami w konkursie były wydawnictwa TMW, kolorowe 
kanapki vouchery na obiad ufundowane przez Panią Marię Piertuszkę 
z Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki oraz wycieczka do Woliero-
wej Hodowli Głuszca na Wyrchczadeczce w Jaworzynce. Tam dzięki 
wspaniałemu przewodnikowi Dominikowi Niemczykowi uczestnicy 
zapoznali się z hodowlą ptaków w wolierach i metodami przywraca-
nia ich z powrotem do naturalnego środowiska. Pokazano również 
szkółkę drzew, metody pozyskiwania i przechowywania nasion oraz 
Muzeum Świerka. Wszyscy otrzymali drobne upominki i posilili się 
aromatyczną kiełbaską z leśnego grilla i istebniańskim kołoczem 
dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Wisła w osobie nadleśniczego An-
drzeja Kudełki. Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiśle zrealizowa-
ny był przez Towarzystwo Miłośników Wisły jako zadanie publiczne 
współfinansowane przez Gminę Wisła.      Grażyna Pruska

190. rocznica urodzin  
„odkrywcy” Wisły

Z okazji przypadającej 6 czerwca 2019 roku 190. rocznicy uro-
dzin Bogumiła Hoffa delegacje władz miasta na czele z burmistrzem 
Wisły Tomaszem Bujokiem oraz proboszczem Parafii Ewangelicko–
Augsburskiej w Wiśle ks. radcą Waldemarem Szajthauerem złoży-
ły kwiaty na jego grobie. „Odkrywca” i propagator walorów Wisły 
pochowany jest na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku”, gdzie 
spoczywa razem z żoną i synem Bogdanem.

Bogumił Hoff (ur. 6 czerwca 1829 w Radomiu, zm. 26 lutego 
1894 w Wiśle) – badacz kultury ludowej, krajoznawca, malarz, ry-
sownik, „odkrywca” i propagator Wisły jako letniska. Pasją Bogumi-
ła Hoffa były krajoznawstwo i etnografia. Zmieniając ciągle miejsca 
pobytu prowadził obserwacje porównawcze dotyczące kultury ludo-

Nowinki z Nowej Osady
Ostatni miesiąc roku szkolnego w Zespole Przedszkoli Miejskich 

oddział nr 3 w Nowej Osadzie obfitował w wiele ciekawych atrakcji. 
Z okazji Dnia Dziecka, na zaproszenie firmy „Texit” udaliśmy się na 
plac zabaw „Psikus”, gdzie przedszkolaki mogły aktywnie spędzić 
czas na dmuchanych zamkach. Następnie przedszkolaki degustowa-
ły pyszne lody sponsorowane przez Cukiernię u Janeczki. Z kolei w 
przedszkolu czekała jeszcze jedna niespodzianka – drobne upominki 
od właścicieli marketu Spar w Nowej Osadzie – państwa Procner. W 
ramach „Tygodnia Zdrowia” dzieci udały się na pieszą wycieczkę na 
Groń oraz zapoznały się, jak dbać o właściwą postawę ciała.

12 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. 
Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany przez na-
uczycielki i instruktorkę rytmiki. Szczególnie wzruszające było po-
żegnanie sześciolatków, którzy zakończyli na ogół 4–letnią edukację 
przedszkolną, a przedszkole było ich „drugim domem”. Natomiast 13 

czerwca po raz ostatni odwiedzili nas uczniowie klas gimnazjalnych 
z przedstawieniem teatralnym „Kot w butach”. 

Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania za 
okazane wsparcie w organizacji Dnia Dziecka. Pani Ewie Śmiałkow-
skiej wraz z wychowankami dziękujemy za wieloletnią współpracę, 
zaangażowanie i wielkie serce dla naszych milusińskich.     A. Michałek

wej, a także utrwalał na płótnie i papierze jej różnorakie przejawy. 
Podjął współpracę z Oskarem Kolbergiem, który wykorzystał w 
swoim dziele szereg ilustracji Hoffa. Do Wisły Hoff przybył po raz 
pierwszy w 1882 r., szukając miejsca dla podreperowania zdrowia. 
Nieznana wówczas jeszcze w ogóle wieś zrobiła na nim miłe wraże-
nie, więc zaczął przyjeżdżać tu corocznie, a zachwycony jej urokiem 
popularyzował Wisłę nie tylko w Warszawie. Publikował utwory li-
terackie i działał na rzecz rozwoju Wisły. Autor pierwszej monografii 
Wisły wydanej w 1888 r. pod nazwą „Lud cieszyński. Jego właś-
ciwości i siedziby. Obraz etnograficzny” (jako tom I pt. „Początki 
Wisły i Wiślanie” planowanego większego dzieła pt. „Górale Beski-
dów zachodnich”). Był również autorem powieści dla dzieci „Imko 
Wisełka” wydanej w 1894 r. opowiadającej o początku miejscowości 
i pierwszym osadniku wiślańskim. W 1885 r. wybudował tu pierwszą 
drewnianą willę „Bożydar” (miejscowi nazywali ją „Warszawa”), a 
nieco później powstały wille „Jasna” i „Janina”. W 1892 r. osiadł w 
Wiśle na stałe. Został pochowany na cmentarzu ewangelickim „Na 
Groniczku”. Spoczywają obok niego żona i syn Bogdan Hoff (1865–
1932), który kontynuował dzieło ojca, również był propagatorem Wi-
sły jako doskonałego letniska. Wiślański rzeźbiarz Artur Cienciała 
przyozdobił mogiłę Hoffów pięknym nagrobkiem.       Paweł Brągielfot
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27 lipca – sobota – g. 17.00
KAPELA BOROWICZKA
MAŁA WISŁA z Wisły
WISŁA z Wisły
PILSKO z Żywca
KYCZERA z Legnicy
WILAMOWICE z Wilamowic
ISTEBNA z Istebnej
ABRAŠEVIĆ z Čačka – SERBIA
LA ROSE D’ALGÉRIE z Sidi Bu–l–Abbas – ALGIERIA

28 lipca – niedziela – g. 17.30
TKOCZE z Wisły
SPOD KICEK z Mordarki
WATRA z Czarnego Dunajca
RYBARZOWICE z Rybarzowic
BABIOGÓRZANIE–POLANA MAKOWSKA 
z Makowa Podhalańskiego
KASZUBY z Kartuz
KOLORY ZAKARPACIA z Użhorodu – UKRAINA

29 lipca – poniedziałek – g. 17.30
STEJIZBIANKI z Wisły
MAGURZANIE z Łodygowic
KIJOM WORCI z Pisarzowej
BESTWINA z Bestwiny
DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ze Złotnika
ARDELEANA z Câmpia Turzii – RUMUNIA
TEKIRDAG SÜLEYMANPAŞA z Tekirdagu 
– TURCJA

30 lipca – wtorek – g. 17.30
WAŃCY z Wisły
AKADEMIJA EUROART ze Sztipu – MACEDONIA
OLDRZYCHOWICE z Oldrzychowic
WISŁA z Płocka
CZANTORIA z Ustronia
BESKID z Bielska–Białej
LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
Gość TKB: TEKLA KLEBETNICA 

56. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

27 lipca – 4 sierpnia

30. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA 
FOLKLORYSTYCZNE

31 lipca – środa – 18.00
JUROŠÍK z Michalovic – SŁOWACJA
ARDELEANA z Câmpia Turzii – RUMUNIA 
RZESZOWIACY z Rzeszowa – POLSKA
ABRAŠEVIĆ z Čačka – SERBIA
TEKIRDAG SÜLEYMANPAŞA z Tekirdagu 
– TURCJA
„Duch gór” – Trebunie–Tutki & Quintet Urmuli 

1 sierpnia – czwartek – g. 18.00
NÁDASDY z Budapesztu – WĘGRY
ANDRYCHÓW z Andrychowa – POLSKA
JASEN z Šaptinovci – CHORWACJA
KOLORY ZAKARPACIA z Użhorodu – UKRAINA
DANZARES z Santiago – CHILE
ANSAMBLI SADI HALILI z Librazhdu – ALBANIA
HAVALAN z Bodżnurdu – IRAN

2 sierpnia – piątek – g. 18.00
PRÁCHEŇÁK ze Strakonic – CZECHY
LA ROSE D’ALGÉRIE z Sidi Bu–l–Abbas – ALGIERIA
MYSTKOWIANIE z Mystkowa – POLSKA
AKADEMIJA EUROART ze Sztipu – MACEDONIA
MUTINS z Longueuil – KANADA
ARSIANI z Batumi – GRUZJA

3 sierpnia – sobota – g. 18.00
koncert finałowy 30. Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych, występy zespołów uczestniczą-
cych, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

4 sierpnia – niedziela – g. 17.00
RÓWNICA z Ustronia
ZPiT INA z Goleniowa
BRENNA z Brennej
JAWORZE z Jaworza 
JUROŠÍK z Michalovic – SŁOWACJA
MUTINS z Longueuil – KANADA
WISŁA PLUS z Wisły

P R O G R A M  –  W I S Ł A

KOROWODY ZESPOŁÓW 27 lipca (sobota) – 15.30, 3 sierpnia (sobota) – 11.00 ul. Olimpijska, ul. 1 Maja, pl. B. Hoffa

KONCERTY KAPEL POLSKICH I ZAGRANICZNYCH codziennie godz. 11.00 (oprócz 27 lipca i 3 sierpnia), 

estrada na pl. B. Hoffa
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
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Wisła pięknieje
Za sprawą projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich ce-

lem poprawy jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Wi-
sła”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014–2020, Wisła staje się coraz piękniejsza. 
Dzięki środkom Programu i niemałym wkładzie budżetu miasta, trzy 
popularne lokalizacje zyskały „nowy blask”.

Dużo zieleni, alejki parkowe, klimatyczne oświetlenie – zachę-
cają do spacerów i odpoczynku. W ubiegłym roku zakończono dwie 
inwestycje – rewitalizację skweru przy budynku Gminnej Spółdzielni 
‘Samopomoc Chłopska” oraz rewitalizację terenu wokół oczka wod-
nego na Jonidle. W tym roku z kolei sfinalizowano prace na Nowej 
Osadzie za Karczmą Beskidzką, gdzie powstała zupełnie nowa prze-
strzeń do aktywnego i rodzinnego wypoczynku. 

Łączna powierzchnia objęta projektem to prawie 11 tys. m2, część 
to istniejące tereny zielone, wymagające rewitalizacji (ok. 4 tys. m2), a 
część to tereny zdegradowane, które po zrealizowaniu projektu pełnią 
funkcję terenów zieleni miejskiej (6,5 tys m2). Dzięki realizacji pro-
jektu powstało ponad 8 tys. m2 terenów biologicznie czynnych (ok. 
75% powierzchni całej inwestycji). Łączna wartość projektu wynosi  

2 911 697,65 zł, a wysokość wydatków kwalifikowalnych nie przekracza 
1 252 129,71 zł. Z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 1 064 310,25 PLN.            (psz)

POMÓŻ  ZWIERZĘTOM   
PRZETRWAĆ  UPAŁY!

30°C i żar lejący się z nieba doskwierają nie tylko ludziom. Tro-
pikalne upały, z którymi coraz częściej mamy do czynienia, źle zno-
szą również zwierzęta. Narażone są one nie tylko na odwodnienie, 
lecz także przegrzanie, a nawet udar cieplny. 

Upały dokuczają zwierzętom w takim samym, a czasem nawet 
większym stopniu, jak ludziom. Niestety czworonogi nie zawsze są 
świadome niektórych zagrożeń. Dlatego odpowiedzialność za ich 
bezpieczeństwo spoczywa na opiekunach, którzy powinni odpowied-
nio zadbać o swoich podopiecznych. Na niebezpieczeństwa związane 
z upałem narażone są najbardziej najmłodsze i najstarsze zwierzęta 
oraz te cierpiące na chroniczne choroby. Dlatego trzeba pomóc im 
przetrwać ten trudny dla nich okres.

Najważniejsze jest zapewnienie czworonogom miejsca w cieniu 
i stałego dostępu do świeżej wody. Ponadto nie należy zabierać psów 
na spacery w porze największych upałów. Najlepiej wychodzić z nimi 
na dwór wczesnym rankiem lub późnym wieczorem po zachodzie 
słońca. Na spacer warto zabrać ze sobą wodę. W ciągu dnia nie po-
winno się także przymuszać czworonogów do zabawy i zbędnej ak-
tywności fizycznej. Oczywiście w przypadku przewożenia zwierząt 
samochodem, nigdy nie wolno zostawiać ich samych w zamkniętym 
aucie, nawet na kilka minut. W przypadku zaobserwowania jakich-
kolwiek objawów problemów ze zdrowiem u czworonoga w upalny 
dzień, należy niezwłocznie zawieźć cierpiącego zwierzaka do wete-

rynarza. Najgroźniejszymi symptomami świadczącymi o złym stanie 
zdrowia i odwodnieniu zwierzaka są: nadmierne pocenie się, proble-
my z oddychaniem, przyspieszone tętno, oszołomienie, problemy z 
poruszaniem, wymioty oraz występująca w skrajnych przypadkach 
utrata przytomności.

Podczas letnich skwarów zwierzęta wolno bytujące oraz bezdom-
ne cierpią najbardziej zwłaszcza z pragnienia, ponieważ nie mogą 
same podać sobie miski z wodą. Zatroszczmy się o nie! Bezdomne 
koty, ptaki lub inne dziko żyjące zwierzęta cierpią w upały. Ustawmy 
miskę z wodą w zacienionym miejscu i uzupełniajmy jej zawartość 
świeżą wodą. Przyniesie to na pewno ulgę spragnionym zwierzakom.

W taki upalny dzień do jednego z ogródków w Wiśle przyszedł 
jeż. Było samo południe. Jeż wszedł na taras, a następnie chciał wejść 
do domu, co ewidentnie było dziwnym zachowaniem – zwierze szuka-
ło pomocy. Był mocno osłabiony, a z nozdrzy wyciekała pieniąca się 
woda i krew. Szybki telefon do weterynarza potwierdził, że jeśli zwie-
rzę nie jest ranne to prawdopodobnie gotują się mu płuca. Jeż został 
umieszczony w pudełku z workami z lodem i już po 5 minutach obja-
wy wycieńczenia minęły, jeż zaczął 
pić wodę i zjadł podaną mu kocią 
karmę, po czym żwawym krokiem 
odszedł do krzaków. Wystarczyło 
tak niewiele, aby ocalić życie tego 
zwierzaka! Reagujmy! Pomagaj-
my! Zwłaszcza, kiedy zwierzęta 
szczególnie narażone są na niebez-
pieczeństwo!           Monika Miring
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Powitaliśmy lato
20 czerwca na wiślańskim amfiteatrze zainaugurowano „Po-

witanie Lata”. W tym dniu mogliśmy zobaczyć podczas kina 
plenerowego dwa filmy: „Minionki” oraz komedię francuską 
„Facet na miarę”. 

