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5 grudnia Wisłę odwiedzili Mikołajowie i Mikołajki z kijami do 
nordic walkingu, którzy przybyli z całej Polski, by móc wziąć udział 
w IV Mikołajkowym Marszu Nordic Walking. Uczestnicy mieli do 
wyboru trzy urozmaicone trasy.

Najkrótsza trasa, przeznaczona głównie dla najmłodszych, liczy-
ła 5 km i biegła przez Park Kopczyńskiego, bulwary Wisły, Czajkę, a 
następnie do remizy strażackiej OSP w Jaworniku. Trasa średnia – 10 
km, biegła w stronę Dziechcinki, skąd grupa wspinała się na Skolnity, 
by następnie zdobyć Soszów i dotrzeć na metę przy remizie. Z kolei 
najdłuższa trasa – 15 km, biegła przez Głębce na Stożek, Cieślar i 
Soszów. Na mecie w strażnicy na uczestników czekał gorący posiłek 
oraz biesiada mikołajkowa z Bernadetą Kowalską i jej Przyjaciółmi. 

Wśród maszerujących wyróżniono:
– najstarszych uczestników: Henryka Krawczyka z Bielska–Bia-

łej, Piotra Kuczę z Zabrza, Bernarda Grzywacza z Bytomia, Zbignie-
wa Jaworskiego ze Skoczowa, Danutę Wieczorek ze Skoczowa, Ire-
nę Grzywacz z Bytomia, Bogusławę Wolską z Wisły i Annę Buń ze 
Skoczowa,

– najmłodszych uczestników: Nelę Szewczyk z Gliwic i Adasia 
Bestwinę z Wisły (urodzonych w 2013 r.),

– aktywnych najmłodszych uczestników, którzy pokonali samo-
dzielnie trasę (nagrodą specjalną): Krzysztofa Serwecińskiego z Wi-
sły i Katarzynę Adamiec z Rybnika,

– uczestnika z najdalszego zakątka Polski: Przemysława Kru-
kowskiego ze Słupska,

– najliczniejszą grupę zorganizowaną: „Turbo Ślimoki” (Wisła, 
Zabrze, Słupsk), „Włóczykije” (Skoczów, Bielsko–Biała), Często-
chowa oraz Wieszowa,

– najliczniejszą rodzinę: Państwo Bestwina z Wisły.
Nagrody ufundowane przez Sponsorów wręczał burmistrz Wisły 

Tomasz Bujok wraz z dyrektorem Wiślańskiego Centrum Kultury 
Marią Bujok. Następnie do późnych godzin nocnych trwała wspólna 
biesiada.

Wiślańskie Centrum Kultury dziękuje Sponsorom za pomoc w 
organizacji imprezy. Oto oni: Odlo i Viking, Hotel Podium, Hotel 
Gołębiewski, Ośrodek Wczasowy Beskidy, Wyciąg Narciarski Pa-
sieki, Wyciąg Narciarski Skolnity, Snow&Bud Dariusz Kędzior, 
Brodacki FotoStudio, Cukiernia Delicje, Cukiernia U Janeczki i Wy-
pożyczalnia Jonidło. Wszystkich już dziś zapraszamy na następny, 
jubileuszowy V Mikołajkowy Marsz Nordic Walking. Tradycyjnie w 
czapkach mikołajkowych i świątecznych przebraniach.

Barbara Niemczyk

MIKOŁAJE Z KIJKAMI
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PROMOCJA 2015
W minionym roku Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Wiśle podjął szereg działań, mających na celu 
promocję naszego miasta. Polegały one na prowadzeniu kampanii re-
klamowych w mediach ogólnopolskich, regionalnych i branżowych oraz 
organizacji ciekawych imprez sportowo–turystycznych, cieszących się 
dużym zainteresowaniem mediów.

Do największych kampanii medialnych należy zaliczyć 7–dniową 
emisję dwóch spotów dotyczących turystyki ekstremalnej i rodzinnej w 
kanałach TVN Media, kampanię reklamową Wisły i Merint Village w Ra-
diu Zet, czy udział w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP1. Ponadto 
Wisła promowała się w takich mediach, jak: RMF FM, Radio Eska, Ra-
dio Katowice, TVP Katowice, TVP Kraków oraz internetowej platformie 
TVP. Głównym tematem promocji była zimowa oferta naszego miasta. 
Wisła obecna była również na łamach prasy lokalnej i regionalnej, a także 
branżowej. Nasze miasto zaistniało również w Internecie. Wisła jest człon-
kiem Klubu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, dlatego informa-
cje z Perły Beskidów pojawiały się także w serwisach PAP. Dodatkowo 
promocja miasta była prowadzona również w Onet Zumi.

W ubiegłym roku w Wiśle zorganizowano wiele atrakcyjnych imprez, 
które ściągnęły do naszego miasta turystów i dziennikarzy. Bieg po Nowe 
Życie z koncertem Szymona Wydry i zespołu Carpe Diem, Diverse Down-
hill Contest – Mistrzostwa Europy, Bike Maraton i Super Bieg, Uroczystość 
przekazania Flagi UE, Śląskie Smaki, Działania Beskidzkiej 5 oraz Puchar 
Radia ZET i Beskidzkiej 5 – to największe imprezy pod kątem organizacyj-
nym i finansowym, jakie podejmował Referat PTKS w roku ubiegłym. Było 
ich znacznie więcej, jednak wymieniamy tylko te najgłośniejsze.

W roku 2016 Urząd Miejski w Wiśle będzie podejmował kolejne dzia-
łania mające na celu promocję i prezentację oferty turystycznej Wisły.

 Ewa Zarychta – Kierownik Referatu PTKS

SŁOWO OD BURMISTRZA
Co z apteką i budynkiem dworca PKP?
Zanim przedstawię wszystkim mieszkańcom naszego miasta in-

formację na temat aktualnej sytuacji na dworcu kolejowym w Wiśle 
Centrum pozwólcie mi sprostować krążące, nieprawdziwe informa-
cje na temat apteki „Pod Arkadami”. 

Pomieszczenia apteki stanowią własność miasta i wynajęte były 
na czas nieokreślony prowadzącym tę placówkę osobom. W obecnej 
kadencji nie zmieniano warunków najmu lokalu, ani stawek ustalo-
nego wcześniej czynszu. Ani ja, jako burmistrz, ani Rada Miasta nie 
podejmowaliśmy żadnych działań mających na celu rozwiązanie spo-
rządzonej umowy, a współpracę z prowadzącym aptekę i współpra-
cownikami oceniam bardzo dobrze. Właściciel apteki przechodził na 
emeryturę i z własnej inicjatywy wypowiedział miastu umowę najmu 
lokalu. Przejmujący aptekę nowy właściciel nie był zainteresowany 
jego dalszą dzierżawą. Powodem była możliwość wynajmu lokalu 
przy bardziej uczęszczanej przez pieszych ulicy 1 Maja oraz brak par-
kingu dla klientów w bezpośrednim sąsiedztwie apteki. 

Dotychczasowemu najemcy i pracownikom dziękuję za wielo-
letnią współpracę. W zwolnionym lokalu pod arkadami planujemy 
zorganizować biuro podawcze i punkt informacji turystycznej. Po-
mieszczenia te są bardziej dostępne, a informacja turystyczna będzie 
bardziej widoczna i może funkcjonować w godzinach niezależnych 
od otwarcia innych instytucji.

Zaraz po rozpoczęciu pracy na stanowisku burmistrza chciałem 
zapoznać się z aktualnym stanem prawnym nieruchomości stano-
wiących własność Gminy. Okazało się, że brak jest jakichkolwiek 
dokumentów budowlanych dotyczących zakupionego przez miasto 
dworca PKP. Nie było projektu obiektu, planów, ani inwentaryzacji. 
Teren dworca należał do PKP i był terenem wyłączonym z jakich-
kolwiek prac planistycznych. Należało więc przystąpić do opraco-
wania planu zagospodarowania przestrzennego, który jest podsta-

wowym dokumentem niezbędnym do 
opracowania projektów budowlanych. 
Niemożliwe było wcześniejsze zakoń-
czenie prac związanych z zagospoda-
rowaniem przestrzennym z uwagi na 
fakt, że do końca listopada 2015 roku 
brakowało informacji o ostatecznym 
przebiegu drogi wojewódzkiej w ob-
rębie dworca PKP. Obecnie kończone 
są prace nad planem zagospodarowania 
przestrzennego, a jednocześnie opraco-
wano dokumentację inwentaryzacyjną 
oraz koncepcję zagospodarowania budynku dworca. Po uchwaleniu 
planu możliwe będzie opracowanie projektu zagospodarowania cało-
ści terenu, projektu budowlanego i otrzymanie stosownych zezwoleń. 
Prace związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji wymagają 
wielu konsultacji i uzgodnień (między innymi z konserwatorem za-
bytków, PKP, ochroną środowiska, zarządami dróg, gazownią, ener-
getyką, wodociągami, telekomunikacją, itp.), więc potrwają zapewne 
do końca 2016 roku. W budynku dworca planowana jest działalność 
usługowa. Chcemy też stworzyć tam warunki do prowadzenia dzia-
łalności przez funkcjonujące w mieście organizacje i stowarzyszenia. 
Zapewniam Państwa, że nie zaniedbaliśmy spraw dworca i nie są one 
dla nas obojętne. Niektórych  rzeczy jednak nie jesteśmy w stanie 
„przeskoczyć”. Zrobię wszystko co będzie możliwe, aby te prace 
przebiegały prawidłowo i nie utknęły w jakimś punkcie. Proszę więc 
wszystkich o zrozumienie i cierpliwość za co już z góry dziękuję.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Sku-
rzok, 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!

Z PRAC RADY MIASTA WISŁA
W grudniu podczas obrad Komisji Rada Miasta Wisła zajmo-

wała się m.in.: ustaleniem planu prac poszczególnych Komisji 
w roku 2016, podsumowaniem pracy rocznej i analizą realizacji 
wniosków oraz opiniowaniem projektu budżetu na rok 2016.

Sesja Rady Miasta odbyła się 17 grudnia. Pierwszym tema-
tem sesji było zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę na terenie Miasta Wisła na okres od 1.2.2016 r. do 
31.1.2017 r. Taryfę, która na terenie administrowanym przez 
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej wzrasta o 6 groszy, zatwierdzo-
no stosunkiem głosów 12 „za” i 2 „wstrzymujące się”.

Głównym punktem sesji było przyjęcie uchwały w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały 
budżetowej na rok 2016. Tą pierwszą Rada Miasta przyjęła w 
głosowaniu 13 „za” i 1 „wstrzymujący się”. Z kolei po przed-
stawieniu projektu uchwały budżetowej, odczytaniu opinii po-
szczególnych Komisji Rady Miasta Wisła, odczytaniu opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie 
uchwały budżetowej i opinii RIO w sprawie możliwości sfi-
nansowania deficytu, przedstawionego w projekcie budżetu, 
zgłoszeniu poprawek Burmistrza Miasta oraz dyskusji nad pro-
jektem uchwały budżetowej, Rada Miasta Wisła jednogłośnie 
(14 „za”) uchwaliła budżet miasta na rok 2016.

Podczas grudniowej sesji Rada Miasta ustaliła plan pracy 
Rady Miasta Wisła na rok 2016 (13 „za” i 1 „wstrzymujący 
się”), a następnie podjęła uchwały:

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dota-
cji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie dzia-
łalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 
w Bielsku–Białej (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziała-
nia Narkomanii na rok 2016 (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 (jed-
nogłośnie),

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2015 (jednogłoś-
nie),

– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wi-
sła (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 25 sierp-

nia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po-
życzki na warunkach preferencyjnych dla zadania pn. „Rozbu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomera-
cji Wisła – etap III. Działanie 1. Budowa urządzeń kanalizacji 
sanitarnej. Działanie 2. Uszczelnianie kanalizacji sanitarnej. 
Działanie 3. Budowa urządzeń wodociągowych (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 
2010 r. w sprawie Zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po-
życzki na warunkach preferencyjnych na zadania pn.: „Budo-
wa wodociągu w Wiśle Jaworniku” w ramach przedsięwzięcia 
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
aglomeracji Wisła – etap III” (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (13 
„za”, 1 „wstrzymujący się”),

– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych 
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejsco-
wej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),

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

– w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej 
na rok 2016 (jednogłośnie),

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja 
osadnika na oczyszczalni ścieków Wisła Jawornik” (jedno-
głośnie),

– w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta 
Wisła (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”).

Następnie Rada Miasta Wisła jednogłośnie przyjęła uchwa-
ły ogłaszające teksty jednolite.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Witając Nowy Rok, miejmy nadzieję ze śnieżną pogodą odpowia-

dającą porze roku, przypominam wszystkim mieszkańcom o potrzebie 
parkowania pojazdów na terenie swoich posesji, poza ulicami, aby nie 
utrudniać akcji odśnieżania. Proszę właścicieli pensjonatów i kwater pry-
watnych o bieżące odśnieżanie posiadanych miejsc parkingowych, aby 
goście nie byli zmuszeni do parkowania swoich pojazdów na ulicy. To 
bardzo utrudnia prace służbom odśnieżającym nasze miasto, a właścicieli 
aut zmusza do dodatkowej pracy, związanej z wydostaniem pojazdu z 
zagarniętego śniegu.

