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y

Piknik Leśny, FIS Grand Prix w skokach narciarskich, Puzzle Kultury i 56. Tydzień Kultury Beskidzkiej – lipiec 
w naszym mieście był pełen wielkich i znakomitych wydarzeń. O każdym z nich przeczytacie wewnątrz niniejszego 
numeru „Echa”. Zapraszamy do lektury!

PIĘKNY LIPIEC W WIŚLE
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Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67, 
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Katarzyna Czyż–Kaźmierczak; Redaktor 
Prowadzący: Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian 
w nadesłanych materiałach. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64, 
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!

1 sierpnia odbył się wernisaż plenerowej wystawy pt. „Stanisław 
Hadyna – z Wisły w świat”, zorganizowanej przez miasto Wisła przy 
współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”. To część obchodów 
Roku Stanisława Hadyny, którego Wisła jest ważnym elementem.

Stanisław Hadyna – z Wisły w świat w pełnym składzie, który odbędzie 
się w wiślańskim amfiteatrze, który 
przecież nosi imię Stanisława Hady-

ny – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Rok 2019 został w województwie śląskim ogłoszony Rokiem 

Stanisława Hadyny, w tym roku przypada setna rocznica jego uro-
dzin. Stąd też pomysł na wystawę, która zagościła na wiślańskim 
rynku. Podczas wernisażu, zgromadzeni goście mieli okazję wysłu-
chać najbardziej znanych pieśni tego wybitnego kompozytora, które 
zaśpiewali soliści „Śląska”.

– Myślę, że ta wystawa to życie profesora Hadyny w pigułce. Jej 
istotą jest to, żeby przybliżyć jego niesamowicie barwny życiorys i 
to co profesor zrobił, także w kontekście swojego żywego pomnika, 
którym jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. To przecież osobowość 
nietuzinkowa, moim zdaniem to największa postać na Śląsku i jedna 
z największych w Polsce – powiedział Zbigniew Cierniak, dyrektor 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Jak tłumaczy, Wisła jest bardzo ważnym miejscem w upamięt-
nianiu profesora Stanisława Hadyny, także w ciągu trwania jego roku 
jubileuszowego. – Trudno nie zauważyć, że Wisła to miasto, które 
najbardziej popularyzuje profesora Hadynę, eksponuje jego postać. 
Myślę, że profesor jest na stałe wpisany, jako honorowy obywatel 
Wisły, w to miasto, w jego życie. To jest postać, która na pewno w 
Wiśle nie zginie – mówi Zbigniew Cierniak.

Wystawa na kilkudziesięciu planszach pokazuje życiorys profe-
sora Stanisława Hadyny, nakreśla jego twórczość i wskazuje właś-
nie na wiślańskie korzenie. To jednak nie ostatni element obchodów 
Roku Stanisława Hadyny w Wiśle. 30 sierpnia do wiślańskiego am-
fiteatru zawita zespół „Śląsk”, a na początku października w Cie-
szynie i Wiśle odbędzie 
się konferencja naukowa 
w całości poświęcona 
tej niezwykłej postaci. – 
Pierwszy dzień odbędzie 
się w Instytucie Muzyki 
Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie. Drugi dzień, 3 
października, w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. 
Jana Śniegonia będzie 
poświęcony literaturze, 
teatrowi i szeroko pojętej 
kulturze, którą tworzył 
Stanisław Hadyna. Myślę, 
że to będzie przełomowa 
konferencja, ponieważ o 
twórczości Hadyny ciągle 
bardzo mało wiemy, nie 
ma opracowań chociażby 
jeśli chodzi o jego twór-
czość literacką – mówi Re-
nata Czyż, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Wiśle.

Andrzej Drobik
Dziennik Zachodni

Otwarcie plenerowej wystawy, która pokazuje korzenie Stani-
sława Hadyny odbyło się na Placu Hoffa w Wiśle. Wcześniej wła-
dze miasta i wszyscy zgromadzeni na rynku goście uczcili chwilą 
ciszy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Ekspozycja jest 
jednym z najważniejszych elementów obchodów Roku Stanisława 
Hadyny w Wiśle. Przypomnijmy, że słynny kompozytor i założyciel 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” właśnie w Wiśle miał swoje korzenie 
i tutaj przez pewien czas mieszkał.

– Wisła jest dumna, że miała takiego mieszkańca. Stanisław 
Hadyna jest honorowym obywatelem naszego miasta, doceniamy 
jego ogromny wkład w propagowanie kultury Śląska Cieszyńskiego 
i całego Śląska. Już 30 sierpnia czeka nas koncert zespołu „Śląsk” 
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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!

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!

Wnioski do budżetu 2020  
do 21 września!

Kontynuując realizowaną od wielu lat zasadę partycypacji 
społecznej w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz Miasta 
Wisła zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta do 
składania wniosków z propozycjami  zadań przewidzianych do 
realizacji w roku 2020 i ewentualnej ich  kontynuacji w latach 
kolejnych.

Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do dnia 21 
września br., przy  czym złożenie wniosku nie gwarantuje auto-
matycznego uwzględnienia zadania  w projekcie budżetu.

Składanie wniosków: http://um.wisla.pl/www.wisla.pl/budzet/ 
?rok=2020

Wykaz złożonych wniosków: http://um.wisla.pl/www.wisla.pl/ 
budzet/?wykaz&rok=2020

Więcej informacji oraz dokumenty źródłowe dotyczące pro-
jektu budżetu na  rok 2020 są dostępne w Biuletynie Informacji 
Publicznej w sekcji Budżet Miasta: http://bip.wisla.pl/opracowa-
nie–projektu–budzetu–na–rok–2020

Ponadto Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że 15 września 
br. mija termin na składanie wniosków o udzielenie w roku 2020 
dotacji stosownie do przepisów Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady 
Miasta Wisła z dnia 25 października  2012 r. w sprawie określe-
nia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła 
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Informacja pod linkiem: 
bip.wisla.pl/zalacznik/38553.                UM Wisła

REMONT DW 941
Przypominamy, iż wszystkie bieżące informacje na temat 

planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 znaleźć 
można na stronie internetowej: https://przebudowadrogiwoje-
wodzkiej941–wisla.pl/utrudnienia/

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

Zachęcamy do systematycznego śledzenia stron i zapozna-
nia się z postępami prac.

Nagroda im. Jana Bujaka
31 sierpnia mija termin składania wniosków o przyznanie nagrody 

im. Jana Bujaka w roku 2019. Zgodnie z uchwałą Nr XVI/236/2016 
Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w 
Gminie Wisła Nagroda im. Jana Bujaka może zostać przyznana wy-
bitnie uzdolnionemu uczniowi szkoły podstawowej, oddziału gimna-
zjum lub szkoły ponadpodstawowej albo innej działającej w ramach 
systemu oświaty lub studentom szkół wyższych będących mieszkań-
cami Wisły za wybitne osiągnięcia wykraczające poza podstawy pro-
gramowe na danym etapie kształcenia.

Wnioski mogą składać m.in. szkoły, szkoły wyższe, stowarzysze-
nia, związki, kościoły, a także inne organizacje pozarządowe dzia-
łające na terenie Miasta Wisła lub grupa co najmniej 20 mieszkań-
ców Wisły. Nagroda im. Jana Bujaka jest nagroda pieniężną. O jej 
przyznaniu zdecyduje kapituła powołana przez Burmistrza Miasta. 
Nagroda zostanie wręczona podczas gminnych obchodów Dnia Edu-
kacji Narodowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefo-
nu 33 8552944 lub e–mailem pisząc na adres: mzeas@um.wisla.pl. 
Wzór wniosku można pobrać na stronie www.wisla.pl lub w Miej-
skim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół.

Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS w Wiśle
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Kontrole podatkowe
W czerwcu zostały wszczęte kompleksowe kontrole podatko-

we na terenie Gminy Wisła w zakresie podatku od nieruchomości, 
rolnego i leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, opłaty miejscowej, targowej itp.

W związku z wynikami dotychczasowych kontroli Burmistrz 
Miasta Wisła zwraca się z prośbą do WSZYSTKICH PODAT-
NIKÓW o zweryfikowanie prawidłowości złożonych przez nich 
deklaracji podatkowych i w przypadku stwierdzenia niezgodności 
ze stanem faktycznym – niezwłoczne złożenie korekt.

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

gospodarczą (nowooddane do użytkowania pokoje dla turystów, 
niedawno rozpoczęta działalność gospodarcza…);

– posiadane budowle (np. wiata grillowa w ramach działalno-
ści gospodarczej, wybrukowany parking dla turystów korzystają-
cych z noclegu, ogrodzenie sklepu, hotelu, pensjonatu…);

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

– rzetelność pobierania i rozliczania się z opłaty miejscowej 
(zapełniony 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 do-

stępne 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 Finansowego (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 –> Formula-
rze podatkowe obowiązujące w roku 2019.

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

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

Stanisław Pilch w Radzie  
Powiatowej ŚIR

Na podstawie uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolni-
czych z dnia 25 lutego 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza za-
wiadamia wyborców Okręgu Wyborczego nr 164, o obsadzeniu 
mandatów na członków Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej 
w Okręgu Wyborczym nr 164 w Wiśle bez przeprowadzenia gło-
sowania ustalonego na dzień 28 lipca 2019 r. 

Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła decyzję o obsadzeniu 
mandatów bez przeprowadzenia głosowania ponieważ w terminie 
do 5.07.2019 r. zarejestrowano 1 kandydata co oznacza, że licz-
ba zgłoszonych i pozytywnie zweryfikowanych kandydatów jest 
równa liczbie mandatów do obsadzenia. Zgodnie z powyższym 
w jednomandatowym Okręgu Wyborczym nr 164 w Gminie Wi-
sła w powiecie cieszyńskim członkiem Rady Powiatowej Śląskiej 
Izby Rolniczej został Stanisław Pilch (lat 67).               UM Wisła 

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Miesiące sierpień i wrzesień, jak co roku obfitują w sze-

reg imprez organizowanych na terenie Placu Hoffa i w Parku 
Kopczyńskiego. Apeluję do zmotoryzowanych mieszkańców 
naszego miasta o pozostawienie samochodu w miejscu za-
mieszkania lub o korzystanie z parkingów usytuowanych poza 
centrum miasta.

Zwracam się również z prośbą do naszych mieszkańców o 
podnoszenie estetyki naszego miasta. Czyniąc zadość wymaga-
niom w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nie-
ruchomości przypominam właścicielom posesji o konieczności 
systematycznego wykaszania terenów zielonych oraz przycinania 
drzew i krzewów położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
(chodzi o chodniki i drogi), aby nie utrudniać bezpiecznego korzy-
stania z pasa drogowego. Każda zadbana posesja buduje pozytyw-
ny wizerunek naszego miasta. 

Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o błąkających się, 
bezpańskich psach. W celu usprawnienia naszych działań prosi-
my właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich 
przypadkach zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób 
powiązać zabłąkanego psa z jego właścicielem. 

Wskazówki zamiast zakazów dotyczące grillowania 

Spędzanie wolnego czasu przy grillu lub przy ognisku to jedno 
z naszych ulubionych zajęć. Trzeba jednak uważać, aby przy oka-
zji nie popełnić wykroczenia. Samo grillowanie nie jest zabronio-
ne. Ważne jest jednak, by trzymać się przy tym pewnych zasad. 

Nie ma zapisów prawnych, które zabraniałyby grillowania, 
czasami jednak takie biesiadowanie może wiązać się z zaśmie-
caniem, zakłócaniem spokoju, spożywaniem alkoholu w miejscu 
publicznym, spalaniem odpadów lub spowodowaniem zagroże-
nia pożarowego. W takich przypadkach mogą interweniować 
odpowiednie służby, a sprawcy wykroczeń muszą się liczyć z 
mandatami.

Czego unikać, by nie narazić się na mandat? W przypadku 
imprezy zorganizowanej w plenerze, jeśli funkcjonariusze zo-
staną wezwani, bo biesiadnicy będą powodowali uciążliwości 
dla otoczenia (zadymienie, intensywny zapach grillowanych po-
traw), mogą przeprowadzić rozmowę albo podjąć się mediacji. 
Nie nałożą jednak mandatu za samo grillowanie, bo nie mają ku 
temu podstaw prawnych. Co innego, jeśli stwierdzą inne wykro-
czenie (np. zaśmiecanie, zakłócanie spokoju, spożywanie alko-
holu w miejscu publicznym, zagrożenie pożarowe lub spalanie 
odpadów). Opał do rozpalenia ogniska lub grilla musi być zgod-
ny z prawem (węgiel drzewny, drewno, podpałka, itp.). Nie wol-
no używać do tego celu śmieci lub odpadów zielonych, co cza-
sami zdarza się na terenie ogrodów. Pozostałości po pielęgnacji 
ogródka są spalane na miejscu, a przy okazji odbywa się opie-
kanie potraw. Odpady, które powstają na terenie nieruchomości 
jako pozostałość po pielęgnacji zieleni, właściciele posesji mają 
obowiązek gromadzić selektywnie. Odpady z nieruchomości od-
bierane są w workach, istnieje też możliwość kompostowania, 
które nie może być uciążliwe dla sąsiadów. Za spalanie odpadów 
zielonych poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczo-
nymi strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości 
do 500 złotych. Jeśli spędzanie wolnego czasu przy grillu od-
bywa się z poszanowaniem prawa i bez naruszania przepisów, 
strażnicy nie mają powodu, by podejmować jakiekolwiek inter-
wencje. Mogą jedynie cieszyć się radością biesiadników oraz 
życzyć im dobrego wypoczynku. 

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle 
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III Święto Sąsiada za nami
III Święto Sąsiada zorganizowane zostało w ramach projektu 

„Wisła – Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”, współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V–A Republika 
Czeska – Polska 2014–2020. Wydarzenie odbyło się w dniach 
12–14 lipca.

Imprezę rozpoczęliśmy Piknikiem Charytatywnym dla rodzi-
ny Wolskich, którzy w wyniku pożaru stracili dom. Piknik został 
zorganizowany przez Fundację MPS przy współpracy Miasta Wi-
sła oraz Wiślańskiego Centrum Kultury.

W sobotę, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, 
odbył się piknik rodzinny w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. 
Przygotowano m.in. stoiska: WOPR (zasady zachowania się nad 
zbiornikiem wodnym), GOPR (bezpieczeństwo w górach),

Auto–Koczwara (samochód do przeprowadzenia ćwiczenia 
bezpiecznej wymiany koła, zachowania się podczas awarii po-
jazdu, podstawowe informacje o sprawdzeniu stanu technicznego 
auta), Auto laweta, stoisko z elektrycznymi rowerami (bezpieczna 
jazda na rowerze, obowiązkowe wyposażenie rowerzysty), stoi-
sko Ruchu Drogowego (zasady ruchu drogowego, pokazy z al-
kogoglami i narkogoglami, konkursy bezpieczeństwa na drodze), 
stoisko z pierwszą pomocą przedmedyczną (pokazy oraz konkur-
sy dotyczące udzielania pomocy przedmedycznej), warsztaty pla-
styczne „Patyczkowe kukiełki”, animacje dla dzieci oraz stoisko 

z promocją weganizmu a także informacjami o prawach zwierząt. 
Odbyły się także koncerty zespołów Holeviaters oraz The Post-
man, natomiast po występach wyświetlono film pt. „ Rejs”.