Popołudnie 21 czerwca stało pod znakiem muzycznym. Wy-
stąpili laureaci Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szan-
sa”: Laura Domańska, Szymon Cieślar, Lena Pustówka, Hanna 
Stoszek i Martyna Dobrogowska. Usłyszeliśmy również Marysię 
Wylężek, która dała koncert swoich autorskich utworów. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół „Frele”, który swoim występem zachęcił 
publiczność do wspólnej zabawy. Uczestnicy, którzy mieli niedo-
syt po koncercie mogli przejść na „Wiślańską Binę” i bawić się 
razem z „WisłArt” do późnych godzin wieczornych. 

Noc Świętojańska była nowością w Wiśle. 22 czerwca dzie-
ci oraz dorośli mogli stworzyć wianki świętojańskie, które były 
puszczane a następnie wyławiane z rzeki Wisły. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się warsztaty gry na instrumentach paster-
skich, podczas których można było dowiedzieć się jak są one 
zbudowane oraz wspólnie z kapelą „Beskidzcy Zbóje” zagrać na 
nich. Po warsztatach odbyło się wielkie smażenie jajecznicy na 
ognisku z muzyką na żywo. Jajecznica składała się z 1000 jajek 
a rozeszła się błyskawicznie. Wspólnie z kapelami góralskimi 

uczestnicy przeszli na most, który znajduję się nad rzeką Wisłą 
i przy wspólnym śpiewie puszczono wcześniej wykonane wian-
ki świętojańksie. Zwieńczeniem całego dnia był pokaz ognia w 
wykonaniu grupy „Locomotora”. Ostatni dzień „Powitania lata” 
odbył się na wiślańskim rynku, gdzie 23 czerwca dzieci wspólnie 
z Ruperthem i Rico „zabierali zapasy i wybierali się na wczasy”. 
Na zakończenie wydarzenia wystąpił zespół „Mistaty”.

Wszystkim uczestnikom 
bardzo serdecznie dzięku-
jemy, że byliście z nami. 
Również chcemy podzię-
kować naszym sponsorom 
oraz patronom medialnym. 
Oto oni: Elbrus, Cukiernia 
u Janeczki, Cukiernia na 
Blejchu, Jur–Gast Zakłady 
Mięsne, Chata Olimpijczy-
ka Jasia i Helenki, Piekar-
nia u Troszoka, Ice Cafe, 
Jan Szalbot Piekarnia nr 2, 
Dana, Skolnity, Hurtownia 
warzyw i owoców Justyna 
Kędzior, Monika Mazu-
rek – Oscypki, Warzywa i 
owoce Grzegorz Osiński, 
InfoBeskidy.eu, OX.pl, Ra-
dio Fest, Radio CCM, Głos 
Ziemi Cieszyńskiej, Echo 
Wisły.                         WCK

fot
. W

CK

fot
. W

CK
fot

. W
CK

fot
. W

CK



16  echo WISŁY

DZIECIĘCY FOLKLOR
W dniach 8–9 czerwca na scenie wiślańskiego amfiteatru odbył 

się 32. Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycz-
nych. W imprezie wzięło łącznie udział 17 zespołów. 

Podczas trwania festiwalu publiczność mogła podziwiać żywio-
łowy folklor dziecięcy, który miał być dopasowany do wieku, a także 
przynależności do regionu występującej młodzieży. Występy oce-
niało jury w składzie: Małgorzata Kiereś, Krystyna Pieronkiewicz–
Pieczko i Adam Adamowski. Rywalizacja była bardzo wyrównana, 
a każdy z zespołów pokazał wysoki poziom artystyczny. Dodatkową 
atrakcją rozpoczynającą wydarzenie był korowód uczestników, który 
przeszedł ulicami miasta.

Korzystając ze słonecznej aury 27 maja Perłę Beskidów odwie-
dziła ekipa telewizyjna. Piotr Jezutek, góral z Zawoi, zawitał do 
Wisły ze swoim turystycznym programem „Podróże z Góralem”. 

W czasie swojej wizyty poznał najciekawsze miejsca w na-
szym mieście. Powiedział też kilka słów o tegorocznych impre-
zach, które odbywać się będą w naszym mieście w najbliższym 
sezonie letnim. W odcinku nie mogło też zabraknąć kilku z waż-
niejszych atrakcji turystycznych, m.in.: Pętli Cieńkowskiej oraz 
skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Emisja 
wiślańskiego odcinka programu miała miejsce w drugiej połowie 
czerwca w TVP 3 oraz TVP 3 Kraków. 

Odcinek powstał dzięki współpracy Nadwiślańskiej Agen-
cji Turystycznej, Polskiego Związku Narciarskiego oraz Urzędu 
Miasta Wisła.         Paweł Brągiel

Podróże z Góralem z Wisły

Oto wyniki konkursu:
– kategoria zespołów autentycznych: 1. miejsce i nagroda pie-

niężna w wysokości 900 zł – Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali 
Grojcowianie” z Wieprza; 2. miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w 
wysokości 700 zł każda – Zespół Regionalny „Hulajniki” z Milówki, 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Rajcusie” z Rajczy, Zespół Regional-
ny „Mali Magurzanie” z Łodygowic, Zespół Regionalny „Spod Ki-
kuli” z Lalik; 3. miejsce ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 
600 zł każda – „Mała Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego, 
Zespół Regionalny „Jaferki” z Koszarawy, Dziecięcy Zespół Regio-
nalny „Mała Brenna” z Brennej, Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała 
Ziemia Suska” z Suchej Beskidzkiej; wyróżnienia i nagrody pieniężne 
w wysokości 400 zł każda – Gminny Zespół Regionalny „Gronie” z 
Łętowni (za prezentację zabaw i gier dziecięcych), Zespół Regionalny 
„Zbójnik” ze Skawicy (za strój i zabawy dziecięce), Zespół Regionalny 
„Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa (za dopasowanie stroju do wy-
branego programu dziecięcego), Zespół Regionalny „Małe Hajduki” z 
Pewli Ślemieńskiej (za prezentację zabaw i gier dziecięcych), Zespół 
Regionalny z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Koniakowie (za wyli-
czanki i zabawy dziecięce oraz za estetykę stroju);

– kategoria zespołów opracowanych artystycznie: 1. miejsce i na-
groda pieniężna w wysokości 900 zł – Regionalny Zespół Dziecięcy 
„Mały Haśnik” z Żabnicy; 2. miejsce – nie przyznano; 3. miejsce 
i nagroda pieniężna w wysokości 600 zł – Dziecięcy Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej; wyróżnienie i na-
groda pieniężna w wysokości 400 zł – Dziecięcy Zespół Regionalny 
„Jedynka” z Pszczyny (za formę aranżacji scenicznej tańca mietlorz).

Nagrody w łącznej wysokości 10 000 zł ufundował Regional-
ny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej. Do udziału w Karpackim 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce–Zdroju 
w 2020 roku zostały wytypowane: Dziecięcy Zespół Regionalny 
„Mali Grojcowianie” z Wieprza oraz Regionalny Zespół Dziecięcy 
„Mały Haśnik” z Żabnicy. Organizatorami przeglądu byli: Regio-
nalny Ośrodek Kultury w Bielsko–Białej oraz Wiślańskie Centrum 
Kultury. Dziękujemy naszym sponsorom: Cukierni u Janeczki oraz 
Firmie Małgorzata.                          WCK
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Muzyczny projekt
Z okazji 200. rocznicy urodzin sławnego kompozytora Sta-

nisława Moniuszki, Społeczne Ognisko Muzyczne im. Jerzego 
Drozda w Wiśle oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 
Ignacego Paderewskiego w Tarnowskich Górach przygotowali 
wspólnie dwa projekty. Pierwszy został zrealizowany 14 czerwca 
w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach, 
gdzie odbył się koncert „Wędrówki muzyczne – 200 lat później”. 

Natomiast drugi, 15 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Sta-
nisława Hadyny, gdzie mogliśmy posłuchać koncertu „Hity dla 
Ciebie”. Podczas obu koncertów wystąpiła orkiestra, skład któ-
rej stanowili uczniowie z Wisły i Tarnowskich Gór. Koncert w 
Wiśle prowadziła Ewa Kudełka z Tarnowskich Gór. Wyjazd do 
zaprzyjaźnionego miasta odbył się dzięki wsparciu Wiślańskiego 
Centrum Kultury.                                                                    WCK
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7 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle od-
był się VIII Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa”. W 
festiwalu wzięła udział utalentowana młodzież z terenu Śląska. 

Jury w składzie: Agnieszka Szarzec, Iga Baranowska–Jagieł-
ło i Elżbieta Szajtauer miały przed sobą ciężkie zadanie, gdyż 
poziom był wysoki. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy również 
naszemu sponsorowi – Cukierni „Wiślanka” za przygotowanie 
słodkiego poczęstunku dla uczestników.

Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa”

Laureaci VIII Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szan-
sa”, którzy w nagrodę wystąpią w następujących wydarzeniach:

• „Powitanie Lata” i koncert zespołu „Frele” – 1. Laura 
Domańska, 2. Szymon Cieślar, 3. Lena Pustówka, 4. Han-
na Stoszek, 5. Martyna Dobrogowska;

• „Piknik Leśny” i koncert zespołu „Elektryczne Gi-
tary” – 1. Sebastian Koczy, 2. Dobrawa Kutarba, 3. Ame-
lia Krawczyk, 4. Marta Staniek, 5. Natalia Kobyłecka;

• Filmowy weekend „Obrazy i dźwięki” – 1. Martyna 
Kawulok, 2. Hanna Szarzec, 3. Magda Pilch, 4. Emilia 
Filipiak;

• „Lato z Filharmonią” – 1. Szymon Woźniczka,  
2. Hanna Stoszek, 3. Marta Staniek, 4. Natalia Kobyłecka;

• „Dni Wisły” i koncert zespołu „De Mono” – 1. Na-
talia Kędzior, 2. Emilia Grzelak, 3. Natalia Szafron;

• „Dożynki” i koncerty „Vołosi” oraz „Megitza” –  
1. Milena Kopeć, 2. Magdalena Mynarska, 3. Szymon 
Woźniczka.        WCKfot
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„Pasterska Dusza”
6 czerwca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył 

się wernisaż wystawy fotografii Michała Kuźmy i Józefa Michał-
ka pt. „Pasterska Dusza”. Na wystawie zaprezentowano około 100 
zdjęć oraz 6 plansz przybliżających tematykę ekspozycji. Autorzy 
fotografii z ogromną wrażliwością patrzą przez obiektyw apara-
tu, chwytając niepowtarzalne chwile i dokumentując wydarzenia 
związane z pasterstwem.

Tego popołudnia Józef Michałek oraz Michał Kuźma opowie-
dzieli o swojej pasji do fotografii. Spotkanie to było doskonałą oka-
zją do rozmów na temat pasterstwa, zagłębienia się w tą tematykę. 
W czasie wernisażu odbyła się także degustacja serów owczych.

– Pasterstwo to kultura związana z organizacją wypasu wspól-
notowego zwierząt gospodarskich. Buduje więź między uczestni-
kami sałasza i szerzej, na obszarze całych Karpat i Bałkanów jest 
podstawowym czynnikiem łączącym pasterzy. Na wystawie pre-
zentowane są zdjęcia współczesnego pasterstwa w polskiej części 
Karpat, a szczególnie jego beskidzkiego wymiaru, które po wielu 
latach zapomnienia z powrotem staje się dziś nie tylko sposobem 
wypasu owiec ale i atrakcyjnym produktem turystycznym – mówił 
Józef Michałek o wystawie, którą można było oglądać do 4 lipca.

O Autorach wystawy:

Michał Kuźma – młody mieszkaniec Trójwsi Beskidzkiej; 
pasjonat górskich wędrówek, sportu, twórczości ludowej i prze-
de wszystkim fotograf z prawdziwego i szczerego zamiłowania. 
Swoją przygodę z aparatem rozpoczął kilka lat temu i z roku na 
rok sprawia mu ona coraz więcej satysfakcji. Najbardziej upodobał 
sobie fotografowanie nietkniętych ludzką ręką górskich krajobra-
zów. Ośnieżone szczyty Tatr czy Beskidy ubarwione regionalną 
roślinnością, pod jego czujnym spojrzeniem otrzymują przepiękne 
kadry utrwalone na wyrazistych fotografiach. Na uwagę zasługują 
również zdjęcia z lokalnych wydarzeń, które tworzone z osobliwą 
wrażliwością, stają się niezwykle cennym zapisem góralskich tra-
dycji. Choć niezwykle skromny, swoimi pracami potrafi przenieść 
w świat niezwykłej estetyki i na pierwszy rzut oka niewidocznej 
pewności w słuszność tego co robi.

Józef Michałek – Góral i praktyk w zakresie gospodarki pa-
sterskiej w Karpatach, w szczególności funkcjonowania gospo-
darstw pasterskich. Od wielu lat ściśle współpracuje z gospodar-
stwami pasterskimi na obszarze Karpat. Od 2008 r. koordynator 
wojewódzkiego programu „Owca plus” w Beskidzie Śląskim i 
Żywieckim. Współorganizator Redyku Karpackiego 2013 i wielu 
innych wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne. Znawca 
kultury pasterskiej i góralszczyzny. W poszukiwaniu społeczności 
pasterskich przemierzył, dokumentując życie baców, watachów i 
ciobanów, całe Karpaty od Czech po Rumunię i Serbię oraz Bał-
kany od Chorwacji po Albanię, Grecję i Bułgarię.
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ZAJĘCIA SENSORYCZNE DLA DZIECI
Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi w wieku 2-4 lata na 

bezpłatne zajęcia sensoryczne, które będą odbywały się w Stowarzy-
szeniu RTS (ul. 1 Maja 62 a). Zajęcia mają na celu całościowo roz-
wijać dziecięcą wyobraźnię, angażując jego wszystkie zmysły przy 
użyciu specjalnych pomocy dydaktycznych.

Projekt: „Mama i Ja” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia RTS 
oraz grupy nieformalnej „Mamuśki” i został dofinansowany w ra-
mach programu „Działaj Lokalnie”. Zajęcia będą się odbywały od 
sierpnia do października w każdy piątek w godzinach 9:00 – 10:30.

Harmonogram zajęć: 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia, 6, 13, 20, 27 wrześ-
nia oraz 4, 11, 18 października. Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem: 789 111 861.

Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej przy wsparciu 
Powiatu Cieszyńskiego, Banku Spółdzielczego w Cieszynie, Banku 
Spółdzielczego w Skoczowie oraz gmin: Chybie, Goleszów, Hażlach, 
Istebna, Skoczów, Ustroń, Wisła.                          Stowarzyszenie RTS

UTRUDNIENIA NA UL. CZARNE
W związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozbudowa z prze-

budową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9 
km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. 
ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej po-
między powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 
w ramach sieci TEN-T”, Generalny Wykonawca Firma FB Serwis infor-
muje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. 
Czarne w Wiśle, że na czas wykonywania robót na obiekcie mostowym 
na rzece Wisła od dnia 24 czerwca wdrożono tymczasową organizację 
ruchu polegającą na wyłączeniu z ruchu odcinka ul. Czarne od skrzy-
żowania z drogą wojewódzką 942 za obiekt mostowy na rzece Wisła 
(z wyjątkiem dojazdu do posesji), tzn. że zapewniono dojazd do posesji 
znajdujących się na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 942 do siedziby 
PGL LP Nadleśnictwo Wisła przy ul. Czarne 6.

Na czas zamknięcia odcinka ul. Czarne w Wiśle (obiekt mostowy) 
wyznaczono objazd do doliny Wisła Czarne (w obu kierunkach): drogą 
wojewódzką  nr 942 - ul. Wyzwolenia, drogą wojewódzką nr 941 - ul. 1 
Maja, Kopydło, Głębce, przez przełęcz Kubalonka i ul. Zameczek. Na-
tomiast w ciągu przebudowywanego odcinka drogi będą sukcesywnie 
wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie 
ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za 
pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przewidywany okres zamknięcia obiektu mostowego – ok. 4 miesią-
ce. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jedno-
cześnie prosimy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców - 
użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle o sto-
sowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio 
przez przedstawiciela wykonawcy robót.               UM Wisła
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Zasłużone wakacje
19 czerwca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 zakończyli-

śmy uroczyście rok szkolny 2018/2019 i rozpoczęliśmy długie waka-
cje, na które zasłużyliśmy wytężoną pracą, której potwierdzeniem są 
nie tylko wysokie wyniki egzaminu klasy VIII, ale też wyniki kilku 
konkursów. 

W Ogólnopolskim Konkursie Języka Polskiego „Albus” dyplom 
laureata zdobyły: Patrycja Pilch (klasa V), Magdalena Branny i Alek-
sandra Cieślar (klasa VIII), zaś wyróżnienia Inez Bujok i Szymon Bujok 
(klasa VI). Uczniów przygotowywała polonistka Klaudia Szewczyk. 
W XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie wynik bardzo dobry uzyskały: Oliwia Pilch (kla-
sa VII), Magdalena Branny (klasa VIII), a wynik dobry Inika Madzia 
(klasa V). Uczennice do konkursu przygotowywała anglistka Magda-
lena Stebel. Natomiast Zuzanna Zalewska z klasy VIII stanęła na ko-
lejnym podium sportowym, zdobywając 2. miejsce w Pucharze Jujitsu 
Viena Open Championship. Zuzia jest członkiem UKS Wisła Centrum, 
a do zawodów przygotowywał ją nasz nauczyciel Jakub Matuszny. 

Wszyscy wyróżnieni uczniowie podczas uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego,otrzymali z rąk dyrektor Grażyny Staniek dyplo-
my, nagrody oraz stypendia motywacyjne za wyniki w nauce lub 
osiągnięcia sportowe.                Lidia Czyż

Finalistki z ZSGH 
W dniach 4–5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczo-

ści i Technologii w Warszawie 20 najlepszych miniprzedsiębiorstw, 
wybranych spośród prawie 300 założonych przez uczniów w roku 
szkolnym 2018/2019, zmierzyło się w finale Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUK-
CIK 2019. Podczas finału uczniowie prezentowali swoje produkty 
i usługi, a także mieli możliwość ich sprzedaży członkom komisji i 
zwiedzającym. 

Przedsiębiorstwo prowadzone przez uczennice Zespołu Szkół 
Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle w ramach projektu Erasmus+ 
„Uczymy się prowadzić firmę w Europie” znalazło się w czołów-
ce najlepszych miniprzedsiębiorstw w Polsce, a Daria Janota, Kin-
ga Dobosz, Joanna Zielina i Kinga Duława otrzymały tytuł finalisty 
Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzed-
siębiorstwo „Produkcik 2019”. Uczennice pierwszego dnia konkur-
su przygotowywały swoje stoisko sprzedażowe, ćwiczyły techniki 
sprzedaży, prowadziły rozmowy biznesowe z Komisją Konkursową. 
Drugiego dnia miały możliwość zaprezentowania swoich technik 
sprzedaży w praktyce, obsługując członków komisji i osoby odwie-
dzające ministerstwo, w tym samą minister przedsiębiorczości i tech-
nologii Jadwigę Emilewicz, która odwiedziła nasze stoisko i długo 
rozmawiała z dziewczynami na temat ich pomysłu biznesowego. Pani 
minister wzięła również udział w loterii przygotowanej przez nasze 

uczennice. Pod koniec drugiego dnia konkursu nasze finalistki przed-
stawiły prezentację multimedialną, podczas której dokonały podsu-
mowania działalności swojego miniprzedsiębiorstwa. Zaprezentowa-
ły swoje osiągnięcia, wynik finansowy oraz wysoką stopę zwrotu z 
kapitału własnego. Wskazały również na zyski pozafinansowe, czyli 
podniesienie kompetencji interpersonalnych oraz rozwój umiejętno-
ści pracy w zespole, często pod presją czasu.

Młodych przedsiębiorców oceniała Komisja Konkursowa zło-
żona z przedstawicieli biznesu (Citi Handlowy, FedEx, HSBC Bank 
Polska, Manpower, MetLife, Pramerica, Union Investment) oraz Mi-
nisterstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Konkurs realizowany 
jest w partnerstwie z Citi Foundation. Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

Opiekunem projektu uczennic była Agata Gołąb, nauczyciel 
przedmiotów ekonomicznych. Serdecznie gratulujemy naszym fina-
listkom.               ZSGH Wisła
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Wieści z „Jedynki”
Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Przez cały czerwiec dało 

się już wyczuć wakacyjną aurę i porę na dwumiesięczne wytchnienie 
od nauki. Jednak zanim dla naszych uczniów nadeszły upragnione 
dwa miesiące „laby”, kolejny raz udowodnili, że potrafią się zmo-
bilizować i zaskoczyć swoim ogromnym potencjałem i pomysłami. 
Również nauczyciele mimo wysokich temperatur starali się wesprzeć 
motywację uczniów różnymi działaniami: imprezami szkolnymi, 
projektami i wyjazdami na szkolne wycieczki, odciągnąć choć na 
chwilę myśli od nadchodzących wakacji.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń ostatniego mie-
siąca było ogłoszenie wyników egzaminów gimnazjalnych i egzaminów 
ósmoklasisty, które w największym stopniu determinują szansę apli-
kowania do wymarzonej szkoły średniej. Drugim wydarzeniem, które 
na pewno pozostanie w pamięci na długo, było uroczyste zakończenie 
roku szkolnego, które odbyło się 19 czerwca w sali gimnastycznej naszej 
szkoły. W trakcie uroczystości swoje nagrody i świadectwa odebrali naj-
pierw uczniowie pierwszych trzech klas szkoły podstawowej. Następnie 
zebrali się uczniowie klas IV–VII, którzy również zostali uhonorowa-
ni za wybitne osiągnięcia w nauce, udział w imprezach artystycznych i 
zawodach sportowych oraz otrzymali stypendia motywacyjne. Nagrodę 
„sportsmenki roku” odebrała Elżbieta Podżorska, która startowała pra-
wie we wszystkich zawodach Szkolnego Związku Sportowego. Z kolei 
jako ostatni swoje świadectwa odebrali uczniowie klas VIII szkoły pod-
stawowej i klas III gimnazjum. Również w trakcie tej części uroczystości 
nagrodzono wybitnych absolwentów, którzy za swoje sukcesy w nauce i 
sporcie otrzymali stypendia. Następnie najbardziej prestiżowym wyróż-
nieniem, czyli wpisem do „Złotej Księgi” uhonorowani zostali ucznio-
wie: Natalia Kobyłecka, Małgorzata Szalbot i Łukasz Cieślar z III klasy 
gimnazjum oraz Mateusz Polok, Joanna Wiencek, Julia Podżorska oraz 
Tomasz Wąsowicz z klas VIII. Nagrody Rady Rodziców otrzymali Na-
talia Kobyłecka i Mateusz Polok, a trofeum najlepszego sportowca roku 
odebrał Kacper Kiraga z klasy sportowej gimnazjum.  

Z zakończeniem obecnego roku szkolnego łączy się także jesz-
cze jedno ważne wydarzenie. Mianowicie było to zakończenie pew-
nego etapu historii edukacji nie tylko w Wiśle ale i w całej Polsce, 
ponieważ ostatnie klasy gimnazjum opuściły mury nie tylko naszej 
placówki. Natomiast absolwenci klas VIII byli pierwszymi od dwu-
dziestu lat uczniami, kończącymi ośmioletni cykl nauki. Wszystkim 
naszym absolwentom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w 
nauce oraz na polach: artystycznym i sportowym.

Czerwiec to również zakończenie kilku projektów, które reali-
zowane były przez kilka, a nawet kilkanaście lat. Po raz ostatni po 15 
latach gimnazjaliści z grupy „Śmiałe rododendrony” odwiedzili wi-
ślańskich przedszkolaków. Zakończyli, tak jak rozpoczynali – „Kotem 
w butach”. Grupa w składzie: Anna Bujak, Dominik Chromik, Dżesika 
Czyż, Kevin Gorzelany, Wiktoria Kędzior, Natalia Kobyłecka, Emilia 
Procner i Mikołaj Śmiałkowski z opiekunem Ewą Śmiałkowską zapre-
zentowała dzieciom znaną wszystkim baśń, która spotkała się z bardzo 
ciepłym i żywiołowym odbiorem. Przez te 15 lat zawsze było ważne to, 
żeby dać jak najwięcej z siebie, grać najlepiej, jak się potrafi, traktować 
poważnie najmłodszą publiczność, a przedszkolaki potrafiły to docenić 
i czasami bardzo aktywnie włączałyi się do przedstawień. To było bar-
dzo ważne, bo oznaczało, że dzieci słuchają i uważnie obserwują scenę. 
Przez projekt przewinęło się ponad 200 osób i jest to dowód na ogrom-
ną potrzebę twórczej aktywności młodzieży i ich niespożytą energię.

Drugi projekt nosił tytuł „Jesteśmy razem” i był realizowany w 
ramach ogólnopolskiego programu „Edukacja Inspiracja” Edukacyj-

nej Fundacji im. Romana Czerneckiego i „Szkoły z Klasą”. Pomy-
słodawczyni, Ewa Śmiałkowska, zdobyła grant na realizację swoich 
pomysłów i również z grupą „Śmiałe rododendrony” przez ostatni rok 
podejmowała różnorodne działania, które miały na celu przede wszyst-
kim integrację z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach projektu 
młodzież wykonywała własnoręcznie „gniotki”, wazoniki i laleczki, a 
także zorganizowała akcję zbierania maskotek, które następnie zostały 
wręczone dzieciom z ośrodków w Nierodzimiu i Pielgrzymowicach. 
Oprócz tego zostały przygotowane bajki, przyjęte równie żywiołowo 
jak w przedszkolach, oraz gry i zabawy, które przyniosły sporo śmie-
chu i radości, a przy których świetnie bawili się także opiekunowie. 
W część techniczno–zabawową włączyli się czynnie jeszcze Klaudia 
i Fabian Samowędziukowie. W ramach współpracy młodzież została 
zaproszona do Nierodzimia, aby wziąć razem udział w ich projekcie 
„Kawiarenka integracyjna”. Pierwsze spotkanie miało miejsce 30 
maja. Nawiązano też kontakt z domem dziecka w Międzyświeciu, na-
tomiast dla naszych seniorów „Śmiałe rododendrony” przygotowały 
kabaretowe przedstawienie pt. „Kopciuszek”, które zostało pokazane 

w Klubie Seniora w Wiśle i zebrało wiele ciepłych słów, za które raz 
jeszcze dziękujemy. W ramach projektu młodzież nie tylko pracowała, 
ale miała okazję wyjechać też na 4–dniową wycieczkę do Wrocławia. 
Wzięli tam udział w Olimpiadzie Kreatywności, mogli także pójść do 
teatru, kina, podziwiać piękno tego wspaniałego miasta i pobyć razem. 
Obydwa te projekty na pewno są dowodem ogromnej wrażliwości mło-
dzieży, ich otwartości i wielkiego, wspaniałego serca. Możemy być z 
nich bardzo dumni. Do takich ludzi należy piękna przyszłość. 

Poza uroczystościami związanymi z zakończeniem roku, eg-
zaminami i projektami, w Szkole Podstawowej nr 1 nie brakowało 
atrakcji w postaci wycieczek szkolnych, wydarzeń sportowych, akcji 
promujących zdrowie oraz imprez artystycznych. Zaczynając od tych 
ostatnich, do największej atrakcji należał niewątpliwie „Bal ósmo-
klasisty”, który odbył się 6 czerwca w sali gimnastycznej. Był on 
zwieńczeniem kursu tańca, w jakim brali udział uczniowie, od trzech 
miesięcy szlifujący swoje taneczne umiejętności. Młodzież pięknie 
wykonała poloneza, tango i walc angielski, nie zabrakło również blu-
esa, disco samby i rock&rolla.

Trochę ponad tydzień wcześniej, 28 maja, grupa naszych uczniów 
– Klaudia Żyła, Daniel Stasiak, Jacek Gajdzica i Paweł Piszczek re-
prezentowała szkołę w Konkursie Wiedzy o Wiśle, zorganizowanym 
przez Towarzystwo Miłośników Wisły. Tematem przewodnim była 
rodzina Habsburgów i jej powiązania z Beskidem Śląskim. Po zma-
ganiach konkursowych wszyscy uczestnicy udali się na wycieczkę 
do hodowli głuszców w Jaworzynce, gdzie pogłębiali swoją wiedzę 
o regionie. Natomiast 30 maja podopieczni Bożeny Koniecznej i Ja-
dwigi Madzi z klas II i III mieli możliwość uczestniczyć w spektaklu 
pt. „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata”, w trakcie których mogli 
poznać sposoby pokonywania własnego strachu i niesienia pomocy 
innym. 

Czerwiec jest miesiącem wycieczek szkolnych, które w tym okre-
sie stanowią jedną z najciekawszych form edukacji młodzieży poza 
murami szkoły. W dniach 29–31 maja uczniowie klas VIII pod opieką 
Katarzyny Gorzołki i Aleksandry Kobyłeckiej uczestniczyli w wy-
cieczce do Pragi. W trakcie trzech dni intensywnego zwiedzania od-
wiedzili Praski Ogród Zoologiczny, Muzeum Techniki, labirynt Luster 
i oczywiście stare miasto. Kolejny wyjazd odbył się 3 czerwca. Klasy II 
i III pojechały wspólnie na wycieczkę szkolną do Ośrodka Szkolenio-
wego H

2
0 w Kiczycach. Uczestnicy wzięli udział w programie gry tere-
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W czerwcu pożegnaliśmy ostatnie już klasy wiślańskiego gim-
nazjum i równocześnie zakończyliśmy realizację projektu „I see, 
hear and speak – the basis of communication and integration of the 
European youth”, realizowanego przez uczniów klas III gimnazjum 
w ramach programu unijnego Erasmus+. Projekt zakładał dwuletnią 
współpracę wiślańskiej szkoły ze szkołami partnerskimi we włoskim 
Edolo i szwedzkim Ekero. 