Podczas pełnienia służby obserwujemy mieszkańców wypalających 
pozostałości roślinne po uprzątnięciu posesji czy po wycinkach drzew. 
Ponownie informuję, iż czynność taka jest zabroniona. Przypominam 
właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów 

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW  
TRANSPORTU

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

Rodzaj samochodu Dopuszczalna masa całkowita w tonach 

 
powyżej 

3,5 do 5,5 
włącznie 

powyżej 
5,5, do 

9 włącznie 

powyżej 9 i 
mniej niż 12 

 Stawka podatku w PLN 
samochody wyprodukowane 

w roku 2000 i wcześniej 696 1.080 1.248

samochody wyprodukowane po 
roku 2000 672 1.008 1.200

b) równej lub wyższej niż 12 ton 
Dopuszczalna masa całkowita (2 osie) 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
równoważne 

Inny system 
zawieszenia osi 

 Stawka podatku w PLN 
12 15 1.848 2.088
15  2.088 2.544

(3 osie) 
 Stawka podatku w PLN

12 19 2.400 2.544
19 23 2.520 2.640
23  2.568 2.808

(4 osie i więcej) 
 Stawka podatku w PLN 

12 27 2.568 2.688
27 29 2.616 2.808
29  2.688 3.024

– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uży-
wania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów: 

– od 3,5 tony i poniżej 12 ton 
Rodzaj ciągnika Ciągniki wyprodukowane 

 w 1995 r. 
i wcześniej po 1995 roku 

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 7 ton 840 720

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej – 
powyżej 7 ton i poniżej 12 ton 1.080 840

 
b) równej lub wyższej niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 

pneumatyczne lub 
podobne 

Inny system 
zawieszenia 

osi 
 Stawka podatku w PLN 

12 25 1.344 1.560
25 31 1.560 1.920
31 36 włącznie 1.752 2.184

powyżej 36  1.944 2.424

3 osie i więcej 
 Stawka podatku w PLN 

12 36 włącznie 1.896 2.208
powyżej 36  2.568 3.096

 
Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-

dają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podat-
nika podatku rolnego 

– przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 
1.392 PLN 

– przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 – 1.176 
PLN 

Przyczepy, lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posia-
dają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez 
podatnika podatku rolnego 

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 1 oś 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 
pneumatyczne 
lub podobne 

Inny system 
zawieszenia osi 

 Stawka podatku w PLN 
12 25 1.080 1.320
25  1.344 1.728

2 osie 
 Stawka podatku w PLN 

12 28 1.200 1.440
28 33 1.320 1.536
33 36 włącznie 1.440 1.800

powyżej 36  1.560 2.112
3 osie i więcej 

 Stawka podatku w PLN 
12 36 włącznie 1.440 1.800

powyżej 36  1704 2.184
 
Autobusy 

 Autobusy 

Autobusy w zależności od liczby miejsc 
do siedzenia poza miejscem kierowcy
Mniejszej niż 

22 miejsc
Równej lub wyższej 

niż 22 miejsc
Stawka podatku w PLN 

autobusy wyprodukowane 
w roku 2000 i wcześniej 1.368 2.016

autobusy wyprodukowane po 
roku 2000 1.320 1.896

Burmistrz Miasta Wisła zachęca do składania dokumentów 
podatkowych w formie elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną 
skrzynkę podawczą. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wisła w zakładce „PODATKI I OPŁATY LO-
KALNE / 2016”.

Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisły

(liści, traw, drobnych gałęzi, itp.). Właściciel nieruchomości powinien 
kompostować odpady zielone we własnym zakresie i przekazać je przed-
siębiorcy odbierającemu odpady komunalne w wyznaczonym terminie, 
lub samodzielnie dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ul. Ustrońskiej 1 (czynny w poniedziałki, środy, piąt-
ki w godzinach 6:00–17:00, oraz w sobotę w godzinach 8:00–15:00). 
Przy przekazaniu odpadów należy okazać kartę z numerem identyfika-
cyjnym. Wszystkim mieszkańcom i właścicielom posesji przypominam, 
że wypalanie liści jest procederem nielegalnym, jest wykroczeniem i 
może skutkować nałożeniem grzywny do 500 zł. Ponadto informuję, 
że w budynkach, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, 
konieczne jest podpisanie odrębnej umowy na wywóz śmieci wytworzo-
nych w wyniku prowadzenia działalności. Prowadzący działalność zobo-
wiązany jest do przekazywania odpadów regularnie, by nie dopuścić do 
przepełnienia kontenerów czy pojemników na śmieci.

Wojciech Pliszczyński – Straż Miejska
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Wiadomości

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
na lata 2016–2024 oraz Budżet 

na rok 2016
Rada Miasta Wisła na sesji w dniu 17 grudnia 2015 roku podjęła 

Uchwałę Budżetową na rok 2016 oraz uchwałę w sprawie aktualiza-
cji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wcześniej wszystkie komisje 
Rady Miasta zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał, nie wnosząc 
jakichkolwiek uwag ani nie składając żadnych wniosków o zmiany. 
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach również 
były pozytywne.

Projekty uchwał opracowane zostały zgodnie z przepisami usta-
wy o finansach publicznych, która wprowadziła bardzo restrykcyj-
ne dla gmin ograniczenia m.in. co do zaciągania długu publicznego, 
rocznych kosztów obsługi tego długu oraz relacji dochodów bieżą-
cych i wydatków bieżących. Skutkują one koniecznością odpowie-
dzialnego, strategicznego zarządzania realizacją obligatoryjnych 
bieżących zadań własnych gminy i optymalnym doborem wydatków 
inwestycyjnych, które przyczynią się do racjonalizowania kosztów 
utrzymania istniejącej infrastruktury, jednocześnie stwarzając możli-
wości dalszego rozwoju. 

Przyjęty budżet na rok 2016 charakteryzuje się następującymi 
wielkościami:

dochody 39.623.510,00 PLN, w tym bieżące 38.084.310,00 PLN;

wydatki 43.894.678,00 PLN, w tym bieżące 37.067.678,00 PLN;

przychody 5.188.168,00 PLN, 
tj. emisje serii A16 i B16 obligacji komunalnych, poten-
cjalny kredyt bankowy;  

rozchody 917.000,00 PLN, 
tj. spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek;

deficyt 4.271.168,00 PLN, 
finansowany kolejnymi seriami obligacji komunalnych 
oraz potencjalnym kredytem bankowym;

zadłużenie wzrost o 4.271.168 PLN,
skala wzrostu zależna jest od wykonania budżetu za rok 
2015. Ponadto przewiduje się umorzenie części zaciągnię-
tych w latach ubiegłych pożyczek, co spowoduje znaczne 
obniżenie zadłużenia, lub jego redukcje.

Planowane dochody roku 2016 są niższe od ubiegłorocznych o 
ponad 1,1 mln PLN, przy czym w zakresie dochodów bieżących prze-
widuje się spadek ok. 15 tys. PLN, a w zakresie dochodów majątko-
wych o niespełna 1,09 mln PLN (związane jest to m.in. z faktem, że 
większość dotacji unijnych została już przekazana gminie). 

Planowane wydatki roku 2016 są wyższe od ubiegłorocznych o 
ok. 650 tys. PLN, przy czym wydatki bieżące zredukowano o ponad 
0,6 mln PLN, a majątkowe wzrosną o niespełna 1,3 mln PLN. Na 
przygotowanie i realizację inwestycji zaplanowano niespełna 16% 
wszystkich wydatków (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 
ok. 5%), przy czym najbardziej kosztownymi inwestycjami będą: 
modernizacje dróg i mostów gminnych (1 mln PLN),  termomoder-
nizacje budynków użyteczności publicznej (1 mln PLN), budowa 
wodociągów w ramach inicjatyw lokalnych (0,5 mln PLN), wspar-
cie mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (0,5 
mln PLN), modernizacja oświetlenia ulicznego (0,5 mln PLN), bu-
dowa boisk w Czarnem (0,4 mln PLN) oraz modernizacja oczysz-
czalni ścieków (0,35 mln PLN). Ponadto przewidziano ponad 35 
zadań inwestycyjnych o niższych wartościach.

Pośród wydatków bieżących największą pozycję w budżecie 
miasta na rok 2016 stanowią wydatki na oświatę w kwocie ponad 
12,2 mln PLN. Na jej funkcjonowanie  gmina otrzyma subwencję 
oświatową z budżetu państwa w kwocie 6.036.016 PLN, przy czym 
nie wyodrębniono części, która może zostać wydana wyłącznie na 
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
(dzieci niepełnosprawne). Kwota ta stanowi zabezpieczenie tylko dla 
51,67% wydatków bieżących na wiślańską oświatę (w roku ubiegłym 
51,43%). Subwencja nie wystarcza nawet na pokrycie wynagrodzeń 
pracowników – stanowi tylko 63,75% ich wysokości, przy poziomie 
ubiegłorocznym 61,30% .

Budżet miasta obejmuje również udzielenie dotacji w łącznej 
kwocie ponad 2,6 mln PLN, przy czym w największym stopniu do-
tyczą one Wiślańskiego Centrum Kultury (1 mln PLN), Miejskiej 
Biblioteki Publicznej (0,52 mln PLN), Wiślańskiego Stowarzyszenia 
Sportowego (0,42 mln PLN), niepublicznych przedszkoli w Jaworni-
ku i na ul. Lipowej (0,36 mln PLN). Przewiduje się również granty 
dla stowarzyszeń (0,11 mln PLN), dotacje dla właścicieli wiślańskich 
nieruchomości z przeznaczeniem na ochronę środowiska (0,1 mln 
PLN – przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacji 
sanitarnej, usuwanie azbestu) oraz dofinansowanie remontów dróg 
powiatowych (0,1 mln PLN).

Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w za-
kładce „Budżet miasta”, co umożliwia zapoznanie się ze szczegóło-
wymi ich ustaleniami.         Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła

ANDRZEJ DUDA NA ZADNIM GRONIU
11 grudnia prezydent Andrzej Duda przyjął w rezydencji na Za-

dnim Groniu w Wiśle prezydenta Łotwy Raimondsa Vejonisa. Była 
to wizyta nieoficjalna.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką kolejny raz pojawił 
się w Wiśle. Tym razem gościł w swych progach prezydenta Ło-
twy. Spotkanie przebiegało w luźnej atmosferze, nie zabrakło także 
góralskiego akcentu w postaci beskidzkiej kapeli. Prosto z Wisły, 
13 grudnia, prezydent Duda udał się do Katowic, by w 34. rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego, złożyć wieniec przed pomnikiem 
poległych Górników Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”.

Była to druga wizyta pary prezydenckiej w Beskidach. 
Pierwszy raz Andrzej Duda wraz z małżonką przebywał w Wiśle 
końcem października. 31 października przyjmował duchownych 
ewangelickich w Zameczku oraz uczestniczył w nabożeństwie 
w ewangelickim kościele w Starym Bielsku. Podczas swojej 
wizyty w naszym regionie prezydent wybrał się także na krót-
ką wycieczkę na Trójstyk oraz odwiedził parafię ewangelicko–
augsburską w Szczyrku Salmopolu. Para prezydencka wyjechała 

wtedy z Wisły oczarowana beskidzką rezydencją i zapowiadała 
kolejne wizyty.  

Trzeci pobyt prezydenta Dudy miał miejsce na przełomie roku. 
Pod koniec grudnia para prezydencka znów odwiedziła swoją wi-
ślańską rezydencję i ponownie była to prywatna, nieoficjalna wizyta. 
Głowa państwa przebywała w Beskidach do początku stycznia. Cze-
kamy więc na kolejne odwiedziny w naszym mieście!               (luki)
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Wieści z biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Jana Śniegonia  

uprzejmie informuje, że w Nowym Roku 2016 roku biblioteka 
będzie czynna zgodnie z godzinami otwarcia oraz w soboty 

9 i 23 stycznia. Zapraszamy!
Pierwsze spotkanie grupy dyskusyjnej w Nowym Roku 

odbędzie się 26 stycznia (wtorek) o godz. 16.00. 
Temat: O przeszłości i przyszłości kina w Wiśle.

Biblioteka poleca
Marek Borucki, Wielcy zapomniani Pola-

cy, którzy zmienili świat, Wydawnictwo Sport 
i Turystyka – MUZA SA, Warszawa 2015.

Osiągnęli światową sławę, w Polsce są mało znani lub w ogó-
le zapomniani. Tak można powiedzieć o wielu wybitnych Polakach, 
którzy otrzymywali prestiżowe wyróżnienia, byli zapraszani na 
światowe konferencje, występowali w najsłynniejszych salach kon-
certowych świata, a niektórzy byli wielokrotnie nominowani do Na-
grody Nobla. Wybitnych rodaków odkrywa w swojej książce Marek 
Borucki i przybliża sylwetki naukowców, inżynierów, konstrukto-
rów, malarzy, kompozytorów i pisarzy. W największych salach kon-
certowych grywane są utwory polskiego kompozytora, uznanego za 
jednego z najzdolniejszych muzyków XX wieku. Kim był genialny 
kompozytor z Leszna, autor słynnego „Requiem”, a także dyrektor 
muzyczny Metro Goldwyn Mayer? Zegarki firmy Patek są synoni-
mem prestiżu na całym świecie. Niewielu jednak wie, że twórcą tej 
marki był Polak – Antoni Patek. O wielu innych może nieświadomie 
pomijanych wielkich postaciach warto przeczytać!

Douglas Kennedy, Ta chwila, Wydawnictwo Świat Książki, 
Warszawa 2015.

Thomas Nesbitt, pięćdziesięcioletni amerykański pisarz, za spra-
wą otrzymanej przesyłki z Niemiec we wspomnieniach przenosi się 
do roku 1984, gdy w wieku 26 lat przybył do Berlina, którego głów-
nym punktem był w tym czasie dzielący to miasto mur. I właśnie o tym 
mieście miała powstać jego kolejna książka. Thomas znajduje pracę 
w amerykańskiej stacji radiowej w zachodniej części Berlina i wtedy 
dochodzi do nieoczekiwanego spotkania z kobietą, która pochodzi 
ze wschodniej części miasta. Rodzi się między nimi głębokie uczu-
cie. Petra postanawia opowiedzieć ukochanemu swoją traumatyczną 
historię, a on nie wahając się ani minuty decyduje się jej pomóc... 
Ta jedna chwila przynosi diametralne zmiany w jego życiu, które 
spowodowała osoba, której bezgranicznie zaufał i którą pokochał. Co 
się wydarzyło, że nagle związek Petry i Thomasa przestał istnieć? 
Co zawiera tajemnicza przesyłka, za pomocą której główny bohater 
odbył sentymentalną podróż w czasie? Zachęcamy do przeczytania! 
Biblioteka poleca!

Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz (nie) Bezpieczne Dorasta-
nie, Wydawnictwo Powergraph, Warszawa 2015. 