W trzecim dniu imprezy na wiślańskim rynku mogliśmy po-
dziwiać zabytkowe pojazdy, które wzięły udział w VI Rajdzie 
„Retro po Sąsiedzku”. Perełki motoryzacji odwiedziły także 
Ustroń i Goleszów.

Partnerami wydarzenia byli: Młodzi Propagują Sztukę, Auto-
mobilklub Cieszyński, P.P.H.U. Baścik, WOPR, GOPR, Fundacja 
Uratuj Życie, eBike Beskidy, Policja – pod nadzorem dzielnico-
wego sierż. szt. Bogusława Burego, Państwowa Straż Pożarna – 
JRG Ustroń Polana, Auto–Koczwara.pl, Auto–Złom FHU Jacek 
Piskuła. Patronami medialnymi wydarzenia byli: Radio CCM, 
Radio Fest, infobeskiedy.eu, Głos Ziemi Cieszyńskiej i OX.PL. 
Dziękujemy również naszym sponsorom: Piekarni u Troszoka 
oraz firmie PolySport. (WCK)
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka poleca

Emilia Smechowski, My, super imigranci, 
Prószyński i S–ka, Warszawa 2018.

Emilia Smechowski jako pięciolatka wraz z rodzicami opuszcza 
Polskę, by rozpocząć „lepsze życie” w kraju naszych zachodnich 
sąsiadów. Autorka nie ukrywa, że wszyscy jej bliscy zapłacili za to 
wysoką cenę. Zastosowanie się do zasady, że w Niemczech mówimy 
tylko po niemiecku skutkowało tym, że Emilia przez długi czas nie 
mówiła wcale. Wstydem było mówienie po polsku, ale też i po nie-
miecku z obawy o popełnianie błędów. Oczekiwaniem rodziców był 
jej perfekcyjny niemiecki i ukryty polski. Warto przeczytać, co skło-
niło autorkę do napisania reportażu „My, super imigranci”, w którym 
znalazły się jej własne doświadczenia, przekładające się na losy ca-
łego pokolenia Polaków osiedlających się na stałe w Niemczech w 
latach 80–tych XX wieku. Polecamy!

Ewa Cielesz, Pochyłe niebo, T. 1 Ćma; T. 2 Pajęczyna, Wydaw-
nictwo Axis Mundi, Warszawa 2019.

Ewa Cielesz znana czytelnikom z powieści takich jak „Córka 
cieni”, „Słońce umiera i tańczy” powraca ze znakomitą, wielowar-
stwową i wieloznaczną opowieścią o miłości, poszukiwaniu szczęś-
cia i nadziei w czasach PRL–u, którego duszna atmosfera i szarość 
dnia codziennego mocno wpływały na życie Polaków. Autorka z 
ogromną wrażliwością opisuje problemy, z jakimi mierzą się jej 
bohaterowie. Niektórym walkę z nimi udaje się wygrać, inni po-
kornie znoszą to, co przyniósł im los. Są ze sobą połączeni siecią 
wspomnień i relacji niczym pajęczyną… Wspaniała lektura na letni 
urlop. Warto przeczytać!

Marta Guzowska, Zagadka królowej myszy, Wydawnictwo 
„Nasza Księgarnia”, Warszawa 2019.

Trzecia część z serii „Detektywi z Tajemniczej 5” przyniesie 
sporo emocji oraz sprawi, że wraz z bohaterami przyłączycie się 
do śledztwa. Tym razem Anka, Piotrek i Jaga (oczywiście razem ze 
szczurem Sherlockiem) trafiają do domu Olgi Boznańskiej w Krako-
wie. Z początku nic nie zapowiada zagadki kryminalnej, kiedy jed-
nak słynny obraz malarki – „Dziewczynka z chryzantemami” okazuje 
się kopią, natychmiast zostaje wszczęty alarm. Wśród podejrzanych 
są: dyrektor muzeum, woźna, sekretarz i studentka Akademii Sztuk 
Pięknych, czy jednak policja będzie tego samego zdania? Warto prze-
czytać i spróbować rozwikłać zagadkę! Oprac. MBP Wisła

Zmarły przed ponad rokiem Bogusław Heczko, artysta z Ustro-
nia, przez wiele lat związany był z Wisłą, gdzie mieszkał i pracował. 
Swoje grafiki i akwarele prezentował kilkakrotnie podczas Tygodni 
Kultury Beskidzkiej. I w tym roku, za zgodą i przy współpracy z sy-
nem Kazimierzem Heczką, została zorganizowana wystawa niezna-
nych i nieprezentowanych wcześniej prac Bogusława Heczki. Wysta-
wa wyjątkowa, gdyż przedstawiająca dawną Wisłę. Artysta uchwycił 
ginącą architekturę drewnianą z różnych dolin i przysiółków, a więc 
Wisłę jakiej już (prawie) nie ma…

Wernisaż wystawy odbył się 29 lipca w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej im. Jana Śniegonia. Wśród gości znaleźli się rodzina i przyja-
ciele z Wisły i Ustronia, zwłaszcza z Grupy Twórców „Brzimy”, wła-
dze miasta i sympatycy twórczości Bogusława Heczki. Na wystawie 
podziwiano prawie 100 grafik i kilka akwarel, wszystkie powstałe w 
wiślańskim okresie życia artysty, kiedy do wykonania dokumenta-
cyjnych rysunków zachęcił go Jan Krop, ówczesny kierownik Mu-
zeum Beskidzkiego i późniejszy prezes Towarzystwa Miłośników 
Wisły. Prace przedstawiają w większości nieistniejące już budynki z 
wiślańskich dolin i przysiółków, takich jak Skolnity, Zdejszy, Jawor-

Wystawa nieznanych prac Bogusława Heczki
nik, Krzywy, Obłaziec, Gahura, Bukowa, centrum Wisły, Partecznik, 
Jarzębata, Kamienny, Milkowsko, Bucioryszka, Żłabina, Gościejów, 
Malinka, Wyrch Malinka, Cieńków, Czarne, Kozińce, Głębce, Mróz-
ków, Mały Stożek, Łabajów, Dziechcinka, Oaza, Soszów i Beskidek. 
Wiślańskie akwarele prezentują z kolei nie tylko domy, ale również 
pejzaże, w tym centrum Wisły z lat 70. XX wieku, m.in. dawny am-
fiteatr bez zadaszenia.

Opisu grafik podjął się Jerzy Kufa, przyjaciel artysty, który obec-
nie sprawdza, ile spośród udokumentowanych domów jeszcze istnie-
je. Bogusława Heczkę wspominali członkowie grupy twórców, m.in. 
współzałożyciel „Brzimów” Zbigniew Niemiec. Obecni byli także 
Miłośnicy Kurnych Chałup, którzy na własną rękę ratują drewniane, 
wiślańskie domy. Nowoczesność od dawna spycha z pola widzenia 
dawną architekturę i ciągle, tak jak w piosence, „Staro chałupina ku 
ziemi się chyli…”.           (drc)

Wystawę pt. „Staro chałupina ku ziemi się chyli…” Dawna Wi-
sła w grafice Bogusława Heczki można oglądać w godzinach pracy 
biblioteki do 4 września 2019 roku. Zapraszamy!!!

Letnia Akademia Zabawy
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle już po raz trzeci zor-

ganizowała wakacyjne zajęcia czytelniczo–plastyczne dla dzieci. 
Młodzi czytelnicy spotykali się w dniach 1–5 lipca, tym razem 
poznając piękną baśń Zofii Kossak pt. „Przygody Kacperka góre-
ckiego skrzata”.

Podczas pierwszych czterech dni uczestnicy spędzali czas na 
wspólnej zabawie, wykonywaniu prac plastycznych i rozgryw-
kach drużynowych. Natomiast w ostatnim dniu grupa wybrała 
się na wycieczkę autokarową do Dworu Kossaków w Górkach 
Wielkich, gdzie żyła i tworzyła Zofia Kossak, a jednocześnie do 
miejsca, w którym toczyła się akcja omawianej baśni. Uczestnicy 
Letniej Akademii Zabawy wzięli udział w grze terenowej w parku 

wokół dworu, a później udali się do obserwatorium nietoperzy w 
Brennej. Na zakończenie każde dziecko otrzymało od biblioteki 
pamiątkowy egzemplarz baśni, co zapewne przyczyni się do jesz-
cze większego spopularyzowania przygód skrzacika Kacperka.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania: Panu 
Robertowi Baronowi „Ice Coffe Wisła” za ufundowanie lodów 
dla uczestników zajęć, Panu Grzegorzowi Osińskiemu za owoce, 
Pani Joannie Bolechowicz–Świerczek za pomoc w opiece nad 
dziećmi w czasie wycieczki oraz Marcie Śliwce za pomoc w rea-
lizacji zabaw dla uczestników akademii. Monika Śliwka 
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Wakacyjna Akademia Kultury
 W lipcu odbyła się kolejna edycja Wakacyjnej Akademii 

Kultury, którą co roku organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w 
Wiśle. Tym razem cykl wykładów poświęcony został kulturze regio-
nu i nosił tytuł „Śląsk. Autoidentyfikacja”. Co czwartek można było 
zapoznać się z najnowszymi wynikami badań językoznawczych, lite-
raturoznawczych, historycznych i socjologicznych oraz słuchać wy-
bitnych przedstawicieli polskiej nauki.

Wykład inauguracyjny 4 lipca wygłosiła prof. dr hab. Jolanta 
Tambor, pracownik naukowy Zakładu Socjolingwistyki i Społecz-
nych Praktyk Komunikowania Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor 
Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz kierownik Podyplomowych 
Studiów z Wiedzy o Regionie. Wykład dotyczył języka śląskiego na 
tle języków świata i Europy, prób jego rejestracji oraz problemów 
standaryzacji. Pasjonująca opowieść poparta danymi statystycznymi 
i przykładami z życia codziennego zafascynowała słuchaczy i wzbu-
dziła żywą reakcję publiczności, która po jego zakończeniu dyskuto-
wała o możliwościach zapisu cieszyńskiej odmiany języka śląskiego. 
Prelegentka przekonywała, że jest to możliwe, a rejestrację języka 
regionalnego uniemożliwiają tylko i wyłącznie poglądy polityczne. 

sytetu Śląskiego i dyrektor Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki 
Śląskiej. Rozważany temat był bardzo na czasie, gdyż w tym roku 16 
sierpnia przypada 100. rocznica wybuchu I powstania śląskiego. Naj-
nowsza, wydana w tym roku książka profesora nosi tytuł „Powstania 
śląskie 1910–1920–1921. Nieznana wojna polsko–niemiecka” i właś-
nie na temat tych konfliktów zbrojnych oraz udziału w nich Śląska 
Cieszyńskiego była mowa podczas wykładu w Wiśle. Okazuje się, 
że kilka ważnych epizodów w dziejach powstań ma ścisły związek 
z sytuacją polityczną na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919–1921 i 
układami pomiędzy mocarstwami, które decydowały o wyglądzie 
Europy po I wojnie światowej.

Ostatni, czwarty wykład Wakacyjnej Akademii Kultury wygło-
siła 25 lipca prof. nadzw. Maria Szmeja z Wydziału Humanistycz-
nego Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, która od lat pro-
wadzi badania socjologiczne na Śląsku. Ostatnia książka to powrót 
do tych samych respondentów i opis zmian, jakie (również w świetle 
literatury i prasy) nastąpiły na Śląsku z… perspektywy postkolonial-
nej. Podczas spotkania mowa była o pamięci historycznej dwu grup 
zamieszkujących Śląsk: dominujących Polaków i zdominowanych 
Ślązaków, którzy tworzą własną historię, odmienną od oficjalnych 
wersji podręcznikowych. Oparta na doświadczeniach poprzednich 
pokoleń pamięć zborowa jest wybiórcza, mówi się o rzeczach chlub-
nych, a zapomina o wstydliwych lub niewygodnych, wymuszane jest 
też zapominanie, np. o przodkach służących w niemieckim wojsku 
lub biorących udział w powstaniach, czy obozach koncentracyjnych, 
które Polacy zgotowali Ślązakom po 1945 roku.

Drugim gościem wiślańskich słuchaczy był prof. dr hab. Dariusz 
Rott, pracownik naukowy Zakładu Historii Literatury Średniowiecza 
i Renesansu na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego i 
przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Bi-
blioteki Śląskiej w Katowicach. Treść wykładu dla wielu była kom-
pletnym zaskoczeniem, ponieważ zainteresowania naukowe prof. 
Dariusza Rotta obejmują historię literatury dawnej Polski, związki 
kulturowe polsko–czeskie, podróżopisarstwo i zagadnienia śląsko-
znawcze, zebrani spodziewali się wykładu z zakresu historii literatury 
śląskiej. Jednak na przykładach literackich i dziejach własnego rodu 
prelegent pokazał, że poczucie przynależności do danej grupy, czy to 
narodowej czy etnicznej, w świetle badań genetycznych, jawi się jako 
dość świeżej daty.

Trzeci wykład poświęcony został dziejom Śląska. Wygłosił go 16 
lipca prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, wybitny historyk z Uniwer-

Tegoroczną Wakacyjną Akademię Kultury można uznać za nie-
zwykle udaną. Intrygujący temat został świetnie zrealizowany przez 
wysokiej klasy prelegentów. Ponadto na każdym wykładzie obecni 
byli nie tylko stali słuchacze i czytelnicy biblioteki z Wisły, ale też 
goście z Cieszyna, Cisownicy, Ustronia, Bielska–Białej, a nawet Ka-
towic, Gliwic i Warszawy. Prawie na każdym wykładzie pojawiali 
się przedstawiciele władz miasta: burmistrz Tomasz Bujok i sekretarz 
Sylwester Foltyn. Poznany lepiej Śląsk pozostaje jednak żywą zagad-
ką, nawet dla jego mieszkańców.

Biblioteka dziękuje wszystkim prelegentom i słuchaczom, i za-
prasza na kolejne spotkania. Renata Czyż
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Prezentacja dzieł śląskiej reformacji
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia odbyła się pre-

zentacja czterech książek, które ukazały się w serii pt. „Monumenta śląskiej 
reformacji. Kolekcja staropolska”. W związku z minionymi obchodami 500 
lat reformacji XVII–wieczne dzieła wydało Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” 
i Biblioteka Śląska, z której zbiorów skorzystano, przy wsparciu finansowym 
województwa śląskiego. Promocja miała miejsce 29 czerwca w przededniu pa-
miątki założenia ewangelickiego kościoła Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle.

Serię śląskiej reformacji, w skład której weszły dwa przekłady: „Kate-
chizmu od doktora Marcina Luthera” i „Rajski ogródeczek” Jana Arndta oraz 
„Doskonały kancjonał polski” i „Postilla popularis…” Adama Gdacjusza, za-
prezentowali wydawcy: dr Tadeusz Sierny – prezes Zarządu Wydawnictwa 
Naukowego „Śląsk” i redaktor naczelny miesięcznika „Śląsk” oraz prof. Jan 
Malicki – wybitny historyk literatury, znawca literatury staropolskiej i śląskiej, 
związany od początku z Uniwersytetem Śląskim, gdzie pełnił m.in. funkcję 
dziekana Wydziału Filologicznego, a w latach 1991–2018 dyrektor Bibliote-
ki Śląskiej. Pierwszy z prelegentów swoje wystąpienie poświęcił problemom 
edytorskim staropolskich i śląskich tekstów, drugi zaprezentował wymienione 
wyżej wydawnictwa, umiejscawiając je w kontekście dziejów Śląska i refor-
macji na Śląsku. Prof. Jan Malicki podzielił się również doświadczeniami z 
pracy nad edycją dzieł staropolskich i odpowiadał na pytania słuchaczy.