Uczniowie przede wszystkim mieli doskonałą okazję do doszka-
lania języka angielskiego, rozmów z rówieśnikami, poznawania stylu 
życia i funkcjonowania szkół na południu i północy Europy. Pozna-
wali zasady współpracy i integracji partnerów w Unii Europejskiej, 
pracowali, wykorzystując nowoczesne technologie IT, koordynowa-
li działania, uczestnicząc w wideokonferencjach, tworzyli wspólnie 
vlogi, słowniki czy broszury. 

W czasie dwuletniej współpracy szkoły partnerskie zorganizo-
wały trzy wymiany uczniowskie i trzy szkolenia dla nauczycieli. 
Nauczyciele ze Szwecji, Włoch i Polski dzielili się swym doświad-
czeniem, wymieniali uwagi na temat mocnych i słabych stron róż-
nych systemów edukacji, wspólnie wypracowali scenariusze zajęć 
dla uczniów dotyczące ważnych współcześnie problemów takich jak 
tolerancja czy współpraca krajów unijnych w kwestii uchodźców. 
Uczniowie w czasie dwutygodniowych wymian mieszkali u rodzin 

Podsumowanie projektu Erasmus+ „I see, hear and speak” 
rówieśników, poznając ich styl życia, tradycyjną kuchnię czy zwie-
dzając okolice Ekero i Edolo. 

W wymianach uczestniczyło bezpośrednio 20 uczniów oraz 8 na-
uczycieli, jednak w zajęcia projektowe zaangażowane były wszystkie 
klasy III gimnazjum, a z efektów współpracy skorzystali wszyscy 
uczniowie naszej szkoły.              Edyta Soluch–Cieślar

nowej GPS, podczas której doskonalili swoje umiejętności współpracy 
w grupie, orientacji w terenie, dzielenia się zadaniami. Dzieci miały 
możliwość wykazania się pomysłowością i sprawnością fizyczną. 
Tego samego dnia klasa IV a o profilu sportowym, pod opieką wycho-
wawcy Marcina Kotowicza i drugiego opiekuna Bartłomieja Kopija, 
wyjechała na wycieczkę do Bielska–Białej. W trakcie wyjazdu ucz-
niowie mogli wziąć udział w meczach paintballowych. Na ogromnym 
polu gry, wśród drzew i przygotowanych osłon młodzi gracze mogli 
pierwszy raz w życiu spróbować swoich sił w nowym sporcie.

Katarzyny Gorzołki przygotowała zajęcia dla klas I–IV, gdzie głównym 
bohaterem był pomidor, natomiast klasa Ewy Lazar zorganizowała za-
jęcia dla klas V–VII, gdzie królował burak. Ósmoklasiści przygotowali 
prezentacje o pochodzeniu warzyw, wartościach odżywczych oraz wa-
runkach ich przechowywania. Podsumowaniem części teoretycznej były 
gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Następnie ucz-
niowie przygotowali sałatkę z pomidorów i spring rolle z buraka. Całość 
zakończyła się degustacją. Po imprezie wszyscy otrzymali truskawki. 
Ponadto uczniowie klas I–III zostali przeszkoleni z udzielania pierwszej 
pomocy i wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. Szkolenie prowa-
dziły Katarzyna Kawulok i Małgorzata Gojniczek.

Wśród imprez w jakich uczestniczą uczniowie naszej szkoły, nie 
może zabraknąć również zmagań sportowych. Do największego sukce-
su należy zaliczyć 6. miejsca „Jedynki” w Finale Mistrzostw Polski w 
koszykówce dziewcząt z rocznika 2006, o czym piszemy w osobnym 
artykule. Opiekunem zespołu jest Aleksandra Nosowicz. Z kolei w ry-
walizacji Szkolnego Związku Sportowego na terenie powiatu również 
możemy pochwalić się świetnymi wynikami. W Igrzyskach Dzieci (kla-
sy I–VI) nasza szkoła znalazła się o jedno oczko wyżej niż w zeszłym 
roku, plasując się pierwszy raz w historii na 2. miejscu. W Igrzyskach 
Młodzieży (klasy VII–VIII i III gimnazjum) nasi zawodnicy wywalczyli 
1. miejsce spośród wszystkich szkół powiatu. Dzięki pomocy rodziców z 
klasy IV a, wszyscy uczniowie klasy sportowej mieli możliwość uczest-
niczyć w imprezie Barbarian Race Kids. 1 czerwca cała klasa wyruszyła 
na podbój trasy mierzącej 1700 m, upstrzonej przeszkodami i zadania-
mi specjalnymi. Wśród „atrakcji” przygotowanych przez organizatorów 
nie brakowało pokonywania przeszkód sztucznych, biegu po kolanach 
wzdłuż strumienia, a także czołgania się w piasku. Wszyscy uczniowie 
dzielnie stawili czoła przeciwnościom i ukończyli cały bieg, za co otrzy-
mali medale prawdziwych wojowników. 

Zakończono również trwające cały rok dydaktyczny zajęcia do-
datkowe z pływania. Uczestnicy szkolenia pływackiego spotkali się 
na zawodach, które odbyły się 5 czerwca. Udział w nich wzięło pra-
wie 30 uczniów z klas II–III. Następnego dnia ścigali się najmłodsi, 
czyli pierwszoklasiści, którzy również kończą pierwszy rok nauki 
pływania. W obu grupach już można dostrzec kilku utalentowanych 
sportowców, a reszta grupy systematycznie pracuje nad podnosze-
niem swoich umiejętności.

Zakończenie zajęć dydaktycznych nie wiąże się z całkowitym 
brakiem zajęć dla dzieci i młodzieży. Obecnie kończą się zapisy na 
projekty prowadzone przez naszych nauczycieli w trakcie przerwy 
wakacyjnej, które pozwolą dzieciom aktywnie i ciekawie spędzać 
czas wolny od nauki. Tymczasem składamy ogromne podziękowania 
wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom i uczniom 
za wspaniały rok. Do zobaczenia po wakacjach!

Marcin Kotowicz

Do najdłuższego czerwcowego wyjazdu w naszej szkole należał 
obóz sportowy, który odbył się w dniach 8–12 czerwca. Już piąty 
raz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle mieli możliwość 
uczestnictwa w obozie żeglarskim w Międzybrodziu Bialskim. Obóz 
przygotowany i przeprowadzony przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego z naszej szkoły Marcina Kotowicza i Bartłomieja Kopija, 
kolejny raz pozwolił młodym adeptom zaznajomić się z ciekawym 
żeglarskim rzemiosłem. W trakcie obozu uczniowie podzieleni na 
załogi, przyswajali sobie wiedzę i umiejętności w manewrowaniu 
łodzią żaglową, pracą żaglami, ratownictwem. Poza nabywaniem 
nowych umiejętności i doskonaleniem już poznanych, załoganci te-
stowali cierpliwość swoich opiekunów oraz zmagali się z żywiołami 
wiatru i wody. Z kolei 13 czerwca odbyła się wycieczka uczniów 
klasy I a i I b do Dream Parku w Ochabach. Dzieci miały możliwość 
korzystania ze wszystkich atrakcji znajdujących się na jego terenie 
m.in. trampolin i dmuchawców, parku linowego oraz Aquapadlers, 
gdzie miały okazję popływać rowerkiem wodnym. Zwiedziły park 
miniatur, park dinozaurów, dom do góry nogami, prehistoryczne oce-
anarium, gdzie obejrzały seans filmowy w kinie 6D.

Kolejną grupą działań w ostatnim miesiącu nauki były imprezy pro-
mujące zdrowie i bezpieczeństwo. W ramach tych imprez 5 maja odbył 
się Dzień Zdrowia. Impreza przeznaczona była dla klas I–VII. Czynnie 
pomagali w organizacji uczniowie klas VIII a i VIII b. Klasa pod opieką 
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Wystawa rzeźb 9–latka
Zamiast klocków i resorówek wybiera dłuto i kilkudziesięciocen-

trymetrowy kawał drewna. Jego placem zabaw jest pracownia rzeź-
biarska ojca. Piaskownicą – stary jesion, łopatką – młotek i szlifierka. 
A wszystko zaczęło się, kiedy miał 4 lata. W Przedszkolu nr 7 w 
Ustroniu zajął pierwsze miejsce w konkursie plastycznym „Postacie 
z baśni”. Od 5 lat bierze udział w warsztatach i plenerach rzeźbiar-
skich pod okiem profesorów z Akademii Sztuk Pięknych. Jego prace 
znalazły nabywców nawet w Monachium. 1 czerwca w Muzeum Ma-
gicznego Realizmu „Ochorowiczówka” w Wiśle odbył się wernisaż 
wystawy prac rzeźbiarskich dziewięcioletniego artysty z Ustronia – 
Gabriela Szołdry.

Jest synem Artura Szołdry, ustrońskiego rzeźbiarza, którego pra-
ce można zobaczyć w stałej ekspozycji również w „Ochorowiczów-
ce” w Wiśle. Pierwsze próby wyczarowania czegoś w drewnie podjął 
jako czterolatek. Często towarzyszył tacie w pracowni, przyglądając 
się jego pracy. Teraz wraz z ojcem uczestniczy w plenerach, tworzy 
własne dzieła. Wybrał sobie przy tym twardy i trudny materiał, ja-
kim jest jesion. Ale to tylko stanowi dla niego dodatkowe wyzwanie. 
Nad jedną z rzeźb Gabryś pracował ponad trzy lata. W sumie był to 
kawałek drewna do spalenia, opał. Gabryś się nim zainteresował i 
poświęcił mu swój czas. Efekty rosnących uzdolnień młodego artysty 
są coraz bardziej widoczne.

– Zabieram syna na plenery, bo sam tego chce. Uważam, że dzie-
cka nie można zmuszać do jakichś zainteresowań. Na jednym z takich 
spotkań Gabryś odniósł nie lada sukces. Jego rzeźba, jako pierwsza 
znalazła nabywcę – śmieje się tata młodego artysty.

Rowerowy Dzień Dziecka  
na Skolnitym

Dzień Dziecka na Skolnitym upłynął pod znakiem dwóch kółek. 
Kompleks jest w trakcie budowania rodzinnych tras rowerowych, 
dlatego też główną atrakcją dla dzieciaków były testy pierwszego ki-
lometra ścieżki rowerowej.

Najmłodsi mieli okazję przetestować sprzęt rowerowy od zaprzy-
jaźnionej sieci sklepów Bike Atelier i brać udział w zajęciach „Co 
każdy rowerzysta wiedzieć i umieć powinien?”. Podczas święta duety 
brały udział w wielu konkurencjach m.in.: wyścigach na rowerkach 
biegowych, biegu w dętkach czy bidonowych kręglach. Na wszyst-
kich uczestników czekały nagrody: maskotki pingwinki i wiślańskie 
niedźwiadki, akcesoria firmy Merida i wiele voucherów na atrakcje 
dostępne w Wiśle. Nieodzownym elementem imprez na „dachu Wi-
sły” jest zabawa na placu zabaw i kubusiowej karuzeli oraz odwiedzi-
ny zagrody, w której mieszkają jedyne w Wiśle alpaki. Na Skolnitym 
nuda się nie uda!          (mat. prasowe)

Kulinarny Dzień Dziecka  
na Soszowie

Stacja Narciarska Soszów w Wiśle zorganizowała wspólne świę-
towanie Dnia Dziecka. Jedną z atrakcji imprezy plenerowej, która 
odbyła się 1 czerwca, były warsztaty pieczenia pizzy, które dla dzieci 
poprowadził Marcin Czubak – finalista popularnego programu tele-
wizyjnego „Top Chef”. 

– Po sukcesie majówkowego grillowania z Adamem Borowi-
czem, kolejne bardzo udane wydarzenie z udziałem postaci znanej 
ze szklanego ekranu. Chcemy, żeby Stacja Narciarska Soszów tętniła 
życiem nie tylko podczas sezonu zimowego. Stąd właśnie pomysły 
na takie imprezy. W Dzień Dziecka najmłodsi uczestnicy zrobili 
prawie 200 porcji pizzy – mówi Tomasz Prandzioch, dyrektor Stacji 
Narciarskiej Soszów.             (tp)

Dwie rzeźby Gabrysia sprzedała Fundacja im. Zofii Kossak. Jed-
ną kupił kolekcjoner z Monachium. Gabryś nie pamięta dokładnie, 
kiedy zaczął rzeźbić, bo był wtedy mały. Początkowo tata pozwalał 
mu tylko szlifować drewno, a od czterech lat może używać dłuta. 
Najbardziej podoba mu się, że może wtedy zrobić wszystko, co mu 
tylko do głowy przyjdzie. – Kiedy biorę do ręki kawałek drewna – 
mówi Gabryś – jeszcze nie wiem, co z niego będzie. Ten kawałek 
materiału sam mi podpowiada, co mogę z niego zrobić. Jego ulubiony 
temat to ludzie i ich odbicie w magicznym lustrze, abstrakcja.

9–latek ma na swoim koncie kilka dyplomów z warsztatów ar-
tystycznych Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”, wyróżnienie 
z pleneru rzeźbiarskiego w Górkach Wielkich i dyplom za zajęcie 
pierwszego miejsca w konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać 
literacka”. Ale rzeźba to nie jedyne zainteresowania Gabrysia. Przy-
znaje, że kiedyś chciałby zostać architektem. Już teraz projektuje róż-
ne rzeczy w popularnej, kreatywnej grze komputerowej Minecraft. 
Buduje stadiony, baseny, próbuje tworzyć nowoczesną architekturę.

Wystawę rzeźb uzdolnionego 9–latka można było oglądać w 
„Ochorowiczówce” do końca czerwca.        (mat. prasowy) fot
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Sport

Zwycięstwa wiślan  
w Lotos Cup 2019

W dniach 14–16 czerwca odbyły się pierwsze w tym roku letnie 
zawody w ramach LOTOS Cup 2019. Wśród startujących nie mogło 
zabraknąć zawodników z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego.

W pierwszym dniu zmagań na kompleksie Skalite im. Beskidz-
kich Olimpijczyków w Szczyrku rywalizowali skoczkowie. Na star-
cie pierwszych w sezonie zawodów Narodowego Programu Rozwoju 
Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy 
Następców Mistrza” stanęło blisko 160 uczestników, którzy rywali-
zowali w ośmiu kategoriach wiekowych na skoczniach o rozmiarze 
HS–44, HS–77 oraz HS–106.