To już 14 część serii o polskich nastolatkach, którzy tym razem 
lądują w Londynie. Główni bohaterzy są trochę zwariowani, ale na 
pewno nieprzeciętni, za to zaś nieziemsko inteligentni. Cała przygo-
da zaczyna się dosyć niefortunnie, bo paczka znajomych zmuszona 
jest do zarobienia pieniędzy na jedzenie, lokum i bilet na metro. Do 
tytułowej trójki i tym razem dołącza Laura, a wszyscy razem nie-
chcący trafiają w sam środek afery. Akcja toczy się wartko, a całość 
od początku do końca jest przemyślana, tak że czytelnik angażuje się 
emocjonalnie w wydarzenia, które rozgrywają się na kartach książki. 
Szczerze polecamy! Oprac. MBP Wisła

Dzieci z Czarnego w bibliotece
„Witaj w mym królestwie” – to tytuł lekcji bibliotecznej, przygoto-

wującej do korzystania ze zbiorów biblioteki, w której udział wzięli ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Spotkanie odbyło 
się 2 grudnia, a rozpoczęto je od zwiedzania wypożyczalni dla dorosłych, 
dla dzieci i młodzieży, pracowni komputerowej i działu opracowań.

Kiedy dzieci zasiadły w pokoiku malucha, przybliżone zostały in-
formacje na temat działalności biblioteki, budowy książki oraz kultury 
czytania. Uczestnicy wysłuchali wiersza Józefa Czechowicza „Pada 
śnieg” i rozwiązali zagadkę logiczną. Zaprezentowany został również 
księgozbiór dla najmłodszych z wybranymi pozycjami z działu popu-
larno–naukowego, czasopisma dziecięce oraz atrakcyjne w swej formie 
książki: dźwiękowe, kontrastowe, obrazkowe i audiobooki. Nakreśleniu 
roli głośnego czytania posłużył teatrzyk kamishibai oraz historia z bajki–
rozkładanki pt. „Witajcie u Świętego Mikołaja”.

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle dziękuje za miłe 
spotkanie i czeka na kolejnych małych czytelników.             Monika Śliwka

NIE NUDZĘ SIĘ SOBĄ
3 grudnia w wiślańskiej bibliotece odbyło się ostatnie spotkanie dla 

osób 50+ w ramach projektu Fundacji Orange „akcja e–motywacja”. 
Tym razem na temat: „Nie nudzę się sobą”. 

– Z niewiadomych mi przyczyn nigdy się w życiu nie nudzę. I to 
właśnie jest strasznie nudne – powiedziała Zofia Czerwińska, poznanian-
ka, aktorka teatralna i filmowa, która była gościem specjalnym spotkania 
on–line. Charyzmatyczna i pełna energii, słynna z niebanalnego poczucia 
humoru i dystansu do siebie aktorka, znana jest z wielu kultowych ról. 
Widzowie pamiętają ją m.in. z serialu „Czterdziestolatek”, jako Panią Bal-
cerkową ze słynnej serii „Alternatywy 4”, Irenkę z „Misia”, uczestniczkę 
wyprawy w „Rejsie” i gosposię Karpielów w „Poszukiwany – Poszuki-
wana”. Wzięła udział w ponad 300 produkcjach filmowych i teatralnych. 

Ponadto Zofia Czerwińska jest miłośniczką zwierząt, a jej uczucie do 
czworonogów zaczęło się bardzo wcześnie. – Całe życie towarzyszył mi 
zapach psiej sierści. Wszystko zaczęło się wtedy, gdy tatuś włożył mi do 
dziecięcego kojca psiaka. Miałam wtedy półtora roku – mówi aktorka. 
Tak zostało po dziś dzień – Dżekuś odwdzięcza się swojej pani, jak tylko 
może. Pomagał jej pozbierać się po śmierci mamy, a teraz zapewnia jej 
towarzystwo. Jak sama mówi, „urodziła się dawno, w wyniku czego jest 
teraz w sile wieku, z przewagą wieku, ale zwolenniczką nowych techno-
logii aktywnie korzystającą z komputera i Internetu”.

Swoją fachową wiedzą podczas spotkania, które współprowadził, 
dzielił się jak zawsze psycholog i… skoczek spadochronowy Tomasz 
Kozłowski. Tym razem rozmawiano o optymizmie i sympatii… do sie-
bie, a także o ważnym temacie samotności i tym, w jaki sposób ją oswa-
jać. Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu i całego cyklu spotkań 
on–line w wiślańskiej bibliotece.          Wanda Kubień
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Zajęcia komputerowe w 2015 roku
Rok 2015 przyniósł zmiany nie tylko w wyglądzie zmodernizowa-

nych pomieszczeń biblioteki. W tym roku także zajęcia komputerowe 
zmieniły swoje oblicze. 

Oprócz nowoczesnej sali wyposażonej w 20 świetnych zestawów 
komputerowych z dostępem do Internetu, uczestnicy zajęć uczą się przy 
wykorzystaniu projektora i indywidualnej pomocy szkolącego. Pomimo 
organizacyjnych trudności w 2015 roku udało się przeprowadzić łącznie 
aż 27 spotkań, na których pojawiło się 98 osób. Kursanci mieli okazję za-
znajomić się z programami do edycji tekstów, drukować wyniki swoich 
prac wykonanych przy ich użyciu oraz doskonalić umiejętności „surfo-
wania” w Internecie.

Cała ekipa, mocno wyeksploatowana, chętnie udała się na przerwę 
świąteczno–noworoczną. Po Nowym Roku zapraszamy na kolejne zaję-
cia komputerowe w każdy wtorek o godz. 16.00. W kameralnym gronie i 
miłej atmosferze, często doprawionej szczyptą humoru, można szlifować 
swoje umiejętności komputerowe. Zapraszamy!              Sebastian Polok

„Malinczanie” w bibliotece
27 listopada w wiślańskiej bibliotece odbyło się drugie spotkanie 

z cyklu „Ocalić od zapomnienia”, poświęcone Ferdynandowi Pustówce. 
Przypadająca w tym roku 50. rocznica jego śmierci zainspirowała Kry-
stynę Pilch do przybliżenia sylwetki tego zasłużonego dla Wisły nauczy-
ciela, muzyka, etnografa, a przede wszystkim wielkiego społecznika.

Urodzony w 1894 roku Ferdynand Pustówka pochodził z rodziny 
o nauczycielskich tradycjach – jego ojciec, a także pięcioro rodzeństwa 
pracowało w oświacie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego 
podjął pracę w Szkole Ludowej w Górkach Wielkich. Wcielony do woj-
ska austriackiego podczas I wojny światowej walczył na froncie rosyj-
skim i włoskim, skąd wrócił jako inwalida, bez jednej nogi. Od 1920 r. 
rozpoczął pracę nauczyciela, a w 1926 r., po śmierci ojca, dotychczaso-
wego kierownika szkoły, objął jego funkcję.

Ferdynand Pustówka dał się poznać jako człowiek nietuzinkowy. 
Uczył patriotyzmu, prowadził pracę wychowawczą wśród dzieci i doro-
słych, a w szkolnej kronice notował wszystkie ważne wydarzenia kra-
jowe i lokalne. Mimo, iż sam był inwalidą, doceniał znaczenie sportu, 
gdyż w 1929 r. zorganizował pierwsze zawody narciarskie dla dzieci 
i dorosłych. Pozyskiwał też fundusze na wycieczki turystyczno–krajo-
znawcze, których był zwolennikiem. Muzyka była jedną z wielu jego 
pasji: prowadził chór szkolny, organizował kapele oraz uczył gry na in-
strumentach. Spisywał pieśni ludowe, wystawiał przedstawienia amator-
skie, do których sam komponował muzykę, tworzył sztuki i opowiast-
ki przedstawiane później przez młodzież na różnych uroczystościach. 
Po zakończeniu II wojny światowej przystąpił do remontu uszkodzonej 
szkoły. We wrześniu 1945 r. usunięto go z funkcji kierownika, ale po 
trzech latach wrócił na stanowisko. W 1962 r. przeszedł na emeryturę i 
zmarł trzy lata później. 

Spośród sztuk napisanych przez Ferdynanda Pustówkę zachowała się 
m.in. „Sielanka góralska z muzyką w 4 aktach z prologiem i epilogiem 
– Na tej naszej Wiśle pięknie, szumnie”. Jej fragmenty świetnie przed-
stawione przez Zespół Regionalny „Malinczanie”, prowadzony przez 
Alicję Pęcak, uświetniły spotkanie wspomnieniowe. Wśród uczestników 
nie zabrakło rodziny Ferdynanda Pustówki, dyrekcji szkoły, nauczycieli 
oraz rodziców młodych aktorów i mieszkańców doliny Malinka. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a Krystynie Pilch 
i Alicji Pęcak za pracę włożoną w przygotowanie spotkania.

Daria Rozner

O „Bolko” Kantorze w bibliotece
Podczas spotkania, które odbyło się 3 grudnia w wiślańskiej bibliote-

ce, po raz pierwszy na dużym ekranie wyświetlony został film. Projekcja 
odbyła się w nowej sali multimedialnej biblioteki.

Pomysłodawcą i scenarzystą dokumentu zatytułowanego „Bolko 
Kantor. Prawy prosty” jest Andrzej Drobik, który krótko wprowadził 
w tematykę i opowiedział o kulisach jego powstania. Trwająca 80 minut 
projekcja przybliżyła postać Adolfa „Bolko” Kantora, żyjącego w latach 
1910–1992 bokserskiego mistrza okresu międzywojennego, żołnierza 
armii Andersa, działacza na rzecz sportu i ochrony przyrody. Na ekra-
nie wspomnieniami o swym ojcu dzielili się córka Ewa i syn Zbigniew, 
jak również ponad dwadzieścia innych osób, które opowiadały o swoich 
spotkaniach z „Bolkiem”. 

Po filmie wywiązała się dyskusja, gdyż okazało się, że wśród widzów 
znalazły się osoby, które przed laty brały udział w imprezach sportowych 
organizowanych przez „Bolko” Kantora. Po spotkaniu można było także 
nabyć książkę autorstwa Andrzeja Drobika pod tytułem „Bolko Kantor. 
Prawy prosty”. Autorowi i wiślańskiej publiczności serdecznie dziękuje-
my za udział w spotkaniu.                  Daria Rozner

Teatrzyk dla maluchów
Z okazji Mikołajek 3 grudnia Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle 

zaprosiła dzieci z wiślańskich przedszkoli na spektakl w wykonaniu Studia 
Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii „ART–RE” z Krakowa. 
Wychowankowie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1, Przedszkola 
nr 2 i Przedszkola „Mały Smyk” mieli przyjemność zobaczyć i przeżyć 
przygodę z bohaterami baśni „Królowa Śniegu”.

Widowisko na podstawie jednej z najbardziej znanych opowieści 
Hansa Christiana Andersena wprowadziło małych widzów w iście zi-
mowy nastrój. Nie obyło się też bez Mikołaja, który na samym począt-
ku przywitał wszystkie dzieci obdarowując je uśmiechami i słynnym 
„Ho, ho, ho”. Już na wstępie aktorzy zachęcili dzieci do aktywności, 
zapraszając najmłodszych i najodważniejszych na scenę. Były wspólne 
tańce, zabawy i przymierzanie atrybutów bohaterów. Wartość przyjaź-
ni i pomagania innym zostały na tyle zaakcentowane, że dzieci oprócz 
walorów estetycznych wyniosły też cenne przesłanie, że warto być wy-
trwałym i dążyć do celu, dobro zawsze zwycięża, a prawdziwa przyjaźń 
przetrwa wszystko.

Na zakończenie dzieci poczęstowały się słodkościami i zrobiły sobie 
wspólne zdjęcia na scenie. Mamy nadzieję, że chwile spędzone w biblio-
tece na długo zapadną w pamięć, a najmłodsi sięgną po „Królową Śnie-
gu” w wersji książkowej.            Monika Śliwka
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Malarstwo Antoniego Konarzewskiego
Od 16 grudnia do końca stycznia w Muzeum Beskidzkim im. A. 

Podżorskiego w Wiśle można oglądać wystawę malarstwa Antoniego 
Konarzewskiego. Artysta prezentuje najnowsze prace, ale również te, 
które wiążą się z jego pracą dyplomową w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem prof. Teresy Kotkowskiej – Rzepeckiej 
(malarstwo) i prof. Henryka Ożóga (grafika) z 2011 roku. Prace za-
skakują dużymi formatami oraz dużym ładunkiem nowoczesności.

Artysta wpisuje się w wielopokoleniowe tradycje rodziny Kona-
rzewskich, która nieprzerwanie już prawie od wieku zajmuje się sztu-
ką na terenie Beskidu Śląskiego. Już Ludwik Konarzewski senior, jak 
i jego syn Ludwik Konarzewski junior, prowadzili szkoły artystycz-
ne, w których miejscowi górale zdobywali umiejętności. Obecnie 
dzieło kontynuuje Iwona Konarzewska i Antoni Konarzewski, pro-
wadząc szkółkę malarską w leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
w Istebnej – Dzielec pod patronatem Nadleśnictwa Wisła. Na zaję-
ciach dzieci poznają najróżniejsze tajniki malarstwa oraz ceramiki.

We własnych poszukiwaniach Antoni Konarzewski podejmuje 
różne tematy i stylistykę. Obecnie sięga po duże formaty, a rzeczy-
wistość przez jego pryzmat ujęta jest bardzo syntetycznie. Często 
maluje architekturę sakralną, m.in. drewnianą kapliczkę w Istebnej 
– Buczniku, którą zbudował jeszcze jego pradziadek, Ludwik Kona-
rzewski senior. Jej kubiczną sylwetkę lubi łączyć z różnymi formami 
abstrakcyjnymi. W innych ujęciach architektury sięga po podobne roz-
wiązania formalne, czasami rozbudowując je w tryptyk. Artysta lubi 
też temat lasu (być może z uwagi, że prowadzona przez niego edukacja 
łączy się z patronatem Nadleśnictwa Wisła). Las według Antoniego 
Konarzewskiego jest niemal zupełnie ubrany w abstrakcję geometrycz-
ną i niejednokrotnie dopiero tytuł wskazuje na właściwą interpretację. 
Kolejnym tematem podejmowanym przez artystę są owce i barany pa-
sące się na otwartych łąkach lub w zagrodach z „tynin”, czasem ujęte 
ekspresyjnie, innym razem – dekoracyjnie. Wszystkie obrazy intry-

gują czystymi barwami, w których 
nie ma miejsca na koloryt lokal-
ny (np. niebo może być różowe). 
Inne zaskoczenia mogą łączyć się 
z  niezmiernie płaskim widzeniem 
poszczególnych przedmiotów czy 
budynków, mimo że artysta wpro-
wadza w obręb kompozycji rożne 
typy perspektywy. 