Na zakończenie egzemplarze „Monumentów śląskiej reformacji” wy-
dawcy wręczyli gościom spotkania, wśród których znaleźli się ks. bp Marek 
Izdebski – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko–Reformowanego w Polsce 
oraz ks. radca Waldemar Szajthauer – proboszcz wiślańskiej parafii ewan-
gelickiej. Władze Wisły reprezentował sekretarz miasta Sylwester Foltyn, 
obecni byli także słuchacze z Katowic, Bielska–Białej i Cieszyna. Dziękuje-
my przybyłym i zachęcamy do lektury, która już wkrótce będzie dostępna w 
wiślańskiej bibliotece.                     (drc)

Jak w okresie międzywojennym budowano na Śląsku Cieszyńskim nową, 
niepodległą Polskę? Jak zróżnicowany kulturowo, narodowościowo i wy-
znaniowo region cieszyński funkcjonował w II Rzeczypospolitej? Co wno-
sił w dzieło budowy nowego polskiego państwa w ramach autonomicznego 
Województwa Śląskiego? A co II RP przyniosła Śląskowi Cieszyńskiemu? 
Jaką rolę odegrali mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego w budowie nowoczesnej 
polskiej tożsamości? Co z dorobku II RP na Śląsku Cieszyńskim przetrwało 
późniejszą wojnę i rządy totalitarne i jest istotne do dziś? 

Na te i inne pytania dotyczące Śląska Cieszyńskiego w II Rzeczypospo-
litej spróbujemy odpowiedzieć w sześciu publicznych debatach organizowa-
nych przez cieszyńskie Stowarzyszenie ROTUNDA w ramach projektu Śląsk 
Cieszyński w II RP. Pamięć – Wspólnota – Nowoczesność, który uzyskał 3 
lokatę w tegorocznym konkursie Programu Niepodległa.

Cieszyńskie Stowarzyszenie ROTUNDA
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle 

zapraszają na debatę na temat 

Regionalizm i nowatorstwo w rozwoju  
Śląska Cieszyńskiego w ramach II Rzeczypospolitej

Rola kultury ludowej w polityce kulturalnej II RP. Śląska i beskidzka 
tradycja w budowaniu nowej polskiej tożsamości w okresie międzywojen-
nym. Pierwiastki śląskie i beskidzkie jako elementy nowego polskiego stylu 
narodowego i państwowego. Śląsk jako zadanie dla nowej polskiej sztuki. 
Polski modernizm w Beskidzie Śląskim – modernizacja Wisły i inwestycje 
wojewody Grażyńskiego. Rozwój turystyki w Beskidzie Śląskim w dwudzie-
stoleciu międzywojennym.

W debacie uczestniczą: Małgorzata Kiereś, Łukasz Konarzewski, Prze-
mysław Czernek; moderuje: Zbigniew Machej.

Wisła,  Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia 
5 września 2019 (czwartek), godzina 17:00

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 stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (bu-
dynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa 
budownictwa drewnianego. Wystawy czasowe: „Delikatność do obrony” 
wystawa prac 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: „Koty” – prace Iwony Klimaszewskiej (14–28 
sierpnia), Milan Motyka – wystawa fotografii poświęconej pszczelarstwu 
(od 30 sierpnia). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Ekspozycja stała obrazów Jana Żyrka, Kornela Wilczka, Krystiana 
Wodnioka i Moniki Ślósarczyk. Wystawa czasowa: „Barwy lata” Bar-
bara Kasza.

Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”, ul. Ochoro-
wicza 6, czynne w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 
214. Ekspozycja stała. Wystawa czasowa: Malarstwo Krzysztofa Heksel.

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 spado-
chroniarzy.

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.

„Rangers Camp” w bibliotece
Uczestnicy półkolonii „Rangers Camp” organizowanej przez 

Stowarzyszenie RTS wzięli udział w warsztatach bibliotecznych, 
które odbyły się w wiślańskiej bibliotece 11 i 18 lipca. Pierwsza gru-
pa zwiedziła pomieszczenia biblioteczne oraz nauczyła się wyszuki-
wać informacje w internetowym katalogu książek. Drugie spotkanie 
przebiegło pod znakiem tworzenia plansz do teatrzyku kamishibai z 
legendą „O Kamiennym”, której autorami są dzieci. Dziękujemy za 
udział w zajęciach.          Monika Śliwka
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

ZAGRAŁY ORGANY
14 lipca w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i 

Pawła w centrum Wisły odbył się koncert muzyki organowej. 
Był to pierwszy koncert w ramach cyklu Dni Muzyki Organo-
wej, który odbywa się każdego lata w naszym mieście. 

Tym razem mogliśmy wysłuchać występu Marcina Ci-
szewskiego – kontratenor, Dumitra Harea – fletnia i Ewy Bąk 
– organy. Koncert prowadziła Grażyna Durlow.

Zapraszamy na następny koncert z cyklu Dni Muzyki Orga-
nowej, który odbędzie się 11 sierpnia o godz. 17.00.

(WCK)
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Prace Jakuba Gniadzika  
w „Ochorowiczówce”

W minionym miesiącu w Muzeum Magicznego Realizmu „Ocho-
rowiczówka” dostępna dla zwiedzających była wystawa rysunków 
Jakuba Gniadzika. 

Artysta urodził się w 1968 roku w Pruszkowie. Pasja rysowa-
nia towarzyszyła mu od dziecka. Ona była powodem wyboru szkoły 
średniej. W roku 1988 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycz-
nych im. Szermentowskiego w Kielcach w klasie rzeźby. Pierwszym 
jego malarzem był Roman Harajda. Kolejne kroki w zdobywaniu 
wiedzy artystycznej związane były z Wydziałem Architektury na Po-
litechnice Warszawskiej w pracowni Ludomira Słupeczańskiego oraz 
w Schola Posnaniensis u prof. Wojciecha Sadleya i prof. Ireneusza 
Domagały. Zawodowo jest technologiem reklamowym.

6 lipca odbył się uroczysty wernisaż z udziałem artysty i zebra-
nych gości. Ekspozycję można było oglądać przez cały miesiąc.

(materiały prasowe)

„Studio 3 na Lato”  
prosto z Wisły

20 lipca na antenie TVP 3 Katowice wyemitowano godzinny pro-
gram na żywo nadawany prosto ze skoczni im. Adama Małysza w 
Wiśle Malince o atrakcjach naszego miasta, wydarzeniach i wszyst-
kim tym, co przyciąga turystów do „Perły Beskidów”! Wśród tema-
tów rozmów pojawiły się m.in. Tydzień Kultury Beskidzkiej, inwe-
stycje w mieście, FIS Grand Prix w skokach narciarskich, wiślańskie 
muzea, historia miasta, Rezydencja Prezydenta RP oraz atrakcje dla 
aktywnych – rowery czy off–road. Były też wątki muzyczne w wy-
konaniu kapeli „Borowiczka” i kulinarne – placki z blachy na żywo 
piekła Maria Pietruszka z „Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki”! 
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji nagrań!

Program, zrealizowany w trzech częściach, obejrzeć można rów-
nież w internecie na stronie katowice.tvp.pl.

Tadeusz Papierzyński

Sukces Stejizbianek  
w Kazimierzu Dolnym

2. miejsce w kategorii grup śpiewaczych zdobyły nasze „Stejiz-
bianki” podczas 53. Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym, który odbył się w dniach 27–30 
czerwca.

Głównym celem dorocznego festiwalu kultury ludowej w Kazi-
mierzu Dolnym jest popularyzacja, ochrona i dokumentacja auten-
tycznego muzykowania i śpiewu ludowego. W tym roku wzięło w 
nim udział: 20 kapel, 32 zespoły śpiewacze, 14 instrumentalistów, 27 
solistów śpiewaków oraz 28 grup w konkursie Duży–Mały. Razem 
około 800 artystów ludowych z 16 województw. Pomoc w organiza-
cji wyjazdu grupy zapewniło miasto Wisła.

Serdecznie gratulujemy!!! (WCK)
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Festiwal Puzzle Kultury: 
artyści uliczni w miejskiej 

przestrzeni Wisły 
W dniach 20–21 lipca w Wiśle goście i widzowie festiwalu 

Puzzle Kultury mogli zobaczyć jak swoje siły łączą artyści z róż-
nych dziedzin. Było kolorowo, tanecznie, rytmicznie i twórczo. 
Puzzle Kultury to festiwal, który uwolnił niezwykłe pokłady do-
brej energii.

Ten weekend w Wiśle był podwójnie wyjątkowy. Nie tylko 
dlatego, że odbyła się inauguracja FIS Grand Prix w skokach 
narciarskich, ale również dlatego, że po raz pierwszy odbył się w 
naszym mieście festiwal sztuki ulicznej Puzzle Kultury. Głów-
nym założeniem festiwalu było stworzenie w centrum miasta 
różnorakich stref artystycznych, w których prezentowali się ar-
tyści w różnych formach. Wystąpili muzycy, aktorzy, kuglarze, 
plastycy, tancerze, bębniarze, fotograficy, DJ–e, zawodnicy ca-
poeiry. Oprócz działających w wyznaczonych miejscach stref, 
co jakiś czas artyści spotykali się na rynku podczas jam sessions, 
kiedy to bardzo spontanicznie prezentowali się przed zebraną 
publicznością.

– Niesamowite było to, że żaden z tych układów nie był za-
planowany i wyreżyserowany, tylko tworzył się tu i teraz. Arty-
ści pokazali, że razem potrafią tworzyć niezwykłe chwile – mówi 
Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum 
Kultury.

W pierwszym dniu tego niezwykłego wydarzenia z bardzo do-
brym odbiorem spotkał się spektakl teatralny „Lisia intryga” w 
wykonaniu aktorów krakowskiego „Teatru bez Rzędów”. Odbył 
się on w wyjątkowym miejscu, na łonie natury w Parku Kopczyń-
skiego. Magia i piękno parku, wspaniała publiczność oraz niesa-
mowita gra aktorska spowodowały, że występ okazał się jedną z 
najbardziej inspirujących chwil festiwalu. Nie zabrakło również 
wspólnego kibicowania na placu Hoffa, gdzie wszyscy się zebrali, 
by oglądać transmisję zawodów FIS Grand Prix odbywających się 
na skoczni w Malince. Zwieńczeniem dnia był pokaz tańca z ledo-
wym hula hop i magiczny pokaz ognia.

W drugim dniu imprezy nastąpiło załamanie pogody, ale or-
ganizatorzy byli na to przygotowani i całość przeniosła się do 
amfiteatru, gdzie przy dźwiękach przechodzącej burzy i ulewy, 
karawana puzzli kultury szła dalej, kończąc całość spektaklem 
„Trzy koty”. – Udało się stworzyć bardzo wysoki poziom zaan-
gażowania, zarówno u widzów, a przede wszystkim u uczestni-
ków. Miarą sukcesu tego wydarzenia jest fakt, że każdy artysta 
chce tu koniecznie wrócić, na kolejną edycję. W rozmowach 
pofestiwalowych pojawiło się tyle nowych pomysłów, że kolej-
na edycja na pewno będzie jeszcze ciekawsza – mówi Szymon 
Pilch, członek Grupy Twórczej Punkty Widzenia, współorgani-
zator wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom i sponsorom, na 
których zawsze możemy liczyć. Są to: Cukiernia „Na Blejchu”, 
Cukiernia „Wiślanka”, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, DW 
Beskidy, Krokus, Kawiarnia Ice Cafe. Organizatorami wydarze-
nia byli Grupa Twórcza Punkty Widzenia i Wiślańskie Centrum 
Kultury. Wielkie podziękowania należą się wszystkim artystom, 
którzy przyczynili się do sukcesu pierwszej edycji Puzzli Kultury. 
Dziękujemy za zaangażowanie, pomysłowość, mnóstwo pozy-
tywnej energii i inspiracji do dalszego działania.

(WCK)

TWÓRCZE PÓŁKOLONIE W WCK
19 lipca zakończyły się pięciodniowe półkolonie twórcze. 

Grupka dzieci pod okiem Karoliny Fojcik–Pustelnik tworzyła w 
terenie prace związane z przyrodą. Efektem tych zajęć wakacyj-
nych jest pięknie wykonane drzewo.

Dziękujemy bardzo serdecznie dzieciom biorącym udział w 
warsztatach oraz Pani Karolinie Fojcik–Pustelnik za pełen profe-
sjonalizm, moc pozytywnej energii oraz bardzo twórczy tydzień 
pełen uśmiechu. Dziękujemy „Jadłodajni Pod Dębem” za pysz-
ne obiady dla dzieci oraz „Cukierni u Janeczki” za ufundowanie 
słodkiego poczęstunku dla uczestników warsztatów.  (WCK)

„Wdowy” w wykonaniu grupy 
teatralnej „Twarzą w Twarz”
27 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia 

odbyło się przedstawienie na podstawie dramatu  Sławomira Mroż-
ka pt. „Wdowy”, w wykonaniu grupy teatralnej „Twarzą w Twarz”. 
Grupa działa pod kierunkiem Joanny Leszczyńskiej, od lat repre-
zentując nasze miasto podczas przeglądów teatrów niezależnych. 

W tym roku wystąpiła w sztuce „Wdowy” Sławomira Mrożka 
podczas XIV Biesiady Teatralnej w Pałacu Młodzieży w Katowi-
cach. Młodzi ludzie wybrali ją ze względu na refleksyjny charakter. 
Pomimo pozornie zwyczajnego osadzenia akcji, pod maską ironicz-
nego komizmu, sztuka zadaje pytania o sens ludzkiej egzystencji.

Gratulujemy grupie wspaniałego przedstawienia, życząc dal-
szych sukcesów! Dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. 
J. Śniegonia w Wiśle za udostępnienie sali oraz naszym sponso-
rom: Hurtowni warzyw i owoców Justyna Kędzior i Cukierni „Na 
Blejchu”. (WCK)
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Tydzień Kultury Beskidzkiej
WISŁA 27 lipca – 4 sierpnia 201956.
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Za nami 56. edycja Tygodnia Kultury w Wiśle. Na gości czekały 
piękne występy, a także sporo nowości, które przygotował w tym roku 
organizator – Wiślańskie Centrum Kultury.