W kategorii Dzieci Młodszych złoto wywalczył Tymoteusz Cien-
ciała z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, a wśród Dzieci Star-
szych pierwszy w historii triumf w konkursach LOTOS Cup odniósł 
Wojciech Cieślar. 13–latek z Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowe-
go powiedział po zawodach. – Byłem świadomy tego, że mogłem tutaj 
wygrać lub stanąć na podium, lecz nie myślałem, że będzie to jednak 
zwycięstwo. Jak najbardziej jestem zadowolony z moich skoków, po-
nieważ były prawie bezbłędne i odległościowo również były dobre – 
dodał podopieczny trenera Rafała Śliża. Obok niego na podium stanęło 
dwóch jego kolegów klubowych – srebro zdobył Mikołaj Wantulok a 
brąz zgarnął Wiktor Szozda (skakał najdalej, ale… zaliczył upadki w 
obydwóch skokach). Również w kategorii Juniorzy Młodsi na podium 
stanął reprezentant WSS–u. Srebrno wywalczył Arkadiusz Jojko.

W drugim dniu rywalizacji rozegrany został drugi konkurs skoków 
narciarskich. Wiślańskim  reprezentantom ponownie udało się wywal-
czyć miejsca na podium. Wśród Dzieci Młodszych triumfował Tymote-
usz Cienciała, a brąz wywalczył Jan Krużołek. Wśród Dzieci Starszych 
wygrał Mikołaj Wantulok, a na najniższym stopniu podium stanął Woj-
ciech Cieślar. Tego samego dnia swoje skoki oddali także dwuboiści.

Z kolei trzeci dzień to biegi do kombinacji norweskiej, które za-
kończyły pierwszą letnią edycję zawodów LOTOS Cup 2019. Areną 
zmagań dwuboistów po raz pierwszy były trasy w Jasienickiej Nisko-
emisyjnej Strefie Ekonomicznej. Wśród Dzieci Młodszych Jan Kru-
żołek z WSS minimalnie przegrał z Szymonem Byrskim z KS Cho-
chołów, tym samym zdobywając srebrny medal. Więcej szczęścia 
miał jego klubowy kolega Jakub Cieślar, który triumfował w kategorii 
Dzieci Starszych. W kategorii Open na podium stanął Adam Cieślar z 
AZS AWF Katowice, wychowanek wiślańskiego klubu.      (luki/PZN)

Od 6 czerwca dla wszystkich wędrujących wiślańskimi szlakami do-
stępna jest nowa atrakcja w postaci możliwości zwiedzania Jaskini Ma-
linowskiej. Co prawda funkcjonuje ona od tysięcy lat, jednakże dzięki 
zamontowanym w niej drabinkom i klamrom każdy, nawet niedoświad-
czony grotołaz, może do niej wejść i bezpiecznie ją eksplorować. 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji udało się zapew-
nić w miarę bezpieczny dostęp do jaskini. Z inicjatywy Klubu Al-
pinistycznego działającego przy Grupie Beskidzkiej GOPR i przy 
finansowym wsparciu Gminy Wisła zakupiono i zamontowano cały 
system żelaznych ułatwień, natomiast Nadleśnictwo Wisła po zimo-
wych śniegołomach udrożniło dojście do jaskini i uprzątnęło teren 
wokół niej. 6 czerwca wszyscy chętni mogli wybrać się wspólnie, 
prowadzeni przez przewodnika beskidzkiego, z Przełęczy Salmopol-
skiej czerwonym szlakiem przez Malinów. Następnie odbijając 50 m 
w prawo, zgodnie z oznaczeniami, cała grupa dotarła do jaskini. Tam 
przywitała wszystkich muzycznym akcentem kapela góralska „Wi-
sta”. W wędrującej całymi rodzinami grupie nie zabrakło burmistrza 
Wisły Tomasza Bujoka, przewodniczącego Rady Miasta Wisła Ja-
nusza Podżorskiego czy nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Andrze-

Jaskinia Malinowska już dostępna
ja Kudełki, a także wielu mieszkańców naszego miasta. O historii 
jaskini oraz jej osobliwościach przyrodniczych opowiadał Ryszard 
Głowacki – prezes Klubu Aplinistycznego przy GB GOPR, natomiast 
temat jak bezpiecznie poruszać się po jaskini przedstawił Grzegorz 
Gawłowski – kierownik cieszyńskiej sekcji terenowej GOPR.

Symbolicznego przecięcia wstęgi, którą tym razem stanowiła 
świerkowa żerdź, dokonali wspólnie burmistrz Tomasz Bujok, nad-
leśniczy Andrzej Kudełka, prezes Ryszard Głowacki oraz kierownik 
Grzegorz Gawłowski. Po otwarciu, pod czujnym okiem GOPR, zebra-
ni uczestnicy ustawili się w kolejce do zejścia do jaskini. Wielu chciało 
zobaczyć jak ten pomnik przyrody nieożywionej wygląda w środku. 
Schodzili młodsi i starsi, również burmistrz oraz dziennikarze z kame-
rami czy mikrofonami. Całość wydarzenia zwieńczyło przygotowane 
przez Nadleśnictwo Wisła ognisko z kiełbasami i napojami, które zor-
ganizowane zostało na biegnącej poniżej szlaku „stokówce”.

Dziękujemy wszystkim za udział w dzisiejszym wydarzeniu i za-
chęcamy do wybrania się w wolnej chwili i osobistego doświadczenia 
penetracji jaskini. Oczywiście pamiętając o koniecznym wyposaże-
niu w postaci czołówki!               Tadeusz Papierzyński
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Wielkie skakanie tuż, tuż!!
Tradycyjnie już inauguracja cyklu FIS Grand Prix w skokach 

narciarskich mężczyzn odbędzie się na Skoczni im. Adama Ma-
łysza w Wiśle–Malince. Pierwsze tego lata konkursy rozegrane 
zostaną w trzeci weekend lipca. Najlepsi na świecie skoczkowie 
narciarscy rywalizować będą na wiślańskim obiekcie w dniach 
19–21 lipca. 

19 lipca (piątek) rozegrane zostaną kwalifikacje, 20 lipca (so-
bota) czeka nas konkurs drużynowy, natomiast 21 lipca (niedzie-
la) narciarze walczyć będą w zawodach indywidualnych. 

Program zawodów:

19.07.2019, piątek
– 16:30 –  trening oficjalny (2 serie)
– 18:00 –  kwalifikacje
– 19:30 –  ceremonia rozdania numerów startowych (Pl. Hoffa)

20.07.2019, sobota – konkurs drużynowy
– 19:15 –  seria próbna
– 20:15 –  pierwsza seria konkursowa
 seria finałowa
 ceremonia wręczenia nagród

21.07.2019, niedziela – konkurs indywidualny 
– 16:30 –  seria próbna 
– 17:30 –  pierwsza seria konkursowa
 seria finałowa
 ceremonia wręczenia nagród

Bilety na inaugurację sezonu letniego oraz zimowego w Wiśle 
można już nabyć na portalu KupBilet.pl. Wejściówki na kwali-
fikacje kosztują 30 (miejsca siedzące) i 20 (miejsca stojące) zło-
tych. Na zawody drużynowe i indywidualne kosztują odpowied-
nio 100 i 40 złotych.  (PZN)

SKI PLATINUM CUP
Z okazji Dnia Dziecka w Chochołowie odbyły się Ogólnopolskie 

Zawody w Skokach Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „Ski Plati-
num Cup”. Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy WSS Wisła. 
W konkursie skoków triumfowali Mikołaj Wantulok (chłopcy – rocznik 
2006–2007, skocznia HS–34) i Adam Pilch (chłopcy – rocznik 2010 i 
młodsi, skocznia HS–19), a do tego Adam był najlepszy także w rywa-
lizacji dwuboistów (chłopcy – rocznik 2010 i młodsi, 1 skok – skocznia 
HS–19 / bieg na 1 km).

Ponadto w skokach narciarskich na podium stawali: Dorota Kawulok 
– 3. miejsce w kategorii dziewcząt z rocznika 2009 i młodszych (skocznia 
HS–19), Paulina Czepczor – 3. wynik (klasyfikowana poza konkurencją) 
w kategorii dziewcząt z rocznika 2007–2008 (skocznia HS–34), Tymo-
teusz Cienciała – 2. miejsce w kategorii chłopców z rocznika 2008–2009 
(skocznia HS–34). Gratulujemy!         (luki)

Sukcesy skoczków w Szczyrku  
i Bystrej

2 czerwca na Kompleksie Skoczni Skalite im. Beskidzkich Olimpij-
czyków w Szczyrku odbył się Memoriał Tadeusza Pawlusiaka. Organi-
zatorem kolejnych w tym sezonie konkursów z cyklu „Nadzieje Beskidz-
kie” był klub SSR LZS Sokół Szczyrk.

Bardzo dobrze w zawodach zaprezentowali się skoczkowie WSS 
Wisła. Wśród dzieci młodszych 2. miejsce zajął Tymoteusz Cienciała 
a 3. Jan Krużołek. Wśród dzieci starszych triumfował Wiktor Szozda. 
Miejsca na podium wywalczył jeszcze Arkadiusz Jojko skaczący w ka-
tegorii junior młodszy.

Z kolei 8 czerwca na skoczniach w Bystrej rozegrany został Memo-
riał Józefa Przybyły. Organizatorem kolejnego konkursu skoków narciar-
skich z cyklu Nadzieje Beskidzkie był Ludowy Klub Sportowy Klimczok 
Bystra. Z dużym powodzeniem wystartowali w nim zawodnicy WSS Wi-
sła. W grupie Junior E 1 (HS–19) triumfował Adam Pilch, w kategorii 
Junior E2 (HS–31) bezkonkurencyjny był Tymoteusz Cienciała, nato-
miast w rywalizacji dziewcząt na skoczni HS–31 2. miejsce wywalczyła 
Paulina Czepczor a 3. Nikola Kiersnowska. Gratulujemy!               (luki)
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SUKCES DŻUDOKÓW
9 czerwca zawodnicy UKS Wisła Centrum wzięli udział w Pu-

charze Viena Open Jujitsu. Na matach w stolicy Austrii – Wiedniu 
świetnie spisali się Bartosz Baczyński i Zuzanna Zalewska, którzy 
zajęli 2. miejsca w swoich kategoriach wagowych i wiekowych. Gra-
tulujemy!         Jakub Matuszny
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Upalny streetball
W upalny weekend 8–9 czerwca w Wiśle odbył się turniej „Pik-

nik Streetball 3x3”. Pierwszego dnia swoje zmagania toczyły zespoły 
w kategorii Open mężczyzn i kobiet. Rywalizacja toczyła się w czte-
rech grupach a do fazy pucharowej przechodziły tylko dwa najlepsze 
zespoły z każdej z nich. Następnie rozgrywały ćwierćfinały, półfina-
ły, mecz o 3 miejsce i finał.

W kategorii Open kobiet wygrała drużyna „Dziewczyny” w składzie: 
Marcelina Strządała, Marlena Jurzica i Natalia Rusińska, natomiast w ka-
tegorii Open mężczyzn wygrała drużyna „Byle Team” w składzie: Łukasz 
Szczypka, Krzysztof Kurdubski, Łukasz Lewiński i Kacper Majka.

W międzyczasie rozegrano konkursy. Dwoma głównymi były Sills 
Challenge, oraz Piknikowa Trójka. Oba konkursy cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem nie tylko zawodników, ale także kibiców zgro-
madzonych na wiślańskim rynku. Konkurs Skills Challenge polegał 
na rywalizacji dwóch uczestników, którzy jednocześnie startowali i za 
zadanie mieli jak najszybciej ukończyć tor przeszkód, by przejść do 
dalszej fazy zmagań. Zwycięzcą okazał się Kamil Nowacki z druży-
ny „Bogdany”. Natomiast konkurs trójek wygrała Marlena Jurzica z 
drużyny „Dziewczyny”. Po finałach został przeprowadzony konkurs 
wsadów. W zaciętej rywalizacji pomiędzy Aleksandrem Maślanką a 
Jakubem Heyerem i serii udanych wsadów zwyciężył ten pierwszy.

Drugi dzień to rozgrywki młodzieżowe – głównie żeńskie w kat. 
U12, U14, U17. W najmłodszej kategorii rozrywki wygrali chłopcy 
z zespołu „MKS Katowice” w zestawieniu: Kamil Szczypka, Mate-
usz Stefańczyk, Mateusz Lis i Jakub Lis. W najliczniej obsadzonej 

kategorii U14 wygrała drużyna „Cytrynki” w składzie: Julia Gęsiarz, 
Natalia Kwiecień i Emilia Szczepaniak. Z kolei w najstarszej kate-
gorii najlepszym zespołem okazał się „Nobaday” w składzie: Anna 
Grobarczyk, Aleksandra Durkalec, Edyta Poznar i Wiktoria Góra. W 
międzyczasie rozgrywek również odbywały się liczne konkursy. W 
Skills Challenge tym razem rywalizację wygrała Oliwia Bęben, nato-
miast w „rzucie hamaka” wygrała Julia Stefańczyk, która zgłosiła się 
do konkursu z publiczności.

Wszystkie drużyny, które znalazły się na stopniu medalowym 
oraz zwycięzcy indywidualnych konkursów otrzymali atrakcyjne na-
grody ufundowane przez naszych sponsorów: Huari oraz Spalding. 
Organizatorem turnieju była firma BDB Event z Cieszyna, jednak 
cały turniej odbył się dzięki Gminie Wisła oraz sponsorom imprezy: 
marce Huari oraz firmom Spalding i Mitko. Pod patronat imprezę 
wziął Polski Związek Koszykówki.                              Paweł Brągiel
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KONIEC SEZONU PIŁKARZY
Futboliści WSS Wisła zakończyli sezon 2018/19. W czerwcu 

podopieczni trenera Tomasza Wuwra rozegrali pięć spotkań.
Niestety podobnie jak w maju, również w minionym miesiącu 

wiślanom nie udało się zanotować zwycięstwa. Nasz zespół kolejno 
przegrał z Orłem Łękawica 0:3, zremisował z Cukrownikiem Chybie 
1:1 (Robert Lapczyk), przegrał z rezerwami Rekordu Bielsko–Biała 
2:3 (Szymon Woźniczka, Jakub Niemczyk) oraz podzielił się punk-
tami z Pasjonatem Dankowice 1:1 (Sebastian Juroszek) i LKS–em 
Kończyce Małe 2:2 (Sebastian Juroszek, Jakub Niemczyk). Ostatecz-
nie WSS Wisła zakończył sezon na 10. pozycji z dorobkiem 42 pkt. 
i bilansem goli 60:64. 