Michał Kawulok           

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. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wysta-
wa czasowa: Malarstwo Antoniego Konarzewskiego.

Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od 
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855 
17 99. Wystawa stała prac „Grupy Twórców Wiślanie”.

Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. 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. Wystawa: Prace świąteczne Stowarzyszenia „Grupa Twór-
ców Wiślanie” i pracowników Urzędu Miasta. Dom Zdrojowy – czekola-
dowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Wystawa malarstwa Roberta Heczki „Zderzenie świateł” i ekspozycja stała.

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (wil-
la „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Eks-
pozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.

Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w 
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.

Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, 
czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660. 
Ekspozycja stała.

Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty 
w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja 
stała. 

Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgod-
nieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, 
tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.

Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna 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.

Stypendium Zuzanny Raszki 
podsumowane

9 grudnia w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego odbyło 
się spotkanie podsumowujące warsztaty „Tradycyjnej obróbki wełny, 
lnu, pierza” w wykonaniu Zuzanny Raszki. Pokazy zrealizowano w 
ramach stypendium z Funduszu Promocji Twórczości, w ramach pro-
gramu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkanie prowadziła Agata Janiec z Muzeum Beskidzkiego, 
która podziękowała stypendystce Zuzannie Raszce za wszystkie po-
kazy, oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum Gabrieli 
Polok–Otawie za promocję 
warsztatów w środowisku 
nauczycieli i wśród spo-
łeczności szkolnej. Pani 
Zuzanna dziękowała za 
liczny udział, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży, oraz 
osobom, które przyczyniły 
się do realizacji projektu.

W ramach Stypendium Zuzanny Raszki, w chacie „u Niedźwie-
dzia” przy Muzeum Beskidzkim, odbyło się 7 warsztatów obróbki 
wełny i 5 pokazów obróbki łodyg lnu przy użyciu tradycyjnych narzę-
dzi, oraz 5 warsztatów obróbki pierza. Zajęcia cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem, gdyż skorzystało z nich w sumie 1 333 osoby!

(luki)
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W dniach 12–13 grudnia na wiślańskim rynku odbył się trady-
cyjny Jarmark Świąteczny. Przez dwa dni, już od godzin porannych, 
była możliwość zakupienia wyjątkowych, ręcznie robionych produk-
tów świątecznych oraz domowych wypieków. 

Na dzieci czekała bezpłatna karuzela, malowanie twarzy oraz 
przejażdżki z Mikołajem na saniach. Po rynku spacerowały anioł-
ki, które rozdawały dzieciom słodycze. Zorganizowano warsztaty 
dla najmłodszych z lepienia ozdób choinkowych z masy solnej oraz 
tworzenia z bibuły aniołów na choinkę. Popołudniami odbywały się 
koncerty kolęd i pastorałek. W pierwszym dniu wystąpili: Wiślańska 

JARMARK ŚWIĄTECZNY
Orkiestra Dęta pod dyrekcją Henryka Itenra, Wiślańska Kapela Gó-
ralska oraz Męska Grupa Śpiewacza „Grónie”. Wśród widzów nie 
zabrakło chętnych, którzy wraz z wykonawcami śpiewali przepiękne 
kolędy. W drugim dniu jarmarku dla licznie zebranej publiczności 
kolędowali: Męska Grupa Śpiewacza „Wańcy”, Zespół „Sudarynja” 
z tradycyjnymi pastorałkami ukraińskimi i rosyjskimi, Zespół Re-
gionalny „Wisła”, orkiestra oraz Wiślański Zespół Kameralny WZK 
prowadzony przez Tadeusza Poloka. Wszystko odbyło się w świą-
tecznej atmosferze.

Barbara Niemczyk

Spotkanie z Mikołajem dla dzieci
5 grudnia w OSP Wisła Jawornik odbyło się mikołajkowe spot-

kanie dla dzieci zorganizowane przez Wiślańskie Centrum Kultury. 
Mikołaj, Elf, Śnieżynka i Królik wprowadzili najmłodszych w bajko-
wy świat, pełen zabaw i pozytywnego humoru. 

Dzieci tańczyły i śpiewały z mikołajkową ekipą. Na koniec każde 
dziecko otrzymało słodki upominek od Mikołaja i miało możliwość 
zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia. Spotkanie cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem, o czym świadczy obecność dzieci z sąsiednich 
miejscowości z Cieszyna, Ustronia i Istebnej.         Barbara Niemczyk

Wędrujące Mikołaje
Na początku grudnia do Wisły przybył Mikołaj ze swoją świtą: 

Śnieżynką, Bebokami i Kominiarzem. Odwiedził dzieci z przedszko-
li, a także Urząd Miasta, Muzeum Beskidzkie, Nadleśnictwo Wisła, 
piekarnie i cukiernie. Cała świta sprawdzała czy wszyscy byli w tym 
roku grzeczni, a następnie składała życzenia pomyślności na następ-
ny 2016 rok i częstowała słodkościami. 

Mikołaj powędrował również do sąsiednich miejscowości odwie-
dzając m.in. GOK w Istebnej oraz zaprzyjaźnioną firmę produkującą 
drewniane zabawki w Ustroniu. Mikołajkowa akcja jest organizowa-
na przez Wiślańskie Centrum Kultury, które w okresie przedświą-
tecznym pragnie serdecznie podziękować zaprzyjaźnionym instytu-
cjom oraz firmom za owocną współpracę.      (WCK)
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DZIEŃ Z FLETEM 
22 grudnia, w ramach obchodów jubileuszowych 50–lecia istnie-

nia Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle, 
w jego siedzibie odbył się koncert poświęcony fletom. Klasa ta rów-
nież obchodzi jubileusz, ale 30–lecia.

W roku szkolnym 1986/1987 uczęszczały do klasy fletu m.in.: 
Aleksandra Cieślar–Szalbot i Ewa Długosz (z d. Pilch). Obie Panie 
do dnia dzisiejszego grają na fletach i chętnie występują na koncer-
tach jubileuszowych SOM. Aleksandra Cieślar–Szalbot uczyła gry na 
flecie w SOM w latach 1996 – 2002.

W wykonaniu obu Pań usłyszeliśmy 4–częściową Sonatę na 2 
flety (A. Corelli). Wystąpiły również absolwentki: Eliza Dziadek i 
Joanna Pilch oraz obecnie uczące się: Anna Jońca, Natalia Kędzior, 
Natalia Kobyłecka, Magdalena Pilch i Karolina Czyż.

Koncert uświetnił swoim występem Dominik Grudzień, wybitny 
flecista, który na zaproszenie Dyrekcji SOM, przyjechał do Wisły z 
Bremy (Niemcy). Przebywał w Wiśle aż dwa dni, prowadząc z ucz-

niami warsztaty fletowe. Artysta wykonał z towarzyszeniem akom-
paniatorki Iwony Ulbrich, następujące utwory: Makoto Shinohara 
„Kassouga”, Andre Jolivet „Fantasie Caprice”, Sigfrid Carg Elert 
„Chaccona”, Franz Doppler „Fantasie pastorale hongoriose”. Koncert 
bardzo się podobał, nie obeszło się bez bisu.          (eb)

WIECZÓR Z KOLĘDAMI
27 grudnia odbyły się pierwsze koncerty z cyklu Wieczory Kolęd. 

W kościele rzymskokatolickim Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Pan-
ny w Wiśle Centrum tradycyjne pieśniczki kolędnicze przedstawiła Męska 
Grupa Śpiewacza „Grónie”, a następnie najpiękniejsze kolędy i pastorałki 
wykonał Jacek Kierok z rodziną. Po zakończonym koncercie można było 
przespacerować się do kościoła ewangelicko–augsburskiego Ap. Piotra i 
Pawła, gdzie również odbywały się koncerty. Tego wieczoru dla liczne 
zebranej publiczności kolędowali: „Mali Tkocze”, Żeńska Grupa Śpiewa-
cza „Stejizbianki” oraz Męska Grupa Śpiewacza „Tkocze”. Zespoły te po-
wiązane są rodzinnymi więzami oraz tradycją kultywowania starodawnych 
pieśni, które pragną zachować od zapomnienia. Niespodzianką dla wielu 
był występ trzech „Małych Pastuszków”, którzy w ozdobnych, ręcznie wy-
konanych strojach, recytowali oraz śpiewali tradycyjne kolędnicze przy-
śpiewki. Na zakończenie wystąpiły dzieci oraz młodzież ze Społecznego 
Ogniska Muzycznego im. J. Drozda w Wiśle. Grupa zaprezentowała prze-
piękne kolędy grane na instrumentach, którym towarzyszył śpiew.

Relacja z Wieczorów Kolęd, które odbyły się w dniach 2–3 stycznia 
w kolejnym numerze „Echa Wisły”.  Barbara Niemczyk

Świątecznie w Galeryjce WCK
11 grudnia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się 

wernisaż Wystawy Świątecznej Stowarzyszenia „Grupa Twórców 
Wiślanie” oraz Pracowników Urzędu Miasta Wisła. 

Grupa Śpiewacza „Grónie” oraz grupa prowadzona przez Urszu-
lę Cypcer „Mali Tkocze” zagrali i zaśpiewali dla wszystkich utwory 
świąteczne. Członek Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” 
Andrzej Szostok odczytał wiersz, specjalnie przygotowany na ten 
dzień. W imieniu burmistrza Wisły, serdeczne życzenia dla wszyst-
kich złożył sekretarz miasta Jan Cieślar. Życzenia dla wszystkich 
obecnych złożyła także prezes Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wi-
ślanie” Wanda Przybylska. 

Opowieści przy wigilijnym stole, degustacja świątecznych po-
traw oraz upominki dla przybyłych gości wprawiły wszystkich w bar-
dzo świąteczny nastrój. Był to wyjątkowy wieczór, pełen wspólnego 
kolędowania.                Iwona Klimaszewska
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Podziękowania
Rada Rodziców Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle 

Głębcach składa serdeczne podziękowania Pani Marii Podżorskiej i 
Pani Zofii Podżorskiej z Koła Gospodyń Wiejskich, Pani Marioli Ptak z 
Domu Kultury w Wiśle oraz Pani Dyrektor ZSP1 Barbarze Stefańskiej, 
Pracownikom szkoły oraz Rodzicom za pieczenie ciasteczek i ciast, 
wykonanie ozdób świątecznych, organizację stoiska podczas kierma-
szu świątecznego na wiślańskim rynku oraz wpłaty pieniężne na rzecz 
szkoły. Dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu zebraliśmy 3 158 zł. 
Kwota ta została przeznaczona na zakup mebli do szkolnej świetlicy.

Życzymy pomyślności w Nowym 2016 Roku.
Rada Rodziców ZSP1

OSIEDLOWY MIKOŁAJ
5 grudnia Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada oraz Radni zorganizowa-

li spotkanie z Mikołajem dla dzieci i mieszkańców osiedla Nowa Osada i 
Gościejów. Mikołaj rozdawał prezenty w gościnnych progach „Kolyby pod 
Kasztanem”. Wszyscy dobrze się bawili, a uśmiechy dzieci były bezcenne.

Zarząd Osiedla nr 7 składa podziękowania Referatowi Promocji, Tu-
rystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Wisła, Nadleśnictwu Wisła, Fir-
mie „Jur–Gast”, Hurtowni „Montanna”, Firmie „Małgorzata”, Radnym 
oraz wszystkim osobom, które pomogły w organizacji spotkania.

Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA  
W NOWEJ OSADZIE

4 grudnia do Przedszkola nr 3 przybył niezwykły i długo wyczeki-
wany gość, Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci czekały w napięciu, kiedy 
zapuka do ich drzwi. Gdy już się zjawił wszyscy z radością go witali 
śpiewając piosenki i recytując wierszyki. 

Początkiem miesiąca dzieci z przedszkola w Nowej Osadzie wybra-
ły się na wycieczkę do centrum Wisły, gdzie miały okazję spróbować 
samodzielnie „szkubać” pierze w wiślańskim Muzeum Beskidzkim. Wy-
słuchały również ciekawych opowieści o dawnych zwyczajach. „Szku-
baczki” to staropolski zwyczaj polegający na darciu pierza, z którego 
później tworzyło się pierzyny. Dziś, głównie z powodu gotowych kołder 
i pierzyn w sklepach, tradycja ta zanikła.