Przez dziewięć dni na scenie Amfiteatru im. Stanisława Hadyny, a tak-
że na małej estradzie na rynku wystąpiło łącznie około sto zespołów, kapel 
i grup śpiewaczych. Koncerty, zarówno w południe, jak i wieczorami, gro-
madziły liczną publiczność. Wśród zespołów i grup, które zaprezentowały 
się na wiślańskiej scenie podczas tegorocznego TKB były: Mała Wisła z 
Wisły, Kapela Borowiczka z Wisły, Wisła z Wisły, Pilsko z Żywca, Ky-
czera z Legnicy, Wilamowice z Wilamowic, Istebna z Istebnej, Tkocze z 
Wisły, Spod Kicek z Mordarki, Watra z Czarnego Dunajca, Rybarzowice z 
Rybarzowic, Babiogórzanie–Polana Makowska z Makowa Podhalańskie-
go, Kaszuby z Kartuz, Stejizbianki z Wisły, Kijom Worci z Pisarzowej, 
Magurzanie z Łodygowic, Bestwina z Bestwiny, Dolina Nowego Sołońca 
ze Złotnika, Wańcy z Wisły Jawornika, Odrzychowice z Oldrzychowic, 
Wisła z Płocka, Czantoria z Ustronia, Beskid z Bielska–Białej, Lipnicza-
nie z Lipnicy Wielkiej, Równica z Ustronia, Jaworze z Jaworza, Brenna z 
Brennej, Wisła Plus z Wisły, Tekla Klebetnica (gość), a w ramach Między-
narodowych Spotkań Folklorystycznych zobaczyliśmy zespoły takie jak: 
Jurošík z Michalovic (Słowacja), Ardeleana z Câmpia Turzii (Rumunia), 
Rzeszowiacy z Mielca (Polska), Abrašević z Čačka (Serbia), Nádasdy z 
Budapesztu (Węgry), Andrychów z Andrychowa (Polska), Kolory Zakar-
pacia z Użhorodu (Ukraina), Jasen z Šaptinovci (Chorwacja), Danzares z 
Santiago (Chile), Ansambli Sadi Halili (Albania), Prácheñák ze Strakonic 
(Czechy), Mystkowianie z Mystkowa (Polska), Mutins z Longueuil (Kana-
da), Arsiani z Batumi (Gruzja), Akademija Euroart ze Sztipu (Macedonia). 

Z okazji 30–lecia MSF, 31 lipca, odbył się wspólny koncert zespo-
łów Trebunie Tutki oraz Quintet Urmuli, zatytułowany „Duch gór”. Ten 
niezwykły program i polsko–gruzińska fuzja zachwyciły widzów, którzy 
wypełnili wiślański amfiteatr. W tegorocznych MSF–ach wystartowało 
dwanaście zespołów zagranicznych oraz trzy polskie, a jury za najlepsze 
uznało zespół Nádasdy z Węgier. Tancerze z Budapesztu zdobyli Grand 
Prix. Przyznane też zostały cztery nagrody regulaminowe. Otrzymały 
je zespoły: Danzares z Santiago (Chile) za przedstawienie dziedzictwa 
kulturowego mieszkańców Wyspy Wielkanocnej, Jurošík z Michalovic 
(Słowacja) za wspaniałą technikę taneczną, Mystkowianie z Mystkowa 
(Polska) za udane przedstawienie realiów życia pogranicza lachowsko–
pogórzańskiego oraz Jasen z Šaptinovci (Chorwacja) za autentyczność i 
wierność tradycji. Specjalną nagrodę otrzymali ulubieńcy publiczności 
– Gruzini z zespołu Arsiani z Batumi.

W tym roku przez Wisłę w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej 
przeszły dwa korowody, pierwszy na otwarcie imprezy, drugi z okazji 
odbywających się w Wiśle Międzynarodowych Spotkań Folklorystycz-
nych. Oba zachwyciły licznie zgromadzoną publiczność, a zespoły za-
prezentowały się na nich naprawdę niesamowicie.

Z okazji Tygodnia Kultury Beskidzkiej w tym roku w Parku Kop-
czyńskiego pojawiły się dwa niezwykłe elementy. Pierwszym z nich, 
który zagości w Wiśle na stałe jest drewniana ława karpacka, nawią-
zująca do bramy, która stanęła tutaj podczas Święta Gór przed wojną. 
Witómy Was – taki napis pojawił się na ławie, stworzonej przez zna-
nego wiślańskiego rzeźbiarza Grzegorza Michałka z Janosik Art. Ława 
stanęła przy wejściu do Parku Kopczyńskiego. – Zależało nam na tym, 
żeby nawiązać do przedwojennej tradycji i szczególnie przywitać każ-
dego odwiedzającego to miejsce. Prace trwały już od dłuższego czasu i 
cieszę się, że udało się postawić naszą karpacką bramę przed otwarciem 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej – mówi Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, 
dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury. Ława powstała dzięki wsparciu 
ośrodka Skolnity i prywatnym darczyńcom. Już teraz jest miejscem, w 
którym turyści bardzo chętnie się fotografują.

Ława była symbolicznym początkiem Strefy Twórcy Ludowego, 
która zagościła w tym roku na TKB. Najlepsi rzemieślnicy mogli tutaj 
prezentować i sprzedawać swoje wyroby, co także spotkało się z pozy-
tywnym przyjęciem gości.

Drugim nowym elementem, który zagościł w Parku Kopczyńskiego 
była w tym roku drewniana kolyba pasterska, wybudowana tutaj przez 
wiślańskiego bacę Jana Kędziora. – Chcieliśmy pokazać ludziom coś 
naszego, wiślańskiego i tradycyjnego. Są owce, jest prawdziwy koszor, 
jaki kiedyś był na sałaszach. Ta kolyba to było moje wielkie wyzwanie, 
bo chciałem pokazać ludziom, którzy przyjadą do Wisły, że tutaj też są 
owce, że to piękna tradycja – mówi Jan Kędzior. 2 sierpnia w kolybie od-
był się pokaz wyrobu serów pasterskich, który poprowadził Józef Micha-
łek z Istebnej. Można było nie tylko zobaczyć, jak wyrabia się tradycyjne 
owcze sery, ale także napić się pysznej mulki i spróbować najlepszych 
serów w regionie.

Tegoroczne TKB to także imprezy towarzyszące. Oprócz wspomnia-
nego pokazu wyrobów serów pasterskich, na Placu Hoffa została otwarta 
wystawa „Stanisław Hadyna – z Wisły w świat”, o której piszemy na stro-
nie 2. Kolejną imprezą towarzyszącą był wernisaż wystawy pt. „Staro cha-
łupina ku ziemi się chyli…” – Dawna Wisła w grafice Bogusława Heczki, 
którą można oglądać Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia do 
4 września. Zmarły przed ponad rokiem artysta z Ustronia, przez wiele lat 
związany był z Wisłą, gdzie mieszkał i pracował. Swoje grafiki i akware-
le, prezentował kilkakrotnie podczas TKB. I w tym roku, za zgodą i przy 
współpracy z synem Kazimierzem Heczką, została zorganizowana wysta-
wa nieznanych i nieprezentowanych wcześniej prac Bogusława Heczki. 
Wystawa wyjątkowa, gdyż przedstawiająca dawną Wisłę.

Tegoroczny Tydzień Kultury Beskidzkiej przeszedł już do historii, 
ale wygląda na to, że będzie to historia, którą wiele osób będzie dobrze 
wspominało. Tym bardziej, że już za rok w Wiśle zagości 57. edycja tej 
niezwykłej imprezy.                         Andrzej Drobik/Dziennika Zachodni
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W dniach 6–7 lipca w Wiśle odbył się Piknik Leśny. Była to już 
20. edycja tego wydarzenia.

Impreza rozpoczęła się pokazem ptaków drapieżnych. Następnie 
wystąpił zespół śpiewaczy „Kwiczoły”. Następnie podczas prelekcji 
o grzybach, widzowie mogli się dowiedzieć dużo ważnych informacji 
na ten temat.

XX Jubileuszowy Piknik Leśny

Podczas pikniku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Ta-
jemniczy świat leśnych grzybów”. Udział w konkursie wzięło ok. 40 
uczestników. Komisja w składzie: Iwona Klimaszewska – pracownik 
Wiślańskiego Centrum Kultury, Sabina Wantulok – pracownik Re-
feratu Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miasta Wisła 
oraz Hanna Kocoń i Magdalena Mijal – pracownice Nadleśnictwa 
Wisła, wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wieko-
wych. Oto oni: kategoria przedszkola i klasy 0: Jan Raszka – nagroda, 
Jan Juroszek – wyróżnienie; kategoria klasy I–III: Maja Pliszczyńska 
– nagroda, Julia Cieślar – wyróżnienie; kategoria klasy IV–VIII: Ewa 
Raszka – nagroda, Lidia Cieślar – wyróżnienie. Dla każdego uczest-
nika przygotowany był upominek ufundowany przez Nadleśnictwo 
Wisła oraz Miasto Wisła, natomiast nagrody oraz wyróżnienia ufun-
dowała firma ELBRUS.

Następnym punktem Pikniku Leśnego był pokaz psów myśliw-
skich, po którym wystąpił Zespół Reprezentacyjny Sygnalistów My-
śliwskich Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach 
oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Przed 
gwiazdą wieczoru wystąpili także laureaci Festiwalu Piosenki Mło-
dzieżowej „Nasza Szansa”: Dobrawa Kutarba, Amelia Krawczyk, 
Marta Staniek i Wiktoria Tajner.

Punktem kulminacyjnym imprezy był koncert zespołu Elek-
trzyczne Gitary, który w tym roku obchodzi 30–lecie działalności. Z 
tej okazji Cukiernia u Janeczki ufundowała artystom tort w kształcie 
gitary. Uczestnicy, którzy zostali rozgrzani do zabawy przez znany i 
lubiany zespół, mogli jeszcze pobawić się z zespołem WisłART do 
późnych godzin nocnych.

Drugi dzień imprezy to występy na deskach wiślańskiego am-
fiteatru zespołów regionalnych: „Mała Wisła”, „Mała Istebna” oraz 
„Goleszów”. Podczas trwania Pikniku Leśnego była okazja do od-
wiedzenie licznych stoisk edukacyjnych oraz gastronomicznych, 
przygotowanych przez Nadleśnictwa, Koła Łowieckie „Głuszec” i 
„Jarząbek”, Miasto Wisła oraz Firmę Pilch.

Organizatorami wydarzenia byli: Nadleśnictwo Wisła, Miasto 
Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury oraz Koła Łowieckie „Głu-
szec”, „Istebna”, „Jarząbek” i „Olza”. Dziękujemy naszym spon-
sorom: Firmie ELBRUS, Firmie Małgorzata, Hotelowi Premium, 
Chacie Olimpijczyka Jasia i Helenki, Cukierni u Janeczki, Cukierni 
Wiślanka, Cukierni Jutrzenka, Cukierni na Blejchu, oraz patronom 
medialnym: Info Beskidy, OX.PL, Radio Fest, Radio CCM, Głos 
Ziemi Cieszyńskiej.

Dziękujemy wszystkim za udział w Pikniku Leśnym i zaprasza-
my za rok!

(WCK)
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SPADEK NA CZTERECH ŁAPACH
Spadkobiercy chętnie przejmują po zmarłym majątek, w tym miesz-

kanie, w którym osierocone zwierzaki są często niechcianym i niepo-
trzebnym dodatkiem. Odziedziczone meble można wyrzucić na śmietnik, 
a psa lub kota…?

„Umrzeć – tego nie robi się kotu” – napisała kiedyś Wisława Szym-
borska. Ale ludzie umierają i robią „to” swoim kotom, psom, chomikom. 
bo choć zwierzęta żyją krócej niż ludzie, choć to najczęściej my przeży-
wamy smutek po śmierci ukochanego pupila, często zdarza się, że czło-
wiek odchodzi na zawsze, a w pustym mieszkaniu zostają osierocone 
zwierzaki.

Ich los zależy od spadkobierców, którzy niestety nazbyt często 
„żywą” część spadku traktują jako problem do szybkiego rozwiązania. 
A tym rozwiązaniem bywa pozbycie się zwierzęcia – wyrzucenie go na 
ulicę lub oddanie do schroniska. Internet pełen jest ogłoszeń, zaczynają-
cych się od słów: „Pani zmarła, a kot czy pies został oddany do schro-
niska”. Bo spadkobiercy chętnie przejmują majątek, w tym mieszkanie, 
w którym niedawni pupile są niechcianym i niepotrzebnym dodatkiem. 
Nie znające innego niż domowe życie, wyrzucone pod blok, giną z głodu 
albo pod kołami samochodów. Zawiezione do schroniska zaszywają się 
w najciemniejszym kącie, odmawiają jedzenia, wreszcie znikają całkiem 
– z chorób wywołanych tęsknotą. Takie „niewidoczne” nie mają prak-
tycznie szans na adopcję, bo kto zdecyduje się na przygarnięcie zwie-
rzaka, który nie podchodzi do odwie-
dzających, nie prosi ich o głaskanie, 
tylko leży nieruchomo, a w oczach 
ma przerażenie i bezgraniczny smu-
tek i tęsknotę... 

Wielu właścicielom zwierząt spę-
dza sen z powiek obawa o los pupili, 
którzy zostaną sami po ich śmierci. 
Niestety polskie prawo ma wiele nie-
dociągnięć w kwestii zabezpieczenia 
losu psa w wypadku śmierci właści-
ciela. Zwierzęta są w naszym kraju 
traktowane jako część spadku na za-
sadach identycznych jak nasze rzeczy 
(należą do tzw. masy spadkowej). Za-
stanówmy się jednak, czy chodzi tutaj 
o prawo? Czy w nas ludziach nie zostało chociaż odrobiny empatii? Czy 
naprawdę jest nam aż tak obojętne co stanie się z ukochanym pupilem po 
śmierci naszej mamy, babci, wujka? Czy jesteśmy aż tak zabiegani i zajęci 
tylko swoimi sprawami, że los ukochanego zwierzaka po śmierci kogoś z 
rodziny staje się jedynie „kulą u nogi”? Przecież takie zwierzę to członek 
rodziny. Nie musisz być miłośnikiem zwierząt, ale chociażby ze wzglę-
du na pamięć i szacunek do zmarłej osoby powinieneś przejąć obowiązek 
zaopiekowania się pozostawionym psem, kotem lub innym zwierzęciem!

Niestety także u nas w Wiśle w ostatnim czasie doszło do podob-
nych zdarzeń! Opiszę tutaj tylko jedną tego typu historię. Historię dwóch 
psów. Raksio i Maksio to kochane 9–letnie psiaki, którym świat się za-
walił, kiedy to ich ukochana pani nagle trafiła do szpitala ponieważ do-
znała wylewu. Aktualnie przebywa w sanatorium… szanse są marne, że 
wyzdrowieje na tyle, żeby mogła zająć się swoimi psiakami. Prawdopo-
dobnie trafi do ośrodka ze stałą opieką, a jak to z najbliższą rodziną bywa 
psiaków nikt nie chce. Na tą chwilę opiekuje się nimi sąsiadka, wypusz-
cza na ogródek w ciągu dnia, karmi, czesze, zamyka na noc, zagląda do 
nich ile może. Chociaż na chwilkę pogłaskać, przytulić... to takie ważne 
teraz dla tych tęskniących stworzeń! Ta pani adoptowała chłopaków z 
cieszyńskiego schroniska jako szczeniaki, zawsze były razem z nią w 
domu, w cieple ze swoim człowiekiem, a teraz pomimo tego, że dom stoi 
pusty, a oni tam sobie mieszkają, rodzina chce sytuację rozwiązać i po-
zbyć się problemu. Sąsiadka, która sama ma 3 adoptowane psy i kota robi 
wszystko, żeby psiaki nie  trafiły do schroniska, a spadkobiercy jedyne 
o czym myślą to sprzedaż majątku i pozbycie się problemu, czyli psów. 
Szukamy nowych domów dla Maksia i Raksia. Prosimy o pomoc dla tych 
psiaków! Dla ich chorej pani jest to błagalna, ostatnia prośba! Kontakt: 
Agata – 666 922 994.          Monika Miring

I Międzynarodowa Wystawa 
Psów Rasowych

W dniach 6–8 lipca mogliśmy podziwiać psie piękności, licz-
nie zgromadzone na terenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich 
„START”. Dokładnie 1843 psy – przedstawiciele 214 ras z naszego 
kraju, ale także z 19, często bardzo odległych państw świata zapre-
zentowanych zostało podczas I Międzynarodowej Wystawy Psów 
Rasowych w Wiśle.