W czerwcu swoje ostatnie ligowe mecze rozegrały także drużyny 
młodzieżowe wiślańskiego klubu. W zasadzie to grali tylko juniorzy, 
gdyż trampkarze trzy ostatnie spotkania sezonu oddali walkowerem. 
Natomiast juniorzy wygrali z Błyskawicą Drogomyśl 2:1, przegrali z 
LKS Ochaby 96 5:7 a mecz z Wisłą Strumień wygrali walkowerem 
3:0. W tabeli III ligi trampkarze zajęli ostatnią lokatę w tabeli (7 pkt., 
bramki 31:177), natomiast juniorzy uplasowali się na 4. miejscu (39 
pkt., bramki 75:58).             (luki)

LIGA 6
W czerwcu zakończyła się pierwsza część sezonu 2019 piłkarskiej 

Ligi 6 o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. 
Oto wyniki czerwcowych kolejek Ligi 6:
4. kolejka: OSP Wisła Centrum – ePompa.pl 1:4 (Daniel Nogow-

czyk – Aleksander Partyka 2, Kamil Sobieraj, Mirosław Wałach), FC 
Sęki – Gamblers 2:3 (Mateusz Turoń, Marcin Czyż – Maciej Wasilewski, 
Ariel Moskała, Łukasz Kotarski), eMeR–Boys – Czarne–Łabajów Nad-
leśnictwo 4:2 (Piotr Szarzec 2, Michał Raszka 2 – Dawid Durbacz, Jakub 
Jurosz), FC Malinka – pauza;

5. kolejka: Czarne–Łabajów Nadleśnictwo – FC Malinka 4:2 (Jakub Ju-
rosz 2, Patrycjusz Gruca, Damian Hulawy – Tomasz Cieślar, Kuba Cieślar), 
eMeR–Boys – FC Sęki 7:1 (Paweł Lazar 4, Krzysztof Wantulok 2, Michał 
Raszka – Kamil Cieślar), Gamblers – OSP Wisła 2:1 (Dariusz Czyż, Łukasz 
Kotarski – Adam Polok), ePompa.pl – pauza;

6. kolejka: Gamblers – ePompa.pl 1:2 (Maciej Wasilewski – Alek-
sander Partyka, Kamil Sobieraj), OSP Wisła – eMeR–Boys 1:8 (Grze-
gorz Nogowczyk – Michał Raszka 8), FC Malinka – FC Sęki 2:5 (To-
masz Cieślar 2 – Łukasz Stoszek 2, Kamil Cieślar, Zbigniew Kuczera, 
Mateusz Cieślar), Czarne–Łabajów Nadleśnictwo – pauza;

7. kolejka: FC Malinka – OSP Wisła 13:1 (Mateusz Madzia 5, Jakub 
Cieślar 3, Szymon Bujok 2, Piotr Procner 2, Akos Niedoba – Grzegorz 
Nogowczyk), eMeR-Boys – Gamblers 8:9 (Paweł Lazar 4, Michał Rasz-
ka 3, Remigiusz Pilch – Robert Madzia 5, Maciej Wasilewski 2, Dariusz 
Czyż, Szymon Głowiński), ePompa.pl – Czarne-Łabajów Nadleśnictwo 
1:0 (Aleksander Partyka), FC Sęki – pauza.

Na półmetku rozgrywek w tabeli prowadzi ePompa.pl z dorobkiem 
16 pkt. I bilansem goli 17:7.                                                (luki)

Dzięki zdobyciu tytułu mistrzyń Śląska reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr 1 awansowała do Finału Krajowego w koszykówce dziewcząt, 
który odbył się w dniach 5–7 czerwca w Żyrardowie. Zespoły uczestniczą-
ce w rozgrywce o mistrzostwo Polski zostały podzielone na cztery grupy 
po cztery drużyny w każdej, gdzie mecze toczyły się systemem „każdy z 
każdym” a dwa pierwsze zespoły awansowały do dalszej fazy zmagań. 

W grupie zespół „Jedynki” mierzył się ze Szkołą Podstawową nr 26 
z Zielonej Góry, Szkołą Podstawową nr 3 z Polkowic oraz Szkołą Pod-
stawową nr 5 z Brzegu. Niestety w pierwszym meczu wiślanki przegrały 
z drużyną z Polkowic 22:42, jednak w kolejnych spotkaniach wyraźnie 
pokonały rywalki z Zielonej Góry 38:24 i z Brzegu 38:24, zajmując 2. 
miejsce w grupie i awansując do najlepszej „ósemki” w kraju. Następne-
go dnia podopiecznym Aleksandry Nosowicz przyszło zagrać z reprezen-
tacją Szkoły Podstawowej nr 1 w Kórniku. Stawka była wysoka, bo był 
nim awans do „strefy medalowej” turnieju, czyli najlepszej „czwórki” w 
kraju. Mecz zaczął się od prowadzenia wiślanek po pierwszej kwarcie, 
jednak kontuzja jednej z kluczowych zawodniczek naszej drużyny, zmia-
na składu a w konsekwencji gra w osłabieniu, odbiły się bardzo mocno 
na postawie zespołu w dalszej fazie tego pojedynku. Ostatecznie rywalki 
wygrały 45:24. Gdyby nie feralny uraz, mecz mógłby się skończyć in-
nym wynikiem, ale trzeba pogodzić się z porażką. Tego dnia reprezen-
tacja „Jedynki” zagrała jeszcze jeden mecz, z zespołem z Białegostoku. 
Zmęczenie, upał, kontuzje, pamięć owej nieszczęsnej porażki dały się 

Kolejny sukces wiślańskiej koszykówki
mocno we znaki, ale góralki z Wisły nie poddają się tak łatwo, więc po 
dzielnej walce zwyciężyły 28:26. Brawo!

Ostatniego dnia turnieju nasze dziewczyny zagrały swoje ostatnie 
spotkanie, którego stawką było 5. miejsce w turnieju. Rywalkami były 
dziewczyny ze szkoły z Nidzicy. Niestety na zmęczenie nałożyły się ko-
lejne kontuzje i choć nasze zawodniczki grały bardzo ładnie w polu, to 
niestety brakowało im skuteczności. To spowodowało, że przegraliśmy 
całe spotkanie 33:50. Ta porażka oznaczała, że Szkoła Podstawowa nr 1 
w Wiśle zajęła ostatecznie 6. miejsce w całej Polsce! To ogromny sukces, 
którego serdecznie wiślańskim koszykarkom gratulujemy!!!

Oto skład finałowej drużyny: Oliwia Fuchs, Joanna Hanik, Sandra 
Hracka, Sara Hołomek, Karolina Kiraga, Julia Kożuch, Martyna La-
skowska, Agata Martynek, Anna Mikler, Joanna Mołodyńska, Elżbieta 
Podżorska. Trenerem zespołu jest Aleksandra Nosowicz. 

Na koniec kilka refleksji. Ten sukces nie jest przypadkiem. Jest to 
efekt ciężkiej, systematycznej, wieloletniej pracy. Dziewczyny reprezen-
towały szkołę z Wisły, ale swoje umiejętności zdobywają i szlifują na co 
dzień w Integracyjnym Stowarzyszeniu Wiślańska Jedynka. Tam trenu-
ją zawodniczki w różnych grupach wiekowych. To jest bardzo ważne, 
bowiem zakończenie szkoły podstawowej nie musi być automatycznie 
końcem przygody z koszykówką. To też zachęca wiele dziewcząt, by się 
angażować w sport. Wisła posiada własną halę sportową, w której moż-
na trenować i rozgrywać mecze, ale też bardzo dobrą kadrę trenerską. 
To duży atut. Jednak chyba to, co najbardziej zachęca kolejne roczniki 
dziewcząt do treningów, to sukcesy ich starszych koleżanek. A tych jest 
coraz więcej i to nie tylko w wymiarze lokalnym. Na pewno 6. miejsce 
w Polsce szkoły z Wisły przełoży się na fakt, że kolejne dziewczynki z 
Wisły będą chciały grać w kosza.

Duży udział w koszykarskich sukcesach Wisły, po trenerach i za-
wodniczkach, mają też wszyscy ci, którzy tę koszykówkę wspierają. 
Zarówno władze naszego miasta i szkoły SP1, jak też osoby fizyczne i 
firmy, aktywnie zaangażowane w ISWJ. Wszystkim należą się gratulacje. 
Tymczasem życzymy koszykarskiej rodzinie z Wisły kolejnych sukcesów. 
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego oczekiwania są coraz większe. 
Jednak, aby te sukcesy były możliwe, wymagać to będzie jeszcze więk-
szych nakładów pracy, większej liczby zaangażowanych osób, większej 
liczby zawodniczek i większych nakładów materialnych na rozwój tego 
sportu. Mamy nadzieję, że te warunki będą się tworzyć, a młode koszy-
karki z Wisły będą nam dostarczać w przyszłości jeszcze więcej radości. 
Na razie, po raz kolejny, dziękujemy im za grę i wyniki. (ajotka)
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W długi weekend 21–23 czerwca Wisłą zawładnęły pojazdy off–roado-
we. Zarówno w piątek, jak i w sobotę na wiślańskim rynku było gwarno, ko-
lorowo i… bardzo kobieco. Wszystko to za sprawą trzeciej edycji „Women’s 
Challenge 4x4” – najbardziej kobiecego rajdu off–road w Polsce, na starcie 
którego stanęło ponad 70 kobiet w kilkudziesięciu pojazdach.

Zanim jednak zawodniczki wyruszyły w swoich terenowych „potwo-
rach” na tor „Pod Piramidą” w Wiśle, już w piątek na placu B. Hoffa odbyła 
się premierowa odsłona „Family Off–Road Day”. Rynek został zdominowa-
ny przez pojazdy elektryczne, które są przyszłością off–roadu. Nie zabrakło 
więc studentów AGH prezentujących trzecią generację swojego elektrycz-
nego motocykla czy Alberta Gryszczuka – jednego z twórców Sokoła 4x4 
– pierwszego, elektrycznego samochodu terenowego, zbudowanego na bazie 
Land Rovera Defendera. Firma Velex zaprezentowała natomiast elektryczne 
hulajnogi i segway’e terenowe. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił na 
tym niecodziennym sprzęcie. Natomiast dzieci mogły pojeździć terenówka-
mi elektrycznymi bardziej dopasowanymi do ich wieku i wzrostu. Wszystko 
to za sprawą firmy Ramiz.

W sobotę od rana na plac B. Hoffa zaczęły zjeżdżać pojazdy terenowe z 
kobiecymi drużynami na pokładzie. Odbyła się uroczysta prezentacja każdej z 
załóg oraz symboliczny start rajdu z rampy. Następnie uczestniczki jedna po 
drugiej przejechały na tor off–roadowy „Pod Piramidą”, gdzie o godzinie 12:00 
wystartowała trzecia edycja „Women’s Challenge 4x4”. Niezależnie od klasy, 
w której startowały, czy pojazdu jakim jechały, wszystkie zawodniczki były 
głodne rywalizacji i kąpieli błotnych. Każda klasa miała do przejechania sześć 
OS–ów, na których liczyły się umiejętności, precyzja oraz oczywiście pręd-
kość. Klasy Adventure i Gość jechały tą samą trasą, dodatkowe wyzwania cze-
kały na załogi startujące w klasie Extreme. To na nie czekał siódmy OES, który 
musiały pokonać najpierw w jednym, a następnie w przeciwnym kierunku. Na 
koniec dnia najlepszymi wynikami mogły pochwalić się w klasie Adventure 
Katarzyna Białowąs–Woś i Julia Boronowska, które zajęły 1. miejsce przed 
załogami: Anna Kimla/Agnieszka Wandzel oraz Agnieszka Łapaj/Katarzy-
na Stodulska. W klasie Gość triumfowała załoga Anna Motyka, Magdalena 
Kiejna i Mateusz Motyka przed Anną Gacek/Moniką Kłodą i Kacprem Kimlą 
oraz Roksaną Walczuch/Katarzyną Mikołajczyk i Dariuszem Walczuchem. W 
klasie Extreme na najwyższym stopniu podium stanęły Nikola Solecka z Kata-
rzyną Muszyńską. Na drugim miejscy uplasowały się Agnieszka Domagalska 
i Anna Kot, a na trzecim Katarzyna Drewniak z Karoliną Pawełek. Po złoto 
wśród pojazdów typu UTV, sięgnęły Agnieszka Pilch i Magdalena Soszka, 
srebro zdobyły mieszkanki Wisły Dominika Tajner i Virginia Ohl, a brąz Eliza 
Urbańska z pilotką Bogusią Bajer. Nagrodę specjalną, czyli wpisowe na kobie-
cy rajd off–road „Shemud 4x4” w Malezji zdobyła Dominika Tajner.

Najbardziej kobiecy off–roadowy weekend zakończyło niedzielne spot-
kanie „Siła Pasji”, podczas którego prelegentki opowiadały o tym, jak pasja 
zmieniła ich życie.

Najbardziej kobiecy off–road zawitał do Wisły

Z Wisły mieli „pod górkę”
Do Wisły zawitała (nie)zwykła grupa kolarzy ze Szkolnego Klubu 80 Ro-

werów SP21 w Gliwicach. Kuba – lat 7, Lenka – lat 8, Hania – lat 11, Adrian– 
lat 11, Marcin – lat 12, Paweł – lat 13, Antek – lat 13, Olivier – lat 13, Mateusz 
– lat 15 i Szymon – lat 15 za cel postawili sobie okrążyć województwo śląskie. 

Perła Beskidów była ich kolejnym etapem w czasie 9–dniowej wyprawy. 
W Wiśle z młodymi kolarzami spotkał się sekretarz miasta Sylwester Foltyn, 
życząc pogody, sił oraz osiągnięcia wyznaczonego celu. Na wiślańskim od-
cinku rowerzystom gościnności w postaci bezpłatnego noclegu udzielił Ho-
stel Krokus a wyżywienie zapewniła Restauracja „Chata Olimpijczyka Jasia 
i Helenki”. Pomoc organizacyjną zapewnił burmistrz Tomasz Bujok. Z Wisły 
członkowie wyprawy skierowali swoje jednoślady w kierunku Kubalonki ja-
dąc dość stromym podjazdem pod Osiedle Kozińce.