14 grudnia w przedszkolu odbyły się warsztaty plastyczne, na któ-
rych dzieci wraz z rodzicami tworzyły własne kartki świąteczne. Celem 
tego spotkania była wzajemna integracja, wspólna twórczość plastyczna, 
połączona z miłym i pożytecznym spędzeniem popołudnia. Dziękujemy 
Pani Ewie Lazar za przeprowadzenie warsztatów oraz rodzicom za zaan-
gażowanie.                   Natalia Szymkiewicz

HOJNE PREZENTY
W imieniu dzieci, rodziców i całej kadry Przedszkola Publicznego 

nr 3 w Nowej Osadzie serdecznie dziękujemy Panu Czesławowi Proc-
ner – Polskie Sklepy Spożywcze SPAR – za ufundowanie i wręczenie 
paczek świątecznych dla dzieci.    Przedszkole Publiczne nr 3

ATRAKCJE W PRZEDSZKOLU  
NA WODNEJ

W Przedszkolu nr 2 realizowany jest projekt, ,,Książki czytamy i 
na mądre dzieci wyrastamy”. W jego ramach dzieci regularnie uczest-
niczą w spotkaniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Jest to okazja do poznania autorów książek, a także zdobycia wie-
dzy na temat przyrody i środowiska. Atrakcyjne i interesujące lekcje 
prowadzone są przez pracowników MBP. Natomiast w przedszkolu 
dzieci systematycznie słuchają bajek i opowiadań, które rozbudzają 
świat fantazji i inspirują do podejmowania zabaw plastycznych, tech-
nicznych i konstrukcyjnych. Wykorzystując te możliwości w przed-
szkolu na Wodnej zorganizowano konkurs plastyczno–techniczny 
„Świat bajek”. Piękne i interesujące prace na konkurs wykonały dzie-
ci wraz z rodzicami. Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody. Ta-
kie różnorodne działania wspierają ogólnopolską akcję popularyzacji 
książek oraz rozbudzają u dzieci zainteresowania czytelnicze.    (IW)
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UCZĄ SIĘ HISTORII W MUZEUM
24 listopada oddział przedszkolny ze Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Wiśle uczestniczył  w warsztatach tematycznych, które odbywają się cy-
klicznie w Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Zajęcia obejmowały „Paster-
stwo w Beskidach” i prowadzone były przez dr Michała  Kawuloka. Był 
pokaz technologii produkcji wełny, „Kowalstwo” z pokazem wykuwania 
podków dla koni i narzędzi używanych w gospodarstwie domowym oraz 
zajęcia ze starodawnej tradycji skubania pierza gęsiego, tzw. „Skubaczka” 
przy śpiewach i muzyce. Dodatkowo dzieci miały okazję uczyć się w sta-
rodawnej szkole, mieszczącej się w Enklawie Budownictwa Drewnianego.

Dzieci były zachwycone lekcjami w szkole, w jakiej kiedyś uczyli 
się ich dziadkowie i pradziadkowie. Miały możliwość pisania na tablicz-
kach oraz gęsim piórem. Dodatkowo jako prezent otrzymały swoje ory-
ginalnie zapisane gęsim piórem teksty i cukierki. 

Dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z nauczycielami i opiekuna-
mi są bardzo wdzięczne za wspaniałe przyjęcie, miłą atmosferę i nieza-
pomniane wrażenia, za które składają podziękowania na ręce kierownika 
muzeum pani Małgorzaty Kiereś. Oddział Przedszkolny SP 5 

Krystyna Pilch, Barbara Dragon

DZIEŃ PATRONA
W Szkole Podstawowej nr 2 ostatni dzień nauki przed przerwą świą-

teczną corocznie poświęcony jest naszemu patronowi – Adamowi Mi-
ckiewiczowi. Z tej okazji biblioteka szkolna organizuje dla wszystkich 
uczniów zajęcia w ramach obchodów Dnia Patrona. 

W tym roku ten szczególny dzień obchodziliśmy 22 grudnia, a za-
jęcia zostały zatytułowane „Poleć książkę Adamowi Mickiewiczowi”. 
Obchody rozpoczęliśmy od wizyty specjalnego gościa – Piotra Witosz-
ka, który wykonuje ginący już zawód introligatora. Podczas godzinnej 
prelekcji dzieci mogły się zapoznać ze specyfiką jego pracy, zobaczyć 
sprzęt, jakim posługuje się introligator w swojej pracowni, oraz podzi-
wiać książki, które zostały przez Piotra Witoszka naprawione. 

Po prelekcji odbył się krótki apel, podczas którego przypomnieliśmy 
sobie najważniejsze informacje o naszym patronie i dowiedzieliśmy się, jak 
będą przebiegać zajęcia w tym dniu. Następnie uczniowie wraz ze swoimi 
wychowawczyniami, udali się do klas, aby wspólnie wykonać zadanie pro-
jektowe – przygotować plakat, na którym zostaną umieszczone propozycje 
książek, jakie uczniowie chcieliby polecić Adamowi Mickiewiczowi wraz z 
uzasadnieniem. Dzieci młodsze polecały swoje ulubione książki, natomiast 
starsze miały dodatkowo nawiązać w uzasadnieniu wyboru poszczególnych 
pozycji do biografii Mickiewicza. Praca przebiegała sprawnie, bo dzieci już 
wcześniej przyniosły do szkoły swoje ulubione książki lub wypożyczyły 
odpowiednie pozycje w szkolnej bibliotece. Podczas wykonywania zadania 
wszystkie klasy mogły jeszcze dodatkowo korzystać ze zbiorów bibliotecz-
nych, które były udostępniane w miarę potrzeb na bieżąco. 

Po zakończonej pracy znów zebraliśmy się na apelu pod popiersiem 
naszego patrona, gdzie nastąpiła prezentacja projektów wykonanych 
przez uczniów. Okazało się, że wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem 
znakomicie. Zachwycała ilość i oryginalność podejścia do tematu, a tak-
że staranność wykonania prac. Dzieci polecały na przykład wiersz Julia-
na Tuwima „Okulary”, ponieważ Mickiewicz był roztargniony; książ-
ki o samochodach, bo w czasach, kiedy żył, nie było samochodów i z 
pewnością zainteresowałby go ten środek transportu, zwłaszcza, że dużo 
podróżował; różne bajki do czytania jego licznym dzieciom czy książkę 
„Przekroje” Agnieszki Sowińskiej o warzywach i owocach, ponieważ 
Mickiewicz był słabego zdrowia. Po prezentacji efektów pracy uczniów 
odbyły się wigilijki klasowe.            Alicja Pieszka

Dzień Misia w „Dwójce”
25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego 

Misia. Biblioteka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 co 
roku włącza się w obchody, organizując zajęcia dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz z klas I – III. 

W tym roku nie mogło być inaczej. Tym razem scenariusz zajęć oparty 
został o treść opowiadania Anieli Cholewińskiej–Szkolik pt. „Figiel łapie 
łobuzów” zaczerpniętego z książki „Bajki o misiach z czterech stron świata”. 
Figiel to miś z zacięciem detektywistycznym, mieszkający w Berlinie. Po-
mógł on swojemu przyjacielowi wyjaśnić nieprzyjemną sytuację związaną z 
rozsypanymi śmieciami. Opowieść ta była punktem wyjścia do zapoznania 
się z informacjami na temat Niemiec. Uczniowie mogli sięgnąć do atlasów i 
map, aby dowiedzieć się czegoś więcej o naszych zachodnich sąsiadach. Za-
poznali się też z charakterystyką pracy detektywa oraz poćwiczyli empatię, 
zastanawiając się, co zrobić, kiedy zostajemy niesłusznie o coś oskarżeni lub 
sami niesłusznie kogoś oskarżyliśmy. Dodatkowo starsze dzieci zagrały w 
grę edukacyjną „Segreguj odpady” zamieszczoną na stronie odpady.wisla.
pl, dzięki czemu utrwaliły sobie zasady poprawnej segregacji śmieci. Na ko-
niec uczniowie wykonali pracę plastyczną – wszyscy chętnie pokolorowali 
obrazek przedstawiający misia–detektywa.                Alicja Pieszka

Pomagamy zwierzętom
Nadchodzi zima. To trudny czas dla zwierząt mieszkających w lasach. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku po raz kolejny zor-
ganizowali zbiórkę kasztanów, żołędzi i jabłek. W akcję pomocy mieszkań-
com naszych lasów włączyli się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, rodzice 
oraz pracownicy obsługi szkoły. Finał akcji odbył się 24 listopada. W tym 
dniu szkołę odwiedził Piotr Jurosz, prezes Koła Łowieckiego „Głuszec” w 
Wiśle, który spotkał się z najmłodszymi uczniami. Pan Piotr w niezwykle 
interesujący sposób opowiadał o zwierzętach. Uczniowie mogli zobaczyć 
również trofea łowieckie, takie jak: poroże kozła, jelenia, „fajki” i „szable” 
dzika . Myśliwy serdecznie podziękował za zgromadzone dary, za zaanga-
żowanie i aktywną postawę uczniów. Organizatorzy dziękują wszystkim za 
udział w akcji.                                              Agnieszka Patrzyńska
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HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
Pomimo że aura płatała nam figle, a krajobraz był raczej jesienny, 

uczniowie Gimnazjum nr 1 od początku grudnia dzielnie walczyli o 
stworzenie świątecznej atmosfery w szkole. Oprócz tradycyjnych już 
odwiedzin Mikołaja, wigilijkowych spotkań klasowych czy rywaliza-
cji na najpiękniej przystrojoną salę lekcyjną, gimnazjaliści stanęli w 
szranki w zorganizowanym przez Marzenę Kieczkę, Marzenę Oziem-
kiewicz, Małgorzatę Borowską i Annę Czendlik–Ochman konkursie 
kolęd i pastorałek. 

Zgodnie z regulaminem wykonawcy zaprezentowali po dwa 
utwory – jeden w języku polskim, drugi w dowolnym języku ob-
cym. Uczniowie dali popis swoich wokalnych i muzycznych zdol-
ności, wykazując się przy tym kreatywnością, odwagą i poczuciem 
humoru. Długa, dwuetapowa walka była bardzo wyrównana, a de-
cyzja jury niełatwa. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęła klasa II b, 
drugie klasa I b, a trzecie II c. Wyróżnienia przyznano klasom I c i 
II a oraz Julii Wisełce, reprezentantce klasy III b. Nagrody dla zwy-
cięzców ufundowała gimnazjalna Rada Rodziców. Laureaci kon-
kursu wystąpili również w poranku świątecznym od kilku lat przy-
gotowanym przez Ewę Śmiałkowską, Małgorzatę Borowską oraz 
Joannę Leszczyńską. Po części artystycznej, występach teatralnych 
i wokalnych, nauczyciele wręczyli nagrody i dyplomy uczniom, 
którzy wyróżnili się w bieżącym roku szkolnym w organizowanych 
w szkole i poza nią konkursach. Na szczególną uwagę zasługuje 
niewątpliwy sukces Anny Konieczny, uczennicy klasy II a, która 
w Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Strumieńska Żaba” za-
jęła szóste miejsce. Spotkanie zakończyła dyrektor Zespołu Szkół  
nr 1 Gabriela Polok–Otawa, życząc wszystkim wspaniałych, ro-
dzinnych Świąt Bożego Narodzenia.        (MO)

POLSKO–SZWEDZKI PROJEKT
Tegoroczną jesień wiślańscy gimnazjaliści spędzili na realiza-

cji polsko–szwedzkiego projektu edukacyjnego pt. „Sun, wind and 
water”, który zrealizowano w ramach międzynarodowego projektu 
eTwinning Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Pomysłodawcom 
projektu zależało na tym, aby w atrakcyjny dla młodzieży sposób 
zachęcić ją do nauki języka angielskiego i poznawania odrębnych 
kultur, a także pokazać użyteczność zdobywanej przez nich wiedzy. 

Tak zrodziła się 
koncepcja projektu 
na temat odnawial-
nych źródeł energii, 
zamknięta w haśle: 
„Sun, wind and wa-
ter”. Gimnazjaliści ze 
szkół partnerskich w 
Wiśle i w szwedzkim 
Ekero, pod opieką 
koordynatorów pro-
jektu – Jolanty Leśnik 
(polonista i doradca 
zawodowy w ZS nr 1 
w Wiśle) oraz Magda-
leny Gubernat (angli-
sta w Birkaskolan w 

Ekero), wyrazili gotowość do międzynarodowej współpracy, w trak-
cie której poruszyli ważne i aktualne problemy ochrony środowiska. 
Podczas sześciu tygodni intensywnej pracy eksplorowali zagadnienia 
odnawialnych źródeł energii oraz tzw. zrównoważonego rozwoju. 
Idea projektu zakładała interdyscyplinarność zdobywanej wiedzy, 
dlatego w prace projektowe włączyli się pozostali nauczyciele, któ-
rzy podczas swoich zajęć w różnoraki sposób poruszali wskazaną te-
matykę. W sposób szczególny w działania projektowe zaangażowała 
się Monika Antolak, która motywowała uczniów do nauki języka 
obcego, wraz z koordynatorami oceniała aktywność poszczególnych 

uczestników, jakość tworzonych materiałów, kooperację i kreatyw-
ność. W działania włączył się również Urząd Miasta Wisła. Asystent 
burmistrza Andrzej Cienciała przeprowadził wykład dla gimnazjali-
stów na temat ekologii, w tym lokalnego wykorzystania źródeł odna-
wialnej energii. 

Projekt był zintegrowany z kalendarzem pracy i programami 
edukacyjnymi obu szkół. Aby jak najszerzej spopularyzować idee 
projektowe, uczestnicy zachęcili pozostałych uczniów do promo-
wania zagadnienia OZE (odnawialnych źródeł energii)  poprzez 
opracowanie tematycznych plakatów. Przygotowane materiały zo-
stały zaprezentowane  podczas szkolnej wystawy, a najlepsze wy-
różniono nagrodą ufundowaną przez samych uczestników projektu. 
Wszystkie rezultaty wspólnych działań zostały opublikowane na 
platformie Twinspace programu eTwinning. Międzynarodowe dzia-
łania i komunikacja odbywała się poprzez wymianę maili, Skype i 
Facebook oraz wyżej wspomnianą  platformę Twinspace. Językiem 
komunikacji był angielski.  

W ciągu trwania projektu gimnazjaliści wzięli udział w działa-
niach programowych oraz ponadprogramowych. Ich zaangażowanie 
przeszło najśmielsze oczekiwania koordynatorek. Uczniowie chętnie 
podejmowali zaplanowane oraz dodatkowe czynności prowadzące 
do własnego rozwoju, ale i do tworzenia dodatkowych produktów 
projektu. Stworzyli prezentacje w języku angielskim na temat szkół 
partnerskich i zredagowali osobiste profile. Zapoznali się z partner-
ską szkołą i przeprowadzili interaktywne quizy. Ponadto opracowali 
prezentacje na temat odnawialnych źródeł energii typowych dla swo-
jego kraju, zaprojektowali plakaty promujące postawy proekologicz-
ne. Zachęcili pozostałych uczniów swoich szkół do zainteresowania 
tematem. Nagrali również filmiki, w których prezentowali działania 
modeli ekologicznych przydomowych elektrowni. Przeprowadzili 
konkurs na logo projektowe, którego propozycje sami przygotowali. 
Zorganizowali wystawę swych prac. Zainspirowani zdobytą wiedzą 
dali popis swych artystycznych zdolności – Polacy stworzyli krót-
kie „Eko–wierszyki”, a Szwedzi zagrali koncert, który ich koledzy 
mogli obejrzeć na żywo w Internecie, co niewątpliwe dowodzi tak-
że innowacyjności projektu. Następnie zredagowali wypracowania 
podsumowujące realizację swych działań, a prace te pisali w języku 
ojczystym lub angielskim. Na zakończenie przeprowadzili ewaluację 
w formie filmików opublikowanych na Twinspace.