Na ringach oceny dokonywali czołowi sędziowie z Polski, ale 
także z Białorusi i Norwegii. Najliczniej prezentowaną rasą psów 
był buldog francuski – 59, niewiele mniej było przedstawicieli rasy 
labrador retriever czy border collie. Dużą popularnością cieszyły się 
owczarki niemieckie, pomeraniany czy whippety. Podziwiać można 
było liczne stawki wszystkich ras polskich takich jak: polski owcza-
rek nizinny, polski owczarek podhalański, chart polski, gończy pol-
ski, ogar polski, a także polski spaniel myśliwski.
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Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwiedzają-
cych – mieszkańców Wisły i okolic, jak również turystów. Kulmina-
cyjnym punktem wystawy był wybór najpiękniejszego psa wystawy 
– The Best in Show. Zwycięzcą I Międzynarodowej Wystawy Psów 
Rasowych został  LHASA  APSO – Diamella King Of North Exotic, 
którego właścicielem jest Małgorzata Moskała. Już dzisiaj zaprasza-
my na II Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych, która odbędzie 
się w przyszłym roku w Wiśle w dniach od 3 do 5 lipca.

Tegoroczna impreza została zorganizowana przez bielski oddział 
Związku Kynologicznego w Polsce przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Wiśle. Honorowy patronat nad wystawą objął burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok.

Tomasz Sitkiewicz

fot
. M

ag
da

len
a S

tas
zk

iew
icz

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki



echo WISŁY  19

KRONIKA POLICYJNA

Dzięki Tobie! Wolontariusze 
Paczki i Akademii poszukiwani!

„Dzięki Tobie!” to hasło przewodnie kampanii, która zachęca do 
wstępowania w szeregi wolontariuszy Szlachetnej Paczki i Akademii 
Przyszłości – jednych z największych i najskuteczniejszych programów 
społecznych w Polsce. Rekrutacja ruszyła 3 czerwca i potrwa do paź-
dziernika. By Paczka i Akademia odbyły się również w tym roku i pomo-
gły tysiącom potrzebujących rodzin oraz dzieci z problemami w szkole 
potrzeba 13 tys. SuperW, jak w obu projektach nazywa się wolontariu-
szy. Chcesz zostać jednym z nich? Wejdź na www.superw.pl i wyślij 
zgłoszenie. Dzięki Tobie zmienią się historie ludzi w potrzebie!

W szeregi SuperW, jak w obu projektach nazywa się wolontariuszy, 
można wstępować do października – im szybciej, tym lepiej. Wolontariu-
sze są również poszukiwani w Wiśle i okolicach.

W tym roku Szlachetna Paczka odbędzie się już po raz dziewiętnasty, 
zaś Akademia Przyszłości po raz siedemnasty. Oba programy od lat wspie-
rają potrzebujących, pomagają im w tym, by zaczęli samodzielnie radzić 
sobie w życiu, budują w nich pewność siebie i wzmacniają poczucie włas-
nej wartości. Tylko w ubiegłym roku Szlachetna Paczka dotarła do blisko 
17 tys. rodzin w całej Polsce, a wartość pomocy materialnej przygotowanej 
przez darczyńców, którą podczas tzw. „Weekendu Cudów”, przekazali po-
trzebującym wolontariusze, przekroczyła 47 mln zł. Z kolei przez cały rok 
szkolny 2018/2019 w programie Akademii Przyszłości uczestniczyło ok. 2 
tys. dzieci. Każde z nich raz w tygodniu spotykało się na indywidualnych 
zajęciach ze swoim osobistym tutorem–wolontariuszem, ucząc się nowych 
rzeczy, poznając swoje mocne strony i przełamując ograniczenia.

Siłą obu programów są wolontariusze. W Szlachetnej Paczce to oni 
spotykają się z rodzinami, które otrzymają potem mądrą pomoc, poznają 

ich historie, określają ich potrzeby i dopasowują rodzaj i formę wsparcia 
do konkretnej sytuacji. A potem towarzyszą im w ich zmianie życia i 
wspierają na drodze do samodzielności. W Akademii Przyszłości stają 
się zaś dla dzieci mentorami i przyjaciółmi – otwierają je na świat, poma-
gają wydobyć z nich ich talenty i bardzo często zamieniają się w jedne z 
najważniejszych osób w ich życiu. 

W obu projektach pracy wolontariuszy – nie przez przypadek nazy-
wanych SuperW – towarzyszy ogromna satysfakcja, radość z pomagania 
i poczucie sensu. Aż 79% z nich deklaruje, że udział w Paczce i Akade-
mii to najważniejsze doświadczenie w ich życiu. Dzieje się tak m.in. dla-
tego, że widzą efekty swojego zaangażowania. Choćby takie jak ten, że 
aż ponad 80% podopiecznych Akademii Przyszłości w edycji 2017/2018 
zadeklarowało, że wreszcie uwierzyło w siebie, dowiedziało się, w czym 
są dobrzy i odnosiło sukcesy.

By zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki lub Akademii Przy-
szłości wystarczy wypełnić krótki formularz na stronie www.superw.pl, 
odbyć rozmowę z lokalnym koordynatorem projektu i rozpocząć szko-
lenie wdrożeniowe. Rekrutacja SuperW ruszyła 3 czerwca i potrwa do 
października, jednak im szybciej podejmie się decyzje o rozpoczęciu tej 
– jak zgodnie twierdzi większość wolontariuszy – „przygody życia”, tym 
więcej czasu pozostanie na dobre zaplanowanie wszystkich swoich przy-
szłych działań. Dlaczego warto? Bo dzięki Tobie naprawdę mogą zmie-
nić się historie życia ludzi w potrzebie – dzięki Tobie będą mogły spełnić 
się ich marzenia. Również takie: „Przespać noc w łóżku. W ciepłym po-
koju”, „Choć raz nie odmówić, gdy córka prosi, by kupić jej czekoladę 
albo gazetę”, „Usiąść i niechby tylko przez dwa dni nie martwić się, skąd 
wziąć pieniądze na jedzenie”.

Do zobaczenia na www.superw.pl. Nie czekaj!
(materiał prasowy)

– 4 lipca na ul. Bukowej zatrzymano pijanego mieszkańca Łodzi, który 
kierował samochodem marki Honda, mając w organizmie ponad 3 promile 
alkoholu.

– 10 lipca na ul. Głębce wpadł delikwent, który prowadząc Audi A6 
spowodował kolizję drogową. Nie dość, że siedzący „za kółkiem” pojazdu 
mieszkaniec Wisły nie miał stosownych uprawnień, to jeszcze odmówił prze-
badania alkomatem. W związku z podejrzeniem jego nietrzeźwości, pobrano 
mu krew do badania.

– 19 lipca w jednym z marketów przy ul. Ustrońskiej doszło do kradzie-
ży artykułów przemysłowych o wartości 520 złotych.

– 20 lipca policjanci z wiślańskiego komisariatu zatrzymali na ul. Klono-
wej mieszkankę naszego miasta, która przy użyciu noża groziła, że pozbawi 
życia swoich współlokatorów. W toku czynności okazało się, że to nie pierw-
szy tego typu występek krewkiej wiślanki. Dodatkowo kobieta dokonała też 
kradzieży 1000 złotych na szkodę współzamieszkujących lokal. „W nagro-
dę” sprawczyni tych przestępstw otrzymała dozór policyjny, nakaz opuszcze-
nia nieruchomości i zakaz zbliżania się do poszkodowanych. To jednak nie 
koniec, gdyż zarzuty są poważne, więc grozi jej do 10 lat odsiadki.

– Komisariat Policji w Wiśle otrzymał nowy radiowóz. To oznakowany 
samochód marki VW Transporter T6. Funkcjonariusze mogą korzystać z no-
wego pojazdu służbowego od 12 lipca. 

We współpracy z Tomaszem Domagałą, komendantem KP Wisła
opracował Łukasz Bielski
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Przez dwa weekendy na antenie Telewizji Silesia można było 
oglądać „Koncert Życzeń” nagrywany w Wiśle. Swoich pomiesz-
czeń na potrzeby realizacji programu użyczyło Muzem Beskidzkie 
im. A. Podżorskiego i właśnie w plenerach oraz wnętrzach Enklawy 
Budownictwa Drewnianego odbyły się nagrania. 

Nie zabrakło też opowieści o Tygodniu Kultury Beskidzkiej 
czy innych wartych zobaczenia miejscach w centrum naszego 
miasta. Koncert Życzeń – to program tworzony przez widzów 
TVS. Życzenia składane za pośrednictwem lubianego przez tele-
widzów duetu Kola i Jula przeplatane są muzyką. Emisja sześciu 
różnych odcinków programu odbyła się w dniach 26, 27 i 28 lipca 
oraz 2, 3  i 4 sierpnia.

To jednak nie koniec promocji Wisły za pomocą ruchomego 
obrazu. Dzięki współpracy miasta Wisła z firmą Blast Visuals, a 
przede wszystkim producenta filmu z naszymi gestorami, powstał 
nowy spot promocyjny pt. „Pocztówka z Wisły”. Kilka dni nagrań w 
upalne czerwcowe dni zaowocowały ponad czterominutowym spo-
tem w formie pocztówkowej relacji z urlopowego wypadu do Per-

„Koncert Życzeń TVS” i „Pocztówka z Wisły”
ły Beskidów. Zachęcamy do podzielenia się filmem ze znajomymi i 
udostępniania w mediach społecznościowych! Pochwalmy się Wisłą! 
(film dostępny jest pod adresem: http://wisla.pl/mieszkaniec/news/
film–pocztowka–z–wisly).

Tadeusz Papierzyński

POSZUKAJ SZCZĘŚCIA  
W BESKIDACH

5 lipca wystartowała 2. edycja gry terenowej „Poszukiwacze 
szczęścia w Beskidzkiej 5”. Po zeszłorocznym sukcesie gminy dzia-
łające pod marką Beskidzkiej 5 podjęły decyzję o kontynuacji tej 
formy promocji turystyki w beskidzkich miejscowościach. Przedsię-
wzięcie ma na celu ukazanie bogactwa atrakcji regionu i pobudzenie 
ruchu turystycznego między Brenną, Istebną, Szczyrkiem, Ustroniem 
i Wisłą.

– Pierwsza edycja gry okazała się bardzo dobrym i trafionym 
pomysłem – zauważa Tadeusz Papierzyński, kierownik referatu 
Promocji, Turystki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle. – 
Zainteresowanie turystów oraz mieszkańców naszych miejscowości 
było dla nas bardzo dużym i pozytywnym zaskoczeniem. Zaangażo-
wanie części uczestników przerosło oczekiwania. Zeszłoroczna akcja 
była strzałem w dziesiątkę, stąd 
też decyzja o kontynuacji gry w 
„szczęśliwostki” – podkreśla kie-
rownik wiślańskiej promocji.

„Poszukiwacze szczęścia w 
Beskidzkiej 5!” to gra terenowa 
dla całej rodziny. Ma zachęcić 
do zwiedzania, spacerów oraz 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego w Beskidzie Śląskim i 
jego okolicach. Poszukiwaczem 
szczęścia w Beskidach może zo-
stać każda osoba, która odbierze 
specjalną książeczkę, stanowiącą 
przepustkę do zabawy. Książecz-
kę – przewodnik można odebrać 
w punktach informacji turystycz-
nej każdej z gmin Beskidzkiej 5. 
– Zadaniem poszukiwacza jest odwiedzenie wyznaczonych miejsc 
na terenie Beskidzkiej 5. W każdej miejscowości do odkrycia czeka 
9 miejsc, gdzie można otrzymać specjalne naklejki. Zdobywa się je 
m.in. w schroniskach górskich, odwiedzając atrakcje turystyczne, ro-
biąc zdjęcia w konkretnych miejscach czy biorąc udział w imprezach 
i wydarzeniach organizowanych na terenie gmin Beskidzkiej 5. To 
takie małe szczęścia, które wywołują przypływ pozytywnej energii 
po ich odwiedzeniu. Zebranie określonej liczby naklejek upoważnia 
do odbioru nagrody. To od gracza zależy o jaką nagrodę powalczy – 
informuje Tadeusz Papierzyński.

Organizatorzy dla wszystkich uczestników przygotowali atrak-
cyjne nagrody m.in. gadżety promocyjne: smycze, kubki, gry karcia-
ne memory czy Piotruś oraz akcesoria turystyczne: kijki, bidony czy 
koszulki. Na tych, którzy zbiorą komplet naklejek, czekają główne 
nagrody w postaci tygodniowych pobytów w obiektach noclegowych 
Beskidzkiej 5, m.in. 7–dniowy pobyt w 6–osobowym apartamencie 
Apartview w Wiśle (www.apartview.pl) czy takiej samej długości 
pobyt w tym obiekcie dla dwóch osób – dodatkowo z jednodniową 
wycieczką na rowerach elektrycznych z przewodnikiem od e–bike 
Beskidy.

W Wiśle naklejki otrzymamy za:
– wybranie się do Leśnego Kościoła „Na Bukowej” – do odbioru 

w „stróżówce” Apartview (ul. Bukowa 17)
– odwiedziny Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczów-

ka” – do odbioru przy zakupie biletu wstępu (ul. Ochorowicza 6)
– wyjazd Koleją Linową Skolnity – do odbioru w kasie kolei na 

dolnej stacji przy zakupie biletu (ul. Kolejowa)
– odwiedziny rzeźby kamiennego niedźwiadka na początku dep-

taka (ul. 1 Maja) – do odbioru w 
Punkcie Informacji Turystycz-
nej na Dworcu Kolejowym (ul. 
1 Maja 69)

– spacer Pętlą Cieńkowską – 
do odbioru w kasie Kolei Lino-
wej Cieńków lub kasie Skoczni 
Narciarskiej im. Adama Mały-
sza przy zakupie biletu na Pętlę 
(ul. Malinka)

– odwiedziny Schroniska 
Górskiego PTTK na Stożku – do 
odbioru w schronisku (ul. Tury-
styczna 19)

– odwiedziny Rezydencji 
Prezydenta RP – Zamek w Wiśle 
– do odbioru w recepcji Zamku 
Dolnego (ul. Zameczek 1)

– udział w Tygodniu Kultury Beskidzkiej – do odbioru w Cen-
trum Informacji Turystycznej przy pl. Hoffa (tylko w czasie trwania 
TKB czyli od 27 lipca do 4 sierpnia)

– odwiedziny Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskiego – do 
odbioru przy zakupie biletu wstępu w kasie muzeum (ul. Stellera 1) 

Więcej szczegółów znaleźć można w punktach informacji tury-
stycznej we wszystkich miejscowościach Beskidzkiej 5 oraz na stro-
nie www.beskidzka5.pl. Nie pozwól, aby dobra zabawa Cię ominę-
ła. Uczestnicząc w zabawie spędzasz czas aktywnie, a jednocześnie 
grasz o fajne nagrody! Zapraszamy do gry!                  Paweł Brągiel
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Efektem rozwijającej się współpracy między dwoma be-
skidzkimi kurortami Wisłą a Ustroniem jest kontynuacja ak-
cji rabatowej „Wisła, Ustroń... zostaję dłużej dostaję więcej”. 
Wzorem sezonu zimowego przygotowane zostały dla turystów 
karty rabatowe uprawniające do skorzystania z promocyjnych 
cen na wybrane atrakcje turystyczne w obu miastach oraz bez-
płatne przejazdy kolejowe między nimi. 