Młodzi kolarze pokonali na rowerach dystans 730 km (dookoła Śląska), 
zbierając fundusze dla osób starszych, mieszkańców Sośnicy (dzielnica Gliwic), 
w której znajduje się ich szkoła. Marzeniem dzieci jest poprawa warunków byto-
wych najuboższych seniorów z najbliższego otoczenia, samotnych, mających złe 

warunki mieszkaniowe. – Naszym marzeniem oraz celem jest pomoc pani Hali-
nie, starszej, doświadczonej przez życie kobiecie. Historia pani Haliny to wiele 
bolesnych i trudnych momentów, również jako osoby bezdomnej, schorowanej, 
dotkniętej udarem. Kobieta nie posiada krewnych ani osób bliskich, które wspo-
mogłyby ją w dźwiganiu ciężaru rzeczywistości w jakiej przyszło jej żyć. Pani 
Halina wreszcie ma swój domu, jest to pokój z kuchnią w starym budownictwie. 
To cieszy ale mieszkanie nie posiada łazienki, wymaga generalnego remontu, 
który jest poza możliwościami pani Haliny. Zwracamy się do wszystkich ludzi 
dobrej woli o wsparcie naszego przedsięwzięcia. Wspólnymi siłami możemy 
zmienić na lepsze smutny los 
pani Haliny. Możemy sprawić, 
żeby nikt nigdy nie poczuł tego, 
że jest sam! W ludziach jest moc! 
– mówili młodzi kolarze.

Zapraszamy na stronę 
https://zrzutka.pl/krecimy–dla–
seniorow, na której znajdują się 
szczegóły przedsięwzięcia.

(mat. prasowe) 

Gośćmi wydarzenia byli także najmłodsi motocykliści w Polsce, tre-
nujący i startujący w barwach SKM Enduro Czerwionka. Zawodnicy oraz 
zawodniczki, w tym najmłodsza sześcioletnia Łucja i najbardziej utytuło-
wana Weronika Duraj, zaprezentowali się na wiślańskim rynku dwukrotnie, 
prezentując opanowanie motocykla nie tylko na płaskim terenie, ale także 
na specjalnie przygotowanych przeszkodach. Nie zabrakło wielu konkursów 
przygotowanych przez partnerów wydarzenia, skierowanych zarówno do doro-
słych uczestników, ale także do tych najmłodszych. W konkursie firmy KABE 
pobito rekord Polski w trzymaniu 3,5 kg wiaderek z farbą na czas, dzieci rzu-
cały imitacjami tychże w dal, a w konkursie Neo Tools wbijano gwoździe lewą 
ręką, zgadywano jakie narzędzie „siedzi” w worku, czy odpowiadano na trudne 
pytania przygotowane przez sponsora. Było sporo śmiechu, ale przede wszyst-
kim dobrej zabawy w gronie rodzinnym, o co przecież chodziło.

Gościem specjalnym piątkowego wydarzenia było Hospicjum dla Dzie-
ci Świetlikowo. Właśnie w Wiśle wystartowała akcja „Doładuj Hospicjum 
Świetlikowo”, w której zbierano stare akumulatory, aby następnie je zezło-
mować. Cały dochód został przeznaczony na rzecz Hospicjum. Wydarzenie 
zakończyła wielka Zumba Family odtańczona na rynku przez uczestników 
oraz widzów.

Trzecia odsłona „Women’s Challenge 4x4” za nami. Emocji nie zabra-
kło, ani podczas „Family Off–Road Day”, ani tym bardziej podczas tereno-
wego ścigania. I choć nie opadł jeszcze kurz na OS–ach, to zawodniczki już 
odliczają czas do czwartej odsłony tego wyjątkowego wydarzenia. Więcej 
informacji: www.womenschallenge.pl i https://www.facebook.com/pg/wo-
menschallenge4x4.

Rajd „Women’s Challenge 4x4” wspierają: Miasto Wisła, DRAGON 
WINCH, farby KABE, Can–Am, Taurus, NEO Tools. Partnerzy: Furelle, 
Pod Piramidą, Krokus, InżBud, Bałtowski Kompleks Turystyczny, Bałtow-
skie Bezdroża Dragon Winch, Shemud 4x4.              Katarzyna Kubaszewska
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Przejechali 8463 km
W dniach 14–15 czerwca w Wiśle Czarnem odbyła się charyta-

tywna sztafeta rowerowa trwająca 24 godziny. W rywalizacji wzięło 
udział 13 drużyn (240 osób) w kategorii OPEN i 41 dzieci w kategorii 
JUNIOR.

Celem sportowym było pokonanie jak największej ilości pęt-
li wokół Jeziora Czerniańskiego w czasie 24 godzin. Zwycięska 
drużyna Adventure Team uzyskując 165 okrążeń, przejechała 
łącznie 727 km i 250 m. Wszyscy uczestnicy przejechali łącznie 
1820 razy pętlę wokół jeziora co daje dystans 8463 km.

Celem charytatywnym sztafety było zebranie funduszy na 
opiekę i rehabilitację Ewelinki Pilch z Wisły. Do tego wsparcia 

włączyło się 5 drużyn i kilka osób prywatnych. Na zakończenie 
sztafety odbyło się rozdanie pucharów i medali, po czym koncert 
zagrał zespół „Pastores i przyjaciele”. Jesteśmy przekonani o tym, 
że Pan Bóg przyznał się do tego wydarzenia i obficie je pobłogo-
sławił, co było odczuwalne w fantastycznej atmosferze i cudow-
nej, słonecznej pogodzie. 

Sztafeta rowerowa 24h została dofinansowana z budżetu Samo-
rządu Województwa Śląskiego. Wsparcia rzeczowego udzielili tak-
że: Merida Polska, Spar Nowa Osada, Firma Małgorzata, GS Wisła, 
Sklep Warzywny państwa Cieślarów, Technet i Polineo. Sztafeta ro-
werowa 24h mogła odbyć się dzięki logistycznemu wsparciu: Miasto 
Wisła, Nadleśnictwo Wisła, Lasy Państwowe, Wody Polskie.                         

Organizatorzy

Czerwiec obfitował w wiele imprez rowerowych, w których 
startowali zawodnicy reprezentujący HOTEL PODIUM WISŁA 
– DIAGNOSTIX – CRYOSPACE. 2 czerwca w Olkuszu odbyła 
się czwarta runda cyklu Bike Atelier MTB Maraton. Cała czte-
roosobowa ekipa ukończyła zawody. Ania Kaczmarzyk była 2. 
w kategorii K–30, Ewa Gorzelany 5. w kategorii K–40, a Janusz 
Gomola i Adam Pilch odpowiednio 30. i 31. w kategorii M–40. – 
Zawody odbywały się na terenach Jury Krakowsko–Częstochow-
skiej. Trasa prowadziła po okolicznych lasach i łąkach. Było kilka 
niewielkich podjazdów i mnóstwo ścieżek rowerowych co bardzo 
urozmaiciło zawody. Mieliśmy dużo frajdy z jazdy i ścigania – 
relacjonuje Janusz Gomola.

Czerwcowe starty wiślańskich kolarzy
8 czerwca w Wilkowicach organizowane były zawody Uphill 

Magurka MTB. Ewa Gorzelany ukończyła je na 1. miejscu w ka-
tegorii K–40, Ania Kaczmarzyk była 2. w kategorii K–30 a Janusz 
Gomola 13. w grupie M–40. – Te zawody mają dość prostą formu-
łę, chodzi o pokonanie podjazdu w jak najkrótszym czasie. Trasa 
miała około 5 km i kończyła się na szczycie Magurki Wilkowi-
ckiej. Był to świetny trening i zarazem test wytrzymałościowy 
przed kolejnymi maratonami – mówią wiślańscy kolarze.

Prawdziwy maraton w siodełku czekał członków grupy w 
dniach 15–16 czerwca. Najpierw wystartowali u siebie w domu, 
podczas zawodów Bike Maraton Wisła 2019. Na własnym terenie 
świetne wyniki uzyskali Ewa Gorzelany – 4. w kategorii K–40 i 

Adam Pilch – 9. w kategorii M–40. – Bardzo trudne 
i wyczerpujące zawody. 30–stopniowy upał, podjazd 
na Trzy Kopce, Stary Groń i jeszcze raz Trzy Kopce 
dał się wszystkim we znaki. Zawodnicy przyjeżdżali 
na metę mega wyczerpani. Gratulacje dla wszystkich, 
którzy ukończyli zmagania w tak ciężkich warunkach 
– wspominają nasi kolarze. Dzień później nasi cykli-
ści pojawili się na starcie zawodów Bike Atelier MTB 
Maraton w Brennej. Była to piąta runda cyklu. Tutaj na 
starcie stanęła druga dwójka naszych reprezentantów. 
Ania Kaczmarzyk była 2. w kategorii K–30 a Janusz 
Gomola był 19. w kategorii M–40. – Trasa prowadziła 
na Błatnią potem ostry zjazd do Jaworza i ponownie 
wspinaczka na Błatnią. 28 kilometrów i 1200 metrów 
przewyższenia. Mega ciężko i niebezpiecznie. Były to 
najtrudniejsze zawody w historii tego cyklu – mówi Ja-
nusz Gomola.

Gratulacje dla naszych kolarzy!
(luki)
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Ekstremalne zmagania dzieci
Przez dwa weekendowe dni toczyła się w Parku Kopczyńskiego 

rywalizacja najmłodszych w ramach Barbarian Kids. W zmaganiach 
udział wzięło ponad 200 dzieci!

Impreza ta towarzyszy wyścigowi Barbarian Race, który w dniach 
1–2 czerwca już po raz trzeci odbywał się w Wiśle. Tym razem jed-
nak dorośli tradycyjnie rywalizowali w okolicach skoczni narciarskiej 
w Malince, Jonidła oraz kolei linowej Nowa Osada, natomiast dzieci 
swoje biegi miały w samym centrum miasta. Start pętli liczącej około 
1800 m zlokalizowany został w Parku Kopczyńskiego przy amfitea-

trze. Zawodnicy, podzieleni na trzy grupy wiekowe, mieli do pokona-
nia kilkanaście przeszkód w parku, przejście wraz z nurtem strumyka, 
czołganie po piasku czy kilka kolejnych przeszkód w Zabytkowym 
Parku Przygód. Na mecie na koronie amfiteatru na wszystkich, oprócz 
podziwu rodziców i kibiców, czekały pamiątkowe medale, słodkie 
przekąski, napoje oraz inne ciekawe nagrody! Gratulujemy wszystkim 
małym wojownikom, którzy podjęli wyzwanie i stanęli na starcie!

Po raz pierwszy, dzięki współpracy miasta z organizatorem, setka 
wiślańskich dzieci mogła wziąć udział w zmaganiach bezpłatnie, z 
czego najmłodsi wiślanie przy pomocy rodziców, skrupulatnie sko-
rzystali! W przyszłym roku również będzie taka możliwość!

Paweł Brągiel
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Barbarian Race 2019
Barbarian Race to zawody, które już na stałe wpisały się w kalen-

darz wydarzeń sportowych w Wiśle. Jak co roku na Dzień Dziecka do 
naszego miasta zjechały setki, jak nie tysiące chętnych by sprawdzić się 
w najlepiej ocenianych przez uczestników zawodach OCR w Polsce.

O zmaganiach wśród dzieci (Barbarian Kids) oraz na skoczni im. 
Adama Małysza (Barbarian Hill) piszemy osobno. Formuła Opener to 
specjalne zawody dla wszystkich tych, którzy chcą się rozgrzać przed 
biegiem głównym lub nie czują się jeszcze na siłach, aby wystartować  
na dłuższym dystansie. To nowa formuła biegu, naszpikowana mega 
efektownymi przeszkodami i z obniżonym poziomem trudności. Na 
dystansie około 8 km pojawiły się przeszkody znane z dotychczaso-
wych tras Barbarian Race jednak w zmodyfikowanej, łagodniejszej od-
słonie. Dodatkowo na uczestników czekały nowe widowiskowe prze-
szkody oraz prawdziwe barbarzyńskie błotne SPA. Na trasie nie obyło 
się również bez pokonania skoczni narciarskiej im. Adama Małysza.

Było to, co uczestnicy lubią najbardziej: morderczy wycisk i dużo 
świetnej zabawy. Tradycyjnie skocznia była jedną z przeszkód.

W formacie Race można było wystartować w fali Elite lub falach 
Open. W fali Elite wszystkie przeszkody zawodnik musi pokonać 
samodzielnie, korzystać może tylko z punktów żywieniowych i na-
pojowych, zapewnionych przez organizatora. Walka toczyła się tak-
że o kwalifikację na Mistrzostwa Europy oraz Mistrzostwa Świata. 
Zwyciężył Artsiom Tochka z czasem 1:26:06. Zaraz za nim na linię 
mety wpadł Dawid Hajnos (1:26:19), a jako trzeci Ihar Harbunou 
(1:27:17). Wystartowało 315 mężczyzn. W kategorii kobiet najlep-
sza okazała się Viola Riechert, której pokonanie trasy i wszystkich 
przeszkód zajęło 2:13:20. Na drugim miejscu znalazła się Katarzyna 
Baranowska (2:19:23), a na trzecim Aleksandra Grobelna (2:20:46). 
Wśród kobiet regulamin dopuszczał możliwość pominięcia dwóch 
przeszkód, co nadal pozwalało na klasyfikację w kategorii Elite, jed-
nak w takim wypadku otrzymywało się kary czasowe. Startowały 63 
panie, z czego tylko 11 pokonało trasę w pełni z zapisami regulaminu 
i zostało ostatecznie sklasyfikowanych w kategorii Elite. Pozostałe 
panie miały problemy na więcej niż dwóch przeszkodach.

W kategoriach Open za nieprawidłowe pokonanie przeszkody 
otrzymywało się kary czasowe. Na starcie stanęło 456 uczestników. 
Wśród panów pierwsza trójka to Lukáš Hanyk (CZ) – czas 1:46:30, 
Tomasz Skupień – czas 2:14:16 oraz Paweł Wróbel – czas 2:16:38. 
W kategorii kobiet pierwsza na mecie zameldowała się Andrea Pa-
kuzová (CZ) – czas 2:48:52, druga Tereza Lomnická (CZ) – czas 
2:53:42, natomiast trzecia Anita Peron – czas 3:32:38.

Gratulujemy nie tylko najlepszym, ale wszystkim odważnym, któ-
rzy stanęli na starcie i na trasie walczyli z przeszkodami i własnymi 
słabościami! Do zobaczenia w Wiśle za rok!        Tadeusz Papierzyński

Na starcie pojawiło się 610 uczestników! Wśród mężczyzn naj-
szybciej trasę i przeszkody pokonał Ildža Matúš z Republiki Czeskiej 
z czasem 1:08:59 sekund. Drugi zawodnik, Paweł Bułeczka, był wol-
niejszy o 5 minut i 8 sekund (czas 1:14:07), zaś trzeci Michał Rulew-
ski wpadł na metę 6 minut 35 sekund po zwycięzcy (czas 1:15:34). 
Wśród pań bezkonkurencyjna okazała się Beata Mendel z czasem 
1:33:09, za nią finiszowała Magda Missala z czasem 1:41:35 (strata 8 
minut, 26 sekund), a na trzecim stopniu podium stanęła Marta Spraw-
ka z czasem 1:41:44 (strata 8 minut 35 sekund).

Bieg główny Barbarian Race to był po raz kolejny prawdziwy 
OCR–owy majstersztyk. 13 km i ponad 30 najlepszych barbarzyń-
skich przeszkód ulokowanych w najpiękniejszych zakątkach Wisły. 
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Dokładnie 1091 osób wystartowało w II Mistrzostwach Pol-
ski w Biegu na Skocznię, które odbyły się 1 czerwca w Wiśle 
Malince.

W ramach weekendu pod hasłem Barbarian Race największą po-
pularnością cieszył się właśnie bieg na skocznię! Ponad 1300 osób 
zgłoszonych i ostatecznie prawie 1100 (z czego ponad 300 kobiet) na 
starcie to zdecydowanie rekord tej imprezy! Zawodnicy podzieleni 
zostali na kilkanaście fal po około 40–50 osób w każdej grupie, z cze-
go do finału weszło 20 mężczyzn i 10 kobiet z najlepszymi czasami 

Mistrzostwa w biegu na skocznię
podbiegu. Finał rozgrywany był około 22:00 przy sztucznym świetle, 
a zaraz po nim odbył się jeszcze pokaz fireshow w wykonaniu teatru 
ognia Inferis.

Oto medaliści Mistrzostw Polski w Biegu na Skocznię: 1. An-
drzej Karkoszka (czas 3:40), 2. Mateusz Marunowski (3:41), 3. 
Eugene Sheretov (3:52) – mężczyźni; 1. Anna Solakiewicz (4:33), 
2. Aleksandra Bazułka (4:45), 3. Anita Peron (5:01).

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy ponownie za rok na III 
Mistrzostwa Polski w Biegu na Skocznię!          (tp)

SUPER BIEG 2019
Dolnośląski desant na beskidzką edycję cyklu Runner’s World 

Super Bieg można uznać za udany. Piotr Holly (scott.pl) pierwszy 
w V Wiślańskiej Dziesiątce, a Kamil Musielski (Lincoln Electric 
Bester Run Team Bielawa) w półmaratonie. Za Hollym uplasował 
się mieszkaniec Wisły Jakub Glajcar (Hotel Podium Diagnostix 
CryoSpace) i Stanisław Piela. Reprezentant teamu scott.pl przez 
większość dystansu kontrolował sytuację i finiszował z prawie 
minutową przewagą nad rywalami. Pogoda nie pomagała w uzy-
skiwaniu rekordowych wyników, ale tym większe brawa należą 
się i zwycięzcom i tym, którzy dobiegli do mety po kilku godzi-
nach. Upragniony deszcz spadł dopiero w okolicach dekoracji, ale 
biegacze mogli tylko o nim na trasie pomarzyć...

wodników cierpliwych i najbardziej wytrzymałych, a końcowy 
zbieg dokonał ostatecznej i bezlitosnej selekcji. Nie przeszkodził 
triumfatorowi nawet upadek na tymże zbiegu, choć poturbował 
się mocno. Dwie i pół minuty za nim na mecie pokazał się Michał 
Izydorek (KS Sprint Bielsko–Biała) – rewelacyjny dwudziestolet-
ni zawodnik, który jako jedyny próbował w końcówce nawiązać 
walkę ze zwycięzcą. 3. był Mariusz Miśkiewicz (Biegiem przez 
Chybie). W kategorii pań również sporo się działo i długo się ta-
sowało. Wreszcie Agnieszka Kobierska (SPLA Tychy) wbiegła na 
metę jako pierwsza, a kolejna zawodniczka pojawiła się dopiero 
po kilku minutach. Justyna Adamus–Kowalska (Biegiem przez 
Chybie) była 2., a Ewa Ardelli (Bielawska Akademia Biegania) 
3. W rywalizacji drużynowej w biegu na 10 km pierwsze miejsce 
zajął TKKF Hades Mikołów, a w półmaratonie Bielawska Aka-
demia Biegania.

Sukcesy bielawskich zawodniczek i zawodników to najlepsza 
reklama kolejnej edycji RWSB 2019. 21 lipca organizatorzy za-
praszają w Góry Sowie na przepiękny górski Półmaraton Kalenica 
i na Bielawską Dwunastkę. Dokąd? Oczywiście do Bielawy!

Pełne wyniki zawodów w Wiśle: https://cykl.superbieg.pl/wy-
niki–2/.                (materiały prasowe)

W klasyfikacji open kobiet w biegu na 10 km 1. miejsce zajęła 
pochodząca z Wisły Anna Barczuk, 2. była Angelika Noga (Kę-
ckie Harpagany), a 3. Adriana Klappholz (Biegiem przez Chybie). 
Półmaraton to popis Kamila Musielskiego. Czujny bieg i utrzy-
mywanie się w czołówce dały mu znakomitą pozycję wyjściową 
do ataku na ostatnich kilometrach. Trudna i wymagająca trasa 
oraz spore przewyższenia wiślańskiej „połówki” premiowały za-
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Bike Maraton 2019
Jeśli przejechaliście ten maraton i przeżyliście – jesteście wielcy. 

I nie ma znaczenia czy był to dystans FUN i jego 12 km, czy GIGA, 
gdzie niby kilometrów było tylko nieco ponad 60, ale przewyższeń 
prawie 3000 m. Żar lejący się z nieba, nieruchome od upału powie-
trze, cień, który nie dawał ani chłodu ani ulgi – w takich warunkach 
przyszło rywalizować uczestnikom piątej edycji Bike Maratonu Wi-
sła 2019. Kurtyna wodna ustawiona na placu Hoffa i kriokomora 
Cryo Space czekająca w strefie expo były chyba tego dnia ważniejsze 
niż medale, trofea i dyplomy. Było naprawdę ciężko...

Seanse w kriokomorach z pewnością służą zawodnikom teamu 
JBG2 CryoSpace, którzy groźni dla rywali są zawsze, nie tylko na 
własnym terenie. W Wiśle najlepszy i bezkonkurencyjny był Krzysz-
tof Łukasik. Samotny finisz, ucieczka i tempo, któremu rywale nie 
byli w stanie sprostać. Dystans GIGA w Wiśle to bezustanna seria 
zjazdów i podjazdów, bez zbyt wielu miejsc na regenerację i od-
poczynek. Bez dwóch zdań – tam Krzysztof Łukasik był po prostu 
najlepszy. Drugie miejsce zajął Mariusz Kozak (również JBG2 Cry-
oSpace), który pojawił się na mecie prawie 10 minut za zwycięzcą. 
I kiedy można było sądzić, że nic ciekawego się już nie zdarzy, na 
ostatnią prostą wpadli Michał Ficek (Volkswagen Samochody Użyt-
kowe MTB Team) i Mariusz Michałek (JBG2 CryoSpace). Miejsca 
na finisz w Wiśle jest dużo, a dojazd do mety długi. Michałek wy-
grał o pół koła. Wśród kobiet pierwsza była Zuzanna Krzystała przed 
Anną Urban (obie Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team).

Na dystansie MEGA triumfował Tomasz Dygacz (Odkrywcy 
Taurus), minimalnie wyprzedzając na finiszu Piotra Sułka (MTB 
Team RMF FM Heg). Trzeci był Maciej Krysztoforski (Velcredo 
Factory Team). Wśród pań 1. finiszowała Marta Garnek (Dream Bike 
Bielawa), 2. była Elwira Kuziel (BNP Paribas), a 3. Agnieszka Uro-
da–Hampelska (Rafako Orbea MTB Team). 

Dystans CLASSIC wygrał Adrian Boruta (CryoSpace), 2. był Da-
niel Smolarz (Gomola Trans Airco), a 3. Jacek Tomczyk (TC Chro-
bry Betron Głogów). Tatiana Gromada (GK Gliwice) była najlepsza 
wśród kobiet, mijając linię mety przed Aleksandrą Andrzejewską i 
Sandrą Meją. Z kolei na młodzieżowym dystansie FUN najszybszy 

był Rafał Noculak (UKS Sport Bralin), który tym samym wygrał ka-
tegorię MS. Laura Choma (Choma Sport Trener) – najlepsza wśród 
dziewcząt i najlepsza w kategorii KM, była jednocześnie trzecia w 
klasyfikacji open na mecie. 

Wśród zawodników z Wisły na dystansie MEGA jedynym star-
tującym był Roman Wolski, który ostatecznie zakończył rywalizację 
na 26. miejscu (13. miejsce w M3). Na dystansie CLASSIC bardzo 
dobry wynik uzyskała Aleksandra Andrzejewska, finiszująca wśród 
kobiet na 2. pozycji (1. miejsce w K3). Następnie 44. był Grzegorz 
Procner (15. miejsce w M3), 45. Adam Pilch (9. miejsce w M4), 
117. Andrzej Procner (36. miejsce w M4), 154. Henryk Procner (3. 
miejsce w M6), 223. Ewa Gorzelany (4. miejsce K4) a 251. Marek 
Piskornik (20. miejsce w M2). Dekoracji najlepszych dokonał bur-
mistrz Wisły Tomasz Bujok.

Pełne wyniki zawodów można znaleźć na https://bikemaraton.
com.pl.

W tym samym dniu, co Bike Maraton na terenie parku Kopczyń-
skiego w Wiśle odbył się „Sonko Kids Bike Maraton”. Na specjalnie 
wytyczonych trasach rozegrano wyścigi rowerowe dla najmłodszych. 
Wśród zawodników panował duch sportowej rywalizacji. Na trasie 
sportowych zmagań był również sporo emocji, wysiłku, łez porażki, 
ale także powodów do szczęścia i radości. Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowano pamiątkowe dyplomy.        (mat. prasowe)
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KALENDARIUM IMPREZ
11, 18, 25 lipca (czwartek) – Wakacyjna Akademia Kultury – 

Miejska Biblioteka Publiczna
12 lipca (piątek) – Piknik Charytatywny na rzecz rodziny Wol-

skich z Wisły Malinki – Plac B. Hoffa 
12–14 lipca (piątek–niedziela) – Święto Śąsiada – Plac B. Hof-

fa, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i Park Kopczyńskiego
13 lipca (sobota) – 7. Bieg o Wiślańską Kryke – Plac B. Hoffa 

(start)
13–14 lipca (sobota–niedziela) – Local Series of Downhill – 

Stożek
13, 20, 27 lipca (sobota) – Wycieczka na Trzy Kopce Wiślań-

skie – Plac B. Hoffa (zbiórka)
14 lipca (niedziela) – Pamiątka poświęcenia Kościoła Ewan-

gelickiego w Wiśle Czarne i piknik parafialny – Kościół ewangeli-
cko–augsburski w Wiśle Czarne 

14 lipca (niedziela) – Wiślańskie Dni Muzyki Organowej – Koś-
ciół ewangelicko–augsburski ap. Piotra i Pawła w Wiśle Centrum

16, 23, 30 lipca (wtorek) – Tenisowe Lato 2019 – Boisko wie-
lofunkcyjne w Centrum oraz boiska szkolne w Głębcach i Malince

16, 30 lipca (wtorek) – Felek – przedstawienie teatralne i ani-
macje dla dzieci – Osada Kamratowo

19–21 lipca (piątek–niedziela) – FIS Grand Prix Wisła 2019 
w skokach narciarskich – Skocznia narciarska im. Adama Małysza

19 lipca (piątek) – Ceremonia wręczenia numerów startowych 
zawodnikom uczestniczącym w FIS Grand Prix Wisła 2019 – Plac 
B. Hoffa (godz. 19.30)

20 lipca (sobota) – Chanson Paris – Villa Rubinstein
20–21 lipca (sobota–niedziela) – Puzzle Kultury, czyli Festi-

wal Sztuk Ulicznych – Centrum Wisły
27 lipca (sobota) – Akcja Leśnik Czeka – Nadleśnictwo Wisła
27 lipca – 4 sierpnia (sobota–niedziela) – 56. Tydzień Kultury 

Beskidzkiej – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i Plac B. Hoffa
29 lipca – 4 sierpnia (poniedziałek–niedziela) – Staro chałupi-

na ku ziemi się chyli… (wystawa nieznanych wiślańskich rysunków 
Bogusława Heczki) – Miejska Biblioteka Publiczna

29 lipca – 3 sierpnia (poniedziałek–sobota) – Promocja książ-
ki używanej – akcja promocji czytelnictwa – Miejska Biblioteka 
Publiczna

3 sierpnia (sobota) – Wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie – 
Plac B. Hoffa (zbiórka)

6 sierpnia (wtorek) – Tenisowe Lato 2019 – Boisko wielofunk-
cyjne w Centrum oraz boiska szkolne w Głębcach i Malince

Więcej imprez i szczegóły na stronie www.wisla.pl i na plakatach. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów po-
szczególnych wydarzeń.

Chłop z doliny żegno Baby z grónia
…Hana z Marenó już sie nie zebieró… 
Ni, nic sie im nie stało! Żyjó, jeny tak sie te rzóndzenim przez tela 

roków zmochały, że już se musiały kapke spocznyć. A jo sie im nie dziwie, 
że już rzazły tó robotó! I tak się długo dzierżały! Jeny cóż my teraz boroczki 
bez nich pocznemy? Isto trzabydzie Echo Wisły zawrzić! Bo tóż widzioł to 
świat, wiślańsko gazeta, bez wiślańskij rzeczy!? Dyć by nas, chruza kany, 
wszyscy Istebniocy, Breniocy i Żywczoki spółe do kupy w rzecz wzieli!! 
No i jak by trzabyło Naszó Dziedzine łod takij gańby łuratować, to bych 
jo móg tu sprógować roz w mjesióncu cosi naszkryfać, jesi sie Fojt na to 
zgodzó. (Jak to czytocie to się isto zgodzili i do wydrukowanio to ciepli). 
Łobiecuje moc za to pisani nie brać (nejwyżyj na rok ze dwie gensi i pół 
prosioka), bo tóż to przeca nie pasuje swoim drogo liczyć. Dzisio nowych 
tematów nie planuje napoczenać, bydzie kapeczke krócyj skyrs tej żałoby 
po Hanie i Marenie. 

PS1 Jo wje, że pasowałoby na poczóntku napisać jako mó na mjano i 
skónd żech je, ale ni moge, bo sie boje że mje rodo zeżere. 

PS2 Chłop babó w rzóndzeniu nie śmjy nawet prógować dorównać, 
tóż jo Was tu może kapke inaczyj byde zabawioł, i choć łobiecanego moc 
do kapsy wlezie, jo Wó tu też łobiecuje pjeknie po naszemu dycki cosi 
napisać. 

PS3 Babó z Grónia: Hanie i Marenie, w imieniu wszyckich co te gaze-
te dycki łod łostatnij stróny czytać zaczenali, (prze)pjeknie chciołech (za 
te całó rzecz przez ty wszystki roki) podzienkować! Łodpoczywejcie na 
tej zasłóżónej penzyji, a gemby już łoszczendzejcie !

Chłop z doliny. 

Jak kiery mo co do mnie, to niech mje po chałpach nie łobrzóndzo, 
jeny niech mi to na te skrzinke ciepnie: kumalutku@gmail.com
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