Wszystkie zajęcia w ramach projektu „Sun, wind and water”, w 
ocenie koordynatorek, miały pozytywny wpływ na rozwój intelek-
tualny zaangażowanej młodzieży, która poszerzyła swoją wiedzę, 
rozwinęła umiejętności TIK (technologia informacyjna i komunika-
cyjna), a także wyzwoliła pokłady kreatywności i samodyscypliny 
niezbędnej do terminowego działania. Uczniowie dostrzegli także 
użyteczność zdobywanej wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. 
Przede wszystkim jednak przełama-
li bariery komunikacyjne i uświa-
domili sobie, w jakim celu uczą się 
języków obcych. Tym samym stali 
się bardziej otwarci na współpracę 
międzynarodową.

Jolanta Leśnik
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Projekt „European Cake”
W dniach 4–12 grudnia w ośrodku „Relaks” w Wiśle odbyła się 

druga, międzynarodowa wymiana młodzieży, zorganizowana przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. W projekcie „Eu-
ropean Cake”, sfinansowanym z funduszy Programu Erasmus+ wzięło 
udział łącznie 32 uczestników z Polski, Turcji, Bułgarii oraz Włoch. 

W dzisiejszych czasach coraz więcej młodych ludzi ogląda mię-
dzynarodowe filmy, słucha tej samej muzyki, jedzą w restauracjach, 
które są międzynarodowymi sieciami. Podczas tego procesu globa-
lizacyjnego coraz częściej zapominają o swojej kulturze, w której 
dorastali, i która ich ukształtowała. Dlatego głównym celem spotka-
nia w Wiśle było wzmocnienie u młodzieży zrozumienia ich własnej 
oraz innych kultur, stworzenie podwaliny wspólnego zrozumienia, a 
także podniesienie świadomości różnorodności kulturowej pomię-
dzy młodymi ludźmi z 4 różnych państw europejskich, poprzez od-
krywanie połączeń pomiędzy tradycją, jedzeniem i storytellingiem.  
Przez 9 dni uczestnicy poznawali się, integrowali, ale przede wszyst-
kim pracowali w międzynarodowych grupach, realizując ustalony 
wcześniej przy ich współpracy harmonogram. W ramach wymia-
ny, bazując na metodologii edukacji pozaformalnej, młodzież brała 

udział w warsztatach kulinarnych, wydarzeniach międzykulturowych 
w społeczności lokalnej, warsztatach dotyczących storytellingu, dys-
kusjach, zajęciach outdoorowych, itd. Uczestnicy zdobyli nie tylko 
nowe umiejętności i wiedzę, ale również cenne doświadczenie. Na-
wiązali również międzynarodowe znajomości i przyjaźnie, przełamu-
jąc bariery językowe i kulturowe.                Aleksandra Knapik

Konkurs Ekologiczny
Wykonanie pracy plastycznej lub napisanie opowiadania promu-

jącego recykling i segregację odpadów: II miejsce zdobyła Julia Za-
wada – uczennica Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik za opo-
wiadanie pod tytułem „W dolinie Grynos”, I miejsce zdobyła Anna 
Bujok – uczennica SP nr 5 Wisła Jawornik za opowiadanie „Mój wu-
jek”. Poniżej prezentujemy oba opowiadania.

W DOLINIE GRYNOS   
Julia Zawada
Daleko stąd była sobie dolina, piękna dolina. Słońce rano witało 

mieszkańców swoimi promieniami, a wieczorem żegnała ich pełnia księ-
życa. Dolina ta nazywała się Grynos, bo król, który był zieloną istotą, 
tak się nazywał. Król Grynos był bardzo miłym stworkiem. Pozwalał 
dzieciom przychodzić do siebie i się z nimi bawił. Nie było tam wojen, 
kłótni, problemów… no dobra, z tym brakiem problemów przesadziłam, 
bo pewnego dnia wielki kłopot w dolinie Grynos się pojawił…

Któregoś słonecznego dnia król Grynos wyszedł z dziećmi na 
spacer i nagle poczuł brzydki zapach. Porozglądał się po okolicy i uj-
rzał góry śmieci. Zdenerwowany poszedł do swojego dużego zamku i 
zawołał doradców, by mu pomogli rozwiązać ten problem:

– Królu, mam pomysł! – krzyknął jeden z nich.
– Jaki? Powiedz szybko! –zawołał król.
– Te wszystkie śmieci wrzucajmy do rzeki.
– Nieee, nie możemy tego zrobić, bo co będziemy jeść, mamy 

tylko ryby i chleb, bez ryb poumieramy – wyjaśnił Grynos.
– Królu, a może powiemy o tym problemie ludziom z miasteczka, 

oni znajdą jakieś rozwiązanie…?
Parę dni później zgłosił się do króla Grynosa, pewien starzec, i rzekł:
– Królu najdroższy, gdy byłem małym dzieckiem i mieszkałem 

na Szałdychach, król wie, to tam za rzeką, już tam miasta nie ma, 
spalone zostało…

– Staruszku, bez szczegółów– pospieszał go król.
– No dobrze, to tam mieszkałem i mieli tam zwyczaj wrzucania 

śmieci do odpowiednich koszy, a potem, gdy kosze były pełne, szło 
się do Alfirda. To był smok i on przylatywał pod podany adres i zbie-
rał te śmieci. Mawiali wtedy, że te śmieci lądowały w jego żołądku.

– To jest najlepszy pomysł, zostaniesz dobrze wynagrodzony. 
Dzięki ci, staruszku!

Nazajutrz odnaleziono Alfirda i poproszono, żeby przyniósł kró-
lowi worki na śmieci, uprzedzając go, że władca potrzebuje ich bar-
dzo dużo. Król powiedział mieszkańcom o nowych zasadach:

– Drodzy mieszkańcy! Od dzisiaj śmieci proszę wrzucać do wor-
ków, które trzeba odebrać od Alfirda. To jest pierwsza zmiana w 

naszym miasteczku. Drugą jest zmiana nazwy miasteczka na ,,Eko-
legium”…

– Jupi!
– Super!
– Hura! – rozległy się radosne wołania. A król mógł spokojnie 

spacerować z dziećmi, bo wiedział, że nigdy już nie natrafi na za-
śmieconą okolicę.

MÓJ WUJEK 
Ania Bujok
Pewnego pochmurnego dnia, jak zazwyczaj we wtorek po za-

jęciach w szkole, poszłam leśną alejką młodych drzew do mojego 
wujka.

Wujek jest to miły, zawsze uśmiechnięty człowiek, który miesz-
ka w pięknym niebieskim domku, wokół którego rośnie gęsty las. 
Na tyłach domu posiada własny warsztat zrobiony z grubych, este-
tycznie pomalowanych desek, przy wejściu do którego stoją cztery 
kosze na śmieci. Właśnie ta skromna osoba jest niesamowita! Potrafi 
ze wszystkiego rodzaju odpadów – szkła, papieru, plastiku zrobić coś 
niezwykłego. Jeden raz podarował mi małego szklanego ptaszka, któ-
rego sam zrobił.

Tego dnia, jak zawsze, ugościł mnie w pięknym, dużym pokoju 
gościnnym, w którym stała obszerna kanapa, owalny stół i cztery krze-
sła. Stół był przykryty zielonym obrusem, na którym były już przy-
gotowane dwie filiżanki z herbatą oraz talerzyk z moimi ulubionymi 
ciasteczkami. Koło kanapy leżały poukładane ręczne zrobione ozdoby. 
Przeważnie wypicie herbaty zajmowało nam około godziny. Siedzieli-
śmy, opowiadając sobie różne przeżycia i żarty. Następnie wchodzili-
śmy do warsztatu i tam wujek pokazywał mi, jak ze śmieci wykonuje 
różne przedmioty. Przychodziłam tu już bardzo długo, ale nadal nie 
miałam pojęcia, dlaczego to robi i po co mu segregowanie śmieci, o 
czym świadczyły kosze. Byłam bardzo zdziwiona, ponieważ w mie-
ście nikt tak nie robił. Zapytałam wujka o powód jego postępowania. 
Chwycił mnie za rękę i wyprowadził na zewnątrz. Usiedliśmy na ławce 
pod brzozą, lekki wiatr poruszał liśćmi i wtedy powiedział: 

– Przyroda bez człowieka może żyć, ale człowiek bez przyrody 
ZGINIE. Dlatego powinniśmy o nią dbać. 

Zamyśliliśmy się przez chwilę, patrząc na piękno otaczającej nas 
przyrody. Nic już nie mówiąc, wróciliśmy do warsztatu, aby zakoń-
czyć naszą prace.

Minął już rok od tej rozmowy. Uświadomiłam sobie, jakie ważne 
jest środowisko, jak trzeba o nie dbać. Ludzie powinni segregować 
śmieci, bo pomaga to w ponownym wykorzystaniu odpadów. Teraz 
wspólnie z wujkiem uświadamiamy naszych znajomych, czym jest 
recykling.
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poe-
tów. Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca pod tytułem 
„Winszownik na Nowy Rok” oraz wiersz Teresy Pabian „Gdzie 
ta zima”. 

WINSZOWNIK W NOWY ROK
Była wtedy kurzawica: 
od Czantorii śniegiem niosło 
szła po lasach jękawica,  
aż na świecie było głośno.  
Nawet w polach wiatr wywijał: 
wirem tańczył z kurzawicą, 
a chałupy zaś omijał 
sypiąc wał z śnieżną pierzyną. 
A gdzie lipy rosły grube,  
z gałęziami ponad dachem 
przepuszczały śniegi chude; 
harcowały dalej z wiatrem. 
Tak ta przestrzeń była w śniegu: 
nie mająca końca w dali 
bo ruszana w ciągłym biegu,  
nad którą się ten wiatr żalił. 
 I koguty piały ranne: 
 zagłuszane tym hałasem 
 nie spóźnią się, bo są wczesne, 
 aż ochrypłym pieją głosem. 
 Też i owca z krową ryczy: 
 bo to z rana głodne już są 
 cielę za nimi już beczy, 
 kury gdzieś na grzędzie niosą. 
 Jaja nowe, noworoczne: 
 może smakiem lepsze będą, 
 do żołądka wpadną zdrowsze; 
 z noworocznej wzięte grzędy…
A gdy pies zaszczekał z budy, 
na pogodę obrażony 
i na ciele zaś niechudy 
w cieplejszy kąt tam wciśnięty. 

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ NA GRÓNIACH
Wtem winszownik drzwi otworzył: 
śniegiem cały oblepiony, 
oczyma ciemności zmierzył 
instynktem zaś prowadzony… 
wszedł do izby oświetlonej, 
wcześnie rano wszak to było 
i w tej chwili noworocznej 
winszowani się odbyło:  
 „Winszuję wam szczęścia, zdrowia 
 na ten Nowy Rok: 
 ale nie tylko na ten Nowy Rok, 
 ale na dalsze czasy, 
 żebyście byli weseli 
 jako w niebie anieli, 
 tego wam winszuję z całego serca.. 
 Abyście mieli cieliczek, 
 jako w lesie jedliczek; 
 a byczków więcej niż w lesie buczków. 
 Żeby się rodziło i mnożyło.. 
 w każdym kątku po dzieciątku– amen.”
Wtedy gazda po gazdowsku:  
Zasłuchany w winszowani, 
siedząc przy piecu na stołku 
był życzliwy i w dawaniu: 
„Masz tu zacny winszowniku– 
to jest pieniądz dość wysoki, 
był na górze w portfeliku, 
bo twój winsz był dość głęboki. 
Weź orzeszki, są na stole.. 
kołacz z serem, a do drogi  
pójdziesz w śniegu tam przez pole, 
przez zawiane białe role…”
 Od chałupy do chałupy 
 winszownik życzenia składał, 
 przechodził przez śniegu kupy 
 i ta przyszłość miłą dawał.

Paweł Szturc

GDZIE TA ZIMA
Gdzie ty jesteś biała pani,
W śnieżynki ubrana?
Gdzieś w dalekim kraju mieszkasz,
O nas zapomniałaś?
 Przybądź, otul bielą góry, basy,
 Czekamy na ciebie.
 A ty mieszkasz gdzieś daleko,
 Czy schowałaś się w niebie?
Przybądź do tej naszej Wisły,
Oprusz białym puchem drzewa.
Pewnie przybędziesz na wiosnę,
Wtedy cię nie trzeba.

Teresa Pabian
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Miniony rok zakończył się dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej 
bardzo pozytywnie. Zrealizowane zostały zamierzone cele, pojawiły się 
nowe wyzwania i realne do zrealizowania plany. 

W grudniu zakończone zostały prace nad aktualizacją i drukiem  
7 000 sztuk folderu w języku czeskim „Wisła Otwarta Turystycznie  
– 7 dni z rodziną u źródeł”. Projekt został sfinansowany w 45% przez 
Śląską Organizację Turystyczną, której jesteśmy członkiem. Już po raz 
kolejny mogliśmy liczyć na namacalne wsparcie ŚOT–u.

W tym roku stworzyliśmy plan założenia spółdzielni socjalnej osób 
prawnych, której partnerami będą Miasto Wisła i nasza organizacja.  
W związku z planem jej założenia Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
Członków WOT, które odbędzie się 12 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 
(drugi termin 17.15) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle. Celem 
spółdzielni ma być stworzenie nowych miejsc pracy w Wiśle, działanie 
na rzecz zintegrowanego rozwoju miasta, jak również prowadzenie punk-
tu informacji turystycznej z rozszerzoną ofertą komercyjną. Program ten, 
z założeniem jego finansowania w pierwszym roku działalności z dotacji 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, został przedstawiony na wspól-
nym, grudniowym posiedzeniu komisji Rady Miasta. Kolejnym krokiem 
będzie podjęcie uchwały Rady Miasta, do czego, mamy wielką nadzieję, 
dojdzie w pierwszym kwartale roku 2016.