– Nasza sąsiedzka współpraca w zakresie promocji i tury-
styki cały czas się rozwija. Tym razem wspólnie z Ustroniem 
wydaliśmy całoroczną wersję karty rabatowej. Dzięki akcji 
turyści mają możliwość skorzystania z promocyjnych cen na 
wybrane atrakcje, wypożyczalnie sprzętu czy wycieczki ciuch-
cią – podkreśla burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Celem karty jest zachęcenie osób i grup przebywających 
w ośrodkach w Wiśle i Ustroniu do uiszczenia opłaty miej-
scowej lub opłaty uzdrowiskowej. Zebrana opłata stanowi dla 
miast dochód pozwalający na realizację wielu zadań i inwe-
stycji, które w widoczny sposób przyczyniają się do wzboga-
cenia oferty turystycznej, sportowej i kulturalnej obu miast. 
Karty dystrybuowane w ramach akcji „Wisła, Ustroń... zostaję 
dłużej, dostaję więcej” uprawniają turystów do skorzystania 
z promocyjnych cen (niższych o 15%) na określone w nich 
wiślańskie i ustrońskie atrakcje turystyczne w terminie od 15 
lipca 2019 do 31 marca 2020 r. Dodatkowo karty uprawniają 
do darmowych przejazdów Kolejami Śląskimi między oboma 
miejscowościami.

– Współpraca naszych gmin z Kolejami Śląskimi zaowo-
cowała wprowadzeniem bezpłatnych przejazdów kolejowych 
od piątku do niedzieli dla posiadaczy karty rabatowej. Jest to 
świetne rozwiązanie zarówno ekologiczne, jak i oszczędność 
czasu – mówi Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia.
Do tegorocznej akcji dołączyli:

– Koleje Śląskie – bezpłatne przejazdy od piątku do nie-
dzieli na trasie Wisła – Ustroń oraz Ustroń – Wisła

Wisła:
–  Informacja Turystyczna Wisła Otwarta Turystycznie – 15% 

na zakup Wiślańskiego Skipassu;
–  Ciuchcia Martusia – 15% na przejazd ciuchcią;
–  Kuligi Doliną Gościejowa – 15% na przejazd zaprzęgiem 

konnym wraz z pieczeniem kiełbasek;
–  Muzeum Magicznego Realizmu – Ochorowiczówka – 15% 

na bilety wstępu;
–  Pętla Cieńkowska – 15% na wyjazd i zjazd wyciągami w 

ramach Pętli Cieńkowskiej;
–  Skolnity – 15% na kolej linową
–  Strzelnica nad Wisłą – 15% na wszystkie usługi strzelnicy;
–  Sport Rent – 15% na serwis nart i snowboardu;

Zostań dłużej – to się opłaca!
–  Snow Tubing Pasieki – 15% na snowtubing;
–  Escape Rooms – 15% na bilety wstępu;
–  Szkoła Element S.O.S. – 15% na wypożyczenie sprzętu i 

lekcje z instruktorem; 
–  Wiślańska Ciuchcia – 15% na przejazdy ciuchcią.
Ustroń:
–  Miejska Informacja Turystyczna – 15% na zakup pamiątek;
–  Górski Park Równica – 15% na bilety do kina 7D;
–  Grota solna w sanatorium „Malwa” – 15% na bilety wstępu;
–  Kolej linowa Czantoria – 15% na karnet całodzienny oraz na 

bilety na kolej linową;
–  Kolej linowa Poniwiec – 15% na bilety na kolej linową;
–  Leśny Park Niespodzianek – 15% na bilety wstępu;
–  Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego i jego oddział Muze-

um Zbiory Marii Skalickiej – 15% na bilety wstępu;
–  Ustrońskie Lodowisko – 15% na bilety wstępu;
–  Zakup Pelokosmetyków – 15% na zakup kosmetyków;
–  Wintergroup – 15% na wypożyczenie sprzętu;
–  Centrum Szkoleniowo–Rekreacyjne Park Poniwiec –15% 

na bilet wstępu na basen;
–  Ustrońska Ciuchcia – 15% na przejazdy ciuchcią.

Tadeusz Papierzyński
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Wysoka pozycja wiślańskiego 
schroniska

Już po raz 6. Magazyn Turystyki Górskiej „n.p.m.” opracował Ran-
king Schronisk Górskich. Portal Onet.pl zaprezentował częściowe wyni-
ki tegorocznego zestawienia schronisk. Pełną listę 63 obiektów tegorocz-
nej edycji rankingu można znaleźć w sierpniowym numerze „n.p.m.”.

Ranking schronisk „n.p.m.” powstaje od 2009 roku – co dwa 
lata. Informacje na temat schronisk zbierają ankieterzy podczas dwu-
krotnych odwiedzin każdego z uwzględnionych obiektów, między 
31 maja 2018 roku a 10 czerwca 2019 roku. Tak jak w poprzednich 
edycjach na ocenę złożyły się cztery główne kryteria: wyżywienie 
(jakość, wybór, a także cena), warunki noclegowe (czystość i stan-
dard pokoi) i sanitarne (czystość i jakość sanitariatów oraz łazienek, 
a także ich liczba) oraz atmosfera (nastawienie obsługi do klienta, go-
towość do niesienia pomocy, komunikacja telefoniczna i mailowa).

W VI Rankingu Schronisk Górskich „n.p.m.” – podobnie jak w 
2015 i 2017 r. zwyciężyło tatrzańskie Schronisko w Dolinie Rozto-
ki. Na 4. miejscu znalazło się wiślańskie Schronisko Przysłop pod 
Baranią Górą. W ramach oceny autorów rankingu można przeczytać 
o nim: „Na czwarte miejsce awansowało Schronisko Przysłop pod 
Baranią Górą. Nowi gospodarze tego obiektu udowodnili w ciągu 
kilku lat, że potrafią zrobić z PRL–owskiego budynku schroniskową 
perełkę. Dziś ten obiekt ma prawdziwą górską duszę. Zrobić z PRL–
owskiego budynku dla towarzyszy z PZPR schroniskową perełkę, 
to naprawdę trzeba mieć do tego serce. Gospodarze Przysłopu pod 

Baranią Górą udowodnili, że wszystko jest możliwe. Podczas jednej 
z pierwszych edycji naszego rankingu schronisko Przysłop było w 
opłakanym stanie. Kwintesencją upadku tego obiektu były łazienki 
w pokojach… zamknięte na klucz, ponieważ korzystanie z nich gro-
ziło np. zalaniem pomieszczeń. Cztery lata temu obiekt przejęli nowi 
gospodarze, którzy dzięki finansowemu wsparciu PTTK i własnym 
oszczędnościom, przywracają obiekt turystom. Tak czy inaczej wiel-
ki szacunek dla nowych gospodarzy i całej załogi. W 2011 r. Przysłop 
był na 58. miejscu w naszym rankingu, dziś jest na czwartym. Inwe-
stycje to jedno, ale pomysły i ludzie to drugie.”

Z naszej strony również dołączamy się do pozytywnej i bardzo 
dobrej oceny oraz gratulujemy wysokiej pozycji, a za dwa lata liczy-
my na jeszcze więcej!

Paweł Brągiel

Skolnity otworzył trasę  
rowerową!

7 lipca odbyło się otwarcie pierwszej familijnej trasy rowerowej 
na Skolnitym. Jak wspominał prezes stacji Janusz Tyszkowski, ko-
lej linowa od początku swojej działalności zamierzała otworzyć się 
latem na rowerzystów, jednak budowa profesjonalnych tras rowero-
wych stała się możliwa dopiero dzięki wejściu do Grupy Pingwina.

Pierwszą trasą jaką proponuje Skolnity Ski & Bike jest Zielony 
Zygzak liczący 4100 metrów długości. Zygzak to popularny w ko-
larstwie górskim single track czyli wąska dróżka dopasowana pod 
szerokość roweru. Trasa bierze swój początek na górnej stacji kolei 
linowej obok nowego placu zabaw, jest to trasa zjazdowa, na której 
start wyjeżdża się koleją z rowerem, albo podjeżdża drogą od Wisły 
Dziechcinki. Poprowadzona została przez las, posiada liczne zakręty 
z bandami, o średnim nachyleniu około 5%. Jest to trasa łagodna, 
rekomendowana początkującym kolarzom górskim, którzy chcą po-
pracować nad techniką i kondycją.

Z okazji jej otwarcia przewidziano darmowy wjazd z rowerem, 
można było również przetestować rowery Merida. Promocja przy-
ciągnęła całe rodziny. Małe dzieciaki szalały na placu zabaw oraz 
próbowały swoich sił na rowerkach biegowych Puky, a większe dzie-

ci bawiły się jazdą razem z rodzicami na Zielonym Zygzaku. Trasa 
zebrała ogrom pozytywnych opinii. Podczas rozmowy z budowni-
czymi, Mateuszem Kataną i Marcinem Rybczyńskim z Southern Gra-
vity Company usłyszeć można było o dalszych rowerowych planach 
inwestora. Póki co na Skolnitym przewidziane są jeszcze dwie trasy: 
niebieska – około 3 kilometrów długości – trudniejsza, dla średnio 
zaawansowanych, oraz czerwona dla zaawansowanych. Prezes stacji 
Janusz Tyszkowski opowiadał o wielu zmianach na lepsze, np. o po-
większeniu parkingów pod kątem stacji narciarskiej, zmianie kąta na-
tarcia drogi dojazdowej czy budowie karczmy na górnej stacji kolei.

Po godzinie 13.00 nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi. Hono-
ry czynił burmistrz Wisły Tomasz Bujok, prezes Wiślańskiego Sto-
warzyszenia Sportowego Wisła Zbigniew Wuwer oraz prezes stacji 
Janusz Tyszkowski. Ku zdziwieniu zgromadzonych pierwszą osobą, 
która przejechała Zielonego Zygzaka był burmistrz miasta! Gospo-
darz wykazał się ogromnym dystansem i poczuciem humoru ponie-
waż przejechał trasę w białej koszuli i w butach od garnituru. – Ser-
decznie gratuluję konkretnych działań i efektów. Widać, że Skolnity 
zmienia się z dnia na dzień, staje się górą pełną atrakcji i wykorzy-
stuje swój potencjał. Dba o to, aby mieszkańcy i turyści się tutaj nie 
nudzili. Trzymam kciuki za dalszy rozwój – powiedział włodarz na-
szego miasta.

Nie obyło się bez konkursów z nagrodami, popcornu dla dzieci 
i voucherów zniżkowych na kolejne wizyty w Skolnity Ski & Bike. 
To był dobry dzień, podczas którego nuda się nie udała!         
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Sport

REKLAMA • OGŁOSZENIA

PĘTLA BESKIDZKA
W dniach 6–7 lipca toczyła się rywalizacja wśród kolarzy 

szosowych na trasie Pętli Beskidzkiej. Po raz 13. do Wisły zje-
chali kolarze z całej Polski, aby na szosie rywalizować w ra-
mach zawodów z cyklu wyścigów Road Maraton. 

W pierwszym dniu zmagań zawodnicy do wyboru mieli 
dwa dystanse – 60 km (1650 m przewyższeń) lub 92 km (2480 
m przewyższeń). Trasa wiodła z Wisły przez Istebną, Konia-
ków, Kamesznicę, Laliki, częściowo zahaczając o Czechy i po-
wrót w granice Polski z metą na Kubalonce. Najszybsi na dy-
stansie 60 km okazali się Kamil Mieszczak (czas 01:58:21,33), 
Sebastian Druszkiewicz (czas 01:58:22,80) i Rafał Żywot (czas 
01:59:34,68) wśród mężczyzn oraz Angelika Tlołka (czas 
02:12:40,35), Izabela Sikora (czas 02:21:12,22) i Żaneta Jusz-
kiewicz (czas 02:22:26,76) wśród kobiet. Z kolei na dystansie 
92 km kolejność na mecie była następująca: 1. Adam Wójcik 
(czas 02:52:21,33), 2. Piotr Tomana (czas 02:53:10,26), 3. 
Marcin Kobiałka (czas 02:53:56,43). Kobiety na tym dystansie 
nie wystartowały.

Drugi dzień rywalizacji to tradycyjna jazda indywidualna 
na czas. Start zlokalizowany został u wylotu Doliny Czarnej 
Wisełki, a trasa prowadziła wzdłuż doliny, na Stecówkę i do 
mety na Szarculi. Zwycięzcami zostali: Oleksii Kmets (czas 
12:27,14), Piotr Tomana (czas 12:40,81) i Patrycjusz Urba-
nek (czas 12:48,41) wśród mężczyzn oraz Emilia Pluta (czas 
16:26,40), Agata Miękinia (czas 17:04,16) i Anna Wilczek 

(czas 17:25,37). Bazą tegorocznych zawodów była Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Wiśle Czarne, gdzie zlokalizowano biu-
ro zawodów oraz start. Uczestników osobiście przywitał go-
spodarz naszego miasta – burmistrz Tomasz Bujok. Łącznie 
na starcie sobotnich zawodów stanęło 240 kolarzy, a w nie-
dzielę 77. Organizatorem zawodów był Legierski Projects przy 
współpracy z miastem Wisła.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok 
na 14. Pętli Beskidzkiej!

Tadeusz Papierzyński
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7. Bieg o Wiślańska Kryke
Słońce i deszcz na zmianę towarzyszyły uczestnikom 7. Biegu o 

Wiślańską Kryke. Pogoda była dość zmienna, zwłaszcza pod koniec 
biegu. 

Głównym organizatorem wydarzenia była firma Xtraining przy 
wsparciu Urzędu Miasta Wisła. W imprezie wystartowało 75 zawod-
ników i zawodniczek, którzy tradycyjnie mieli do pokonania trasę 
13 km z placu Hoffa na Trzy Kopce Wiślańskie i z powrotem. Naj-
szybciej ten dystans pokonał Marcin Kubica z Inov–8 Team z Biel-
ska–Białej. Jego czas to 00:50:38.17. Wśród pań najszybsza była Ag-
nieszka Kobierska z Gliwic, reprezentująca SPLA Tychy. Jej wynik 
to 01:04:42.31. Nas cieszy znakomity wynik wiślanina Jakuba Glaj-
cara, który w klasyfikacji generalnej biegu zajął 3. lokatę.

Ponadto w poszczególnych kategoriach wiekowych triumfo-
wali: Angelika Noga z Kóz, Agnieszka Kobierska z Gliwic, Mał-
gorzata Rencz z Orzesza, Maria Bujok z Wisły, Szymon Rabin z 
Koniakowa, Marcin Kubica z Bielska–Białej, Bogusław Fabian z 
Pyskowic, Tomasz Wasztyl z Bielska–Białej, natomiast w marszu 
nordic walking zwyciężali: Lilianna Miś z Bytomia i Arkadiusz Ma-
chura z Woli Jedlińskiej.

(luki) 
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• 26 maja w Chrzanowie odbyły się zawody w motocyklowym 

cross–country KCH Enduro Dynamit. W gronie zwycięzców 
znalazł się Jarosław Michalec z Wisły, który triumfował w 
klasie Pro Masters.

• Ponad setka uczestników stanęła na starcie Charytatywnego 
Biegu Apostoła Pawła, który odbył się 1 czerwca w Ustroniu. 
W biegu głównym na dystansie 10 kilometrów (cztery pętle) 
najlepszy okazał się Sławomir Śliż z Wisły, który wyprzedził 
Pawła Cieślara z Wisły. Na dystansie dwa razy krótszym Mi-
rosław Wisełka z Wisły był 2. 

• Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 8. miejsce w czwartych te-
gorocznych zawodach w kolarstwie szosowym z cyklu Podhale 
Tour, które odbyły się 2 czerwca w Lipnicy Wielkiej.

• Karol Pinkas wygrał trzecią edycję turnieju „Byczański Byk 
Szachowy”, który odbył się 2 czerwca w Jaworznie. Pocho-
dzący z Wisły szachista wygrał siedem partii oraz dwie zre-
misował.  

• Jakub Glacjar z Wisły zajął 7. miejsce w biegu ultramaratoń-
skim „100 km Bieler Lauftage”, który odbył się w nocy z 7 na 
8 czerwca w szwajcarskiej miejscowości Biel niedaleko Berna. 
Nasz zawodnik był jednym z siedmiu z grona ponad siedmiuset 
uczestników, który dystans 100 kilometrów pokonał w czasie 
poniżej 8 godzin. 

• 8 czerwca w Cieszynie odbył się XIV Kręciołek Samochodo-
wy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Cieszy-
nie. W kategorii nauczycieli triumfował Jakub Kuc z Wisły.

• Ponad dwustu zawodników wzięło udział w Charytatywnym 
Biegu i Marszu Nordic Walking dla Adama, który odbył się 
15 czerwca w Dąbrowie Górniczej. W tym gronie znalazł się 
Łukasz Kopiec z Wisły.

• 13 czerwca Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 6. miejsce w 
kolarskim uphilu o Nagrodę Continentalu, który odbył się w 
czeskiej miejscowości Frenštát pod Radhoštěm (z metą na 
przełęczy Pustevny). Zarazem nasz kolarz zajął 2. lokatę w ka-
tegorii M–30–39. Dzień później, 14 czerwca, wiślanin świet-
nie zaprezentował się w 23. edycji wyścigu kolarskiego Tour 
de Javorový, zajmując 2. miejsce w klasyfikacji generalnej i 
triumfując w grupie M–30. 

• Jakub Vacovský wygrał Inivicta – Bieg 66 Dookoła Doliny 
Wisły, który odbył się 16 czerwca. Trasę z Ustronia przez 
Czantorię, Soszów, Stożek, Kiczory, Kubalonkę, Steców-
kę, Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, Malinów, Przełęcz 
Salmopolską, Trzy Kopce Wiślańskie, Orłową, Równicę do 
Ustronia pokonał także wiślanin Radosław Troszok, zajmu-
jąc 25. lokatę.

• Patryk Nogowczyk z Wisły zajął 4. miejsce w rywalizacji ju-
niorów podczas III rundy Pucharu Szlaku Solnego w kolarskim 
cross–country, która odbyła się 14 czerwca w Spytkowicach. 

• 16 czerwca w Tarnowskich Górach odbyły się zawody Regio-
nalnego Pucharu Nordic Walking. 13. miejsce zajęła Barbara 
Cieślar z Wisły, która była 4. wśród kobiet i triumfowała w ka-
tegorii K–30. Druga nasza reprezentantka Wanda Przybylska, 
zajęła 60. lokatę, plasując się wśród kobiet na 27. pozycji oraz 
na 5. w grupie K–60.

• 20 czerwca w czeskiej miejscowości Frenštát pod Radhoštěm 
rozegrano pierwsze zawody XXXI Beskidzkiego Turnieju 
Skoków Narciarskich Dzieci. Świetnie zaprezentowali się za-
wodnicy WSS Wisła – Wiktor Szozda i Tymoteusz Cienciała 
triumfowali w swoich kategoriach wiekowych a Adam Pilch 
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był 2. Dzień później, 21 czerwca, w czeskiej miejscowości 
Rožnov pod Radhoštěm rozegrano drugie zawody XXXI Be-
skidzkiego Turnieju Skoków Narciarskich Dzieci, w których 
naszym skoczkom poszło jeszcze lepiej, gdyż czterokrotnie 
stawali na podium. W gronie zwycięzców znalazł się Tymote-
usz Cienciała, 2. lokaty zajęli Wiktor Szozda i Adam Pilch, 
a Gabriel Kukuczka był 3. Trzecie zawody tego cyklu, roze-
grane 22 czerwca w czeskiej miejscowości Kozlovice, przynio-
sły potrójne podium dla wiślańskich skoczków. Po raz trzeci z 
rzędu w swojej grupie wiekowej triumfował Tymoteusz Cien-
ciała, Adam Pilch w swojej kategorii był 2., a Jan Krużołek 
stanął na najniższym stopniu podium. Z kolei XXXI Beskidz-
ki Turniej Skoków Narciarskich Dzieci zakończył konkurs w 
Nydku, który odbył się 23 czerwca. W rywalizacji rocznika 
2008–2009 całe podium obsadzili skoczkowie WSS–u Wisła 
w kolejności: Tymoteusz Cienciała, Jan Krużołek, Tomasz 
Samiec. Na 3. stopniu podium w grupie 2010–2011 wylądował 
Adam Pilch. W klasyfikacji generalnej cyklu na podium sta-
nęli: Tymoteusz Cienciała – 1. w roczniku 2008–2009, Adam 
Pilch – 2. w roczniku 2010–2011 oraz Jan Krużołek – 3. w 
roczniku 2008–2009.

• 23 czerwca odbyła się III edycja wyścigu kolarskiego „Sta-
rachowicka Strzała”. Nieźle spisał się Jarosław Michalec z 
Wisły, który toczył na finiszu bój o zwycięstwo, ostatecznie 
zajmując 4. miejsce w „generalce” i wygrywając rywalizację 
„czterdziestolatków”.

• 23 czerwca w czeskiej miejscowości Kouty nad Desnou odbyła 
się druga runda Morawsko–Słowackiego Pucharu w zjeździe 
rowerowym. W kategorii enduro 4. miejsce zajął Tomasz Ra-
szyk z Wisły.  

• 28 czerwca w czeskiej miejscowości Bíla odbyła się dwudzie-
sta piąta edycja Maratonu Rowerowego Beskyd Tour. W za-
wodach bardzo dobrze zaprezentował się Patrycjusz Urbanek 
z Wisły, który zajął 6. miejsce na średnim dystansie, liczącym 
ponad 120 kilometry o przewyższeniu 2 tysięcy metrów. 

• Nasze zawodniczki udanie zaprezentowały się IV Mistrzo-
stwach Ziemi Opolskiej w Nordic Walking, które odbyły się 
29 czerwca w Prudniku. W marszu na dystansie 10 kilometrów 
5. miejsce zajęła Barbara Cieślar. Mieszkanka Wisły zajęła 2. 
lokatę w „generalce” kobiet i była najlepsza w grupie K–30.

• 29 czerwca w niemieckim w Reit im Winkl rozpoczęła się 
dwudziesta pierwsza edycja Dziecięcego Turnieju Czterech 
Skoczni. W rywalizacji chłopców z rocznika 2008 wzięła 
udział dwójka zawodników WSS Wisła. Debiutujący w tych 
zawodach Jan Krużołek zajął 10. miejsce, z kolei Tymote-
usz Cienciała, który w klasyfikacji końcowej DTCS trium-
fował czterokrotnie, mając na koncie szesnaście konkurso-
wych zwycięstw z rzędu, musiał zadowolić się... 2. lokatą. 
Dzień później, 30 czerwca, Tymoteusz Cienciała zajął 2. 
miejsce w rywalizacji chłopców z rocznika 2008 w drugim 
turnieju Dziecięcego Turnieju Czterech Skoczni, który od-
był się w niemieckim Berchtesgaden. Drugi z reprezentan-
tów wiślańskiego klubu Jan Krużołek został sklasyfikowa-
ny na 15. pozycji. 

• Aleksandra Andrzejewska z Wisły triumfowała w rywaliza-
cji kobiet podczas szóstych w tym sezonie zawodach w mara-
tonie rowerowym z cyklu Bike Atelier MTB Maraton, które 
odbyły się 30 czerwca w Raciborzu. 

• W dniach 5–6 lipca w słoweńskim Kranju rozegrano dwa 
pierwsze konkursy Letniego Pucharu Kontynentalnego w sko-
kach narciarskich. W obu konkursach punktował Aleksander 
Zniszczoł, który był klasyfikowany na 19. i 10. pozycji. Drugi 

z zawodników WSS Wisła Tomasz Pilch zajął odpowiednio 
28. i 42. miejsce. Oba konkursy wygrał Rosjanin Evgeniy Kli-
mov.

• 6 lipca w Ustroniu odbył się turniej koszykówki „Królowie 
Ulicy 2019”. W turnieju do lat 13 triumfował zespół Basket 
Rolnicy z Wisły w składzie: Martyna Laskowska, Sara Hoło-
mek i Oliwia Fuchs. 

• Słowenka Spela Rogejl wygrała pierwszy tegoroczny konkurs 
zawodów FIS Cup w skokach narciarskich kobiet, który ro-
zegrano 6 lipca w Szczyrku. Na 20. pozycji sklasyfikowana 
została zawodniczka WSS Wisła Nicole Konderla. Dzień póź-
niej, 7 lipca, nasza reprezentantka zajęła 17. miejsce. Ponownie 
triumfowała Słowenka.  

• Trójka zawodników WSS Wisła punktowała w konkursie FIS 
Cup w skokach narciarskich w Szczyrku, który odbył się 7 lip-
ca. Najwięcej punktów zdobył Kacper Juroszek, który zajął 
8. miejsce. 17. był Arkadiusz Jojko, 28. Bartosz Czyż a 64. 
Szymon Jojko. 

• 14 lipca w Ustroniu odbyła się trzecia edycja górskiego Duat-
hlonu Kolejarz Best 4U. W rywalizacji kobiet (bieg – 6,5 km / 
rower – 8 km / bieg – 2,4 km) najlepsza okazała się Karolina 
Andrzejewska z Wisły. Z kolei wśród mężczyzn (bieg – 6,5 
km / rower – 16 km / bieg – 2,4 km) 2. lokatę zajął Piotr An-
drzejewski z Wisły.

• 14 lipca w Wiśle odbyła się druga runda zawodów w zjeździe 
rowerowym z cyklu Local Series of Downhill. W poszcze-
gólnych kategoriach najlepsi okazali się Patrycja Buda z Pci-
mia, Konrad Porochniak z Krakowa oraz Samuel Kuczera z 
Brennej. W kategorii Full tuż za podium wylądował Tomasz 
Raszyk z Wisły. Kolejni z naszych reprezentantów Tomasz 
Goryczka i Artur Panek ukończyli zawody odpowiednio na 
30. i 34. miejscu.

• 

• Michał Czyż z Wisły zajął 3. miejsce z drugiej edycji zawo-
dów ‚Duathlon Vertical Rysianka’, które odbyły się 14 lipca w 
Żabnicy.  

• Tymoteusz Cienciała wywalczył złoty medal w zawodach 
FIS Schüler Grand Prix, czyli nieoficjalnych Mistrzostw Świa-
ta Dzieci w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 
20–21 lipca w niemieckim Ruhpolding. Zawodnik WSS Wi-
sła wespół z Łotyszką Aelitą Krasilscikovą oraz Tymoteuszem 
Dyduchem (Klimczok Bystra) i Szymonem Byrskim (KS Cho-
chołów) triumfował także w konkursie drużyn mieszanych.

• Ponad pięćdziesięciu zawodników stanęło na starcie zawodów 
w zjeździe rowerowym Doka Downhill City Tour, które odby-
ły się 20 lipca w Cieszynie. W swojej kategorii (Elita) triumfo-
wał Tomasz Raszyk z Wisły.

(luki)
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20 lipca w Biurze Prasowym na skoczni im. Adama Małysza w Wi-
śle Malince odbyło się uroczyste podsumowanie zawodów LOTOS Cup 
2019 rozgrywanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków 
Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców 

Mistrza”. Podczas tej uroczystości 
nagrodami obsypani zostali najlepsi 
zawodnicy minionego sezonu oraz 
trenerzy, którzy stoją za sukcesami 
swoich podopiecznych. Wśród lau-
reatów nie mogło zabraknąć skocz-
ków i trenerów klubu WSS Wisła.

W tegorocznej edycji nagrodzo-
nych zostało 52 skoczków narciar-
skich oraz kombinatorów norwe-
skich. Tradycyjnie już 12 laureatów, 
czyli najlepsza trójka zawodników 
w kategoriach Junior C i Junior B 
w skokach narciarskich oraz kom-
binacji norweskiej otrzymała roczne 
stypendia ufundowane przez Grupę 
LOTOS S.A. (1. miejsce – 12 x 500 
zł, 2. miejsce – 12 x 400 zł, 3. miej-
sce – 12 x 300 zł). Po raz drugi w 
historii wręczone zostały również 

Skoczkowie i trenerzy z Wisły nagrodzeni
nagrody finansowe dla sześciu najlepszych klubów cyklu, a także skoczków 
narciarskich, którzy stanęli na podium klasyfikacji końcowej LOTOS Cup 
2019 w kategoriach Senior oraz Junior A. Nagrodzeni zostali także trenerzy, 
którzy są zaangażowani w Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciar-
skich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”. 
Po raz kolejny Grupa LOTOS S.A. ufundowała również sprzęt sportowy 
dla klubów, które uczestniczą w programie LOTOS Cup. W tym sezonie 
do klubów, które zajmują się szkoleniem skoczków narciarskich oraz kom-
binatorów norweskich, przekazano łącznie: 15 par nart skokowych, 13 par 
butów skokowych, 13 par nart biegowych, 13 par wiązań biegowych oraz 13 
kombinezonów biegowych.

Wśród laureatów nagród dla najlepszych skoczków klasyfikacji ge-
neralnej LOTOS Cup 2019 znaleźli się reprezentanci WSS Wisła. W sko-
kach narciarskich odebrali je: Mikołaj Wantulok i Tymoteusz Cienciała 
(Junior E), Wiktor Szozda i Wojciech Cieślar (Junior D), Miłosz Krzem-
pek (Junior C), Kacper Juroszek (Junior B) i Tomasz Pilch (Junior A). W 
kombinacji norweskiej wśród nagrodzonych znalazł się Miłosz Krzempek 
(Junior C). Po raz szósty w historii funkcjonowania programu nagrodzeni 
zostali również trenerzy, którzy szkolą następców Mistrza. Roczne stypen-
dia w wysokości 1800 złotych miesięcznie otrzymało 20 trenerów, w tym 
trzech z Wisły – Jan Szturc, Rafał Śliż i Mateusz Wantulok. Wiślańskie 
Stowarzyszenie Sportowe zajęło także 2. miejsce w klasyfikacji klubowej, 
za co otrzymało nagrodę w wysokości 13 000 złotych. Gratulujemy!

   (luki/PZN)fot
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W dniach 19–21 lipca Wisła po raz kolejny żyła skokami narciarski-
mi. W miniony weekend na skoczni im. Adama Małysza zainaugurowa-
no FIS Grand Prix 2019.

Weekend ze skokami rozpoczęły treningi i kwalifikacje. O miejsce 
w niedzielnym konkursie indywidualnym rywalizowało 61 zawodników. 
Najlepszy okazał się reprezentant Słowenii Timi Zajc, który skoczył 128 
metrów i uzyskał notę 135,5 pkt. Polskich kibiców najbardziej jednak 
ucieszył fakt, że z dwunastu naszych zawodników aż jedenastu przebrnę-
ło kwalifikacje z pozytywnym wynikiem. Wśród nich znalazło się pię-
ciu skoczków Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego – Aleksander 
Zniszczoł, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Kacper Juroszek i Tomasz Pilch. 

Dziesięciu najlepszych zawodników po kwalifikacjach przyjechało 
do centrum Wisły aby w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny spotkać się 
z kibicami i odebrać plastrony startowe przed niedzielnym konkursem 
indywidualnym. Miłą niespodzianką dla kibiców był fakt, że w czołowej 
„dziesiątce” znalazło się aż trzech biało–czerwonych: Dawid Kubacki, 
Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł. Wśród zawodników, którzy poja-
wili się w amfiteatrze było również trzech Norwegów: Robin Pedersen, 
Marius Lindvik i Johann Andre Forfang, Rosjanin Evgeniy Klimov, 
Japończyk Yukiya Sato, Niemiec Markus Eisenbichler oraz zwycięzca 
kwalifikacji Timi Zajc. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok przywitał wszyst-
kich kibiców i poprosił o doping dla wszystkich skoczków. Następnie z 
kibicami w Wiśle przywitali się prezes Polskiego Związku Narciarskiego 
Apoloniusz Tajner i dyrektor sportowy PZN Adam Małysz. Publiczność 
głośno wykrzykiwała nazwiska poszczególnych skoczków w momencie, 
kiedy wręczane były im plastrony startowe. Na koniec uroczystości w 
imieniu skoczków głos zabrał wiślanin Olek Zniszczoł, który zaprosił 
kibiców na skocznię w Malince, by na żywo śledzili weekendowe zma-
gania. Następnie cała dziesiątka złożyła jeszcze autografy na pamiątko-
wych plastronach, które później trafią na licytacje czy jako nagrody w 
konkursach. Skoczkowie pojechali do hotelu na zasłużony odpoczynek, 
zaś widzowie mogli jeszcze pozostać w amfiteatrze i bawić się w ryt-
mach muzyki zespołów Misiasty i The Kroach.

W sobotnich zawodach drużynowych, ku uciesze licznej publiczno-
ści, reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła (128 i 130 m), Aleksan-
der Zniszczoł (125,5 i 124,5 m), Kamil Stoch (128,5 i 134,5 m), Dawid 
Kubacki (131,5 i 128,5 m) zdeklasowali rywali, uzyskując łączną notę 
1094,1 pkt. Druga Słowenia zdobyła 1035,7 pkt., a trzeci Norwegowie 
1029,2 pkt. Nas cieszy szczególnie, że w zwycięskiej drużynie trenera 
Michala Doležala znalazło się aż dwóch wiślan. Piotr Żyła miejsce w 
składzie miał pewne, natomiast zaskoczeniem było powołanie dla Alek-
sandra Zniszczoła, który „nie pękł” i jako debiutant pokazał się z bardzo 

dobrej strony. – Konkurs drużynowy jest specyficzny, więc był delikatny 
stres przy pierwszej serii. Zwalczyłem go jednak i oddałem dobry skok, 
z czego jestem zadowolony. Zresztą z obu swoich prób mogę być usa-
tysfakcjonowany, bo były bardzo solidne i równe. Byłem trochę zasko-
czony powołaniem do drużyny, choć ostatnio skaczę stabilnie. Musiałem 
widocznie pokazać w treningach i kwalifikacjach, że stać mnie na skoki 
na wysokim poziomie. Dziękuję za zaufanie trenerowi, myślę, że nie za-
wiodłem – powiedział po konkursie na konferencji prasowej Aleksander 
Zniszczoł.

W konkursie indywidualnym także polscy kibice mieli powody do 
radości. Co prawda zwyciężył w nim Timi Zajc (133,5 i 128,5 m), który 
za swoje dalekie próby uzyskał notę 277,9 pkt., ale na drugim stopniu 
podium zobaczyliśmy Dawida Kubackiego (128 i 131 m) z notą 271,3 
pkt. Trzeci był Rosjanin Evgenyi Klimov (135 i 124,5 m) z notą 266,8 
pkt. Wiślanie, którzy dzień wcześniej triumfowali z drużyną, też zapre-
zentowali się bardzo dobrze. Szczególnie piąty Piotr Żyła (127 i 126,5 
m), który po dwóch równych skokach otrzymał notę 262,0 pkt. Sporo 
punktów do klasyfikacji generalnej zdobył również Aleksander Znisz-
czoł (128 i 122 m), którego nota 250,0 pkt. pozwoliła mu na zajęcie dwu-
nastej lokaty. Niestety pozostali zawodnicy WSS–u Wisła nie przebili się 
do serii finałowej. Najbliżej tego celu był Paweł Wąsek (123 m), który z 
notą 115,0 pkt. zajął trzydzieste drugie miejsce. Tomasz Pilch (116 m) z 
notą 103,7 pkt. był czterdziesty piąty, a lokatę niżej uplasował się Kacper 
Juroszek (116,5 m), który uzyskał 103,6 pkt.

– Atmosfera w Wiśle była bardzo fajna, podoba mi się tutaj. Dla nas, 
Słoweńców, przypomina to Planicę, jest bardzo dużo kibiców i lubię tu 
skakać – powiedział po swoim triumfie Timi Zajc. Wtórował mu Dawid 
Kubacki. – Atmosfera  była naprawdę super. Dzięki niej przyjemnie się 
tutaj rywalizowało – powiedział reprezentant Polski. Trudno nie zgodzić 
się z opiniami zawodników, gdyż po raz kolejny Wisła udowodniła, że 
zawody na skoczni im. Adama Małysza to świetna organizacja i fanta-
styczna atmosfera!

Z kolei 27 lipca w Hinterzarten odbyły się drugie indywidualne 
zawody FIS Grand Prix w skokach narciarskich. Z zawodników 
WSS Wisła najlepiej spisał się Aleksander Zniszczoł (99 i 98 m 
– nota 234,5 pkt.), który zajął 15. pozycję. Punkty do klasyfikacji 
zdobył również 25. Paweł Wąsek (101,5 i 93 m – nota 228,2 pkt.), 
natomiast Tomasz Pilch (89 m – 95,2 pkt.) zakończył rywalizację 
na 49. pozycji. Wygrał Niemiec Karl Geiger (106 i 99 m – nota 
253,6 pkt.) przed Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem (105 
i 98,5 m – nota  253,2 pkt.) i swoim rodakiem Richardem Freita-
giem (103,5 i 97,5 m – nota 248,7 pkt.).         (luki)

WIELKIE SKAKANIE I TRIUMF POLAKÓW
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KALENDARIUM IMPREZ
10–11 sierpnia (sobota–niedziela) – III Międzynarodowa Noc Zbójni-

ków – Skolnity
10–11 sierpnia (sobota–niedziela) – Letni Puchar Kontynentalny w sko-

kach narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza
10–11 sierpnia (sobota–niedziela) – Górski Festiwal Piwa – Schronisko 

na Przysłopie
10, 17, 24, 31 sierpnia (sobota) – Wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie 

– Plac Hoffa (zbiórka)
11 sierpnia (niedziela) – Wiślańskie Dni Muzyki Organowej – Kościół 

ewangelicko–augsburski Ap. Piotra i Pawła
12–15 sierpnia (poniedziałek–czwartek) – Międzynarodowy Plener 

Rzeźbiarski w ramach projektu „Wisła, Jabłonków – razem możemy więcej” 
– Plac Hoffa

13 sierpnia (wtorek) – Tenisowe Lato 2019 – Boisko wielofunkcyjne w 
Centrum oraz boiska szkolne w Głębcach i Malince

14 sierpnia (środa) – Kortez Holiday Tour – Amfiteatr im. Stanisława 
Hadyny (impreza biletowana)

15 i 17 sierpnia (czwartek i sobota) – Akcja Przewodnik Czeka – Plac 
Hoffa (zbiórka)

15 sierpnia (czwartek) – Lato z Filharmonią – Amfiteatr im. Stanisława 
Hadyny

16–18 sierpnia (piątek–niedziela) – Impreza „Obrazy i Dźwięki” – Cen-
trum Wisły

16–18 sierpnia (piątek–niedziela) – Międzynarodowy Plener Rzeźbiar-
ski – Skolnity

17 sierpnia (sobota) – Bitwa o samotną górę – Skolnity
17–18 sierpnia (sobota–niedziela) – Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa 

UKS Wisła – Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „Start”
24 sierpnia (sobota) – Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego – 

Schronisko na Przysłopie
24 sierpnia (sobota) – Dirty Party II – Tor offroad Pod Piramidą
24–25 sierpnia (sobota–niedziela) – XX Wiślaczek Country – Plac Hof-

fa i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
25 sierpnia (niedziela) – Wycieczka osiedlowa na Girową – Nowa Osada
30 sierpnia–1 września (piątek–niedziela) – Dni Wisły (30.08 – koncert ZpiT 

„Śląsk”, 31.08 – koncer zespołu „DeMono”) – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
7 września (sobota) – Narodowe Czytanie – Miejska Biblioteka Publiczna
7–8 września (sobota–niedziela) – Dożynki – Plac Hoffa i Amfiteatr im. 

Stanisława Hadyny

Więcej imprez i szczegóły na stronie www.wisla.pl i na plakatach.

Dziwoki Wiśloki
JO ŻECH SIE NA WISŁACH ŁURODZIŁ.

DYĆ ŻECH TU ISTO WSZYCKI 
CHODNICZKI JUŻ SCHODZIŁ!

MOJI ŁOJCOWIE?  TEŻ SIĘ TU RODZILI,
A MOJI STARZICY Z WISEŁ POCHODZILI.

WIŚLAŃSKO DZIEDZINA – LENIJÓ ŁODDZIELÓNO.
INACZYJ TA RZÓNDZÓ ZA TÓ DRUGÓ STRÓNÓ!

JO WIE, TA TEŻ MAJÓ PJEKNE WIDOKI,
…JENY ŁUNY MI NIE SŁÓŻÓ, 

BOCH WIŚLÓN DZIWOKI!

Dobry. Powje Wó, że mje tak chrómsko mjerziało łod łostatnigo razu, 
żech sie tak szkarednie zachowoł i nic ło sobie nie łopowiedzioł, że chcio-
łech Was pjeknie pytać cobyście mi wyboczyli i temu też napisołech dzi-
sio na poczóntku te rymowanke ło mnie na prziwitani. A jak żech sie pote 
kapke nad te zastanowioł, to uznołech, że to je kumału ło wszystkich Wi-
ślokach, ale tych rodowitych, nie przikludzónych. Dlo nas: łod Czantoryje 
zaczeno sie świat, za Malinowe je do Polski, na północy – Breniocy, na 
połedniu – Istebniocy. Wszendzi jakosi inaczyj żyjó i inaczyj rzóndzó. A 
nó tu na tych Wisłach je nejlepij. I choć sie wściekle kiszemy w te swoim 
zofcie, ale jak by trzabyło chocioż kónsek szłapy za te wiślańskó lenije 
wystyrczyć, to chruza kany, aż człowieka kansi w postrzodku tak kapke 
łokruszo! Jo wje, że insi choćby się wściykli nie só w stanie za żodne 
skarby światowe tego pojóńć, ale na smiłowani, dyć naszej rzeczy idzie sie 
choć kapke nałuczyć! I po to isto bydzie sie kulać ta rubryka łoto. Może 
kjery przez to moje pisani, kapeczke ten nasz wiślański lepij pojnie. 

Na dzisio to tela. Na koniec przipóminka dlo wszystkich lufciorzi: 
Nie zapómnijcie, że my tu RZÓNDZEMY! Ale z władzó to ni mo nic 
wspólnego! Za miesiónc bydemy dalij te gadke smyczyć i jak się łudo to 
kapeczke wiencyj ło rzóndzeniu se porzóndzemy!

Dziercie sie jako chcecie, a nejlepij jak byscie sie tego utworu z po-
czóntku nauczyli na spamieńć !!

Chłop z Doliny

Genetyka autochtonika
W WIŚLE JA SIĘ URODZIŁEM

KAWAŁ ŻYCIA TAM SPĘDZIŁEM
MOI PRZODKOWIE TEŻ SIĘ TAM RODZILI

ICH OJCOWIE TAKŻE Z WISŁY POCHODZILI.
WIŚLAŃSKIE DOLINY LINIĄ ODDZIELONE

PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE 
 DIALEKTY ZMIENIONE!

CÓŻ MNIE TO OBCHODZI, 
ŻE TAM ŁADNIE TAKŻE

SKORO JA WIŚLAŃSKO–SPECYFICZNY WSZAKŻE!

Dzień dobry Szanowni Czytelnicy „Echa”. Powiem szczerze, że mia-
łem troszkę wyrzutów od ostatniego razu, że mimo wszystko wypadało 
się Wam przedstawić. Postanowiłem zatem naprawić to haniebne faux pas 
opisując siebie na wstępie za pomocą takiej lekkiej wierszowanej formy. 
Zupełnie przy okazji wierszyk ten nakreśla również pewien obraz naszej 
Wiślańskiej populacji, w każdym razie tej autochtonicznej jej części. (My 
Wiślanie) Żyjemy sobie od pokoleń na tych 100 kilometrach kwadrato-
wych z hakiem i jest w nas jakiś genetycznie wbudowany lęk przed wy-
stawianiem nosa poza tę cienką niewidzialną granicę. Nie czas się jed-
nak dzisiaj nad tym zbytnio rozwlekać. Tak po prostu wielu z nas ma i 
odziedziczyło to z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Mamy swoją 
specyficzną mentalność. Jesteśmy pracowici, oszczędni i bardzo gościnni, 
choć jednocześnie mocno zdystansowani. Mamy jeszcze coś wyjątkowe-
go – naszą wiślańską odmianę gwary. Jednak posługiwanie się „mową 
ojców” rodzi często wiele nieporozumień w kontakcie z „resztą świata”. 
Dlatego też między innymi jest ta rubryka. Będzie trochę nauki i trochę 
zabawy. Trochę w języku urzędowym, a trochę w narzeczu Hany i Ma-
reny, a także Jónka, Jozefa, Jadama, Rudka, Milki, Jewki, Zuzki i Nelki. 

A na dzisiaj proszę zapamiętać jedno: U nas „rzóndzić” nie znaczy 
władać, tylko mówić, tak po prostu…Przecież ponoć warto rozmawiać ?!   

Pozdrawiam serdecznie z Wisły ! 