Grudzień to miesiąc wzmożonej pracy szczególnie w zakresie ob-
sługi turystycznej. Udało się nam jednak znaleźć chwilę, by spotkać się 
na wspólnej wigilijce członków Wiślańskiej Organizacji Turystycznej. 
Wszystkim obecnym gościom jeszcze raz dziękujemy za przybycie i do-
łączenie do naszej inicjatywy wsparcia wychowanków Domu Dziecka w 
Cieszynie świątecznymi prezentami. W odpowiedzi na ten gest otrzymali-
śmy podziękowania od dyrekcji placówki, którą chcielibyśmy przytoczyć: 
„W imieniu wychowanków Domu Dziecka w Cieszynie składam ser-
deczne podziękowanie za podarowanie paczek świątecznych przekaza-
nych placówce w dniu 14 grudnia bieżącego roku. Podarowane słodycze, 
gry, zabawki i maskotki będą bardzo mile przyjęte przez młodszych i 
starszych wychowanków zamieszkujących w naszym domu. Podarunki 
świąteczne znacząco rozświetlą okres świąteczny podopiecznych. Przy 
tej okazji składam wszystkim ofiarodawcom życzenia świąteczne sa-
mych radości i zdrowia jak również tylko słonecznych i pogodnych dni 
w Nowym 2016 Roku. Leszek Toman – dyrektor”.

Kończąc ten krótki tekst, chcielibyśmy wszystkim Czytelnikom 
„Echa Wisły” życzyć w 2016 roku przede wszystkim zdrowia, pomyśl-
ności w podejmowanych działaniach oraz sukcesów w sferze zawodowej 
i prywatnej.            Zarząd Wiślańskiej Organizacji Turystycznej

Nabór wniosków o dotację  
na stworzenie Przedsiębiorstwa  

Społecznego
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że od stycznia 

2016 r. będzie prowadził nabór wniosków o dotację na stworzenie Przed-
siębiorstwa Społecznego.

Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi chciał-
byś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie? 
Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w 
znalezieniu pracy – masz szansę na:

– dotację do 120 000 złotych na utworzenie 
Spółdzielni Socjalnej,

– dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące koszty 
związane z prowadzoną działalnością.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do 
biura projektu – tel. 33 496 02 44 lub na stronę 
www.owes.bcp.org.pl.

KAMPANIA W SERWISIE VOD.TVP.PL
Miasto Wisła wykupiło kampanię promocyjną, która na początku 

grudnia, została przeprowadzona w tygodniowym okresie w serwisie 
VOD.TVP.PL. Reklama wideo naszego miasta dotarła do blisko 90 000 
unikalnych użytkowników serwisu, a reklama graficzna trafiła do ponad 
220 tysięcy unikalnych odbiorców. Użytkownicy, którzy zobaczyli re-
klamy Wisły, kliknęli w nie ponad 23 tysiące razy, co zapewne prze-
łożyło się na wzrost ruchu na miejskiej stronie i zainteresowania ofertą 
turystyczną naszej miejscowości. Spoty pojawiły się przy najbardziej 
oglądanych pozycjach w platformie, m.in. przy serialach „Rodzinka.pl”, 
„M jak Miłość” czy „Dziewczyny ze Lwowa”.                                 (luki)

PUBLICZNE STUDIUM MEDYCZNE  
– NABÓR STYCZEŃ 2016

Publiczne Studium Medyczne w Cieszynie od kilku lat prowadzi 
edukację na kierunkach medyczno–społecznych bezpłatnie. Obecnie 
PSM ogłasza po raz ostatni nabór na kierunki tj. opiekunka dziecięca i 
asystentka stomatologiczna zgodnie z rozporządzeniem Ministra Eduka-
cji Narodowej.

Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do pro-
fesjonalnej opieki nad małymi dziećmi. W trakcie nauki słuchacze zdo-
bywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, 
medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, za-
baw, zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych. Absolwenci mogą 
pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas 
ich nieobecności w domu, w żłobkach, przedszkolach, domach opieki. 
Mogą również pracować w hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, któ-
re zajmują się opieką nad dziećmi.

Natomiast asystentka stomatologiczna to przedstawiciel średniego 
personelu medycznego. Praca asystentki stomatologicznej polega na 
przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz asystowaniu lekarzowi denty-
ście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych. Asystentka stomatologiczna odpowiada także za sta-
nowisko pracy lekarza stomatologa. Absolwenci mogą podjąć pracę w 
gabinetach stomatologicznych prywatnych czy publicznych. 

Od semestru zimowego szkoła uruchamia również kształcenie na 
kierunku technik sterylizacji medycznej. Jest to nowy zawód medyczny, 
który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i w Unii 
Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapew-
nienie czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowa-
nia i leczenia.

Nauka w Publicznym Stu-
dium Medycznym jest bezpłatna 
przez cały cykl kształcenia. Ab-
solwenci w/w kierunków przystę-
pują do egzaminów zawodowych 
i otrzymują dyplom danej specjal-
ności oraz certyfikat uprawniają-
cy do pracy na terenie UE.

Więcej informacji można 
uzyskać dzwoniąc pod numer te-
lefonu: 33/851 46 88 lub na stro-
nie internetowej: www.soiz.pl.

Nabór prowadzimy do 20 
stycznia 2016 r. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie za-
praszamy!
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Sport

Sukces UKS Centrum  
w Strumieniu

Wspaniale zaprezentowali się zawodnicy UKS Centrum Wisła w 
Turnieju Mikołajkowym Judo w Strumieniu, kóry rozegrano 12 grud-
nia. Po wielu emocjonujących walkach podopieczni trenera Jakuba 
Matusznego zdobyli worek medali, wygrywając większość walk w 
swoich kategoriach. 

1. miejsce w swoich kategoriach zdobyli Staszek Prochowski, 
Radek Skurzok, Jonasz Pilch, Marcin Szarzec i Antoś Nosowicz. 
Na 2. stopniu podium stawali: Zuzia Zalewska (przegrała finał w 
dogrywce), Bartek Baczyński, Gabryś Waszut, Jaś Nosowicz, Asia 
Hanik, Oskar Florczak, Witek Prochowski i Marek Juroszek. Z kolei 
3. lokaty wywalczyli: Marek Bujok, Oskar Szturc, Karolina Szalbot i 
Kacper Młynarczyk. Łączna ilość punktów zdobytych przez wiślań-
skich zawodników przełożyła się na zdobycie 5. miejsca w klasyfika-
cji drużynowej. Wszystkim reprezentantom UKS Centrum gratuluje-
my znakomitych występów i wyników!

Miłym akcentem podczas turnieju było przybycie Mikołaja, który 
obdarował uczestników zawodów słodkościami.        (luki)

SKAKALI I BIEGALI
Po wielkich problemach z pogodą, jakie miały miejsce w listopadzie 

podczas pierwszych w tym sezonie konkursów Pucharu Świata w skokach 
narciarskich, w grudniu zawody odbywały się już bez większych przeszkód. 

Miniony miesiąc skoczkowie zaczęli od rywalizacji w norweskim 
Lillehammer. W dniach 5–6 grudnia odbyły się tam dwa konkursy.  
W pierwszym jednoseryjnym konkursie Piotr Żyła z Wisły zajął 33. miej-
sce (112,6 pkt. – 93,5 m), a w drugim 40. miejsce (113,7 pkt. – 90,5 m).  
Triumfowali Niemiec Severin Freund (129,7 pkt. – 94,5 m) i Norweg 
Kenneth Gangnes (278,2 pkt. – 98,0 i 99,0 m).

Kolejne zawody rozegrano w dniach 12–13 grudnia w Niżnym Tagi-
le. Tam wiślanin zdobył pierwsze w bieżącym sezonie punkty zawodów 
Pucharu Świata w skokach narciarskich. Piotr Żyła zajmował 19. (206,8 
pkt. – 122,5 i 119,0 m) i 17. miejsce (211,3 pkt. – 120,0 i 127,0 m). 
Triumfowali Niemiec Severin Freund (260,0 pkt. – 132,0 i 134,0 m) i 
Słoweniec Peter Prevc (267,4 pkt. – 131,5 i 139,5 m).

Z Rosji najlepsi skoczkowie świata udali się do Engelbergu.  
W Szwajcarii nie powiodło się Polakom zbyt dobrze, a Piotr Żyła nie po-
większył swojego dorobku punktowego w klasyfikacji PŚ. Nasz skoczek 
zajmował 45. (105,5 pkt. – 115,5 m) i 42. miejsce (105,5 pkt. – 116,5 
m. Dwukrotnie triumfował Peter Prevc (297,1 pkt. – 139,5 i 134,0 m; 
304,2 pkt. – 138,5 i 142,0 m). Wyniki Turnieju Czterech Skoczni oraz 
styczniowych konkursów skoków podamy w kolejnym numerze „Echa”.

W minionym miesiącu rywalizację w Pucharze Świata rozpoczęli tak-
że dwuboiści. W dniach 4–5 grudnia w norweskim Lillehammer rozegrano 
pierwsze w sezonie 2015/16 zawody PŚ w kombinacji norweskiej. Inau-
guracja była dosyć nietypowa, gdyż… nie rozegrano konkursu skoków, 
przyjmując do klasyfikacji wyniki uzyskane w kwalifikacjach (tzw. runda 
prowizoryczna). Pierwsze punkty na swoje konto zapisał Adam Cieślar z 
WSS Wisła, zajmując 27. lokatę. Paweł Słowiok (AZS AWF Katowice) 
z Wisły został sklasyfikowany na 47. miejscu. Z kolei 6 grudnia, Adam 
Cieślar ponownie punktował, zajmując 23. lokatę, a Paweł Słowiok był 46. 
Wygrywali Niemiec Fabian Riessle i Norweg Magnus Krog.

Kolejne zawody rozegrano w dniach 19–20 grudnia w austriackim 
Ramsau. W pierwszych zawodach Adam Cieślar zajął 25. miejsce, a 
triumfował Norweg Mangus H. Moan. W drugim dniu zmagań Adam 
Cieślar zajął 39., a Paweł Słowiok 42. miejsce. Wygrał Niemiec Eric 
Frenzel. Zawody, które miały zostać rozegrane w dniach 2–3 stycznia w 
niemieckim Klingenthal zostały odwołane.        (luki)

PODSUMOWALI PROJEKT
10 grudnia, podczas konferencji w Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej, podsumowano projekt „Atrakcyjni razem – Wisła, Jabłonków”. 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele obu gmin.

Prowadząca konferencję podsumowującą Katarzyna Czyż–Kaź-
mierczak z Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu 
Miejskiego w Wiśle, pokazała na prezentacji działania zrealizowane 
w ramach projektu. Po prezentacji uczestnicy konferencji rywalizo-
wali w krótkim quizie wiedzy o Wiśle i Jabłonkowie, by następnie 
udać się na poczęstunek. Finałem konferencji był study tour po Wi-
śle, w którym uczestniczyli goście z Jabłonkowa oraz przedstawiciele 
naszego miasta.  

Projekt „Atrakcyjni razem – Wisła, Jabłonków” został zrealizo-
wany w okresie maj–grudzień 2015, dzięki dofinansowaniu z Fundu-
szu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund). Celami projektu były m.in.: 
współpraca polsko–czeska na płaszczyźnie turystyki, promocja wa-
lorów krajoznawczych obu miejscowości i promocja współpracy 
wyszehradzkiej. Koszt projektu wyniósł 12 214 euro, czyli 48 856 
złotych. Wsparcie Funduszu Wyszehradzkiego wyniosło 9 000 euro, 
a wkład partnerów 880 euro (finansowy) i 2 334 euro (rzeczowy).

W ramach projektu podjęto następujące działania: 
– opracowanie i wydruk 30 000 map turystycznych Wisły (23 000 

w wersji polskiej i 7 000 w wersji czeskiej) – mapy zawierają plan 
centrum obu miast, a także opis atrakcji turystycznych, jakie można 
zobaczyć w obu miejscowościach;

– realizacja i emisja w telewizji TVS trzech felietonów o Wiśle i 
Jabłonkowie w programie „Familook” (4, 5, 6 listopada 2015);

– realizacja i emisja w telewizji TVS audycji „Meteo Podróże”  
o Wiśle i Jabłonkowie (11 grudnia 2015);

– artykuł o współpracy oraz baner reklamowy promujący projekt 
na głównej stronie portalu OX.PL;

– produkcja spotów reklamowych o Wiśle i Jabłonkowie w wersji 
15–sekundowej, 30–sekundowej i 2–minutowej;

– zaprojektowanie i uszycie koszulek promocyjnych z logotypem 
Funduszu Wyszehradzkiego i nazwą projektu;

– zorganizowanie konferencji i study touru dla przedstawicieli 
branży turystycznej i lokalnych mediów z Czech i Polski. 

Więcej o Funduszu Wyszehradzkim na stronie: www.visegrad-
fund.org.         

   (luki)
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Opracował: Mariusz Hombek

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)

To gra środkowa, należy kontynuować grę wy-
szukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata. 

KĄCIK SZACHOWY

• 29 listopada Adam Chrapek z Wisły zajął 47. pozycję w sla-
lomie gigancie mężczyzn na rozgrywanych w szwedzkim 
Funäsdalen zawodach FIS w narciarstwie alpejskim. Dzień 
później był już 10. 

• 5 grudnia na skoczniach „Pod Grabową” w Goleszowie 
odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich 
Dzieci i Młodzieży „Mikołaj w Goleszowie”. Wśród trium-
fatorów w swoich kategoriach wiekowych znaleźli się za-
wodnicy WSS Wisła: Miłosz Krzempek, Wiktor Szozda i 
Tymoteusz Cienciała.

• Dwadzieścia zespołów wzięło udział w Mikołajkowym Tur-
nieju Halowej Piłki Nożnej „Wisła Cup 2015”, który odbył 
się w dniach 5–6 grudnia w sali gimnastycznej im. Wiślań-
skich Olimpijczyków. W tym gronie najlepsza okazała się 
ekipa RMF Maxxx Kraków, która w finale pokonała Mar-
rodent Bielsko–Biała 1:0. Trzecia lokata przypadła ekipie 
Ciochy Knurów, która w meczu o 3. miejsce pokonała 3:2 
Sengnam Sport. Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano 
Patryka Oraczewskiego z RMF Maxxx Kraków. Pozostałe 
dwie nagrody indywidualne przyznano graczom Marroden-
tu: Adamowi Waliczkowi – król strzelców (10 goli) i Rober-
towi Jastrzębskiemu – najlepszy bramkarz.

• 7 grudnia w norweskim Hemsedal Adam Chrapek zajął 7. 
miejsce w slalomie gigancie rozgrywanym w ramach zawo-
dów FIS Race. Dzień później w tej samej konkurencji wiśla-
nin był 9.

• 10 grudnia Łukasz Podżorski (WSS Wisła) zajął 10. miejsce 
w konkursie FIS Cup w skokach narciarskich, który odbył 
się w norweskim Notodden. Zwyciężył reprezentant Nie-
miec Michael Dreher. Dzień później nasz zawodnik zajął 
21. miejsce, a wygrał Niemiec Danny Queck.

• W dniach 11–13 grudnia w norweskim Rena odbyły się 
pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Kontynentalnego w 
skokach narciarskich. Jedyny zawodnik WSS Wisła Aleksan-

der Zniszczoł, zajmował 17., 34. i 33. pozycję. Triumfowali 
Polak Andrzej Stękała i dwukrotnie Słoweniec Tilen Bartol.

• 13 grudnia Jakub Glajcar z Wisły wygrał ostatni bieg z 
cyklu Bieg Dzika 2015. To czwarte zwycięstwo naszego 
mieszkańca w tegorocznej edycji zawodów. Wcześniej wy-
grywał biegi w styczniu, lutym oraz wrześniu. 10. miejsce w 
ostatnim biegu zajął Radosław Troszok z Wisły.

• Reprezentant Niemiec Karl Geiger wygrał konkurs Pucha-
ru Kontynentalnego w skokach narciarskich w fińskim Ro-
vaniemi, rozegrany 19 grudnia. Na 28. pozycji rywalizację 
ukończył Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła). Dzień później 
triumfował Niemiec David Siegel, a Olek również był 28.

• 20 grudnia w Alta Badia rozegrano zawody Pucharu Świata 
w narciarstwie alpejskim. 54. pozycję w slalomie gigancie 
zajął Adam Chrapek. Był to trzeci w karierze wiślanina start 
w zawodach PŚ. Wygrał Andre Hirschner z Austrii.

• W dniach 21–22 grudnia Adam Chrapek startował w zawo-
dach FIS Race, rozgrywanych w austriackim Kaltenbach. W 
slalomie gigancie nasz alpejczyk zajmował 7. i 31. miejsce.

(luki)

Najmłodsi walczyli pod koszami
9 grudnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpij-

czyków odbyły się Gminne Zawody w Koszykówce Szkół Pod-
stawowych. W podkoszowej rywalizacji udział wzięli zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta.

Wśród chłopców triumfowała reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej nr 1 z Wisły Centrum, która pokonała drużyny ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 z Wisły Jawornika (2. miejsce) i Szkoły Podsta-
wowej nr 3 w Wiśle Malince (3. miejsce). Z kolei wśród dziewcząt 
także najlepsza okazał się ekipa z „Jedynki”, która zdystansowała 
zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 3 (2. miejsce), Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Wiśle Czarne (3. miejsce) i szkoły Podstawowej nr 
5 (4. miejsce). Jakub Matuszny

SPORTOWY KALEJDOSKOP
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„Stalmach” najlepszy w powiecie!
Po raz kolejny drużyna koszykarek z LO im. P. Stalmacha okazała 

się najlepsza w powiecie cieszyńskim. 8 grudnia w sali gimnastycznej 
im. Wiślańskich Olimpijczyków rozegrano Finał Powiatowy Licealiady 
w koszykówce dziewcząt, w którym wiślanki nie miały sobie równych.

Dziewczyny nie tylko ładnie zagrały, ale na wysokości zadania sta-
nęli również kibice ze „Stalmacha”, którzy pięknie dopingowali zawod-
niczki rywalizujące na parkiecie.

Oto wyniki turnieju finałowego:
1/2 finału: ZSGH Wisła – I LO w Cieszynie 30:22  

LO Wisła– ZS w Cieszynie 51:8 (18:2, 33:2, 41:8, 51:8)
Mecz o 3 miejsce: I LO w Cieszynie – ZS w Cieszynie 22:18
Finał: LO Wisła – ZSGH Wisła 61:25
Triumfatorki zagrały w składzie: Marcelina Strządała, Caputa Daria, 

Justyna Pilch, Ewa Szarzec, Katarzyna Wałęska, Magdalena Pietrasik, Do-
minika Pilch, Anna Szmek, Aleksandra Matuszna, Maria Kawulok i Klaudia 
Wigłasz. Opiekunami zespołu są Jan Jurczyński i Daniel Arsenicz.       (luki)

„Jedynka” wygrywa i awansuje  
13 grudnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbyły 

się Międzygminne Zawody w Koszykówce Szkół Gimnazjalnych. W zawo-
dach udział wzięli zwodnicy i zawodniczki z Wisły, Ustronia i Goleszowa. 
Świetna gra uczniów wiślańskiego Gimnazjum nr 1 pozwoliła reprezentacji 
naszej szkoły bez problemu zakwalifikować się do finałów powiatowych. 

W spotkaniu dziewcząt koszykarki z Wisły pokonały reprezentację 
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu 59:14. Nasz zespół zagrał w składzie: Sylwia 
Cieślar, Martyna Szalbót, Ewelina Heczko, Sandra Tatara, Katarzyna Cie-
ślar, Joanna Roman, Maja Szalbot, Małgorzata Colosenco, Natalia Cieślar, 
Katarzyna Raszka, Gabriela Kosek i Marta Cieślar. 

Chłopcy z „Jedynki” mieli do rozegrania dwa mecze. Gimnazjum nr 
2 z Ustronia pokonali 33:26, natomiast Gimnazjum z Goleszowa rozgro-
mili 83:16. Triumfatorzy zagrali w zestawieniu: Jakub Niemczyk, Jakub 
Marekwica, Jeremiasz Bujok, Jakub Szalbot, Dawid Szymański, Kamil 
Turoń, Bartłomiej Mitręga, Maciej Śmiałkowski, Michał Pilch, Piotr Po-
lok, Marcin Warski, Hubert Dudzik i Bartłomiej Bujok. Opiekunami obu 
drużyn są: Aleksandra Nosowicz, Marcin Kotowicz, Bartłomiej Kopij i 
Jakub Matuszny.             (JM)

WALCZYŁY POD KOSZEM
W grudniu koszykarki ISSiR Wisła rozegrały trzy mecze ligowe. 

Początek miesiąca był bardzo udany. 5 grudnia nasza drużyna pokona-
ła na wyjeździe Ikara Niepołomice 73:61. Brawo! Do wygranej nasz 
zespół poprowadziły Marcelina Strządała i Beata Szarzec, notując 
bardzo dobre wyniki punktowe, a także zbierając sporo piłek z tablicy. 
Ikar Niepołomice – ISSiR Wisła 61:73 (15:20, 12:22, 19:14, 15:17)  
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (21), Beata Szarzec (19), Ka-
tarzyna Raszka (8), Justyna Pilch (7), Daria Caputa (6), Justyna Brań-
ka (5), Stefania Seniow (4), Agata Tomala (2), Gabriela Kosek (1), 
Ewa Szarzec i Katarzyna Wałęska.

Kolejnym meczem była domowa potyczka z MKS–em Zabrze. 
12 grudnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 
drużyna ISSiR Wisła pokonała rywalki 66:64. Mecz ten był koszy-
karskim horrorem, na szczęście z happy endem dla podopiecznych 
Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka. Nasze dzielne dziew-
czyny zanotowały czwartą wygraną w sezonie i zrewanżowały 
się zabrzankom za porażkę z początku rozgrywek. Beata Szarzec 
ustrzeliła double–double (24 punkty i 12 zbiórek), będąc najlepszą 
zawodniczką na parkiecie. 

ISSiR Wisła – MKS Zabrze 66:64 (21:27, 21:17, 13:10, 11:10)
Zagrały (punkty): Beata Szarzec (24), Marcelina Strządała (18), 

Katarzyna Raszka (10), Daria Caputa (8), Justyna Brańka (6), Justyna 
Pilch, Stefania Seniow, Agata Tomala, Aleksandra Suszka.

Ostatnim meczem ligowym naszej drużyny w ubiegłym roku był 
pojedynek ze Stalą Stalowa Wola. Niestety mimo ambitnej postawy 
zespołu ISSiR Wisła, wygraną w dniu 19 grudnia zapisały na swoje 
konto gospodynie.

Stal Stalowa Wola – ISSiR Wisła 62:43 (14:9, 19:13, 11:11, 
18:10) Zagrały (punkty): Beata Szarzec (18), Marcelina Strządała 
(11), Justyna Pilch (6), Stefania Seniow (4), Katarzyna Raszka (2), 
Justyna Brańka (2), Daria Caputa (0), Agata Tomala (0), Aleksan-
dra Suszka (0).           (luki)

Wiślanie na „mikołajkowym” 
podium

6 grudnia w Cieszynie odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki 
Siatkowej Drużyn Amatorskich. W turnieju udział wzięło 6 drużyn, 
wśród których nie zabrakło ekipy z Wisły.

Nasze miasto reprezentowała drużyna w składzie: Piotr Szarzec, 
Marcin Czyż, Michał Kożuch, Joanna Cieślar, Andrzej Szalbot i 
Wojciech Kałucki. Wiślanie jak burza przebrnęli fazę grupową, nie 
tracąc żadnego seta. Dopiero w finale, po bardzo zaciętym pojedyn-
ku, nasz zespół uległ rywalom z Ustronia 1:2, zajmując w turnieju 2. 
miejsce. Okazały puchar i dyplom to nie jedyne wyróżnienia, jakie 
zdobyli nasi siatkarze. Dodatkowo najlepszym zawodnikiem turnieju 
został zawodnik naszego zespołu Marcin Czyż.        (luki)
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KALENDARIUM IMPREZ
10 stycznia (niedziela) – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy – Wisła Centrum
14 stycznia (czwartek) – Niedobowie. Zaolziański ród wiślań-

ski – spotkanie z Andrzejem Niedobą – Miejska Biblioteka Pub-
liczna

17 stycznia (niedziela) – Międzynarodowy Dzień Śniegu  
– ON Soszów

17 stycznia (niedziela) – Puchar Cieszyna w slalomie  
– ON Stożek

23 stycznia (sobota) – Nocny Bieg Dwóch Szczytów i Zima z 
Radiem ZET – Pl. Hoffa i Park Kopczyńskiego

29 stycznia (piątek) – Eliminacje Mistrzostw Polski Amatorów 
w slalomie – ON Stożek

31 stycznia (niedziela) – Narciarski Bieg Retro – Pl. B. Hoffa
6 lutego (sobota) – Bal Karnawałowy – OSP Wisła Centrum
6 lutego (sobota) – Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w 

narciarstwie – ON Stożek
7 lutego (niedziela) – Salomon Nordic Sunday – Trasy biegowe 

PZN Kubalonka
12–14 lutego (piątek–niedziela) – Snow Polo – Turniej Polo 

na śniegu – Park Kopczyńskiego

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

imprezy

– 1 grudnia na ul. Wyzwolenia wpadł mieszkaniec Wisły, który 
jechał VW Passatem, mając w organizmie ok. 2,1 promila alkoholu.

– W nocy 2 grudnia dwóch sprawców wyłamało drzwi balko-
nowe i weszło do budynku mieszkalnego w Głębcach. Hałas spo-
wodowany przez goleszowian obudził śpiących domowników, któ-
rzy zareagowali i powiadomili policję. Zatrzymani przez stróżów 
prawa odpowiedzą przed sądem za naruszenie miru domowego i 
zniszczenie mienia.

– W nocy z 9 na 10 grudnia włamano się do budynku przy ul. 
Kopydło. Łupem złodzieja padł laptop i gotówka, a stratę na ok. 
13 000 złotych poniósł mieszkaniec Wisły.

– 12 grudnia na ul. 1 Maja zatrzymano Forda Transita, którym 
kierował mieszkaniec Istebnej. Miał 0,7 promila alkoholu w wydy-
chanym powietrzu.

– 13 grudnia w nocy trzech zamaskowanych sprawców wtar-
gnęło do obiektu hotelowego w Malince. Złodzieje „buchnęli” ka-
setkę z pieniędzmi w kwocie ok. 1 600 złotych.

– 16 grudnia na ul. Wańskowskiej zatrzymano do kontroli sa-
mochód marki Opel Astra, którym kierował mieszkaniec Wisły, 
będą pod wpływem ok. 2,4 promila alkoholu. Jego wynik „przebił” 
18 grudnia kierowca, który jechał Citroenem Berlingo ul. Ustroń-
ską, mając w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Również był 
to mieszkaniec naszej miejscowości.

– W nocy z 20 na 21 grudnia włamano się do samochodu VW 
Transporter, z którego skradziono elektronarzędzia o wartości ok. 
20 000 złotych. Szkodę poniósł mieszkaniec Wisły.

– Jak informują nasi policjanci okres świąteczny minął spokoj-
nie i nie odnotowano w nim poważniejszych zdarzeń. 

Komisariat Policji w Wiśle ostrzega, iż należy zwracać więk-
szą uwagę na próby oszustw, przy zakupach dokonywanych 
przez Internet. Policja notuje coraz więcej tego typu zdarzeń, 
dlatego transakcji w sieci należy dokonywać na sprawdzonych 
i bezpiecznych stronach.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski


