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Dzień z Piotrem Żyłą, Redyk Wiślań-
ski, a na zakończenie miesiąca turniej 
siatkówki plażowej „Beskidzka Plaża 
2017” – maj obfitował w bogate wyda-
rzenia, o których poczytacie w niniej-
szym numerze naszego miesięcznika. 
Zapraszamy do lektury!

MAJ PEŁEN WYDARZEŃ!
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Chociaż stale napoty-
kamy na trudności zwiane 
z budynkiem dworca i 
uzgodnieniami pomiędzy 
PKP a Konserwatorem 
Zabytków, to realizacja 
domu dziennego pobytu 
dla osób starszych jest 
zadaniem nadal dla mnie 
ważnym i aktualnym. 
Jako miasto zobowiąza-
ni jesteśmy do realizacji 
wielu zadań wynikają-
cych z obowiązujących przepisów prawnych. Staramy się je realizo-
wać w jak najszerszym i jak najlepszym zakresie. Coraz częściej jed-
nak spotykamy się z tym, że o swoich zobowiązaniach wynikających 
z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego zapominają niektóre rodziny, 
oczekując, że zrealizuje je za nich w całości gmina, a możliwości dal-
szego, ciągłego zwiększania finansowania tych działań ze środków 
miasta są ograniczone. Sytuacje rodzin są bardzo trudne, skompli-
kowane i różnorodne. Nie zawsze rodziny są w stanie im sprostać, 
staramy się jako gmina służyć pomocą w takich sytuacjach. 

Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podzięko-
wać wszystkim tym rodzinom, które pamiętają o swoich bliskich 
starszych, chorych, niepełnosprawnych osobach i codzienną opiekę 
nad nimi traktują jak oczywistość, a nie jak jakikolwiek obowiązek. 
Dziękuję rodzicom, którzy dbają i troszczą się o swoje dzieci nie 
doprowadzając do potrzeby ich odbierania, umieszczania w pieczy 
zastępczej, a tym samym ponoszenia przez miasto kosztów z tym 
związanych. Czasem całkowicie beztrosko przyjmujemy a często i 
meldujemy osoby nam zupełnie nieznane, bez stałej pracy, bez ja-
kiegokolwiek dochodu, umożliwiającego im prawidłowe funkcjono-
wanie. Po bardzo krótkim okresie czasu okazuje się, że przybył nam 
jeden domownik, którego mamy na całkowitym utrzymaniu i wtedy 
swoje oczekiwania co do rozwiązania tego problemu kierujemy do 
miasta, oczekując szybkiego załatwienia. Liczba osób, które w taki 
sposób stały się naszymi mieszkańcami, wobec których realizujemy 
zadania, nie maleje. Generuje to dla miasta wysokie koszty. Proszę 
więc o bardziej rozważne podejmowanie decyzji w takich sprawach.

Z poważaniem Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta
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Burmistrz odznaczony przez  
prezydenta

29 maja w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wręczył odzna-
czenia państwowe za zasługi w działalności społecznej, samorządo-
wej oraz na rzecz społeczności lokalnej. Miło nam poinformować, 
że wśród odznaczonych znalazł się burmistrz Wisły Tomasz Bujok, 
który z rąk prezydenta odebrał Złoty Krzyż Zasługi.

– To dla mnie duże wyróżnienie, a zarazem motywacja do dalszej 
pracy na rzecz Wisły. Chcę podkreślić, że nie traktuję tego odznacze-
nia indywidualnie, tylko jako wyróżnienie dla całej naszej społecz-
ności, która angażuje się w sprawy miasta i buduje potencjał naszego 
samorządu – mówi Tomasz Bujok.        (luki)

SŁOWO OD BURMISTRZA
Jako miasto nie skupiamy się wyłącznie na prowadzeniu inwesty-

cji, remontów, poprawie wizerunku miasta, działalności w zakresie 
oświaty, kultury czy sportu. Znaczącą częścią działalności miasta jest 
rozwiązywanie występujących w Gminie problemów społecznych.

Chociaż wydawać by się mogło, że problem bezrobocia jest co-
raz mniejszy, to często zatrudnienie jest tylko formą czasową. Coraz 
częściej brak pracy dotyczy osób słabszych, które nie umieją się od-
naleźć w aktualnej rzeczywistości. Samo bezrobocie łączy się rów-
nież z innymi problemami.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle urucho-
miony został Klub Integracji Społecznej, którego celem jest poma-
ganie mieszkańcom poprzez: szukanie ofert pracy, doradztwo zawo-
dowe, zbierania dokumentów związanych z zatrudnieniem, pisanie 
CV, prowadzenie korespondencji związanej z rynkiem pracy, itp. W 
godzinach pracy MOPS można skorzystać z dostępu do Internetu, 
komputera, drukarki i pomocy pracowników, oddelegowanych do 
obsługi KIS. W ramach Klubu, oprócz działalności indywidualnej, 
prowadzone będą także wspierające działania grupowe. Spotkania 
i działania grup odbywać się będą według ustalonego z członkami 
grupy harmonogramu. W miarę możliwości, w oparciu o potrzeby, 
realizowane będą formy wspierające zatrudnienie w postaci finanso-
wania szkoleń zawodowych, prac społecznie użytecznych, staży, itp., 
wykorzystując na ten cel głównie środki z Unii Europejskiej.

Jesteśmy miejscowością turystyczno–wczasową, gdzie duże zna-
czenie na rynku pracy ma czas trwania sezonu turystycznego. Ten 
wpływa na czasowe zatrudnianie mieszkańców, dlatego jako miasto 
robimy bardzo wiele, aby ten sezon wydłużyć. O tym jak dużą ilość 
środków miasto przeznacza na wspieranie osób dotkniętych różnymi 
problemami można się dowiedzieć z udostępnianych w Biuletynie 
Informacji Publicznej sprawozdań, nie będę więc ich w tym miejscu 
przytaczał.
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Z prac Rady Miasta Wisła
Sesja Rady Miasta, która odbyła się 23 maja, miała uroczysty charak-

ter. Burmistrz Tomasz Bujok otrzymał jednogłośnie absolutorium, wręczo-
no również statuetki sportowcom, którym przyznano stypendia i nagrody 
za wysokie osiągnięcia sportowe w roku 2016, a także „Cieszynity Uznania 
2017” dla wybitnych osobowości Śląska Cieszyńskiego i promotorów do-
brego imienia tego regionu w świecie.

Zacznijmy jednak od prac Rady Miasta, która podczas posiedzeń Ko-
misji w maju zajmowała się następującymi tematami:

– przygotowaniem wniosku absolutoryjnego,
– rozpatrywaniem skarg i wniosków,
– stanem zaawansowania przygotowań do Tygodnia Zdrowia pod ha-

słem „wady postawy”,
– analizą arkuszy organizacji na lata 2017–2018 w kontekście reformy 

oświaty,
– rozpatrzeniem wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisła w 

dziedzinie kultury,
– muzealnictwem w Wiśle,
– analizą stanu realizacji remontów dróg gminnych wytypowanych w pla-

nie modernizacji na lata 2015–2018 i objazdem dróg pozostałych do remontu,
– analizą  regulacji stanu prawnego dróg gminnych,
– szczegółową analizą kosztów związanych z funkcjonowaniem za-

sobu mieszkaniowego gminy z podziałem na socjalne, komunalne oraz 
poszczególne obiekty.

Prix w kombinacji norweskiej, Jeremiasz Bujok – mistrz Polski juniorów w 
ju–jitsu 2016 i zdobywca 7. miejsca podczas Mistrzostwa Europy Juniorów 
Jujitsu 2016, Radosław Sobczyk – wicemistrz Polski w wieloboju lekko-
atletycznym 2016 i rekordzista Śląska juniorów U–20 w dziesięcioboju, 
Bartosz Czyż – 5. zawodnik klasyfikacji generalnej LOTOS Cup 2016 oraz 
złoty, srebrny i brązowy medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
Tomasz Pilch – triumfator klasyfikacji generalnej LOTOS Cup 2016 oraz 
mistrz Polski Juniorów C w skokach narciarskich 2016, Tomasz Raszyk – 
6. miejsce w Mistrzostwach Europy w downhillu oraz wicemistrz Polski i 
zdobywca Pucharu Polski w zjeździe rowerowym, Joachim Krężelok – 6. 
miejsce w Mistrzostwach Europy Niepełnosprawnych 2016 oraz mistrz 
Polski niepełnosprawnych w lekkoatletyce. Z kolei statuetki za nagrody 
sportowe otrzymali: Lena Pustówka – mistrzyni Polski dzieci w szermierce 
japońskiej Kendo w roku 2016, Tymoteusz Szalbot – wicemistrz Polski 
dzieci w szermierce japońskiej Kendo w roku 2016, Tymoteusz Cienciała 
– zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni dzieci w 2016 roku, Tomasz Wą-
sowicz – zdobywca 2. miejsca w regionalnych zawodach Śląsko–Beskidz-
kiej Ligi Grupy Azoty w biegach narciarskich, Jakub Glajcar – zdobywca 
Pucharu Polski w dogtrekkingu i zwycięzca Panewnickiego Biegu Dzika.

Statuetki, słodycze wręczali burmistrz Wisły Tomasz Bujok i prze-
wodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski, którzy oczywiście ser-
decznie pogratulowali naszym sportowcom osiągniętych wyników.

Kolejnym punktem uroczystej części sesji było wręczenie „Cieszyni-
tów Uznania 2017”. W tym roku wśród laureatów znaleźli się: ks. prof. dr 
hab. Józef Budniak – kapłan diecezji bielsko–żywieckiej, wybitny przedsta-
wiciel teologii ekumenicznej ze szczególnym uwzględnieniem problema-
tyki wyznaniowej na terenie Polski i Śląska Cieszyńskiego oraz Republiki 
Czeskiej; pastor mgr Jan Cieślar – wieloletni pastor zboru w Karwinie, któ-
ry piastował różne stanowiska w organizacjach europejskich, współtwórca 
polskiego „Śpiewnika Ewangelickiego” oraz czeskiego „Evangelického 
kancionálu”; prof. zw. dr hab. Karol Daniel Kadłubiec – polski etnograf i 
historyk literatury, badacz kultury, folkloru i języka Śląska Cieszyńskiego, 
profesor emerytowany Katedry Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego, 
znany działacz społeczny; poseł do Parlamentu Europejskiego dr Jan Ma-
rian Olbrycht – polski polityk, deputowany do Parlamentu Europejskie-
go VI, VII i VIII kadencji, 
samorządowiec i socjolog, 
ekspert w zakresie funduszy 
europejskich; biskup mgr 
Vladislav Volný – biskup 
Śląskiego Kościoła Ewan-
gelickiego, były przewodni-
czący Ekumenicznej Rady 
Kościołów w Republice 
Czeskiej, odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za osobiste zaangażowanie na rzecz tolerancji religijnej 
i narodowościowej na Śląsku Cieszyńskim. W składzie Kapituły nagrody 
„Cieszynit Uznania 2017” znaleźli się: Karel Cieślar, Janusz Podżorski, 
Jan Wacławek, Aleksandra Trybuś–Cieślar i Józef Szymeczek, a nagrody 
laureatom wręczali Karel Cieślar, Tomasz Bujok i Janusz Podżorski.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
 

Podczas roboczej części sesji Rady Miasta Wisła, która odbyła się w 
sali sesyjnej, jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęto materiał „Analiza sta-
nu regulacji dróg gminnych” i zmieniono plan pracy Rady Miasta na rok 
2017. Następnie, również jednogłośnie, przyjęto i zatwierdzono sprawo-
zdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 
rok i udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta Wisła za rok 2016.

W dalszej części obrad Rada Miasta Wisła podjęła uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (jedno-

głośnie),
– w sprawie przyjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Gminę Wisła własności nieruchomości dz. nr 4287/7 położonej w 
Wiśle (jednogłośnie),

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

Po części roboczej obrady przeniesiono do Miejskiej Biblioteki Pub-
licznej, gdzie przystąpiono do wręczenia wyróżnień. O oprawę muzyczną 
zadbały uczennice Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda 
Aneta Cieślar i Edyta Mojeścik. W repertuarze przygotowanym na oko-
liczność wręczenia stypendiów i nagród sportowych nie mogło zabraknąć 
znanego utworu „We are the champions” grupy Queen. W tej miłej at-
mosferze statuetki za przyznane stypendium sportowego otrzymali: Paweł 
Słowiok – mistrz Polski 2016 oraz uczestnik Pucharu Świata i FIS Grand 
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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!

Uchwała antysmogowa!
Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął 

uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskie-
go ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 
spalanie paliw. Projekt uchwały podlegał konsultacjom społecznym 
i opiniowaniu. 

Z zadowoleniem przyjęliśmy informację o podjęciu prac nad 
uchwałą, której celem jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza. 
Pomimo wątpliwości dotyczących podejścia do tego problemu, któ-
ry naszym zdaniem powinien być rozwiązany poprzez wprowadzenie 
rozwiązań systemowych, ogólnokrajowych, każda inicjatywa w tym 
zakresie zasługuje na przychylność dla dobra i zdrowia społeczeństwa. 
Znaczna część ze zgłoszonych przez Urząd Miejski w Wiśle uwag do 
projektu uchwały została uwzględniona, jednak nie wszystkie.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. na 
terenie całego województwa śląskiego. Zgodnie z nimi od tego też 
czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i foto-
koncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20% (np. 
mokrego drewna). 

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września 
planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów 
w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5(1). Założono 
trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długoś-
ci czasu użytkowania od daty ich produkcji. W przypadku kotłów 
eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji (lub nieposiada-
jących tabliczki znamionowej) trzeba będzie je wymienić na klasę 5 
do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5–10 lat, powinni 
wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kot-
łów mają czas do końca 2025 roku. W przypadku kotłów klasy 3 i 4 
graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do 
końca roku 2027. 

Uchwała dotyczy także kominków oraz innych instalacji wy-
dzielających ciepło opalanych paliwem stałym (piece kaflowe, piece 
do przygotowywania posiłków, tzw. kozy itp). W takim przypadku 
uchwała dopuszcza wyłącznie eksploatację instalacji, które spełniają 
minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy 
emisji zanieczyszczeń dla ekoprojektu(2) w przypadku nowych insta-
lacji (wchodzi w życie 1 września 2017 r.). W przypadku instalacji 
których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku od 1 
stycznia 2023 roku spełnione muszą być wymagania wskazane wyżej 
chyba, że instalacje te będą:

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 % lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emi-

sji pyłu do wartości określonych w odniesieniu do wymogów doty-
czących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na 
paliwo stałe(3) (np. elektrofiltry).

1) – standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicz-
nych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN–EN 303–5:2012, 
co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posia-
dającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 
lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem 
wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji 
EA (European co–operation for Accreditation).

2) – określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wy-
konania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

3) – określone w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie wy-
konania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Krzysztof Kamiński

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
W czerwcu Strażnicy Miejscy nadal będą wykonywać kontrole 

sanitarno–porządkowe posesji zarówno osób prywatnych, jak i po-
sesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza związana 
z wynajmem kwater. Przedmiotem kontroli będzie w szczególności 
wywóz nieczystości płynnych. Przypominam o regularnym, systema-
tycznym i zgodnym z bieżącym zużyciem wody wywozem nieczy-
stości ciekłych.

Niestety, w dalszym ciągu śmieci z okolicznych domostw są pod-
rzucane do koszy ulicznych, szczególnie na przystankach. Informuję, 
że zgodnie z § 17 Uchwały Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2015 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Mia-
sta Wisła, zabrania się:

– wykorzystywania koszy ulicznych, przez podmioty prowadzą-
ce działalność gospodarczą, do składowania i gromadzenia odpadów 
powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności,

– wykorzystywania koszy ulicznych do składowania odpadów 
powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych,

– gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne gorącego 
popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i 
wybuchowych.

Informuję, że wszelkie takie czyny są karane mandatem do 
500 złotych. 

Mając na uwadze rozpoczynający się okres letni, a w związku z 
tym nasze miasto będzie gościło coraz większą ilość turystów, zwra-
cam się z prośbą do naszych mieszkańców o podnoszenie estetyki 
naszej turystycznej miejscowości oraz, czyniąc zadość wymaganiom 
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
przypominam właścicielom posesji o konieczności systematycznego 
wykaszania terenów zielonych oraz przycinania drzew i krzewów po-
łożonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodniki i drogi), aby 
nie utrudniać bezpiecznego korzystania z pasa drogowego. Każda 
zadbana posesja świadczy o wizerunku naszego miasta.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Co nowego w selektywnej zbiórce
Informujemy, że sposób obecnej segregacji odpadów komunal-

nych nie ulega zmianie, a jedynie napis widniejący na worku. Przypo-
minamy również, że odpady wielomateriałowe (na przykład: kartony 
po mleku, sokach i napojach) należy wrzucać do żółtego worka.

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów, informujemy, że z dniem 1 
lipca 2017 r. odpady selektywnie zbierane w workach oznacza się 
napisami:

– worek koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”, w 
skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opa-
kowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury.

– worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” przezna-
czony jest na szkło, w tym na odpady opakowaniowe ze szkła.

– worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”, w skład którego wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpa-
dy opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe.

– worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” z prze-
znaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.

Aneta Jędrzejek
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Wiadomości

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Zespół ds. edukacji regionalnej 
rozpoczął pracę 

15 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się pierwsze spot-
kanie robocze zespołu ds. edukacji regionalnej. Zespół docelowo ma 
stworzyć program edukacji regionalnej dla 8–klasowych szkół podsta-
wowych, prowadzonych przez Gminę Wisła.

Zespół w drodze zarządzenia powołał burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok. W jego skład wchodzą dr Renata Czyż – dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej im. Jana Śniegonia (przewodnicząca) oraz nauczyciele 
prowadzący edukację regionalną w wiślańskich szkołach: Anita Binek i 
Małgorzata Borowska z Zespołu Szkół nr 1 w Centrum, Renata Broda i 
Bogusława Melcer z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Głębcach, 
Klaudia Szewczyk z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Malince, 
Elżbieta Szajtauer i Michalina Szalbot ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Czarnem oraz Maria Drobisz–Masny ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ja-
worniku. Podczas pierwszego spotkania omówiono działanie platformy 
Eduś, gdzie znajdują się materiały do edukacji regionalnej przeznaczone 
dla uczniów i dzieci z terenu województwa śląskiego. Platformę stworzył 
Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej pod przewodnictwem 
prof. Ryszarda Kaczmarka.

– Dziękuję serdecznie wszystkim osobom z zespołu za to, że podjęły 
się tej pracy. Edukacja regionalna jest bardzo ważna i chcemy, by zespół 
specjalistów z Wisły kompleksowo opracował program realizacji tych 
zajęć wśród naszych dzieci – mówi burmistrz Tomasz Bujok.         (luki)

EWANGELICKIE DNI KOŚCIOŁA
Parafia Ewangelicko–Augsburska w Wiśle i Diecezja Cieszyńska 

Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w RP serdecznie zapraszają na 
Ewangelickie Dni Kościoła. Jest to ogólnopolska impreza, podczas której 
odbywać się będą koncerty, seminaria i inne wydarzenia. To spotkanie 
ewangelików i wszystkich, którzy chcą świętować 500 lat Reformacji.

Ewangelickie Dni Kościoła zawitają do Wisły 15 czerwca. Oto 
program wydarzenia:

13:00 – Turnieje siatkówki plażowej, koszykówki i piłki nożnej 
– boisko wielofunkcyjne, boisko za blokami, boisko do siatkówki 
plażowej; 

KONCERT I MEDALE
18 maja w kościele ewangelickim ap. Piotra i Pawła w Wiśle od-

był się koncert z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. Wystąpił chór 
z Concordia University w Ann Arbor w USA. 

Koncert prowadzili ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz Parafii 
Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle i ks. Jan Byrt z Parafii Ewange-
licko–Augsburskiej w Szczyrku Salmopolu. Wisła była jedynym pol-
skim miastem podczas europejskiej trasy koncertowej amerykańskiego 
chóru, który podczas koncertu zaprezentował głównie pieśni z czasów 
Reformacji autorstwa wielu wybitnych kompozytorów. Na zakończe-
nie wszyscy chórzyści otrzymali mosiężne Róże Lutra przyznawane 
osobom wspierającym parafię w Szczyrku. Ks. Jan Byrt wręczył je 
także polskim przyjaciołom parafii, a wśród wyróżnionych znalazł się 
ks. Waldemar Szajthauer i burmistrz Wisły Tomasz Bujok.          (luki)

14:00 – 16:00 – Tematyka dnia (wykłady, dyskusje) – budynki 
parafialne;

14:00 – 15:30 – Koncert chórów – kościół ap. Piotra i Pawła;
14:30 – 16:00 – Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – 

Miejska Biblioteka Publiczna;
16:00 – 22:00 – Koncerty w Amfiteatrze im. S. Hadyny: 16:00 

– Arka Noego, 17:45 – N.O.C., 19:00 – Cześć, 20:45 – October Light, 
22:00 – Pokaz laserowy 500 lat Reformacji;

17:30 – 19:00 – Warsztaty dla chórów – kościół ap. Piotra i Pawła;
19:00 – 20:30 – Jagodziński Trio – kościół ap. Piotra i Pawła.

(luki)

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. P

ar
afi

a E
wa

ng
eli

ck
o–

Au
gs

bu
rsk

a w
 S

zc
zy

rku
fot

. P
ar

afi
a E

wa
ng

eli
ck

o–
Au

gs
bu

rsk
a w

 S
zc

zy
rku



6  echo WISŁY

Burmistrz Miasta Wisła
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.  2016 r. poz. 2147 ze 
zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Wisła w okresie od dnia 30 maja 2017 do 19 czerwca  2017 
roku, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta zo-
stał wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do 
najmu.

Burmistrz Miasta Wisła
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 
2147 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie 
Urzędu Miasta Wisły w okresie od dnia 24 maja 2017 do 14 czerw-
ca 2017 roku, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
miasta został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przezna-
czonych do najmu.

ZIELONE ŚWIATŁO  
DLA CHODNIKA DO SKOCZNI
W kwietniu w Urzędzie Miejskim w Wiśle odbyło się spotkanie w 

sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 942, mającej polegać m.in. 
na budowie tak długo oczekiwanego chodnika od skrzyżowania ulic Ma-
linka i Czarne do skoczni im. Adama Małysza. Inwestycja ta z pewnością 
poprawiłaby komunikację podczas zawodów rozgrywanych na obiekcie.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Wisły Tomasz Bujok, wice-
przewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego Sylwia Cieślar, dy-
rektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, 
naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu w ZDW Lesław Kmieć, wice-
prezes Polskiego Związku Narciarskiego Andrzej Wąsowicz, zastępca 
naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie Łukasz Godula, komendant Komisariatu Policji w Wiśle 
Marek Legierski, przedstawiciel firmy SAFEROAD Aleksander Glo-
wania i dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Szczyrku Grzegorz 
Kotowicz. Podczas spotkania przedyskutowano funkcję, jaką pełni 
ww. odcinek drogi w trakcie organizacji zawodów na skoczni. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Katowicach przedstawił koncepcję przebudo-
wy drogi wojewódzkiej nr 942 na odcinku od skrzyżowania z drogą 
powiatową ul. Czarne do obiektu skoczni narciarskiej w Wiśle Malin-
ce. Koncepcja ta przewiduje budowę chodnika o całkowitej szerokości 
3,5 metra po stronie południowej drogi wojewódzkiej oraz poszerzenie 
korpusu drogowego i budowę jezdni o szerokości 7 metrów. Przewidu-
je się także budowę zatoki autobusowej za wjazdem do Ośrodka Wypo-
czynkowego „Geovita”.

Zaprezentowana koncepcja spełnia oczekiwania organizatora za-
wodów i władz miasta, dlatego ZDW zleci opracowanie projektu prze-
budowy drogi. Wygląda więc na to, że oczekiwane prace w niedalekiej 
przyszłości „ruszą z kopyta”.           (luki)

Z wizytą u ambasadora Bułgarii 
19 maja burmistrz Wisły Tomasz Bujok został zaproszony na 

spotkanie z Ambasadorem Republiki Bułgarii w Polsce Emilem 
Yalnazov. Spotkanie miało na celu zapoznanie burmistrza miasta z 
propozycjami współpracy ze strony bułgarskiej w zakresie promocji 
turystyczno–biznesowej.

Podczas wizyty w ambasadzie gospodarz Wisły zwiedził znajdu-
jący się w sąsiedztwie Instytut Kultury Bułgarskiej, gdzie aktualnie 
eksponowane są bardzo stare ikony z bułgarskich monastyrów. Am-
basador Bułgarii odwiedzi Wisłę we wrześniu, zostaną wtedy dopra-
cowane szczegóły wzajemnej współpracy.        (luki)

O WIZERUNKU CENTRUM
Burmistrz Wisły Tomasz Bujok ponownie spotkał się ze stu-

dentami i wykładowcami Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz 
Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tematem 
dyskusji były plany zagospodarowania przestrzennego ścisłego cen-
trum miasta.

Przypomnijmy, w lutym studenci socjologii i architektury wraz 
wykładowcami odbyli w Wiśle warsztaty, podczas których zajmo-
wali się opracowaniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego 
centrum miasta w oparciu o opinie turystów, mieszkańców, przed-
siębiorców działających w tym rejonie oraz dziedzictwo historyczne 
miejsca. – Ta współpraca jest kontynuowana. Spotkaliśmy się, by 
porozmawiać między innymi na temat rozlokowania na placu Hoffa 
ogródków gastronomicznych oraz urządzenia miejskiej plaży przy 
rzece – mówi Tomasz Bujok.

Prace nad dalszą poprawą wizerunku centrum Wisły będą konty-
nuowane.           (luki)
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Wieści z biblioteki 

O mieszkańcach Wisły
Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej na kolejnym swoim spotkaniu 25 kwietnia podjęła temat „Dawni 
mieszkańcy Wisły, cz. 1. Od Piły do Chlebka (piekarni u Troszoka)”. 
Chodziło o przypomnienie tych osób, które zamieszkiwały centrum 
miejscowości w latach 1945–1960. Temat zrealizowali Krystyna 
Hombek–Kaftaniak i Jerzy Kufa.

Prelegenci na podstawie przeprowadzonych wywiadów i włas-
nej pamięci dom po domu odtworzyli listę ich lokatorów. Byli to nie 

tylko właściciele, ale także mieszkańcy przydzielani z kwaterunku, 
niejednokrotnie barwne postacie, które zapisały się w pamięci miesz-
kańców. Omawiano również umiejscowienie sklepów i zakładów 
rzemieślniczych, apteki, internatu szkoły hotelarskiej czy Spółdzielni 
„Las”. Dużo uwagi poświęcono większym budynkom, takim jak dom 
kolejarski obok dworca PKP czy poczta, ale tematu z pewnością nie 
wyczerpano.

Grupa będzie kontynuowała pracę nad ustaleniem kolejnych na-
zwisk dawnych mieszkańców Wisły. Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych!           (drc)

Zadanie czytanie
Dzieci z wiślańskich przedszkoli i szkół chętnie odwiedzają bi-

bliotekę miejską. W maju odbyły się zajęcia dla kilku grup najmłod-
szych czytelników. Jako pierwsi przybyli wychowankowie z Przed-
szkola Integracyjnego w Wiśle Malince, którzy odwiedzili Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Wiśle w dniach 10 i 12 maja, aby zdobyć 
umiejętność samodzielnego korzystania ze zbiorów.

Kącik malucha to kolorowe, specjalnie przygotowane miejsce, 
w którym najmłodsi mogli się poczuć swobodnie i jak w bajce. Ni-
skie regały wypełnione ślicznymi książeczkami zachęciły do prze-
glądania jeszcze „ciepłych” nowości wydawniczych. Przedszkolaki 
zachwyciły się książkami obrazkowymi, kontrastowymi oraz roz-
kładankami. Rynek wydawniczy kieruje dla najmłodszych tak 
atrakcyjne w swej szacie i formie pozycje, że można dostać praw-
dziwego zawrotu głowy. Książki zabawki, bajki zapachowe, dźwię-
kowe oraz interaktywne, to propozycje, które przypadły do gustu 
wszystkim dzieciom. 

Nie obyło się bez głośnego czytania i prezentacji teatrzyku ka-
mishibai. Najmłodsi aktywnie brali udział w książkowych skojarze-
niach i zgadywankach, a na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzy-
mali imienne zaproszenia do zapisania się do biblioteki i poznali 
regulamin korzystania z wypożyczalni. 

Podobna lekcja biblioteczna miała miejsce także w Oddziale 
Przedszkolnym Szkoły Podstawowej nr 2. Najmłodsi mieli okazję 
zapoznać się z różnymi formami książek dziecięcych, jak również 
wysłuchali fragmentów książki Petera Carnavasa pt. „O dzieciach, 
które kochają książki”.   

Kolejną grupą, która odwiedziła wypożyczalnię dziecięcą 16 
maja była klasa I z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle. Zajęcia tematyczne 
pod hasłem „Wiosna” przepełnione były wierszami i rymowankami. 
W sielski klimat wprowadził uczniów teatr kamishibai i wspólna pra-
ca nad portretem Pani Wiosny, zaś nauka wiersza z elementami ruchu 
wywołała uśmiechy na twarzach dzieci.  

Dziękujemy za miłe wizyty w wypożyczalni dziecięcej i zapra-
szamy do dalszych odwiedzin w szerszym gronie, bo przytulne wnę-
trza biblioteki to także ostoja dla rodziców, gdzie w strefie czytelni-
czej mogą wygodnie usiąść i przeglądać książki z zakresu, edukacji, 
wychowania, psychologii czy logopedii. Zapraszamy!

Monika Śliwka

Biblioteka poleca
Marie Benedict, Pani Einstein, 
Wydawnictwo Znak Horyzont, Kraków 2017.
Oparta o listy i fakty historyczne fikcyjna biografia Milevy 

Marić – pierwszej żony Alberta Einsteina, to historia jej miło-
ści do nauki, pierwszych miłosnych uniesień i życia z wyma-
rzonym mężczyzną, który zdradza ją pod każdym względem. 
To zarazem portret kobiety, jej drogi z zaściankowej Serbii 
do męskiego uniwersyteckiego świata matematyki i fizyki w 
Zurychu. Bohaterka poświęciła wszystko dla ukochanego męż-
czyzny i wszystko dla niego straciła: honor, karierę, dziecko… 
Zamiast podążać ścieżką swojej idolki, jaką stała się dla niej 
Maria Skłodowska–Curie, Mileva pozwoliła, by jej własny los 
wymknął się z rąk. Nie starczyło jej siły, nie starczyło cha-
rakteru i asertywności, by zawalczyć o swoje, o to, co jej się 
należało, czyli prawdziwy szacunek do jej pracy i wkładu w 
działalność męża. Warto przeczytać.

Beata Pawlikowska, Blondynka nad Gangesem, 
Wydawnictwo Edipresse Książki, Warszawa 2017.
W swojej kolejnej książce Beata Pawlikowska przekonuje, że 

Indie są trudne do zrozumienia i opisania, przez co są wyjątkowe. 
Wyjazd do tego egzotycznego kraju to świetna szkoła nie tylko 
podróżowania, ale i życia, która uczy nowego sposobu myślenia, 
tolerancji i szacunku do tego, co nieznane. Podczas wyprawy do 
Indii, na kilku tysiącach zdjęć i kilkunastu filmach udokumento-
wała otaczającą ją codzienność. Dzięki nowoczesnej technologii 
powstały wirtualne galerie najlepszych fotografii i dodatkowych 
materiałów wideo, które przeniosą czytelnika w świat opisany 
w książce. Te specjalnie przygotowane materiały multimedialne 
można obejrzeć dzięki aplikacji Tap2C. Polecamy!

Rene Goscinny i Jean–Jacques Sempé, Lato Mikołajka, 
Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2016.
Cała seria książeczek o chłopcu imieniem Mikołajek przy-

zwyczaiła nas właściwie, do „bezpiecznej” literatury dziecięcej, 
takiej trochę zawadiackiej, ale zawsze na odpowiednim poziomie. 
Kiedy słońca coraz więcej, a dni coraz dłuższe nasze myśli i ma-
rzenia zmierzają w kierunku lata i wakacji. Tak też się stanie w 
przypadku Mikołajka. Plany są fascynujące: podróż do Hiszpanii, 
grillowanie, wizyta w wesołym miasteczku, wyjście na basen i 
jeszcze wiele innych atrakcji. Tylko dlaczego ten zbiór opowiadań 
kończy się rozdziałem zatytułowanym „kara”? Czyżby Mikołajek 
znowu coś niechcący zbroił? Musicie to sprawdzić sami. Przed 
wakacjami... warto przeczytać! 

Oprac. MBP Wisła
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Matka Ziemia
Na rynku wydawniczym właśnie ukazała się nowa książka związana 

tematycznie ze Śląskiem Cieszyńskim, a poprzez niektóre teksty i oso-
bę Autora przede wszystkim z Wisłą. Jest to zbiór reportaży pt. „Matka 
Ziemia” Andrzeja Niedoby. Głównym partnerem publikacji zostało Mu-
zeum Śląskie, a wsparły ją również gminy Wisła, Ustroń i Istebna. Pro-
mocja książki odbyła się 3 czerwca w Muzeum Śląskim w Katowicach 
z udziałem Autora, prof. Daniela Kadłubca, dr Marii Lipok–Bierwiaczo-
nek i księdza Waldemara Szajthauera.

Nowa publikacja Andrzeja Niedoby to zbiór tekstów, w których Autor 
opowiada historie życiowe mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Reporta-
że powstawały 30–40 lat temu, wtedy też ukazywały się w prasie. Teraz 
Autor przypomina je w wydawnictwie zwartym, aby uchronić przed za-
pomnieniem lub utrwalić w sercach Czytelników oryginalne postacie i ich 
ciekawe losy. W książce znajdują się teksty poświęcone różnym osobom. 
Jest bokser Bolko Kantor z Zaolzia, nauczyciel i żołnierz Franciszek Siko-
ra czy tytułowa postać kobieca Matka Ziemia z Istebnej. Autor poszukuje 
pierwszych górali górników i hutników, pierwszych górali emigrantów 
do Ameryki Północnej i Południowej. Przedstawia góralskie rody, które 
wydały wybijające się postacie współczesnej kultury i nauki (Proboszów, 
Legierskich, Hadynów), wiślańskich sportowców (skoczków narciarskich) 
czy niezwykłych w swej zwyczajności robotników, pracowników zakła-
dów przemysłowych. Są ludzie, którzy zasługują na miano bohaterów jak 
mjr Adolf Pilch z Wisły i których los Autor określa mianem „pieskiego 
życia” (Gustaw Matuszny). Jednym słowem samo życie.

Niektóre wydarzenia i postacie nie będą znane, zwłaszcza młodemu 
pokoleniu, starsi przypomną sobie dzieje już zapomniane. Na pewno jed-
nak ciekawa okaże się odkurzona literatura faktu, która wzbudzi wiele 
emocji, a może nawet kontrowersji. Po latach bowiem Autor powraca 
do wcześniej odwiedzonych miejsc i kończy opowieść wzruszającym 
epilogiem. Książka jest już dostępna w wiślańskiej księgarni.          (drc)

„Polowanie na karaluchy”
Na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle 18 maja grupa 

teatralna „Emocja” wystawiła sztukę Janusza Głowackiego „Polowanie 
na karaluchy”. Grupę młodych aktorów amatorów, działającą przy Wi-
ślańskim Centrum Kultury, prowadzi Joanna Leszczyńska, która wyreży-
serowała przedstawienie. Przygotowania do premiery trwały prawie rok, 
ale za to efekt przerósł oczekiwania publiczności.

Sztuka Janusza Głowackiego, chyba najbardziej znanego w Europie 
i Ameryce, współczesnego polskiego dramaturga, scenarzysty i prozaika, 
powstała w 1986 roku. Akcja toczy się na początku lat 80. XX wieku w 
mieszkaniu polskich emigrantów w Lower East Side, jednej z najbiedniej-
szych dzielnic Manhattanu w Nowym Jorku. Ona – była aktorka Teatru 
Wielkiego, obecnie z powodu akcentu bezrobotna, on – pisarz bez pracy 
i weny twórczej; balansując na granicy ubóstwa udają przed znajomymi 
szczęśliwych i zadowolonych. Duszna atmosfera polskiej emigracji prą-
cej do sukcesu zagęszcza się, znajomi w Polsce wykruszają, zostają tylko 
strach, samotność i obłuda.

W role polskich emigrantów wcielili się młodzi aktorzy, uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych z Wisły i Cieszyna oraz jeden uczeń wiślań-
skiego Gimnazjum. Wiernie oddali atmosferę emigracji lat 80. XX wie-
ku, rozterki pomiędzy bohaterstwem a zdradą kraju po ucieczce przed 
komunistycznym systemem, żmudność walki o przetrwanie w obcej rze-
czywistości, strach przed inwigilacją i wstydem ewentualnego powrotu. 

Publiczność nagrodziła gromkimi brawami pracę reżyserki i mło-
dych aktorów. Na widowni zasiedli rodzice, nauczyciele, koleżanki i 
koledzy szkolni oraz czytelnicy biblioteki. Sztuka w wykonaniu grupy 
poruszyła serca widowni, która po przedstawieniu spotkała się przy ka-
wie i herbacie omawiając szczegóły przedstawienia. Gratulujemy sukce-
su reżyserce i młodym aktorom!!!          (drc)

80 lat minęło…
11 maja uroczyście obchodzono jubileusz 80 lat działalności Miej-

skiej Biblioteki Publicznej i Domu Zdrojowego w Wiśle. Na wyjątkowy 
wieczór przybyło wielu zaproszonych gości, czytelników i sympatyków 
biblioteki. Tego dnia historia i nowoczesność połączyły siły i zabrały 
uczestników wydarzenia w sentymentalną podróż w czasie.

Na wstępie dyrektor biblioteki Renata Czyż przywitała gości i 
przedstawiła dzieje Domu Zdrojowego i biblioteki w latach 1937–1939. 
Biblioteka rozpoczęła bowiem działalność w Domu Zdrojowym w mo-
mencie jego otwarcia 15 sierpnia 1937 roku z okazji rozpoczęcia Tygo-
dnia Gór. To właśnie wtedy w sali Domu Zdrojowego odbywały się naj-
ważniejsze wydarzenia kulturalne w Wiśle, np. towarzyszące występom 

folklorystycznym „Wie-
czór poetów śląskich”, 
przedstawienie „Rycerze 
królewscy” czy widowi-
sko „Wesele na Górnym 
Śląsku” wykonane przez 
chór „Kasyno” pod dy-
rekcją autora Stanisława 
Ligonia. Przez trzy lata 
miały tu miejsce odczyty, 
spotkania autorskie i dys-
kusje organizowane w 
ramach Wakacyjnego In-

stytutu Sztuki, w którym uczestniczyła czołówka polskich pisarzy, poe-
tów i artystów teatralnych, filmowych oraz sztuk plastycznych. Obecni 
byli, min. Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Karol Irzykowski, Stani-
sław Ignacy Witkiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz i wielu innych. Krótkie-
mu wykładowi towarzyszyła prezentacja multimedialna złożona z archi-

walnych fotografii i dokumentów. Na zakończenie swojego wystąpienia 
dyrektor biblioteki podziękowała obecnym na sali byłym dyrektorom 
placówki: pani Helenie Pustówce i Annie Czyż, a także najwierniejszym 
czytelnikom, którzy od lat korzystają ze zbiorów.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście. W imieniu burmistrza 
Tomasza Bujoka gratulacje i życzenia złożył sekretarz miasta Sylwester 
Foltyn. Dyrektor wojewódzkiej Biblioteki Śląskiej, prof. Jan Malicki, 
dziękował władzom samorządowym i wszystkim pracownikom biblio-
teki, dzięki którym taka instytucja kultury w Wiśle prosperuje i osiąga 
sukcesy nawet w ogólnopolskich rankingach. Władze Powiatu Cieszyń-
skiego reprezentował przewodniczący Rady Powiatu Ludwik Kuboszek, 
który zaznaczył, że żadna statystyka nie oddaje, jak wielkie wartości 
wnoszą książki i bibliotekarze w serca czytelników. Życzenie wszelkiej 
pomyślności przekazali również dyrektor powiatowej Biblioteki Miej-
skiej w Cieszynie Izabela Kula oraz ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz 
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle.  

W drugiej części uroczystości goście mieli okazję wysłuchać kon-
certu nawiązującego do muzycznych tradycji przedwojennej Wisły. 
Program pt. „Piosenki lat trzydziestych XX wieku” zaprezentowała zna-
komita Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jean–Claude’a Hauptmanna.  
Z towarzyszeniem ponad 30 muzyków na scenie wystąpiło sześcioro 
śpiewaków, solistek i solistów. Koncert zachwycił publiczność, nie oby-
ło się bez bisów i owacji na stojąco. 

Po koncercie wzniesiono toast i zwiedzano jubileuszową wystawę 
prezentującą przeszłość Domu Zdrojowego i biblioteki. Spotkanie za-
kończył bankiet w restauracji „Dom Zdrojowy”, gdzie podzielony został 
jubileuszowy tort. Dziękujemy za wszystkie życzenia i gratulacje, a prze-
de wszystkim za przybycie na uroczystość. Mamy nadzieję, że biblioteka 
wraz z czytelnikami oraz cały Dom Zdrojowy doczekają się kolejnych 
pięknych jubileuszy.                Renata Czyż
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Protokół 
z posiedzenia Wydziału gminnego  

w Wiśle, dnia 31 sierpnia 1922
(…)
Ponieważ się dostateczna ilość członków zebrała, zagaił 

przewod[niczący] posiedzenie, poczem przeczytano protokół z ostatnie-
go posiedzenia, który bez odmiany przyjęto.

1/ Przeprowadzono wybory do komisji wyborczej obwodowej gmin-
nej do sejmu warszawskiego. 

Wybrani zostali największą ilością głosów jako członkowie
Czyż Paweł rolnik Nr 40, Kowala Jan1 robotnik 651, Niemiec Jerzy 

nauczyciel. Jako zastępcy tychże Drobisz Jan2 robotnik Nr 291, Drozd 
Jerzy gospodzki Nr 4 Tokarnia, Roth Maurycy kupiec Nr 72.

2/ Przewodniczący donasza następujące:
Pan Andrzej Cienciała mł[odszy] został jako kierow[nik] szkoły Nr 

4 zatwierdzony.
P. Jerzy Trąbik kand[ydat] naucz[cielski] został mianowany 

naucz[ycielem] w Głębcach.
P. Paweł Cichy3 kand[ydat] naucz[cielski] został mianowany 

naucz[ycielem] w Jaworniku.
P. Jan Goszyk naucz[yciel] w Ochabach został przeniesiony na szko-

łę Nr I w Wiśle
P. Pastuchówna Anna4 została mianowana naucz[ycielką] robot 

ręcz[nych].
Następujące siły naucz[ycielskie] zostały na własne żądanie zwol-

nione. Ema Goszykowa5 nau[czycielka] r[obót] r[ęcznych] Marj[a] Cien-
ciałowa6, Zuzanna Niemcowa7, Stanisława Nowakowska.

P. Ant[onina] Grabowska8 została przeniesiona do Ustronia M[iejs]c[a]
P. Mirowska została przeniesiona do Hażlacha.
Jan Szturc, został zwolniony z posady na Równym na jego miejsce 

mianowano p. Ewę Pustówkówną9.
3/ Uchwalono budować szkołę na Równym.
Równianie przyobiecali przez Jana Drobisza Nr 291 ofiarować bez 

płatnie na tę budowę 13 gospodarzy około każdy 2 m3 drzewa.

1 Jan Kowala (1885–1971), syn stolarza Józefa Kowali, prowadzący włas-
ny zakład stolarski (w domu  numer 651) u Bajcarów. Współzałożyciel 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Malince, jej pierwszy naczelnik w 
latach 1924–1927.

2 Jan Drobisz (1870–1931), rolnik z Czarnego, przysiółek Bobrów, numer 
domu 291.

3 Paweł Cichy (1903–1981), nauczyciel, absolwent seminarium nauczy-
cielskiego w Bobrku. Pochodził z Kozakowic. Pracę zawodową rozpo-
czął w szkole w Jaworniku w roku szkolnym 1922/1923, po czym został 
przeniesiony do Pogwizdowa.

4 Anna Pastuchówna (1904–1981), nauczyciela robót ręcznych kobiecych. 
Pochodziła z Suchej Dolnej. Zatrudniono ją w szkole na Równym w paź-
dzierniku 1922 roku. Trudności z dojazdem do Wisły i dojściem na Rów-
ny spowodowały, że pracowała tylko do stycznia 1924 roku, po czym 
podjęła pracę w Oldrzychowicach.

5 Ema Goszyk (1872–1961) córka nauczyciela Jerzego Mrowca z Lesznej 
Górnej, żona nauczyciela Józefa Goszyka. Jej brat Jerzy Mrowiec był 
duchownym, wieloletnim proboszczem wiślańskiej parafii ewangelicko–
augsburskiej w Wiśle.

6 Maria Cienciała (1881–1943), zd. Polok, żona Andrzeja Cienciały, na-
uczyciela i kierownika szkoły w Wiśle Głębcach.

7 Zuzanna Niemiec (1890–1939), córka rolnika i gospodzkiego Jana Raszki 
i Zuzanny z d. Bujok. Po stracie rodziców (matki w 1892, a ojca w 1904 
roku) wychowywał ją brat ojca, Paweł Raszka, wieloletni wójt Wisły. Od 
1919 roku przez 3 lata uczyła kobiecych robót ręcznych (uprawnienia 
zdobyła w 1919 roku zdając właściwy egzamin). Żona nauczyciela Jerze-
go Niemca.

8 Antonina Józefa Grabowska (1894–1964), nauczycielka, absolwentka 
seminarium nauczycielskiego w Krakowie. Pracowała od 1916 roku w 
Lutyni Polskiej, a następnie w miejscowości Skrzeczoń i Ligocie koło 
Bielska. W roku szkolnym 1921/1922 zatrudniona była w Szkole Po-
wszechnej nr 1 w Wiśle, po czym przeniesiono ją do Ustronia.

9 Ewa Pustówkówna, córka nauczyciela Ferdynanda Pustówki z Malinki. 
Od 1924 roku nauczycielka robót ręcznych kobiecych w wiślańskich 
szkołach (poza Równym).

4/ Uchwalono prosić Radę szkolną pow[iatową] o dalsze utrzymanie 
paralelek na szkołach Nr I, Nr IV i Nr V. w Wiśle.

5/ Pani Przeździecka10 prosi o koncesję na pensjonat pod Nr11

Prośbę przyjęto przychylnie z następującymi uprawnieniami
1/. Nocowanie gości
2. podawanie potraw
3/. Podawanie kawy, herbaty, czekolady, i innych gorących i orzeź-

wiających napoi i chłodników.
6/ Rachunek z robót przy gospodzie na Ojczemuli wynosi 262 036 

MK z tego płaci najemnik 1/3 część 1 p 78610 MK resztę gmina. 
W celu wyrównania tego rachunku uchwalono zaciągnąć pożyczkę
7/ Uchwalono prosić dyrekcję poczt i telegrafów o wystawienie tele-

fonu do kancelarii gminnej. 
8/ Na most do Wisełki12 uchwalono dać gminnej subwencji 20 000 

MK.
9/ Sprawy ubogich:
Pilch Zofja Nr 8 ma troje dzieci Jana 3 l. Helena i Anna bliźnieta 

jednor[azowa] zapom[oga] 2000 MK
(…)
Cieślar Paweł Nr 440 68 lat otrzyma koszulę i portki.
10/ Czyż Nr 40 zapytuje się, czy poczyniono już jakie kroki w spra-

wie regulacji rzeki Wisły.
Ponieważ zabiegi już czyniono, ma się podanie w tej sprawie wysła-

nej do tej książki protokolarnej wpisać.
11. Polskie tow[arzystwo] turyst[yczne] Beskid13 w Cieszynie prosi 

o koncesję gospodnio szynkarską. Prośbę tę przyjęto i polecono do za-
twierdzenia.

Memorjał złożony na ręce Komisji ministrjalnej.
Odpis wysłany do Województwa w Katowicach

Górskie potoki.
Przed 30 laty przeprowadził rząd austr[iacki] regulację górskich po-

toków w Wiśle i innych górskich okolicach w Śląsku Cieszyńskim. Re-
gulacja ta była pod stałą opieką rządową, który wykupił koryto i brzegi i 
utrzymywał stałego dozorcę nad regulowanemi potokami.

Podczas wojny zaniedbano tę regulację a teraz za rządów polskich 
nikt się o całą tę tak kosztowną i ważną akcję nie troszczy. Druciane 
ogrodzenie brzegów znikło, posadzone i przez długie czasy w dobrym 
stanie utrzymywane wierzby na brzegach już nie rosną, brzegi się zapa-
dają i zesuwają, progi drewniane w korytach częściowo pogniły, częścio-
wo je woda powyrywała; woda wyrabia sobie nowe koryto. W niedługim 
czasie cała regulacja w niwecz się obróci, jak rząd polski nie weźmie tej 
sprawy pod swoją opiekę.

Ścisle z górskimi potokami jest także połączona regulacja rzeki Wi-
sły w gminie Wiśle. Oddawna już robiono plany celem przeprowadzenia 
tej regulacji i gdyby nie wojna, to prawdopodobnie te prace już by były 
ukończone.

Plany odnośne leżały w Opawie.
Rzeka Wisła zmienia wciąż swe łożysko, niszczy pola, łąki, psuje 

drogi, zrywa mosty. W roku 1915 zniszczyła 3 wielkie mosty, dwa dotąd 
nie są jeszcze odbudowane, zerwała wodoleczniczy zakład przy hotelu 
Piast14 i od tego czasu grozi niebezpieczeństwo kościoł

wi ewang[elickiemu]. Tak samo miała już kilka razy skierować swój 
bieg na kościół katolicki. Wydział gminny pozwala sobie skierować 
uwagę Wysokiego Województwa na tę okoliczność i prosi o wzięcie gór-
skich potoków pod swoją opiekę jak i o przeprowadzenie regulacji rzeki 
Wisły w gminie Wisła.  25/7 1922 wysłano.

   (–) Józef Goszyk
  (–) Paweł Raszka

10 Teofila Przeździecka z Kossobudzkich, od 1910 roku właścicielka willi 
„Dziechcinka”. Za: D. Konarzewski, M. Kawulok, Od wsi do uzdrowiska. 
Dziedzictwo architektoniczne , s. 200.

11 Nie podano numeru.
12 Do Wisełki to nazwa dużego gospodarstwa znajdującego się wówczas 

m.in. na terenie obecnego stadionu „Start” przy ul. Olimpijskiej.
13 Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid” – organizacja powstała w 

1910 roku w Cieszynie, której celem było m.in. badanie Beskidu Ślą-
skiego, ochrona jego flory i fauny, popularyzacja turystyki, wydawanie 
przewodników i map, budowanie schronisk.

14 Hotel „Piast” (wcześniej „Luisenhof”) został wzniesiony przez Fritza Fuldę 
w miejscu spalonej w 1885 roku karczmy Gutherza. W 1903 roku zakupił 
go Bogdan Hoff  i nadał mu nazwę „Piast”. Tuż nad  kościołem ewangeli-
ckim, na miejscu starej stajni wybudował zakład przyrodoleczniczy.
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

AZBEST – demontaż, 
utylizacja 

DEKARSTWO – rynny, kominy  
DRENAŻ – kanalizacja 

792–013–569, 509–055–051 
e–mail: azo.gawlik@wp.pl                                                                                  

Co oznaczają słowa pochodzenia wałaskiego: Beskid, Czerchla, 
Kiczera, Przysłop, Magura, Groń? Z takimi pytaniami musieli zmie-
rzyć się uczestnicy tegorocznego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy 
o Wiśle, którego głównym hasłem było „Pasterstwo w Beskidach”. 
Było to pokłosie prowadzonych w 2016 roku zajęć w projekcie „War-
sztaty Wiedzy o Wiśle” finansowanego przez Amerykańską Fundację 
Wolności w ramach programu „Działaj Lokalnie” SCMT.

Konkurs składał się z 3 etapów. W pierwszym, indywidualnym ucz-
niowie pisali test zawierający 56 pytań z zakresu podstawowej wiedzy 
o Wiśle opracowany przez zespół pod kierunkiem Grażyny Pruskiej 
– bibliotekarki, dawnej nauczycielki edukacji regionalnej, stypendystki 
międzynarodowych warsztatów „Śląsk Cieszyński–Mała ojczyzna w 
Europie”. W klasyfikacji generalnej zwyciężył Zenon Zembol z ZSGH 
z wynikiem 45 pkt. 2. miejsce zajęli uczniowie LO Jakub Szalbot i 
Tymoteusz Pękała, a 3. Justyna Zogata i Aleksandra Śliwka.

15 maja w gościnnych progach Muzeum Beskidzkiego w Wiśle 
odbył się II etap – drużynowy i III – miyszani owiec. Gościem spe-
cjalnym była Barbara Kędzior, radna Wisły, gaździna na Pasiekach, 
właścicielka sporego stada owiec. W krótkiej pogadance przybliżyła 
słuchaczom rolę Wołochów w gospodarowaniu dawnych, wiślań-
skich górali i współczesne próby reintrodukcji pasterstwa kulturowe-
go w Beskidzie Śląskim.

W II etapie drużynowym wzięło udział 8 uczestników z wiślań-
skich szkół średnich. Uczniowie rywalizowali w 8 konkurencjach: 
Informacje ogólne o Wiśle, Gminy Powiatu Cieszyńskiego, Sąsiedzi 
Gminy Wisła, Zacni Wiślanie, Słownik wołoski, Wiślańskie sery, 

lanę Sałasz. Komisja w składzie: Małgorzata Wisełka, Małgorzata 
Kaleta i Maria Sanecka sprawnie poprawiała i oceniała zadania, a me-
rytorycznie nad ich przebiegiem czuwał dr Michał Kawulok, historyk 
sztuki. W czasie przerwy uczestnicy konkursu mieli okazją zapoznać 
się z pracami przygotowującymi otwarcie wystawy o uroczystościach 
konfirmacyjnych w Wiśle i pracą kowala w kuźni. Posiłek przygo-
towali Państwo Saneccy, a kołoczami częstował Władysław Pilch. 
Konkurs prowadziła Grażyna Pruska. Dyplomy i nagrody dla laurea-
tów konkursu przygotowało Towarzystwo Miłośników Wisły, Urząd 
Miasta Wisła i Starostwo Powiatowe w Cieszynie.

„Cestó przez Uboczke idzie faroż i dziwo się na strzyżki przy 
koszorze. Naroz w lesie cosi sie zbiegało, poszeł tam i widzi jak Ry-
biana łod Cieślara łobgryzo młode kóńce ze świyrszczków a młody 
holniok z pastyrkó chodzó pasęcy po borowinie. Ty gidzie jedyn, 
łowieczki z koszora sie wysmyczyły, krowa w czaboku zamiast na 
posiónku! Hanuliczko dej se pozór na tó kwiatule, bo ci feszter wy-
strzyże karwacze o fuseklach, hute żeń tó krowe do dojenio, bo już 
połednieje!”.                       Grażyna Pruska

KOLEJNY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O WIŚLE JUŻ ZA NAMI

Szumi Jawor–hymn. Najtrudniejsze okazało się zadanie polegające 
na przyporządkowaniu określeń do słówek pochodzenia wałaskiego, 
które ciągle funkcjonują w wiślańskiej gwarze i gospodarce paster-
skiej. Bez problemów poradzili sobie uczniowie ze słowami wiślań-
skiego hymnu „Szumi Jawor szumi”. Nieznaczną różnicą punktów 
zwyciężyła przygotowana przez Beatę Mendrek drużyna LO im. P. 
Stalmacha w składzie: Paulina Mojeścik, Andrzej Cieślar i Tymote-
usz Pękała. 2. miejsce zajęła dziewczęca drużyna Zespołu Szkół Ga-
stronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta w składzie: Aleksan-
dra Śliwka, Katarzyna Szalbot, Estera Gawlas i Agnieszka Kawulok 
przygotowana przez Henryka Podżorskiego, która świetnie poradziła 
obie z opisem cieszyńskiego stroju kobiecego.

Ciekawą konkurencją było rozpoznawanie gatunków beskidzkich 
serów. Trzeba było określić z jakiego – owczego, czy krowiego – 
mleka jest zrobiony ser i jak się nazywa. Jedna drużyna pomyliła bunc 

z bryndzą. Już całkiem na lu-
zie przystąpili uczestnicy do 
III etapu – miyszanio owiec. 
Tłumaczyli z języka polskie-
go na nasz dowcip z bacą i tu-
rystą, wyszywali krzyżykiem 
wzór na góralskiej koszuli, 
układali opowiadanie z poda-
nymi gwarowymi słówkami, 
a na zadanie domowe mieli 
opracować wycieczkę na Po-
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Wszystko jest inaczej – wśród 
uchodźców w Belgradzie

24 maja w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle 
odbyło się spotkanie z Maciejem Oczkowskim i Michałem Ocz-
kowskim, którzy wygłosili prelekcję „Wszystko jest inaczej – wśród 
uchodźców w Belgradzie”. Na wstępie słowo wprowadzające w ję-
zyku czeskim wygłosiła Ilona Machandrova, prezes fundacji Fond 
Naděje Pro Národy, w ramach działalności której był organizowany 
wyjazd wolontariuszy z Polski i Czech do stolicy Serbii, aby na miej-
scu udzielać pomocy koczującym uchodźcom. Fundacja już kilka-
krotnie organizowała podobne wyjazdy i pomoc na Bałkanach, gdzie 
problem przetrzymywanych uchodźców z Bliskiego Wschodu jest 

bardzo widoczny i ciągle pogłębiający się. Przemówienie na bieżąco 
tłumaczył ksiądz Marcin Pilch, który oprócz codziennych obowiąz-
ków duszpasterskich w Czeskim Cieszynie mocno jest zaangażowa-
ny w działalność wspomnianej fundacji. 

Spotkanie w muzeum poświęcone było ostatniej misji fundacji, 
która miała miejsce w Belgradzie. Maciej Oczkowski i Michał Ocz-
kowski podzielili się doświadczeniem bycia w dużym obozie uchodź-
ców, pochodzących nie tyle z Syrii, co z Afganistanu i Pakistanu. 
Przedstawili trudne warunki bytowe tych obozów, gdzie niezbędne 
i ciągle potrzebne takie rzeczy jak: maty, koce, odzież czy bielizna. 
Obecnie skupiska uchodźców mieszczą się głównie w opuszczonych 
magazynach czy halach fabrycznych, które ogrzewane są jedynie po-
przez rozpalane w specjalnych paleniskach ogniska. Dzięki pomocy 
wolontariuszy uchodźcy mogą otrzymać jeden ciepły posiłek, gorącą 
herbatę czy drobne przekąski. Według podanych statystyk około 10–
20% uchodźców przybywa właśnie do Europy z niegasnącą nadzieją, 
że na tym kontynencie w nowy sposób zorganizują sobie życie, a w 
przyszłości również dla swoich rodzin, które pozostawili w ojczy-
stych krajach. Niejednokrotnie są to ludzie wykształceni, z dobrym 
przygotowaniem zawodowym. 

Misja wolontariuszy Fond Naděje Pro Národy oprócz doraźnej 
pomocy materialnej łączy się też z misją ewangelizacyjną, wobec 
czego wieczorami organizują spotkania, aby spokojnie porozmawiać 
czy zaprezentować różne filmy, aby poprzez obraz i słowo zapoznać 
uchodźców z Ewangelią. W tym celu wolontariusze posługują się 
przekładami Ewangelii św. Łukasza na ojczyste języki migrantów.

Spotkanie w Muzeum zorganizowano w ramach Nocy w Muzeum. 
Następnie wszyscy goście, jak i zainteresowane grupy dzieci i młodzie-
ży, mogły zobaczyć na żywo pracę kowala w kuźni oraz uczestniczyć 
w lekcji pisania gęsim piórem w starej szkole.             Michał Kawulok

KONFIRMACJA W WIŚLE
W bieżącym roku mija 500 lat od momentu, kiedy ks. dr Marcin 

Luter 31 października 1517 r. na drzwiach kościoła zamkowego w 
Wittenberdze wywiesił 95 tez, będących programem reform religij-
nych i społecznych. Tym samym rozpoczął się proces reformacji w 
kościele chrześcijańskim. Ten historyczny moment, zgodnie z decy-
zją Synodu Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce, stał 
się pretekstem do ogłoszenia roku 2017 Rokiem Jubileuszowym 500 
lat Reformacji. Jubileusz ten był przyczynkiem do zorganizowania 
wystawy pod tytułem „Konfirmacja w Wiśle”, która została otwar-
ta 17 maja w Muzeum Beskidzkim im. A Podżorskiego w Wiśle. 
Na wernisaż licznie przybyli mieszkańcy Wisły. Swoją obecnością 
spotkanie uświetnił biskup Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego 
diecezji cieszyńskiej, ks. dr Adrian Korczago oraz proboszczowie z 
wiślańskich kościołów – ks. Waldemar Szajthauer z parafii w Wiśle 
Centrum oraz ks. Zdzisław Sztwiertnia z parafii w Wiśle Jaworniku. 
Refleksją dotyczącą swojej Konfirmacji podzielił się z gośćmi znany 
redaktor i dziennikarz, Marek Cieślar, dla którego Konfirmacja była 
szczególnym doświadczeniem miłości i łaski Jezusa Chrystusa.  

Na wystawie obejrzeć można fotografie i pamiątki z Konfirma-
cji, większość z nich dostarczyli na ekspozycję sami Wiślanie. Prócz 
fotografii grupowych, od najdawniejszych po współczesne, można 
oglądać, zdjęcia portretowe konfirmantów, jak również ujęcia typo-
wych sytuacji, np. honorowe przejście uczestników uroczystości czy 
ich zgromadzenie w kościele. Ponadto na ekspozycji prezentowane 
są modlitewniki: „Modlitwy i rozważania dla konfirmantów”, „Do 
Boga. Modlitwy dla chrześcijan ewangelików”, „Biblia Starego i No-
wego Testamentu”, różne wydania „Małego i dużego katechizmu” 
Marcina Lutra, rozmaite przykłady podręczników do egzaminu kon-
firmacyjnego. Na wystawie pojawiają się teksty „odpytunku”, które 
konfirmant wypowiada do rodziców przed uroczystością, podzięko-
wania dla księdza przygotowującego młodzież do Konfirmacji.  Wi-
ślanie  bacznie przyglądali się fotografiom próbując odnaleźć na nich 
siebie, przy tej okazji wracając pamięcią do swoich Konfirmacji.

We wspomnieniach starszych mieszkańców Wisły Konfirmacja była 
ogromnym przeżyciem i ważną uroczystością, jednak sytuacja materialna 
nie pozwalała na wystawny poczęstunek, jak wspomina jedna z wiślanek: 
„Nie robili gościny. Mama nawarzyła fazoli, pojedli i poszli paść krowy”. 

Pięknym zwyczajem, który i dzisiaj jest aktualny było ofiarowa-
nie na pamiątkę Konfirmacji Pisma Świętego, śpiewnika lub mod-
litewnika. Z lat 30 XX w. w wiślańskich domach zachowały się: 
„Modlitwy i rozmyślania dla konfirmantów i młodzieży”. Wewnątrz 
tej niewielkiej książeczki, na trzeciej stronie widnieje cytat: „Bądź 
wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota (Objaw. Św. Jana 2, 
10.)” pod nim znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska 
konfirmowanej osoby, daty urodzenia oraz podpis pastora przygo-
towującego do uroczystości. W zachowanych egzemplarzach jest to 
podpis ks. Andrzeja Wantuły. Na dole strony czytamy jeszcze jeden 
cytat z Pisma Świętego: „Błogosławieni czystego serca, Albowiem 

oni Boga oglądają. Ew. św. Mat. 5, 8”. W latach 50, 60 XX w. kon-
firmanci na prezent od rodziców, chrzestnych otrzymywali modlitew-
nik – „Do Boga. Modlitwy dla chrześcijan ewangelików”. Opatrzony 
był on stosowną dedykacją. W trakcie nabożeństwa konfirmacyjnego 
każdy z konfirmantów otrzymuje z rąk księdza pamiątkę konfirmacji, 
jest to dokument z imieniem i nazwiskiem, datą konfirmacji oraz cy-
tatem z pisma świętego.

Współczesne Konfirmacje, prócz doświadczenia duchowego, są 
również rodzinnym spotkaniem. Konfirmanci wraz z rodzicami za-
praszają gości na uroczysty poczęstunek, podkreślając w ten sposób 
doniosłość wydarzenia. 

To jedynie namiastka treści jakie niesie ze sobą wystawa. Zapra-
szamy do jej obejrzenia tym bardziej, iż mieszkańcy Wisły mogą sko-
rzystać z niej bezpłatnie.               Agnieszka Macoszek
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BLOGERZY W WIŚLE
W dniach 12–14 maja gościliśmy w Wiśle trzy blogujące rodziny, 

które odwiedziły nasze miasto w poszukiwaniu atrakcji dla dzieci. Wra-
żenia z pobytu opisali na swoich blogach, które wśród podróżników szu-
kających wyjazdowych inspiracji cieszą się sporą popularnością.

Grupa wzięła udział w obrzędzie mieszania owiec na Cieńkowie, 
skorzystała z atrakcji parku wodnego „Tropicana” w Hotelu Gołę-
biewski, odwiedziła Galerię Trofeów Adama Małysza oraz Muzeum 
Beskidzkie, zaliczyła Pętlę Cieńkowską oraz podziwiała panoramę 
miasta z tarasu widokowego na Skolnitym. Czas wolny spędziła tak-
że w parku linowym Przygoda Park i podczas wycieczki Wiślańską 
Ciuchcią, zaś wieczorem na kuligu i wspólnym pieczeniu kiełbasek 
w Dolinie Białej Wisełki.

Zaproszenie do Wisły przyjęli: Ola i Paweł wraz z Kaliną i Mać-
kiem – www.osiemstop.pl Milena i Paweł wraz z Olkiem i Maksem 
www.czlowiekprzygoda.pl Karolina i Mariusz wraz z Jasiem i Manią 
www.ourlittleadventures.pl

 Dziękujemy wszystkim wiślańskim przedsiębiorcom i instytu-
cjom za życzliwość i pomoc w organizacji pobytu blogerów!

Tadeusz Papierzyński

SPOTKALI SIĘ SĄSIEDZI
20 maja mieszkańcy Nowej Osady oraz Gościejowa świętowali 

Europejski Dzień Sąsiada. Co prawda dzień ten przypada w ostatni 
wtorek maja, ale sobota wydawała się równie  odpowiednim dniem 
dla tego spotkania.

Głównym celem Europejskiego Dnia Sąsiada jest integracja i 
możliwość lepszego poznania dalszych i bliższych sąsiadów w lo-
kalnych społecznościach. Mieszkańcy Nowej Osady przygotowali na 
tą okazję różnego rodzaju smakołyki oraz regionalne potrawy, m.in.: 
żebroczkę, kaszoki, kapustę, ciasta domowe i wiele, wiele innych. 
Przy suto zastawionych stołach wszyscy świetnie się bawili oraz inte-
growali przy muzyce z DJ–em.

Impreza ciszy się z roku na rok coraz większą popularnością. 
Tym razem, pomimo niesprzyjającej pogody, zebrało się ok. 50 osób, 
które gościł bar „Okrąglak” przy dolnej stacji wyciągu Nowa Osada, 
za co bardzo dziękujemy. Impreza doszła do skutku dzięki dużemu 
zaangażowaniu wszystkich członków Zarządu Osiedla nr 7 oraz rad-
nych, za co również serdecznie dziękuję. Wszystkich naszych sąsia-
dów oraz wszystkich co nas mają radzi zapraszamy znów za rok!

Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7

SUKCES STEJIZBIANEK
Żeńska grupa śpiewacza „Stejizbianki” z Wisły zdobyła pierwsze 

miejsce w kategorii grup śpiewaczych podczas XXIV Międzynaro-
dowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos” w Zebrzy-
dowicach i jako laureat została wytypowana do udziału w Ogólno-
polskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu 
Dolnym nad Wisłą. Gratulujemy!            Tadeusz Papierzyński

EXPO Zdrowie 2017
24 maja po raz kolejny na placu Hoffa w Wiśle stanęły granatowe 

namioty. To po raz szósty wiślańska filia Chrześcijańskiej Służby Cha-
rytatywnej zorganizowała Expo Zdrowie. Ponad dwudziestu wolonta-
riuszy poświęciło swój czas na rzecz zdrowia wiślańskiej społeczności 
i w godz. 9.00–14.00 przyjmowało wszystkie zainteresowane osoby. 

Z wystawy skorzystało w tym roku 100 osób, ze względu na ziąb 
i złą pogodę nieco mniej niż w latach ubiegłych. Każdy z uczestni-
ków sprawdził swoje ciśnienie krwi, wagę, procent tkanki tłuszczo-
wej, poziom cukru oraz wydolność płuc. Osoby, które nie miały prze-
ciwwskazań sprawdziły swoją wydolność wysiłkową biorąc udział w 
teście harwardzkim. Wystawę obsługiwały 2 pielęgniarki i 2 lekarzy, 
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z którymi na miejscu konsultowano wyniki badań. Każdy z uczestni-
ków przy rejestracji otrzymał w prezencie książeczkę pt. „Zdrowie 
Twój wybór”. Ponadto przy osobnym stoisku każdy uczestnik mógł 
sobie wybrać dowolną literaturę bezpłatną lub odpłatną. Tam zostało 
zabrane ok. 350 sztuk różnych pozycji.

Expo zamykał namiot z degustacją zdrowych potraw, gdzie moż-
na było spróbować w tym roku jak smakują pasty: słonecznikowa, z 
orzechów nerkowca, z soi i pieczarek, z migdałów i warzywna oraz 
pasztety: z pestek dyni, pasztet warzywny z soczewicą i słonecznikiem, 
pasztet z czerwonej soczewicy, z zielonej soczewicy, grzybowy z ka-
szy gryczanej, z selera, z kaszy jaglanej ze szpinakiem, z orzechów, z 
selera i wegetariański. Ponadto serwowano także smalec wegetariański 
i roladkę pomidorową. Z degustacji skorzystało ponad 200 osób, wy-
rażając uznanie dla nowo poznanych smaków. Na miejscu można było 
także zaopatrzyć się w przepisy degustowanych potraw.

Expo Zdrowie zostało zorganizowane przy finansowym i rzeczo-
wym wsparciu Gminy Wisła, Powiatu Cieszyńskiego, dyrekcji Domu 
Opieki Samarytanin z Bielska–Białej i zboru Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Wiśle.            Julia Troszok
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Wiślańska Akademia  
Aktywnych zaprasza!

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery 
z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktyw-
nych! Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Wiślańscy druhowie  
odznaczeni 

20 maja na rynku w Cieszynie odbyły się Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka. Ceremonię poprzedziła uroczysta mszą świeta w in-
tencji strażaków i ich rodzin w kościele parafialnym pw. św. Marii 
Magdaleny.

W obchodach brali udział strażacy ochotnicy i funkcjonariusze 
Państwowej Straży Pożarnej powiatu cieszyńskiego. Gminę Wisła 
reprezentował prezes ZM ZOSP RP w Wiśle, a zarazem burmistrz 
miasta Tomasz Bujok wraz z delegacją. Punktualnie o godzinie 
12:00 odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono meda-
le i odznaki strażackie. Wśród odznaczonych znaleźli się wiślańcy 
druhowie: druh Zbigniew Kocyan – Złoty Medal Za Zasługi dla 
Pożarnictwa, druh Adam Cieślar – Srebrny Medal za Zasługi dla 
Pożarnictwa, druh Damian Skibiński – Brązowy Medal za Zasługi 
dla Pożarnictwa oraz druh Bronisław Szalbót – Odznaka Wzorowy 
Strażak. Gratulujemy!         (luki)

Spotkanie w ramach programu 
„Działaj Lokalnie” 

9 maja w Urzędzie Miejskim w Wiśle odbyło się spotkanie zor-
ganizowane w ramach Programu Polsko–Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „Działaj Lokalnie”, realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej.

Sławomira Godek, przedstawicielka Stowarzyszenia Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej, zachęcała obecnych na spotkaniu przedstawi-
cieli wiślańskich organizacji pozarządowych do udziału zarówno w 
Programie „Działaj Lokalnie”, jak i Programie „FIO”, realizowanym 
przez „Śląskie Lokalnie”.

W chwili obecnej ustalamy terminy indywidualnych konsultacji 
z Panią Godek, która służy radą i pomocą podczas opracowywania 
wniosków. Zachęcamy organizacje, które nie były obecne na spotka-
niu, a chciałyby starać się o dotację na realizację swoich projektów 
o kontakt z Panią Moniką Migała–Dołęgowska – Referat Organiza-
cyjny Urzędu Miejskiego w Wiśle, tel. 33/855–24–25 wew. 128 lub 
osobiście w pokoju nr 2.                 Monika Migała–Dołęgowska

Strażackie ćwiczenia  
w centrum 

3 maja w centrum Wisły odbyły się ćwiczenia wszystkich jed-
nostek OSP z Wisły i Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej z Ustronia 
Polany. Ćwiczenia prowadzone były na obiekcie sali gimnastycz-
nej przy Zespole Szkół nr 1 w centrum miasta.

Plan ćwiczeń na wyżej wymienionym obiekcie opracował 
komendant miejski OSP Jan Pilch, który jednocześnie prowadził 
komentarz do prowadzonych działań dla licznie zgromadzonych 
mieszkańców i turystów. Na zakończenie ćwiczeń odbyła się uro-
czysta zbiórka, podczas której prezes Zarządu Miejskiego ZOSP 
RP w Wiśle Tomasz Bujok złożył wszystkim druhom życzenia z 
okazji Dnia Strażaka, a następnie zaprosił ich na strażacką gro-
chówkę do OSP Wisła Centrum.

Tadeusz Chmiel

fot
. P

aw
eł 

Br
ąg

iel
/In

fob
es

kid
y.e

u
fot

. P
aw

eł 
Br

ąg
iel

/In
fob

es
kid

y.e
u



14  echo WISŁY

INFORMACJA 
– nowe regulacje prawne dotyczące usuwania drzew i krzewów!

W dniu 29 maja 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał 
ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która 
wejdzie w życie 17 czerwca br. W myśl powyższej ustawy uzyskania decyzji 
zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów nie będą wymagały drzewa, któ-
rych obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego, 

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
Zgodnie z zapisami ustawy drzewa lub krzewy, które rosną na nieru-

chomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wymagają uzy-
skania zezwolenia, będą wymagały natomiast dokonania zgłoszenia za-
wierającego imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, 
z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą 
usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Miasta bę-
dzie dokonywał oględzin drzewa, następnie w terminie 14 dni od dnia oglę-
dzin będzie mógł, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usu-
nięcie drzewa będzie mogło nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w 
tym terminie. Zgłoszenia będą wymagały drzewa, których obwód pnia na 
wysokości 130 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego, 

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od prze-

prowadzonych oględzin usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po dokona-
niu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie 
decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło 
usunięte drzewo, Burmistrz Miasta, uwzględniając dane ustalone na podsta-
wie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji admini-
stracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Referacie Roz-
woju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle pok. 207 tel. 
338578850 email: rgs@um.wisla.pl

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Wisła do roku 2020

Gmina Wisła zakończyła prace nad stworzeniem dokumentu strategicz-
nego „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła do roku 2020”, istot-
nego z punktu widzenia rozwoju gospodarki energetycznej miasta. Zadanie 
sfinansowano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ra-
mach działania 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
– plany gospodarki niskoemisyjnej”. 

Plan wskazuje kierunki zrównoważonego rozwoju poprzez realizację in-
westycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Zapisy 
dokumentu dotyczą nie tylko obiektów oraz infrastruktury publicznej, ale rów-
nież przedsiębiorstw działających na ternie Gminy oraz mieszkańców. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej został w dniu 22 czerwca 2016 r. przy-
jęty uchwałą nr XIX/254/2016 Rady Miasta Wisła. Jego zatwierdzenie uła-
twi pozyskiwanie środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 
2014–2020. W niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest wa-
runkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki.

Pełna treść dokumentu dostępna jest pod adresem: http://www.prawo-
miejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/document/166556/Uchwa%C5%82a–
XIX_254_2016. Wartość projektu zamknęła się w kwocie 29.000,00 PLN. 
Wysokość dofinansowania dla projektu to 85%.           (ps)

REKORDOWA ILOŚĆ CIEŚLARÓW 
NA GÓRZE CIEŚLAR

Ustanowieniem nowego światowego rekordu pobytu Cieślarów i wszyst-
kich tych „kierzy ich majó radzi” na Górze Cieślar zakończyło się w dniu 28 
maja VI Międzynarodowe Spotkanie Cieślarów w Wiśle. Dzień wcześniej 
Cieślarowie zaprosili wszystkie wiślańskie rodziny na III Turniej Rodów 
Wiślańskich w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wisła i odwiedzili 
Muzeum Magicznego Realizmu. 

Do rozgrywek piłkarskich, prócz Cieślarów stawili się Pilchowie i Wiseł-
kowie. Kapitanami drużyn byli Bolesław Cieślar, Roman Pilch i Edward Wi-
sełka. Przy pięknej pogodzie i na dobrze przygotowanym boisku w Parku Kop-
czyńskiego rozegrano 3 mecze, w których zasłużone zwycięstwo przypadło 
Pilchom. Sędziował Arkadiusz Lazar, a razem z licznie przybyłymi rodzinami 
zawodników i rozentuzjazmowanymi kibicami piłkarskie zmagania oglądali 
burmistrz Wisły Tomasz Bujok, wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego Syl-
wia Cieślar, która symbolicznie rozpoczęła rozgrywki, oraz Karel i Aleksandra 
Cieślarowie, którzy wręczyli przechodni puchar, ale już na stałe Pilchom. Po 
sportowych zmaganiach piłkarze posilili się kiełbaską z rożna państwa Woź-
niaków, a miłośnicy sztuki udali się do „Ochorowiczówki” na spotkanie ze 
sztuką. Wykład „Narodziny Magicznego Realizmu” przygotował i przedstawił 
Marek Szeles, przedstawiciel Fundacji Polski Konwój Kultury, redaktor cza-
sopisma „Panorama Silesia”. Zwiedzanie zgromadzonych w Muzeum Magicz-
nego Realizmu zbiorów prac wybitnych przedstawicieli tego gatunku zajęło 

Towarzystwo Miłośników Wisły biuro zarejestrowało rekordową ilość 400 
uczestników. Jak mówi szefowa biura Monika Kwiatkowska (z Cieślarów) 
pierwsi goście zjawili się już rankiem. Wiele osób się nie zapisało, ale przy-
szło specjalnie na imprezę, a wielu pieszych turystów i rowerzystów prze-
chodziło przez szczyt bez rejestrowania się, ale z zaciekawieniem rozpyty-
wali o powód tak licznego zgromadzenia. Organizatorzy przygotowali w tym 
roku „cieślarowe” koszulki w kolorze zielonych, młodych liści porastających 
szczyt góry buków, pamiątkowe stemple i ulotki. Dzieci otrzymały dyplomy 
i drobne upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie za 
zdobycie góry i udział w konkursie rysunkowym „Cieślara na Cieślarze”. 
Jak zwykle miały też okazję zmierzyć się z hydronetką, poparadować w 
stroju i zwiedzić nowy wóz bojowy druhów OSP z Wisły Jawornika. – 70 
procent załogi jednostki stanowią Cieślarowie, więc wyjazd na Cieślara to 
nasz patriotyczny obowiązek! – mówił zastępca naczelnika, wiślański radny 
Stanisław Cieślar. Niestety z powodu braku liny, nie udało się przeciągnąć 
Cieślarów przez granicę, ale w stolikowym Konkursie Wiedzy o Wiśle trze-
ba było znaleźć gwarowe synonimy słowa mówić, chodzić, jeść, pić, spo-
tykać się. Zabawa była przednia zwłaszcza, że spotkali się ludzie nie tylko 
z Wisły i okolicznych miejscowości po obu stronach granicy, ale także z 
Łodzi, Warszawy, Bielska–Białej, Wrocławia, Ostrawy, Karwiny, Skalitego, 
a nawet z Belfastu. Przy suto zastawionych regionalnymi potrawami stołach 
przygotowanych przez Andrzeja Cieślara „U Gazdy” z Brennej, Henryka 
Cieślara z Kosarzysk i Bronisława Cieślara z Małego Stożka, Cieślarowie 
opowiadali o rodzinie, „starzykach”, babciach, „łujcach i ciotkach”, oraz 
dawno nie widzianych kuzynach i kolegach ze szkoły. Planowali wymianę 
pieców i montowanie solarów na dachach oraz następne majowe Spotkanie 
Cieślarów w 2018 roku, które uda się zorganizować tak jak tegoroczne dzięki 
zaangażowaniu ludzi, którym robota pali się w rękach, a chęć spotkania się 
jest czasami ważniejsza od biznesu, jak w przypadku Bolesława Cieślara. 
Nad Cieślarami czuwał Pón Bóczek i goprowcy, których jedyną interwencją 
w tym roku było ściąganie „dziecek” z buków i pilnowanie, żeby sypiący 
Kopiec Cieślarów goście nie przytrzasnęli sobie palca.

Spotkanie Cieślarów 2017 było realizowane jako zadanie publiczne 
współfinansowane ze środków: Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Gminy 
Wisła i Towarzystwa Miłośników Wisły.         Grażyna Pruska

uczestnikom ponad dwie godziny, a i tak przed niektórymi dziełami Jarosła-
wa Jaśnikowskiego czy Marcina Kołpanowicza mogliby stać dłużej. Uwagę 
zwiedzających zwróciły też prace naszych rodzimych artystów – wiślanina 
Grzegorza Michałka, Artura Szołdry czy też Roberta Heczki z Ustronia. Przy 
efektownych kanapeczkach z firmy Dana, oraz kruchych, „wisełkowych” ro-
galikach dyskutowano o roli nowej placówki kultury umieszczonej w zabytko-
wym domu jednego z odkrywców Wisły Juliana Ochorowicza i jej znaczenia 
dla rozwoju sztuki i turystyki na Śląsku Cieszyńskim.

W niedzielę Cieślarowie i wszyscy ci, „kierzy ich majó radzi” przy-
wędrowali na górę Cieślar na Spotkanie na Szczycie. Różnymi drogami i 
szlakami dotarło pod Obelisk Cieślarów około 500 osób. Prowadzone przez 
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Owce znów na halach
Za nami tradycyjny obrzęd mieszania owiec. Jak co roku wiślań-

scy owczorze połączyli siły z Henrykiem Kukuczką ze Stecówki i 
wspólnie będą wypasać owce na wiślańskich i istebniańskich halach. 
Uroczysty redyk odbył się 13 maja przy bacówce na Cieńkowie.

Stado liczące ponad 200 owiec zostało symbolicznie poświęco-
ne, okadzone i zgodnie z tradycją trzykrotnie przeprowadzone wokół 
„mojki” – małego świerka. O symbolice i poszczególnych etapach 
obrzędu opowiadał wszystkim zebranym Michał Milerski z Nydku.

Podczas Redyku Wiślańskiego zebrani mogli poznać różnice 
pomiędzy poszczególnymi owczymi czy krowimi serami, a przede 
wszystkim pokosztować świeżych wyrobów takich jak bunc, bryn-
dza, brusek, mulka czy też gulaszu baraniego, buchty drożdżowej 
oraz ziołowej herbaty. Wydarzeniu towarzyszyły występy kapel i 
zespołów. Najpierw na scenie zaprezentowała się grupa złożona z 
byłych członków Zespołu Regionalnego „Wisła” – pasjonatów tań-

ca, śpiewu i muzyki, którzy spotykają się w wolnych chwilach, by 
pielęgnować wiślański folklor. Występ na Cieńkowie był ich debiu-
tem przed publicznością i został bardzo ciepło przyjęty. Następnie 
ze swoim repertuarem wystąpiły dzieci z zespołu „Mała Istebna”. 
Z repertuarem archaicznych pieśni pasterskich pokazała się Grupa 
Śpiewacza „Grónie” a po nich swój dynamiczny pokaz dała kapela, 
którą tworzą siostry Bacmaňákové ze Słowacji. Część artystyczną za-
kończyła kapela „Wista”, która rozruszała publiczność na tyle, że ta 
ruszyła w tany.

Wiślański redyk na stałe wpisał się w krajobraz naszego miasta 
i gromadzi zarówno mieszkańców jak i turystów, którzy znów mogą 
delektować się najprawdziwszymi, owczymi serkami.

Tadeusz Papierzyński
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Dzień z Mistrzem 
Tłumy kibiców i mieszkańców Wisły przybyły 6 maja do cen-

trum naszego miasta, by spotkać się z mistrzem świata w skokach 
narciarskich. Podczas Dnia z Piotrem Żyłą atrakcji nie brakowało.

Piotr Żyła rozdał tego dnia setki, jak nie tysiące autografów. 
Do tego fani zrobili sobie z naszym skoczkiem niezliczoną liczbę 
zdjęć – „selfie”. Cały czas uśmiechnięty Piotr odsłonił również 
swoją tablicę w Alei Gwiazd Sportu. Udzielał również wywiadów 
mediom.

Pod wieczór impreza przeniosła się do amfiteatru, gdzie sym-
patyczną rozmowę z Piotrem przeprowadził Tomasz Zimoch. Po 
tym dla naszego skoczka zagrały gwiazdy – Myslovitz i Czado-
man. Skoczek z Wisły wykonał nawet na scenie jeden z utworów 
i pokazał, że gra na perkusji też nie jest mu obca.

Piotrze, dziękujemy za ten piękny dzień i życzymy wszystkie-
go dobrego oraz sukcesów w życiu osobistym i tym sportowym! 

(luki)
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POLICYJNA SZTAFETA
1 czerwca spod siedziby strumieńskiego komisariatu wyruszyła 

w trasę sztafeta policjantów na rowerach. Głównym celem przed-
sięwzięcia jest zbiórka pieniędzy dla ciężko chorej Wiktorii Gruszki 
– córki dzielnicowego Grzegorza Kacana z komisariatu w Pyskowi-
cach. Z całej wyprawy powstanie także album pt. „Rowerowym szla-
kiem po jednostkach Policji garnizonu śląskiego”, który zostanie wy-
dany dzięki stowarzyszeniu IPA Cieszyn II oraz NSZZ Policjantów.

Mundurowi do przebycia mają 1234 km. W ciągu 14 dni wypra-
wy dwaj funkcjonariusze odwiedzą 129 jednostek Policji na terenie 
całego garnizonu śląskiego. Do sztafety na odcinkach dołączają inni 
policjanci, m.in. Rafał Michalik, reprezentujący Komisariat Policji w 
Wiśle, który kolarze odwiedzili na swoim szlaku. W naszym mieście 
cykliści spotkali się z Adamem Małyszem, komendantem komisaria-
tu w Wiśle Markiem Legierskim i przewodniczącym Rady Miasta Ja-
nuszem Podżorskim, którzy poparli wspaniałą inicjatywę. Wiślańscy 
policjanci wsparli również akcję finansowo.        (luki)
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Wisła we Lwowie
Zespół Regionalny „Wisła” reprezentował nasze miasto na 

XII Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „U korze-
ni przyjaźni”, który odbył się w dniach 11–14 maja we Lwowie. 
W ramach festiwalu koncerty zespołów zaplanowane były aż w 
trzech miejscach: na scenie Filharmonii Lwowskiej, w cerkwi 
oraz na plenerowej estradzie w lwowskim skansenie.

Poziom artystyczny festiwalu był bardzo wysoki, a wiślański 
folklor nagrodzony został gromkimi brawami nie tylko wspaniałej 
widowni, ale również pozostałych uczestników festiwalu. Wśród 
nich były zespoły z Rumunii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny oraz 
Doniecka i wielu innych miejscowości Ukrainy. Organizatorzy 
oprócz wspaniałych koncertów zapewnili nam także wiele dodat-
kowych atrakcji, w tym zwiedzanie Lwowa oraz możliwość obej-
rzenia spektaklu baletowego „Esmeralda” w Operze Lwowskiej. 
We Lwowie doznaliśmy wielu pozytywnych wrażeń i doświad-
czeń, nawiązaliśmy mnóstwo znajomości i przyjaźni.

Dziękując organizatorom za zaproszenie i gościnne przyjęcie, 
zaprosiliśmy zespół działający przy Lwowskim Centrum Kultury 
do udziału w wiślańskich Dożynkach, które w tym roku odbędą 
się 2 września.              Maria Bujok
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
W POWIECIE CIESZYŃSKIM

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą o 
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od stycznia 
2016 roku w Powiecie Cieszyńskim stworzony został dostęp do nie-
odpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów, radców 
prawnych oraz organizacje pozarządowe. Nieodpłatna pomoc praw-
na udzielana jest w Gminach: Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, 
Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i 
Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel 
przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnospraw-
nych i Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji TRIANON PL (ul. Biel-
ska 4, 43–400 Cieszyn, tel. 33 445 70 11, e–mail: dzialajmyrazem@
wp.pl) zapraszają na bezpłatne porady: prawne, psychologiczne, psy-
chospołeczne.

Regionalny Ośrodek Wsparcia i Informacji Osób Niepełnospraw-
nych w Cieszynie udziela bezpłatnej pomocy i wsparcia osobom nie-
pełnosprawnym w następującym zakresie:

– porad i informacji w zakresie problematyki społeczno–zawo-
dowej osób niepełnosprawnych w tym ulg i uprawnień osób nie-
pełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne, dofinansowania do rehabilitacji leczniczej, wsparcia 
finansowego i rzeczowego, programów PFRON skierowanych do 
osób indywidualnych i organizacji pozarządowych,

– porad prawnych,
– porad psychologa,
– porady psychospołeczne.
Pomoc udzielana jest w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Inte-

gracji TRIANON PL w Cieszynie oraz w punktach zamiejscowych w 
Pogwizdowie i Zebrzydowicach.

Do Centrum Informacji i Wsparcia można umawiać się telefonicznie, 
przez e–mail lub osobiście w godz. 8.00–13.00 od poniedziałku do piątku.

Bezpłatne porady: prawne, psychologiczne, psychospołeczne 

W obronie zwierząt...
Co jest prawdziwą wartością człowieka?
Gdy widzi krzywdę bezbronnych i z ratunkiem nie zwleka.
Kiedy słyszy jak pies za płotem ujada
Śpieszy z pomocą nie pytając się czy to wypada!?
Gdy widzi jak człowiek bije zwierzaka swego,
krzyczy: dość! Nie dopuszczę do tego!”
Nieważne czy to mały lisek czy potężny słoń,
świnka, krowa czy śniady koń.
Wrażliwość na cierpienie wszelkich istot godna jest pochwały,
Nie ma tu znaczenia czy to zwierzak duży czy mały!
Wszyscy którzy podnoszą ręce na bezbronne stworzenia
Na srogą karę zasługują – bez wątpienia!!!
Potępiamy ich ze stanowczością całą,
Bo skoro potrafią bezlitośnie obkładać psa pałą,
Głodzić, szarpać, kopać...nie wstydząc się tego
Nie mają prawa zaliczać się do rodu ludzkiego!
Dziś w obronie zwierząt tu występujemy
O ich dobro walczyć bez wytchnienia chcemy!
Rozbudź w sobie empatię...Reaguj z nami!
Okaż serce zwierzętom, razem z pewnością wygramy!!!

Monika Miring – Fundacja „Lepszy Świat”

PRZYGRANIJ MNIE!
Zostałam znaleziona w Ustroniu i zabrana do schroniska. Jestem 

małą, grzeczną sunią, przyjacielsko nastawioną do ludzi i zwierząt. 
Umiem ładnie chodzić na smyczy. Mam zaledwie dwa lata i już do-
stałam wyrok dożywocia za schroniskowymi kratami. Jeżeli możesz 
dać mi szansę na dom i ciepłe serce proszę zadzwoń, nie pozwól mi 
umrzeć samotnie w zimnym schronisku.

Tel: 883 299 582.

DLA KOGO?
– młodzież do 26. roku życia
– osoby, które ukończyły 65 lat
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
– osoby fizyczne, którym zostało przyznane świadczenie z pomo-

cy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej
– kombatanci i weterani
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską ży-

wiołową lub awarią techniczną
– kobiety w ciąży.
JAKI ZAKRES?
Uprawnieni mogą otrzymać informacje w zakresie:
– prawa pracy,
– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
– prawa cywilnego,
– prawa karnego,
– prawa administracyjnego,
– prawa ubezpieczeń społecznych,
– prawa rodzinnego,
– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych zwią-

zanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży udzielana jest w 

zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności 
praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. 

GDZIE?
Adres najbliższego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

GMINA WISŁA
Pl. B. Hoffa 3 lokal 6
budynek Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
tel. 33 855 35 53

wtorek od 800 – 1600

środa od 800 – 1200

piątek od 800 – 1600

Wykaz wszystkich punktów, w których udzielana jest nieodpłatna 
pomoc prawna na terenie Powiatu Cieszyńskiego znajduje się na stronie 
internetowej www.bip.powiat.cieszyn.pl w zakładce Pomoc prawna.

Szczegółowe informacje pod adresem: Starostwo Powiatowe w 
Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43–400 Cieszyn, tel. 33 47 77 209.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

„Bliżej natury” w SP5
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi poświęcone są 

różnorodności biologicznej oraz jej ochronie. Obchodzone są pod 
hasłem „Bliżej natury”. Jest to temat ważny i szczególnie nam bliski, 
zwłaszcza teraz, gdy wzrasta zanieczyszczenie wód i powietrza. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku już od 
wielu lat włączają się do działań na rzecz ochrony środowiska i dbają 
o nasz wspólny dom – Ziemię. Przez cały rok szkolny 2016/2017 ucz-
niowie bardzo chętnie uczestniczyli w działaniach, w których mogli 
wykazać się inicjatywą, wiedzą, np. na temat zdrowej żywności, zna-
czenia czystej wody, itd. Podczas realizacji projektu uczniowie twór-
czo współpracowali w grupach podczas wykonywania różnorodnych 
zadań. Korzystali z różnych źródeł przy wyszukiwaniu informacji do-
tyczących miejsc ochrony przyrody w Wiśle, roślin leczniczych i ro-
ślin trujących, występujących w najbliższej okolicy. Zadali pytanie: 
„dlaczego bardzo lubię odpoczywać w lesie, na łące, nad potokiem?” i 
szukali na nie odpowiedzi. Była to okazja do bardziej szczegółowego 
poznania walorów turystyczno–przyrodniczych najbliższej okolicy: 
pomników przyrody, bogactwa flory i fauny. Powstały piękne prace, 
które uczniowie prezentowali i omawiali na wspólnych spotkaniach. 
Gazetka Szkolna „HECA” również opublikowała artykuły związane 
z tymi tematami, a chór szkolny przygotował się do przeglądu piosen-
ki ekologicznej w Wiśle Czarne.

Wszystkie klasy, jak co roku, wzięły udział w konkursie eko-
logicznym „Uczniowie SP5 przyjaciółmi lasu”. W obecnym roku 
szkolnym zebrano 7 ton makulatury. Na pochwałę zasługują dzieci z 
oddziału przedszkolnego, które zdobyły 1. miejsce. Nad przebiegiem 
całorocznej akcji czuwały nauczycielki: Krystyna Pilch i Agnieszka 
Patrzyńska.

27 kwietnia dokonaliśmy podsumowania działań i na uroczy-
stym apelu w obecności 
dyrektor szkoły Katarzyny 
Czyż, przedstawiciela Rady 
Rodziców Jadwigi Legier-
skiej oraz pracownika Nad-
leśnictwa Wisła Piotra Du-
dzika, wręczyliśmy nagrody 
wszystkim uczniom. Spon-
sorem nagród byli: SKO, 
sklepik szkolny prowadzony 
przez Samorząd Uczniow-
ski, Nadleśnictwo Wisła oraz 
Rada Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 5. Zebrane 
podczas warsztatów, akcji i 
konkursów doświadczenia 
powinny zaowocować w ży-
ciu codziennym.

Organizatorzy

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

czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, 
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu 
Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedź-
wiedzia”). Wystawa czasowa: „Konfirmacja w Wiśle”.

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

Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), 
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej 
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w La-
sach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 29 67. Wystawy: Rękodzieło i rysunki prosto z serca (do 
14 czerwca). Piotr Żyła – nasz mistrz (od 19 czerwca). Dom Zdrojo-
wy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle 
i jedwabiu malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary Kaszy „Pej-
zaż kobiecy”. 

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

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

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

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

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

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

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, 
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa 
poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ 
NA GRÓNIACH

Tym razem prezentujemy wiersz Teresy Pabian.

Dokąd biegnę
Gdzie jest moja droga,
Gdzie jest mój cel.
Dokąd tak biegnę,
Przez życie swe.
 Ciągle się śpieszę,
 Po drodze coś gubię.
 Lecz wszyscy gdzieś biegną,
 Czyż ku swojej zgubie.
Gdzie jest drogowskaz,
Co wskaże mi sens.
Do życia celu,
Czy muszę tak biec!
                       TAK.

Teresa Pabian
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Klasa e–sportowa  
w wiślańskim LO

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego im Pawła Stalmacha 
w Wiśle, szkoły o ponad 70. letniej tradycji, której motto brzmi: Ja-
kość i entuzjazm!

W roku szklonym 2017/2018 proponujemy młodzieży następu-
jące rozszerzenia:

1. Profil sportowy z rozszerzoną biologią, geografią, językiem 
angielskim. W oddziale tym jest dodatkowo 7 godzin wychowania 
fizycznego tygodniowo!

2. Profil ratowniczo–medyczny (tzw. biol–chem) z rozszerzoną 
biologią, chemią i językiem angielskim oraz przedmiotem uzupełnia-
jącym: ratownictwo medyczne.

3. Profil dziennikarsko–menadżerski z rozszerzoną historią, ję-
zykiem polskim, językiem angielskim i przedmiotem dodatkowym: 
wiedza o mediach współczesnych.

4. Profil e–sportowy (tzw. mat–fiz) z rozszerzoną matematyką, 
informatyką, fizyką i dodatkowymi treningami w zakresie e–sportu i 
tworzenia gier komputerowych. Jest to absolutna NOWOŚĆ na ryn-
ku edukacyjnym w naszym regionie!

Trening e–sportowy
Jest to kierunkowy przedmiot, na który przewidziano 2 godziny 

tygodniowo w całym cyklu kształcenia. Zajęcia realizowane będą w 
oparciu o program autorski opracowany przez profesjonalnego trenera 
Kamila Tarkę. Realizacja treści nauczania zawarta jest w blokach tema-
tycznych. Dodatkowo uczniowie będą pod stałą kontrolą przez Internet 
w czasie przerwy między zajęciami w celu uniknięcia zbyt wysokiej 
motywacji do gry i uzależnienia tj. np. gry po nocach. Mamy nadzieję, 
że spośród uczniów klasy e–sportowej uda nam się wyłowić również 
utalentowanych programistów czy komentatorów e–sportowych.

Celem naszego projektu jest propagowanie sportów elektronicz-
nych w sposób profesjonalny, czyli edukacja młodzieży z uświa-
damianiem jak wielkim zagrożeniem jest nieumiejętne korzystanie 
z Internetu ze wskazaniem na zajęcia sportowe oraz pedagogiczne, 
dając szansę ogólnego rozwoju młodego człowieka. Tym sposobem 
odrywamy młodych ludzi od ciągłego wielogodzinnego martwego 
spędzania czasu przed komputerem.

Czym jest sport elektroniczny?
Sporty elektroniczne to rywalizacja za pomocą komputera czy kon-

soli i gier video w trybie multiplayer (czyli z innymi użytkownikami), 
za pośrednictwem połączenia internetowego lub sieciowego–LAN. 
Rozgrywki z wykorzystaniem gier komputerowych są oficjalnie uzna-
ną dyscypliną sportu w wielu krajach: Chiny, Rosja, Brazylia, Włochy, 
Dania, Bułgaria, Korea, USA. Na Olimpiadzie w Pekinie sporty elek-
troniczne zostały zaprezentowane jako pokazowa dyscyplina sportowa.

Szeroki zakres wiedzy i umiejętności z zakresu gier komputero-
wych zwiększa szanse edukacyjne uczniów oraz szanse na rynku pra-
cy. W świetle najnowszych przeprowadzonych badań dotyczących 
graczy komputerowych wyniki są jednoznaczne: czym lepszy gracz 
tym lepsza pamięć, uwaga, koncentracja, szybkość przetwarzania in-
formacji, czujność, opanowanie emocjonalne, umiejętność wyjaśnia-
nia i porozumienia się czy orientacja w przestrzeni.

Zapraszamy do „Stalmacha” – szkoły z przyszłością!
Janina Podżorska

Dzień Rodziny 
25 maja w Amfiteatrze im. S. Hadyny odbyła się uroczystość z 

okazji Dnia Matki i Ojca.
Po raz pierwszy dzieci z dwóch przedszkoli, należących do 

Zespołu Przedszkoli Miejskich (z ul. Wodnej i z Nowej Osady) 
wystąpiły we wspólnym programie artystycznym, przygotowanym 
przez nauczycielki i nauczycielkę rytmiki. Przedszkolaki, ubrane 
w piękne, kolorowe stroje zaprezentowały swoje talenty wokalno–
muzyczne w bogatym repertuarze artystycznym. Zaprezentowane 
piosenki, tańce i wiersze wywołały wiele wzruszeń, dumy i uśmie-
chu na twarzach rodziców. Na zakończenie wszystkie przedszko-
laki zaśpiewały wspólną piosenkę „Aby brać, trzeba najpierw dać” 
oraz wręczyły przygotowane wcześniej upominki.

H. Bujok, A. Michałek

Ogromny sukces uczennicy 
„Stalmacha”

Karolina Wisełka z wiślańskiego liceum zdobyła 2. miejsce w 
Powiatowym Konkursie „Poezja i proza w języku Shakespeare’a”, 
który odbył się w Zebrzydowicach. Dobry dobór utworów, doskonała 
ich interpretacja oraz uzdolnienia językowe uczennicy przyczyniły 
się do tak wysokiej lokaty w powiecie. Następny będzie etap woje-
wódzki, który odbędzie się w Zabrzu 30 czerwca. Karolinie życzymy 
dalszych sukcesów.         Joanna Sobczyk
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LETNIA SPARTAKIADA  
DOLIN 2017

1 lipca odbędzie się w Wiśle Letnia Spartakiada Dolin. Impreza 
rozgrywana będzie na obiektach w centrum miasta, a rywalizować 
będą między sobą reprezentacje poszczególnych Osiedli Gminy Wi-
sła. Poszczególne osiedle może reprezentować jego mieszkaniec.

Zgłoszenia przyjmują:
– Zarząd Osiedla Nr 1 Wisła Centrum Pani Grażyna Pruska: pru-

skagg@gmail.com, 602 399 460,
– Zarząd Osiedla Nr 2  Wisła Obłaziec Pani Monika Lipińska: 

monika.anna.lipinska@gmail.com, 504 334 389,

– Zarząd Osiedla Nr 3 Wisła Jawornik Pani Aniela Niemczyk: 
jolana@autograf.pl, 502 371 164,

– Zarząd Osiedla Nr 4 Wisła Głębce Pani Gabriela Szklarek– Na-
wrocka: gnawrocka78@gmail.com, 720 785 790,

– Zarząd Osiedla Nr 5 Wisła Malinka Pan Dariusz Cieślar: dare-
ckiwisla@gmail.com, telefon 502 619 209,

– Zarząd Osiedla Nr 6 Wisła Czarne Pan Leszek Pilch: leszek.
pilch@skizy.pl, 502 582 696,

– Zarząd Osiedla Nr 7 Wisła Nowa Osada Pani Iwona Boś: biu-
ro@wisla–tarevel.pl, 601 340 881.

O udziale w rozgrywkach decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 15 czerwca 2017 roku, a szczegóły można 
poznać na www.wisla.pl.          (luki)
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Biało – czerwona!
2 maja obchodzimy uroczyście Dzień Flagi Narodowej RP. Z tej 

okazji odbył się w sali koncertowej Społecznego Ogniska Muzycz-
nego im. Jerzego Drozda w Wiśle koncert, tym razem słowno–mu-
zyczny.

Wykonawcami byli uczniowie SOM (pianiści, gitarzyści, akorde-
onista i wokaliści). W programie deklamowano wiersze, wykonywa-
no utwory Fryderyka Chopina, tańce polskie oraz melodie ludowe i 
patriotyczne. Uczniowie występowali solo i w duetach. Była to kolej-
na lekcja patriotyzmu.           (eb)

DZIEŃ MATKI W SOM
Tradycyjnie w dniu 26 maja Społeczne Ognisko Muzyczne im. 

Jerzego Drozda w Wiśle, zorganizowało koncert. Śpiewano, grano i 
tańczono wyłącznie dla mam. 

Zaprezentowały się następujące sekcje: śpiewu, fortepianu, fletu, 
keyboardu, gitary, skrzypiec i rytmiki. Uśmiechnięte i zadowolone 
mamy, dziękowały za chwile radości i wzruszenia, gromkimi okla-
skami.              (eb)

WIEŚCI Z MALINKI
Wiosenne porządki
Jak co roku, początkiem wiosny, uczniowie Zespołu Szkolno–

Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince brali udział w akcji „Sprząta-
nie świata – Polska”, która jest częścią międzynarodowego ruchu na 
rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”. Tym razem, z uwa-
gi na przedłużającą się zimę, wielkie sprzątanie ulic naszej pięknej 
doliny odbyło się dopiero 11 maja. Zebraliśmy 18 worków śmieci, 
bez wątpienia przyczyniając się do upiększenia naszej doliny.

Młodzi ratownicy
Fundacja na rzecz niesienia pomocy „Uratuj życie” przeprowa-

dziła w szkole w Malince szkolenie dla uczniów klas IV–VI. Ucz-
niowie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji za-
grożenia życia, przeszli ćwiczenia praktyczne w zakresie udzielania 
pomocy, a na potwierdzenie uzyskali dyplom „Młodego ratownika”.

Inscenizacja z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja z inicjatywy polonistki Klau-

dii Szewczyk uczniowie klasy VI przygotowali krótką inscenizację, 
przybliżającą dzieciom wydarzenia związane z uchwaleniem drugiej 

na świecie konstytucji, jaką była uchwa-
lona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca 
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów.

Konkurs pięknego czytania
Cyklicznie już w szkole w Malince, 

z inicjatywy bibliotekarki Gabrieli Schir-
meisen, odbywa się konkurs pięknego 
czytania, w którym bierze udział po 3 
najlepiej czytających uczniów z klas I–
VI. Konkurs czytelniczy odbył się także 
w tym roku 22 maja, a zwycięzcami zo-
stali: 1. Maria Procner (kl. I), 2. Jakub 
Iskrzycki (kl. II), 3. Estera Zagórska (kl. 
II) – w kategoriach klas młodszych, oraz 
1. Nadia Bujok (kl. V), 2. Magdalena 
Branny (kl. VI), 3. Wiktoria Magdicz 
(kl. V) – w kategorii klas starszych. Gra-
tulujemy!

Próbna ewakuacja
9 maja przeprowadzono w szkole 

próbną ewakuację przeciwpożarową. Jej 
celem było nabycie przez dzieci umiejęt-
ności właściwych zachowań w sytuacji 
zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami 
bezpiecznej ewakuacji oraz zapoznanie 

personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób z 
budynku szkoły. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie i szybko opuściły 
budynek, a przed szkołą czekała na nie niespodzianka – samochód 
oraz pokaz sprzętu pożarniczego przeprowadzony przez strażaków 
Zawodowej Straży Pożarnej z Ustronia.

Lidia Czyż
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Maj w „Jedynce”
Maj upłynął w Zespole Szkół nr 1 pod hasłem wycieczek i wy-

jazdów klasowych.
Jako pierwsze wyjechały klasy VI, które wyruszyły na zwiedza-

nie Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej. W ciągu trzech dni uczniowie 
mogli zapoznać się z historią oraz zabytkami Wrocławia, odwiedzili 
Stadion Śląska Wrocław, poznali nowe i niezwykłe gatunki zwierząt 
w Muzeum Przyrodniczym, próbowali ujarzmić wodę w interaktyw-
nym Hydropolis, podziwiali piękno flory w Ogrodach Japońskich i 
fauny w Zoo Wrocław oraz nowoczesnym Afrykarium.

W Kotlinie Kłodzkiej zwiedzali Twierdzę Kłodzką razem z nie-
zwykle interesującymi korytarzami minerskimi oraz odwiedzili Hutę 
Szkła w Lądku Zdroju, gdzie mogli oglądać na żywo produkcję wy-
robów ze szkła kryształowego.

4 maja na stadionie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich odby-
ły się Miejskie Zawody w Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podsta-
wowych. Reprezentacje dziewcząt i chłopców z wiślańskich „podsta-
wówek” rywalizowały w: biegu na 60 m, skoku w dal, rzucie piłeczką 
palantową i biegu długim (600 m dziewczynki i 1000 m chłopcy). Po-
mimo deszczu i chłodu drużyny z naszej szkoły wywalczyły miejsca 
na podium. Reprezentacja chłopców (Mateusz Praski, Mateusz Mleko, 
Tomasz Wąsowicz, Tomasz Konieczny, Robert Manderla i Joachim 
Dziadek) zajęła 2. miejsce, ulegając tylko drużynie z Głębiec. Nato-
miast dziewczyny (Karolina Kiraga, Magda Bury, Joanna Hanik, Julia 
Podżorska, Karina Stasiak, Wiktoria Gredka i Maja Mitrega) zajęły 1. 
miejsce i awansowały do Zawodów Powiatowych w Czwórboju Lek-
koatletycznym. Te odbyły się 10 maja, a „Jedynkę” tym razem repre-
zentowały Julia Podżorska, Karina Stasiak, Wiktoria Gredka, Maja 
Mitręga, Marta Szarzec i Marcelina Stebel. Po zaciętej rywalizacji 
ostatecznie zajęliśmy 7. miejsce, zdobywając 823 punkty.

Początkiem maja szkoła uczciła rocznicę uchwalenie Konstytucji 
3 Maja podczas przygotowanej przez klasę IV uroczystej akademii. 
Uczniowie przedstawili swoim kolegom historię uchwalenia tego 
niezwykle ważnego dokumentu. Po zakończonym przedstawieniu 
został również rozstrzygnięty konkurs na zbiórkę makulatury. Naj-
więcej zebrały klasa II a i IV. W nagrodę klasy otrzymały bezpłatne 
wejścia na basen do Hotelu Gołębiewski.

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się dzień otwarty dla przy-
szłych pierwszoklasistów. Na uroczystość zaproszone były przed-
szkolaki, ich rodzice i dziadkowie, dyrekcja przedszkola i naszej 
szkoły oraz nauczyciele klas I–III. Przyszłych „pierwszaków” przy-
witały wierszem i piosenką dzieci z klasy I. Uczniowie zapewni-
li w swoich, przygotowanych specjalnie na tą okazję, utworach, 
że szkoła „nie zje” przyszłych pierwszoklasistów, chętnie będzie 
ich uczyła. Następnie drugoklasiści zaśpiewali „piosenkę Mai”, a 
dziewczynki z klasy II b zatańczyły w pięknych strojach do utworu 
„Alleluja”. Klasa III b zaprezentowała wiersz „Alfabet”, a Ania i Ka-
rolina przygotowały „Taniec robotów”. Występy artystyczne zakoń-
czyły się przepięknym układem tanecznym w wykonaniu dziewczy-
nek z klasy III a. Po zakończonej części artystycznej, głos zabrała 
dyrektor szkoły Gabriela Polok–Otawa, przedstawiając ofertę pla-
cówki przyszłym pierwszoklasistom. Pani dyrektor przygotowała 
również zestaw pytań skierowany specjalnie do przedszkolaków, z 
którymi świetnie sobie poradziły. Dla naszych gości przygotowany 
został też słodki poczęstunek. 

11 maja dzieci z klas I–III wzięły udział w warsztatach plastycz-
nych. W ruch poszły pędzle, farby, kleje i choć klasa, w której odby-
wały się warsztaty, mieniła się wszystkimi kolorami, to jednak dzieci 
potrafiły wyczarować prawdziwe cuda – barwne konie na kółkach. Z 
kolei w dniach 10–11 maja również klasy V wybrały się na dwudnio-
wą wycieczkę do Wrocławia. Podobnie jak klasy VI poznawały uroki 
wrocławskiej „Starówki”, zwiedzały Zoo z Afrykarium, Hydropolis, 
a także Panoramę Racławicką i niezwykle ciekawy Zespół Pałaco-
wo–Parkowy w Płaniowicach. Natomiast 12 maja klasy III pojechały 
zwiedzać Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach.

Zespół Szkół nr 1 w Wiśle

Światowa olimpiada  
kreatywności za nami

W dniach 24–27 maja wiślańska grupa „MAPAKEL” wraz z 
opiekunkami –  Gabrielą Polok–Otawą i Ewą Śmiałkowską uczest-
niczyła w światowej edycji olimpiady kreatywności „Destination 
Imagination” w Knoxville w Stanach Zjednoczonych. Rozmach im-
prezy przeszedł nasze wyobrażenia – ponad 17 tysięcy uczestników 
z całego świata, głównie z Azji i Ameryki Północnej oraz ogromna 
rzesza wolontariuszy przekształciła na kilka dni spokojne miasto 
uniwersyteckie w miejsce zabawy, fantastycznej i uczciwej rywa-
lizacji, a także śpiewu i śmiechu. Hitem stała się wymiana znacz-
ków drużyn – tworzono nawet specjalne strefy wymian – było ich 
kilkadziesiąt. W rezultacie naszej polskiej drużynie nie został ani 
jeden pin, za to wzbogacili swoje zbiory o naprawdę fantastyczne i 
egzotyczne znaczki.

Sam turniej rozgrywał się równocześnie w kilkunastu salach, mo-
gliśmy więc zobaczyć tylko kilka występów. Oczywiście kibicowa-
liśmy przede wszystkim polskim drużynom. Poziom występów był 
niesłychanie wysoki, rywalizowali przecież zdobywcy pierwszych 
miejsc. Nam pierwszy występ wypadł zupełnie dobrze – otrzyma-
liśmy sporo punktów, ale drugie zadanie, tzw. „wyzwanie na już” 
słabiej. Tym razem uczestnicy mieli w ciągu 4 minut zbudować z 
dostępnych materiałów wolno stojącą wieżę, umieścić ją na hamaku i 
zakołysać nim pod określonym kątem. Wieża nie mogła się przewró-
cić ani nic nie mogło z niej odpaść przez 25 sekund. W pośpiechu i 
zaaferowaniu został nieprecyzyjnie wyznaczony kąt nachylenia, co 
spowodowało ujęcie ogromnej ilości punktów, a na tym etapie o miej-
scach decydują szczegóły. Zajęliśmy ostatecznie 28. miejsce, chociaż 
na pewno liczyliśmy na więcej… Ogromnym zainteresowaniem za 
to cieszyły się nasze stroje – zostały obfotografowane ze wszystkich 
stron, a po wyjściu młodych aktorów z sali o możliwość zrobienia 
sobie z nimi zdjęcia byliśmy proszeni bezustannie. 

Nasza grupa pierwszy raz wyjechała tak daleko, na pewno zdo-
była nowe doświadczenia, mogła zaobserwować innych przy pracy, 
podszlifować język, wtopić się w ten emanujący radością i życzli-
wością tłum bardzo młodych, ale chcących coś robić w życiu ludzi. 
Wspomnień, przeżyć i emocji nikt im nie odbierze i to właśnie jest 
najbardziej wartościowe w tym przedsięwzięciu.

Chcemy bardzo serdecznie podziękować za możliwość uczestni-
ctwa w tej imprezie naszym sponsorom, bo bez nich wyjazd byłby 
niemożliwy. Dziękujemy serdecznie Burmistrzowi Miasta Wisła, 
fundacji PZU, Nadleśnictwu Wisła, P.A. Nova Spółka Akcyjna z 
Gliwic, przedsiębiorstwu „Wiślanka” oraz bardzo wielu, często ano-
nimowym darczyńcom. W przyszłości my także włączymy się do po-
mocy innym.     Ewa Śmiałkowska
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Dzień Europy w SP5 
Tradycyjnie 10 maja wszystkie klasy Szkoły Podstawowej nr 5 w 

Jaworniku spotkały się, by świętować Dzień Europy i podsumować 
całoroczną edukację europejską.

Na początku uczniowie uczęszczający na prowadzone przez 
Edytę Marekwicę kółko języka angielskiego zaprosili wszystkich 
na wycieczkę kulinarną po Europie. Poznaliśmy potrawy i zwyczaje 
żywieniowe Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. W drugiej części 
uroczystości wręczono dyplomy i nagrody w konkursach o tematyce 
europejskiej, organizowanych w szkole przez Marię Drobisz–Masny i 
Joannę Cieślar. W całorocznym konkursie „Co to za kraj?”, prowadzo-
nym na łamach gazetki uczniowskiej „Heca”, zwyciężyli: Wojciech 
Chmura, Mateusz Pliszczyński, Stanisław Prochowski, Jakub Wantu-
lok i Paweł Podżorski. Z kolei w konkursie wiedzy o Unii Europejskiej 
w kategorii klas I–III pierwsze miejsce zajął Tymon Pilch, a w katego-
rii klas IV–VI zwycięzców było dwóch: Wojciech Chmura i Mateusz 
Pluta. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdym konkursie otrzy-
mali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Po zsumowaniu punktów uzyskanych za oba konkursy przyznano 
tytuł Super  Europejczyka. W roku 2017 uzyskał go Wojciech Chmu-
ra z klasy VI. Został on wyróżniony przez dyrektor szkoły Katarzynę 
Czyż błękitną szarfą Super Europejczyka 2017, dyplomem i nagrodą 
rzeczową.              Maria Drobisz–Masny

Uczennica klasy V 
Szkoły Podstawowej nr 5 
w Jaworniku Aleksandra 
Gąsior zwyciężyła w VI Po-
wiatowym Konkursie Recy-
tatorskim „Każdy ma swoją 
jedyną melodię istnienia”, 
który odbył się 25 maja w 
Hażlachu. Miesiąc wcześniej 
Ola zajęła również 1. miej-
sce w XVII Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim 
„Poezja i Proza w Języku 
Shakespeare`a” i będzie re-
prezentować nasz powiat w 
etapie wojewódzkim kon-
kursu w Zabrzu. Serdecznie 
Oli gratulujemy i życzymy 
powodzenia!  
          Maria Drobisz–Masny

Koniec zmagań na dwóch kółkach
Jak co roku etap miejsko–gminny XL Ogólnopolskiego Turnie-

ju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych został przeprowadzony w Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach. Zgodnie z regulaminem 
szkoły podstawowe reprezentowały czteroosobowe drużyny, składa-
jące się z dwóch dziewczynek i dwóch chłopców, a drużyna gim-
nazjum składała się z trzech uczniów. Na etapie miejsko–gminnym 
uczniowie pisali test z przepisów ruchu drogowego i musieli ustalić 
prawidłową kolejność przejazdu przez skrzyżowanie. W części prak-
tycznej pokonywali na rowerze tor przeszkód.

Odnosząc zwycięstwo w eliminacjach miejsko–gminnych drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach zakwalifikowała się do 
etapu powiatowego. 8 kwietnia w hali sportowej Gimnazjum w Kończy-
cach Wielkich, dwanaście najlepszych drużyn z powiatu cieszyńskiego 
(w tym również drużyna gimnazjalistów z Wisły: Wojciech Haratyk, 
Wojciech Maziec i Seweryn Tatara) wzięło udział w eliminacjach po-
wiatowych ogólnopolskiego turnieju BRD. Uczniowie musieli najpierw 
rozwiązać test wiedzy, który składał się z 20 pytań i obejmował zagad-
nienia dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów, znaków drogowych i 
sytuacji w ruchu drogowym, oraz test – skrzyżowania, który składał się 
z 10 zadań, polegających na ustaleniu prawidłowej kolejności przejazdu 
przez skrzyżowanie. W części praktycznej uczestnicy mieli do pokonania 
rowerowy tor przeszkód wbudowany w miasteczko ruchu drogowego 
oraz musieli udzielić pierwszej 
pomocy osobie poszkodowa-
nej. Z tymi zadaniami druży-
na uczniów z SP4 w składzie: 
Julia Haratyk, Amelia Kardas, 
Bartosz Marek i Joel Kojma 
poradziła sobie wspaniale i 
ostatecznie zajęła 2. miejsce w 
powiecie. Gratulujemy!

Weronika Karch

„Książka łączy pokolenia”  
w Głębcach

W kwietniu, z okazji Dnia Książki dla Dzieci, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 mogli wziąć udział w akcji czytelniczej „Książka 
łączy pokolenia”. Akcja polegała na tym, aby w czasie świątecznych 
spotkań porozmawiać o książkach, które w dzieciństwie czytali doro-
śli członkowie rodzin.

Wyniki rozmów w postaci listy tytułów zostały przyniesione do 
szkolnej biblioteki. Powstało bardzo interesujące zestawienie gustów 
czytelniczych różnych pokoleń oraz wzbudzająca duże zainteresowa-
nie dorosłych gazetka ścienna, na której można prześledzić, co czy-
tali dziadkowie, rodzice, ciocie i wujkowie oraz dorosłe kuzynostwo. 
Najczęściej powtarzającymi się pozycjami, we wszystkich pokole-
niach, były: „Dzieci z Bullerbyn”, „Ania z Zielonego Wzgórza”, „W 
pustyni i w puszczy”. Najstarsi pamiętają, że czytali „Krzyżaków”, 
„Zemstę”, „Latarnika” i „Janko Muzykanta”. Jednym zdaniem – lite-
ratura klasyczna, lektury górą!

W akcji udział wzięło 22 uczniów i ich rodziny. Rekordziści 
przeprowadzili 34 wywiady, a wszyscy uczestnicy akcji „Książka 
łączy pokolenia” otrzymali drobne upominki. Serdecznie dziękuję 
dorosłym czytelnikom za czas poświęcony na udzielenie wywiadu!

Grażyna Poloczek – Nauczyciel bibliotekarz

Kolejne sukcesy Oli Gąsior

Mamy się czym pochwalić…
Jak co roku uczniowie głębczańskiej „Czwórki” brali udział w 

Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2017” oraz 
Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

W „Kangurze” wyróżnienia otrzymali: w kategorii Żaczek – 
Adam Polok z klasy IIa, w kategorii Maluch – Mikołaj Gaczkowski z 

klasy IIIa, a w kategorii Beniamin – Mateusz Skiba z klasy VI. Wynik 
bardzo dobry w kategorii Beniamin uzyskał Joel Kojma z klasy VI, 
który jest także finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki. Z kolei w „Świetliku” wyróżnienia wywalczyli: Mate-
usz Cichy z klasy V oraz Joel Kojma z klasy VI. Wśród najmłodszych 
uczestników najlepszy wynik osiągnął Jaś Cieślar z klasy IIIa. Wszyst-
kim uczniom serdecznie gratulujemy!             L. Konik, G. Poloczek
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Naucz się mówić po angielsku 
Rozwijajmy się razem poprzez naukę i zabawę!
• Doskonalenie umiejętności słuchania, mówienia, czytania i pisania
• Poszerzanie zakresu słownictwa, doskonalenie poprawnej wymowy i poznawanie struktur gramatycznych
• Nauczanie języka angielskiego medycznego, biznesowego oraz angielskiego w turystyce
• Lekcje zarówno dla dzieci jak i dorosłych

Jeżeli jesteś zainteresowany lub potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami telefoniczne, mailowo lub przez Skypa! 
Contact Telephone Waine Evans – 502251920
Contact Telephone Dorota Podżorska – 576594804 

Email waineevans@icloud.com
Skype waine evans

Biegacze opanowali Wisłę 
21 maja do Wisły zjechali biegacze, aby wziąć udział w III Półmara-

tonie Wiślańskim oraz Wiślańskiej Dziesiątce.
Na dwóch dystansach wystartowało łącznie 252 zawodniczek i za-

wodników. Większość z nich zdecydowała się na dystans 21 km, czyli III 
Półmaraton Wiślański. 123 mężczyzn oraz 38 kobiet zmagało się z gór-
ską trasą prowadzącą m.in. przez Kamienny czy Trzy Kopce Wiślańskie. 
Najszybszy okazał się zawodnik z czeskiego Trzyńca Bartosz Misiak. Na 
drugim stopniu podium stanął Przemysław Krupa z Mnicha, a na trzecim 
Daniel Krasulak z Wrocławia. Wśród pań najszybciej do mety dobiegła 
Aleksandra Golicz z Rudy Śląskiej. Tuż za nią uplasowały się Natalia Bury 
z Wisły i Agnieszka Bratek z Gliwic. Dystans ten pokonała też Iwona Boś 
z Wisły, plasując się na 159 pozycji.

Zawody Wiślańskiej Dziesiątki, zgodnie z nazwą, odbyły się na dy-
stansie 10 km. Wśród mężczyzn zwyciężył Dominik Jarco z Pietrzyko-
wic, na kolejnych miejscach uplasowali się Michał Izydorek z Mesznej 
oraz Sławomir Kukuła z Andrychowa. W kategorii kobiet najszybciej 

dystans pokonała Karolina Sap z Gliwic, 2. miejsce zajęła Katarzyna No-
wak z Mikołowa, a 3. Renata Ksepko z Bielska–Białej. W tym biegu, 
wiślanie zajmowali następujące lokaty: 32. Gabriel Boś, 33. Damian Ja-
kubiak, a 37. Mariusz Kobiela. Tadeusz Papierzyński

Święto kolarstwa górskiego 
20 maja prawie 900 kolarzy stanęło na starcie Bike Maratonu w Wi-

śle. Na rynku powstało specjalne miasteczko sportowe, gdzie oprócz biura 
zawodów, można było nabyć kolarską odzież czy inne akcesoria niezbędne 
w jeździe na dwóch kółkach. Uczestnikom zawodów towarzyszyła zmienna 
pogoda – po porannym słońcu nieco się ochłodziło a nawet spadł deszcz, zaś 
w górach zawodnikom widoczność ograniczała mgła. Nie przeszkodziło to 
jednak zdecydowanej większości w ukończeniu zawodów. Tylko 6 osób nie 
dotarło do mety – najczęściej z powodu poważnych defektów rowerów. 

W czasie, gdy dorośli rywalizowali na trasach liczących 24, 45 oraz 
61 km, w Parku Kopczyńskiego odbywały się zawody dla dzieci, w któ-
rych ścigało się łącznie około setki dziewczyn i chłopców. Tutaj liczył 
się przede wszystkim udział i aktywnie spędzony czas na świeżym po-
wietrzu. Jednakże ambicja najmłodszych sprawiła, że walka o jak najlep-
sze miejsca trwała do ostatnich metrów.

Rywalizację na królewskim dystansie GIGA zdominowali zawod-
nicy grupy JBG–2 Professional MTB Team. Wygrał Mariusz Kozak z 
Gliwic. Drugi był Piotr Brzózka z Ustronia, a trzeci Wojciech Halejak 

z Gliwic. Wśród kobiet najlepsza 
okazała się Michalina Ziółkowska 
z Wrocławia (Volkswagen Sa-
mochody Użytkowe Mtb Team) 
przed Ritą Malinkiewicz z Zatora 
(Superior Zator) i Anetą Imielską 
z Wrocławia (Mtb Votum Team 
Wrocław). Na tym dystansie wiśla-
nie nie startowali.

Na dystansie MEGA najszybsza trójka wśród mężczyzn to Mateusz 
Nieboras z Dzięgielowa (JBG–2 Professional MTB Team), Tomasz Dy-
gacz z Katowic (Taurus30 Cycling Team) oraz Mikołaj Dziewa z Bar-
da (Sgr Specialized), natomiast wśród kobiet najszybsze były Alina Sera-
fin (THP Team), Ewa Karchniwy (Scs Osoz Racing Team) i Dorota Szul 
(Sport–profit Cannondale). Na tym dystansie 79. był Patrycjusz Urbanek, 
a 246. Patryk Nogowczyk z Wisły.

Na najkrótszym i najliczniej obsadzonym dystansie MINI zwycię-
żył Piotr Śliwiński z Gliwic (Bikeboard) przed Grzegorzem Kubaczka 
ze Skoczowa (www.ag–architekci.pl) i Michałem Cąpała z Gliwic (RMF 
Mtb Team). Rywalizację pań najszybciej zakończyły Matylda Szczeciń-
ska, Anna Michalak–Warżała oraz Patrycja Zawierta. Na tym dystansie 
23. miejsce zajął Mikołaj Ryncarz, 82. Janusz Gomola, 89. Miłosz Glaj-
car, 104. Adam Pilch, 168. Marek Piskornik, 179. Ewa Gorzelany (4. 
w klasyfikacji K–3), 224. Henryk Procner, 367. Tobiasz Cieślar, 398. 
Kamil Domagała.

Nagrody, medale i dyplomy dla najlepszych, jako przedstawiciel 
miasta, wręczał sekretarz Sylwester Foltyn.

Tadeusz Papierzyński
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FUTBOLIŚCI WALCZĄ O MISTRZA
Maj piłkarze WSS Wisła zaczęli od zwycięstwa. 3 maja pokonali kolejną 

przeszkodę na drodze do tytułu mistrza okręgówki, a ofiarą rozpędzonego li-
dera tym razem padła Spójnia Zebrzydowice. Wygraną 3:1 zapewnili Dawid 
Mazurek, Dariusz Juroszek i Damian Stawicki.

W kolejnym meczu ligowym wiślanie zagrali na wyjeździe z Koszarawą 
Żywiec. 7 maja podopieczni Tomasza Wuwra przegrali jednak 0:1 i stracili 
pozycję lidera tabeli okręgówki. Okazją na rehabilitację i zgarnięcie cennych 
punktów był hitowy pojedynek z Kuźnią Ustroń, który rozegrano 14 maja na 
„Jonidle”. Padł w nim jednak bezbramkowy remis i strata do lidera pozostała, a 
w kolejnym meczu niestety zwiększyła się o kolejne trzy oczka, gdyż 21 maja 
wiślanie przegrali na wyjeździe z LKS Bestwina 0:1.

Wiślanie przełamali się w zaległym meczy 20. kolejki, rozegranym na 
Jonidle 24 maja. Wicelider pokonał 3:0 GLKS Wilkowice po golach Marcina 
Jasińskiego i dwóch Szymona Płoszaja. Na zakończenie miesiąca nasz ze-
spół pokonał 28 maja w powiatowych derbach LKS 99 Pruchna 2:0. Na listę 
strzelców wpisali się Jakub Kubica i Dariusz Rucki.

Po 26. kolejkach WSS Wisła zajmował w tabeli 2. pozycję z dorobkiem 
63 pkt. (86:27). Liderem jest ustrońska Kuźnia (66 pkt.).

W maju grały również drużyny młodzieżowe WSS Wisła. 6 maja pod-
opieczni Kamila Kotrysa zagrali na wyjeździe dwumecz ze Strażakiem Piel-
grzymowice. Trampkarze przegrali 4:5 (Robert Gomola 2, Piotr Olszak, Se-
weryn Tatara), a juniorzy wygrali 13:0 (Waldemar Szarzec 4, Szymon Sikora 
3, Jakub Waleczek 2, Maciej Pilch, Tymoteusz Pilch, Michał Pilch i Jakub 
Marekwica). W kolejnym terminie, 13 maja, młodzieżowe drużyny WSS Wi-
sła nie grały, gdyż ich rywal – Trójwieś Istebna, wycofał się z rozgrywek. 
Mecze zostaną zweryfikowane jako walkower 3:0 na korzyść wiślan. Ko-
lejnym rywalem naszej młodzieży był LKS Pogórze. 20 maja na wyjeździe 
trampkarze przegrali 2:7 (Robert Gomola, Bartosz Marekwica), a juniorzy 
zwyciężyli 7:1 (Waldemar Szarzec 3, Mateusz Cieślar 2, samobójcze 2). Z 
kolei 28 maja młodzi wiślanie rozgromili LKS 99 Pruchna. Trampkarze wy-
grali 14:0 (Robert Gomola 7, Seweryn Tatara 4, Piotr Olszak 2, Bartosz Ma-
rekwica), a juniorzy 7:0 (Waldemar Szarzec 3, Szymon Sikora 3, Tymoteusz 
Pilch). Na koniec maja trampkarze w IV lidze zajmowali 8. lokatę, a juniorzy 
byli wiceliderami tabeli III ligi.           (luki)

TOUR DE POLOGNE WRACA DO WISŁY
74. Tour de Pologne UCI World Tour to kolarska liga mistrzów na wy-

ciągnięcie ręki. Jedyna okazja w roku, żeby na polskich drogach obserwować 
najlepszych zawodników w światowym peletonie. Lata doświadczeń Cze-
sława Langa i LANG TEAM, każdego roku owocują rywalizacją na jeszcze 
wyższym poziomie. Wyścig potrwa od 29 lipca do 4 sierpnia i skupi się na 
południu Polski. W ciągu 7 dni kolarze przejadą dokładnie 1144 kilometry. 
Odwiedzą ponad 500 miejscowości, w tym także Wisłę.

Peleton kolarski zawita do naszego miasta 31 lipca podczas etapu nu-
mer III z Jaworzna do Szczyrku. Na trasie liczącej 161 km zawodnicy będą 
zdobywać punkty na trzech lotnych premiach w Mysłowicach, Bielsku–Bia-
łej i Wiśle (na głownym deptaku), ale najwięcej do powiedzenia będą mieli 
tego dnia specjaliści od jazdy po wzniesieniach. Czeka ich walka na czterech 
górskich premiach I kategorii – po dwa razy peleton będzie podjeżdżał pod 
Salmopol i Przełęcz Kubalonka. Emocji na pewno nie zabraknie.       (luki)

GRA LIGA 6
12 maja ruszył sezon 2017 piłkarskiej Ligi 6 o Puchar Burmistrza Miasta 

Wisła. Oto pierwsze wyniki:
I kolejka: Lisy FC – Głębce 5:0 (Tomasz Zelek 2, Michał Raszka 2, 

Mateusz Czyż), Knaga Bambo – Czarne Łabajów Nadleśnictwo 1:3 (Walde-
mar Szarzec – Salomon Pilch, Patrycjusz Gruca, Mirosław Marek), epompa.
pl – FC Malinka 4:3 (Jakub Głuszak 2, Aleksander Partyka, Jakub Niemczyk 
– Tomasz Cieślar, Mirosław Szalbot, samobójcza), Beatris – FC Wymiatacze 
6:3 (Przemysław Polok 2, Tomasz Wuwer 2, Kamil Cieślar, Kamil Turoń – 
Grygirii Usov, Piotr Kiecko, Jacek Kuczera);

II kolejka: FC Malinka – Beatris 1:1 (Jakub Waleczek – Tomasz 
Wuwer), Głębce – FC Wymiatacze 8:0 (Amadeusz Dzius 4, Paweł Lazar 3, 
Mateusz Wantulok), Czarne Łabajów Nadleśnictwo – epompa.pl 7:4 (Jakub 
Jurosz 3, Mirosław Marek 2, Samuel Pilch, Salomon Pilch – Jakub Głuszak, 
Daniel Słowiok, Ireneusz Miedziak, Jakub Niemczyk), Lisy FC – Knaga 
Bambo 8:3 (Michał Raszka 4, Tomasz Zelek 3, Mateusz Pilch – Waldemar 
Szarzec 2, Tymoteusz Pękała);

III kolejka: Knaga Bambo – Głębce 3:6 (Waldemar Szarzec 3 – Paweł 
Lazar 3, Mirosław Wantulok 2, Mateusz Wantulok), epompa.pl – Lisy FC 4:3 
(Jakub Niemczyk 2, Artur Adamczyk, Jakub Głuszak – Mateusz Pilch 2, To-
masz Zelek), Beatris – Czarne Łabajów Nadleśnictwo 3:5 (Tomasz Wuwer, 
Tomisław Tajner, Przemysław Polok – Jakub Jurosz 2, Salomon Pilch, Do-
minik Jurosz, Samuel Pilch), FC Wymiatacze – FC Malinka 3:5 (Zbigniew 
Kuczera, Grygorii Usov, Adam Buzek – Jakub Waleczek 2, Piotr Szalbót 2, 
Remigiusz Pilch).                     (luki)

FIS Grand Prix coraz bliżej 
Już w lipcu najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie zainaugu-

rują sezon letni w zawodach FIS Grand Prix w skokach narciarskich. 
Pierwsze z tego cyklu konkursy rozegrane zostaną w Polsce na skocz-
ni im. Adama Małysza w Wiśle Malince. 

Zawody w rodzinnej miejscowości Adama Małysza i Piotra Żyły 
odbędą się w w dniach 14–15 lipca 2017 roku. Bilety na zawody w 
Wiśle są dostępne w sprzedaży w atrakcyjnych cenach. Wejściówki 
można nabywać za pomocą platformy internetowej Kupbilet.pl oraz 
w sklepie „Wiślaczek” w centrum Wisły – obok budynku poczty.

Program zawodów: 
13.07.2017, czwartek: 16:00 – oficjalny trening, 18:00 – kwalifi-

kacje, 19:00 – ceremonia wręczenia numerów startowych;
14.07.2017, piątek: 16:30 – seria próbna, 17:30 – pierwsza seria 

konkursu drużynowego, seria finałowa i ceremonia rozdania nagród;
15.07.2017, sobota: 16:30 – seria próbna, 17:30 – pierwsza seria 

konkursu indywidualnego, seria finałowa i ceremonia rozdania na-
gród. (luki)

Wiślanie zakończyli sezon 
UKS Wisła Wiślanie zakończyli swój pierwszy sezon w lidze 

okręgowej tenisa stołowego. Nasza drużyna zajęła 8. lokatę w tabeli.
W 23 meczach zespół UKS Wisła Wiślanie zdobył 19 pkt. 

(98:132), notując 9 zwycięstw, 1 remis i 13 porażek. 
Końcowa tabela:

1 LKS Orzeł Kozy 23 46 217:13
2 RKS Cukrownik Chybie 23 42 178:52
3 LKS Lesznianka II Leszna Górna 23 34 154:76
4 PKS Olimpijczyk Gilowice 23 28 125:105
5 LKS 45 II Bujaków 23 26 130:100
6 LITS Meble Anders III Żywiec 23 23 105:125
7 Fundacja Talent II Cieszyn 23 22 108:122
8 UKS Wisła Wiślanie 23 19 98:132
9 ULKTS II Pszczyna 23 16 96:134
10 LUKS III Węgierska Górka 23 13 85:145
11 LKS Lesznianka III Leszna Górna 23 11 79:151
12 KTS II Lędziny 23 8 63:167
– KTS III Lędziny 12 0 2:118

(luki)

Mistrzostwa Świata juniorów Wiśle?
Jest szansa, że w roku 2019 Wisła i Szczyrk wspólnie zorganizują 

Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym! Rozmowy 
w tej sprawie z dyrektorem Pucharu Świata FIS Walterem Hoferem 
podjął burmistrz Wisły Tomasz Bujok już w trakcie zimowych zawo-
dów w skokach narciarskich w Malince. 

Pomysłowi przychylni są burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy jak 
i marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Konkurencje 
rozegrane zostałyby na skoczniach w Szczyrku i Wiśle Malince oraz 
na trasach biegowych na Kubalonce. Na skoczni im. Adama Mały-
sza trwają prace nad budową torów lodowych. Konieczne są również 
ekrany chroniące przed wiatrem. Organizacja mistrzostw byłaby tak-

że okazją do prac nad modernizacją 
tras biegowych na Kubalonce, a 
przede wszystkim do budowy sy-
stemu sztucznego naśnieżania.

Wspólna kandydatura została 
przesłana do Polskiego Związku 
Narciarskiego, a zgłoszenie zostało 
przedstawione Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej. Z pewnoś-
cią byłoby to jedno z największych 
sportowych wydarzeń w naszym 
mieście i fantastyczna promocja 
Wisły na cały świat.       

Tadeusz Papierzyńskifot
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

VII Genryoku Cup
W dniach 6–7 maja Wisła po raz kolejny gościła współczesnych sa-

murajów, którzy rywalizowali w siódmej edycji Genryoku Cup – Pucharu 
Źródeł Wisły w Szermierce Japońskiej Kendo. Imprezę objął patronatem 
burmistrz Wisły Tomasz Bujok oraz Polski Związek Kendo.

Po raz kolejny impreza okazała się największym tego typu wyda-
rzeniem w kraju. Na listach startowych zameldowało się 69 kendoków 
z wszystkich polskich klubów oraz kilku zagranicznych, po jednym z 
Serbii, Niemiec, a nawet dalekiej Japonii! Nie zabrakło reprezentantów 
Polski, którzy przyjechali na turniej mimo bardzo napiętego grafiku. Za-
pytani o to, co najbardziej podoba im się na wiślańskich zawodach pod-
kreślali organizację, fantastyczną atmosferę oraz urokliwe walory Wisły.

W ceremonii otwarcia zawodów wzięła udział dyrektor Zespołu 
Szkół nr 1 w Wiśle Gabriela Polok–Otawa, pełniąca honory gospodarza 
obiektu. Pani dyrektor podkreśliła aspekt wychowawczy związany z tre-
ningiem kendo oraz życzyła wszystkim udanych walk. 

W tym roku zawody zostały w dużej mierze zdominowane przez 
klub Ryushinkai Wrocław. To właśnie jego zawodnicy najczęściej wy-
czytywani byli podczas ceremonii wręczania nagród. Była to również 
najliczniejsza ekipa turniejowa.

W przerwie zawodów odbył się tradycyjny poczęstunek sushi oraz 
pokaz kendo grupy dziecięcej (8–10 lat) trenującej w Wiślańskiej Sekcji 
Kendo Genryoku z gościnnym udziałem młodej kendoczki z Wrocławia. 
Pokaz został nagrodzony gromkimi brawami, zgromadzonej w sali gimna-
stycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków publiczności.

pień). Z kolei Aleksandra Polok uzyskała stopień 2 dan. – Cała wiślańska 
grupa pokazała bardzo ładne kendo, dumnie reprezentując Wisłę – mówi 
z dumą Krzysztof Kaczorowski – 3 dan kendo, założyciel i trener prowa-
dzący w Wiślańskiej Sekcji Kendo Genryoku.

Oto wyniki turnieju:
– TURNIEJ INDYWIDUALNY KYU: 1. Wiktor Wiewiórski (Ry-

ushinkai Wrocław), 2. Piotr Włodarczyk (Ryushinkai Wrocław), 3. Ma-
teusz Niewiadomski (Ryushinkai Wrocław) i Jakub Tepper (Centrum 
Tengukai Poznań), KANTOSHO (nagroda za ducha walki) Artur Ma-
chowski (Sopocki Klub Kendo);

– TURNIEJ INDYWIDUALNY DAN: 1. Jacek Lipiński (Tonbo Kendo 
Warszawa), 2. Maciej Majerczyk (Sopocki Klub Kendo), 3. Paul Idec Szyd-
lak (Doshinkan Krakowski Klub Kendo) i Andrzej Malkiewicz (Furokan 
Kendo Gdańsk), KANTOSHO Aleksandra Polok (Yokokan Katowice);

– TURNIEJ DRUŻYNOWY: 1. Ryushinkai I (Wiktor Wiewiórski, 
Joanna Morawska, Mateusz Niewiadomski), 2. Motylki (Marek Błasz-
kowski, Katarzyna Śledź, Jacek Lipiński), 3. Mach 3 Turbo (Artur Ma-
chowski, Agata Perzyńska, Bartosz Barylski), KANTOSHO Joanna Julia 
Chudzik (UKS Kendo Łódź).

– KUKŁA CHALLEGNE: Joanna Labak (Doshinkan Krakowski 
Klub Kendo) i Wiktor Wiewiórski (Ryushinkai Wrocław).

Krzysztof Kaczorowski

Głównym sędzią zawodów był sensei Andrzej Kustosz – 6 dan ken-
do, który podkreślił duże zaangażowanie zawodników i wysoki poziom 
walk. Prezes Polskiego Związku Kendo Włodzimierz Małecki dziękował 
z kolei za sprawną organizację oraz ciepłe przyjęcie w Perle Beskidów. 

W drugim dniu rywalizacji, pod przewodnictwem sensei Artura Hes-
sela – 6 dan kendo renshi, odbyły się egzaminy na stopnie uczniowskie 
kyu oraz mistrzowskie dan. 27 kendoków zakończyło je z wynikiem po-
zytywnym, wśród nich nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli 
wiślańskiego dojo. Anna Nogowczyk, Tomasz Macura i Paweł Duman 
zdali na 5 kyu, Lena Pustówka, Paweł Piszczek i Kamil Domagała otrzy-
mali promocję na 4 kyu, a Tymoteusz Szalbot jako jeden z najmłodszych 
zawodników w Polsce zdał na 3 kyu (czym niższa cyfra tym wyższy sto-
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Sukcesy kolarzy z „Górala”
Z sukcesami wystartowali członkowie Wiślańskiego Koła Cy-

klistów „Góral” w zawodach Bike Atelier Maraton MTB, który 
odbył się 7 maja w Rybniku. Wśród kobiet w kategorii 40–49 lat 
zwyciężyła Ewa Gorzelany, natomiast w kategorii Hobby wśród 
mężczyzn w wieku 16–18 lat na najniższym stopniu podium stanął 
Mikołaj Ryncarz. 

W zawodach udział wzięli również Janusz Gomola (22. miej-
sce w kategorii Hobby M 40–49), Adam Pilch (31. miejsce w ka-
tegorii Hobby M 40–49) oraz Patryk Nogowczyk (9. miejsce w 
kategorii Family M 14–15). Gratulujemy!

Tadeusz Papierzyński

14 maja na boisku wielofunk-
cyjnym w Parku Kopczyńskiego 
rozegrano zawody sprawnościo-
we Cross Games Wisła vol. 2. Na 
starcie stanęło około dwudziestu 
zawodników i zawodniczek.

Przetaczanie opony, dźwiga-
nie sztangi, podskoki, pompki, 
przejścia po skrzyni – to tylko 
niektóre z wymagających siły, 
sprawności i kondycji zadań, ja-
kie musieli wykonać uczestnicy 
konkurencji Cross Games. Liczył 
się czas wykonania wszystkich 
ćwiczeń. Po eliminacjach, a na-
stępnie finale mężczyzn najszyb-
szy okazał się Tomasz Brudny, który wygrał również jesienną 
edycję Cross Games w poprzednim roku. Finałowe zadania 
wykonał w czasie 10:04,44. 2. miejsce zajął Krystian Kolibab-
ka (10:28,25), 3. był Miłosz Zabrzański (10:37,00), a 4. Rafał 
Sławiński (11:03,69). W rywalizacji kobiet wystartowały 4 
zawodniczki, a najszybsza na torze ćwiczeń okazała się Anna 
Sikora (6:32,97), 2. miejsce zajęła Beata Jarzyna (8:30,01), 3. 
Anita Król (10:02,87), a 4. Sylwia Janecka (15:38,02). Najlep-
sza „czwórka” otrzymała puchary, a zdobywcy podium również 
nagrody rzeczowe.

Dodatkową konkurencją, towarzyszącą zawodom Cross 
Games Wisła vol. 2, było wyciskanie sztangi na ławeczce. Naj-
pierw zważono wszystkich zawodników, gdyż zasada była pro-
sta: uczestnik dźwiga połowę swojej wagi. W tej konkurencji 
najlepszy był Damian Gontarz, który w ciągu minuty wyrzucił 
do góry sztangę aż 89 razy. 2. miejsce zajął Rafał Sławiński (77), 

a 3. Mieczysław Wawronowicz (69). 4. miejsce po dogrywce 
zajął Dawid Kluz.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę i 
sportowe emocje, sponsorom za ufundowanie nagród, a organiza-
torom za sprawne przeprowadzenie zawodów.       (luki)
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JAKUB GLAJCAR MISTRZEM 
POLSKI

20 maja w Sanoku odbyły się Mistrzostwa Polski w Dogtrek-
kingu. W gronie złotych medalistów znalazł się Jakub Glajcar z 
Wisły, który wespół z Viperem wygrał rywalizację mężczyzn na 
prestiżowym, długim dystansie. W rywalizacji kobiet na tejże tra-
sie 2. miejsce zajęła Irena Piotrowska. To kolejny sukces naszego 
zawodnika w tej dyscyplinie sportu. Gratulujemy!       (luki)

CROSS GAMES WISŁA vol. 2
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Miłosz Glajcar zajął 54., a Anna Sojka (oboje z Wisły) 91. miejsce 

w pierwszych w tym sezonie zawodach rowerowych Enduro Trail, 
które odbyły się w dniach 22–23 kwietnia w Bielsku–Białej. Wi-
ślanka wśród kobiet była 4.

• Zwycięstwem reprezentacji katowickiej Akademii Wychowania 
Fizycznego zakończył się turniej półfinałowy Akademickich Mi-
strzostw Polski w koszykówce kobiet, który odbył się w dniach 
28–29 kwietnia w hali Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Naj-
skuteczniejszą zawodniczką turnieju została Marcelina Strządała 
(Uniwersytet Ekonomiczny Katowice), na co dzień grająca w 
ISWJ Wisła (72 pkt.).

• Pochodzący z Wisły Karol Pinkas (MCKiS Jaworzno) zajął 21. 
miejsce w Turnieju Szachowym z okazji uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, który odbył się 29 kwietnia w Jaworznie. Zwyciężył arcy-
mistrz Bartłomiej Heberla (ŻTMS Baszta Żnin).

• Janusz Malczyk jako jedyny stanął na stracie 16. PZU Cracovia 
Maraton, który odbył się 30 kwietnia w Krakowie. Wiślanin po-
konał dystans w czasie 4:12.39, zajmując miejsce numer 3582.

• Tomasz Raszyk zajął 3. miejsce, a Marek Goryczka uplasował się 
na 10. pozycji w kategorii junior podczas drugiej rundy Pucha-
ru Polski w zjeździe rowerowym, którą rozegrano 30 kwietnia w 
Wierchomli w ramach cyklu Hard Downhill League. W kategorii 
open 46. był trzeci wiślanin Bartłomiej Raszyk.

• 2 maja na skoczniach w Wiśle Centrum rozegrano Międzynarodo-
wy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży – Nadzieje 
Beskidzkie „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”. 
Organizatorem imprezy był klub Olimpia Goleszów. W impre-
zie, w poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Ni-
kola Pietraszko (Klimczok Bystra), Wiktoria Kiersnowska (WSS 
Wisła), Kalina Sobczyk (Evenement Zakopane), Maciej Dawidek 
(AZS Zakopane), Filip Křenek (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Da-
niel Škarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Tymoteusz Ciencia-
ła (WSS Wisła) i Michał Cieślar (WSS Wisła).

• Kolejny niezły występ zanotowali lekkoatleci UKS Wisła. Pod-
czas Mityngu Otwarcia Sezonu w Bielsku–Białej, który odbył się 
3 maja, w gronie zwycięzców znalazł się Michał Czyż. Podopiecz-
ny Jarosława Sobczyka triumfował w pchnięciu kulą juniorów 
młodszych i był 4. w rzucie dyskiem. Jego klubowa koleżanka 
Martyna Niemczyk w skoku wzwyż kobiet zajęła 7. miejsce. Z 
kolei wiślanin reprezentujący MKS Ustroń Radosław Sobczyk 
wywalczył 2. lokatę w pchnięciu kulą juniorów i 5. pozycję w 
biegu na 600 metrów juniorów.

• Arcymistrz Bartosz Soćko (Hetman Katowice) wygrał Mistrzo-
stwa Śląska i Mistrzostwa Katowic w szachach błyskawicznych, 
które rozegrano 3 maja w Katowicach. Na 31. pozycji uplasował 
się pochodzący z Wisły Karol Pinkas (MCKiS Jaworzno).

• Siedemdziesięciu sześciu zawodników wzięło udział w Biegu na 
Szczyt Równicy, który odbył się 6 maja w Ustroniu. Z grona za-
wodników z naszego regionu dystans 4 km o przewyższeniu 520 
metrów najszybciej pokonał Jakub Glajcar. Zawodnik z Wisły na 
mecie zameldował się jako 6.

• 6 maja, podczas Dnia z Piotrem Żyłą, na skoczniach w centrum 
Wisły rozegrano zawody o nazwie „Międzynarodowe Skoki Nar-
ciarskie na igelicie”. W poszczególnych kategoriach wiekowych 
triumfowali: Klára Ulrichová (TJ Frenštát pod Radhoštem) – 
dziewczęta OPEN, Edita Škarková (TJ Rožnov pod Radhoštěm) – 
dziewczęta 2008 i młodsze, Robert Ryś (LKS Olimpia Goleszów) 
– chłopcy 2003 i 2004 , Daniel Škarka (TJ Rožnov pod Rad-
hoštěm) – chłpcy 2005 i 2006, Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła) 
– chłopcy 2007 i 2008, oraz Adam Křenek (TJ TJ Rožnov pod 
Radhoštěm) – chłopcy 2009 i młodsi. Zawodnicy WSS Wisła zaj-
mowali w zawodach następujące lokaty: 2. Wiktoria Kiersnow-
ska, 4. Karolina Kiraga, 6. Nikola Konderla, 7. Paulina Czepczor 
(dziewczęta OPEN); 4. Nikola Kiersnowska, 5. Dorota Kawulok, 
6. Zofia Pilch (dziewczęta 2008 i młodsze), 6. Jakub Wisełka, 
7. Wojciech Troszok, 8. Miłosz Krzempek, 9. Piotr Cieślar, 10. 
Grzegorz Mitręga, 14. Tadeusz De Mulder, 19. Jakub Wantulok 
(chłopcy 2003 i 2004); 2. Wiktor Szozda, 11. Wojciech Cieślar, 13. 

Jakub Cieślar, 21. Kacper Botor (chłopcy 2005 i 2006); 1. Tymo-
teusz Cienciała, 7. Jakub Żyła, 8. Mikołaj Wantulok, PK. Dominik 
Niemczyk, 19. Mikołaj Gaczkowski (chłopcy 2007 i 2008); PK. 
Patryk Wnętrzak, 2. Jan Pilch, PK. Wojciech Sikora, 5. Kacper 
Wantulok, PK. Karol Legierski, PK. Gabriel Sikora (chłopcy 2009 
i młodsi). 

• Roman Wolski zajął  35. miejsce w trzyetapowym maratonie 
MTB Dukla Race Wolf’, który odbył się w dniach 5–7 maja po 
trasach Beskidu Niskiego. Zarazem zawodnik z Wisły wespół z 
Bartoszem Jamruszkiewiczem z Bielska–Białej został sklasyfiko-
wany na 12. pozycji w kategorii duetów męskich. 

• 6 maja w Wiśle odbył się Finał Powiatowy Drużynowych Za-
wodów Lekkoatletycznych Szkół Gimnazjalnych. W rywalizacji 
dziewcząt zwycięstwo odniosła reprezentacja Gimnazjum nr 3 w 
Cieszynie, wyprzedzając drużyny z Gimnazjum nr 1 w Cieszynie 
i Gimnazjum nr 1 w Wiśle. Z kolei w zmaganiach chłopców naj-
lepsi okazali się uczniowie Gimnazjum w Strumieniu. Pozostałe 
miejsca na podium, premiowane awansem do zawodów rejono-
wych, zajęły zespoły z Gimnazjum nr 1 w Wiśle i Gimnazjum nr 
1 w Ustroniu.

• W dniach 6–7 maja w Bydgoszczy odbył się Międzynarodowy 
Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych. 2. lokatę w 
rzucie dyskiem (1,5–2 kg) mężczyzn zajął Mirosław Madzia z 
UKS Wisła.

• 10 maja w Wiśle odbył się finał powiatowy w Drużynowym 
Czwórboju Lekkoatletycznym Szkół Podstawowych. W rywali-
zacji dziewcząt najlepsza okazała się reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Cieszynie, natomiast w zmaganiach chłopców 
palma pierwszeństwa przypadła drużynie ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Ustroniu. Reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle 
zajęły 7. (dziewczęta) i 10. (chłopcy) miejsce. 

• 11 maja odbył się V Żorski Bieg Ogniowy. W rywalizacji na dy-
stansie 5 km, 32. miejsce zajął Adrian Melcer z Wisły. Nasz za-
wodnik zajął 7. lokatę w grupie M–20. 

• W dniach 14–15 maja w Sosnowcu odbył się lekkoatletyczny 
Mityng Kwalifikacyjny, połączony z zawodami wielobojowymi 
„Wiosenne wieloboje”. W pchnięciu kulą mężczyzn zwyciężył 
Michał Czyż z UKS Wisła, a w dziesięcioboju juniorów 3. miejsce 
zajął Radosław Sobczyk z Wisły.

• Roman Wolski z Wisły zajął 15. miejsce w pierwszych zawodach 
cyklu „Maraton MTB – Jasne, że Częstochowskie – Trek Demo 
Challenge”, które odbyły się 20 maja pod Jasną Górą. Wiślanin w 
grupie M–30 był 6.

• Michał Czyż wygrał konkurs pchnięcia kulą i rzutem dyskiem ju-
niorów, Radosław Sobczyk wygrał konkurs skoku o tyczce, a Mi-
rosław Madzia zajął 2. miejsce w rzucie dyskiem mężczyzn pod-
czas Mityngu Lekkoatletycznego z okazji XXX–lecia KS Sprint 
Bielsko–Biała. Zawodnicy UKS Wisła rywalizowali w zawodach 
w dniu 20 maja.

• 20 maja w niemieckim Bad Freienwalde odbyły się Międzynaro-
dowe Zawody w Skokach Narciarskich zorganizowane z okazji 
80. urodzin legendarnego skoczka Helmuta Recknagela, mistrza 
olimpijskiego ze Sqaaw Valley (1960), mistrza świata z Zakopa-
nego (1962) i trzykrotnego triumfatora Turnieju Czterech Skoczni 
(1958, 1959, 1961). W zawodach nieźle zaprezentowali się za-
wodnicy WSS Wisła. Szymon Jojko wygrał rywalizację na skocz-
ni K–60, natomiast na skoczni K–42 2. miejsce zajęła Wiktoria 
Kiersnowska (turniej dziewcząt), a 3. Tymoteusz Cienciała (kon-
kurs chłopców).

• Marek Goryczka z Wisły zajął 9. miejsce w kategorii juniorów 
podczas trzeciej rundy Pucharu Polski w Downhillu, którą roze-
grano 21 maja w Kasinie Wielkiej w ramach drugiej rundy cyklu 
Hard Downhill League.

• Zawodnicy WSS Wisła czterokrotnie stawali na podium Memo-
riału Tadeusza Pawlusiaka w skokach narciarskich, który odbył 
się 27 maja w Szczyrku. W gronie zwycięzców znalazł się Paweł 
Wąsek, natomiast Bartosz Czyż, Szymon Jojko i Arkadiusz Jojko 
zajęli drugie lokaty.

• Pochodzący z Wisły Karol Pinkas zajął 2. miejsce w I Turnieju 
Szachowym „Byczyński Byk”, który odbył się 27 maja w Jaworznie.

 (luki)
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BESKIDZKA PLAŻA W WIŚLE
W dniach 26–28 maja w Wiśle odbyły się dwa turnieje siatkówki pla-

żowej – Beskidzka Plaża 2017 i Młoda Plaża 2017. Sportowych emocji na 
wysokim poziomie nie brakowało.

W pierwszym dniu zmagań rozegrano eliminacje turnieju Młoda Plaża 
2017. Na dwóch boiskach do siatkówki plażowej, które stanęły na placu Hof-
fa, o awans do fazy finałowej rywalizowało 5 par żeńskich i 9 par męskich. 
Finały rozegrano w sobotę, w trakcie turnieju głównego z cyklu Beskidz-
ka Plaża. W zmaganiach pań triumfowała para Natalia Miłosz/Magdalena 
Walczak, które po zaciętym pojedynku finałowym pokonały duet Wiktoria 
Szumera/Maja Świderska 2:1 (15:10, 14:16, 15:11). W pojedynku o brązowy 
medal Natalia Lasota i Julia Dwornik ograły 2:0 (15:4, 15:8) parę Monika 
Olearczyk/Kamila Moskal. Triumfatorki turnieju w Wiśle okazały się rów-
nież najlepsze w całym cyklu Młoda Plaża 2017. Jednej ze zwyciężczyń – 
Magdalenie Walczak było tym bardziej miło, że tego dnia obchodziła swoją 
„osiemnastkę”. Z kolei w turnieju chłopców triumfowali najlepsi w całym 
cyklu Młoda Plaża 2017 Wojciech Sumara i Mateusz Pazgan, którzy w finale 
pokonali 2:0 (15:11, 15:10) duet Wojciech Madej/Piotr Piwowarczyk. Brąz 
przypadł parze Bartosz Adamczyk/Piotr Dzierżęga, która w pojedynku o 3. 
miejsce pokonała Jakuba Hazukę i Jakuba Czyżowskiego 2:1 (15:12, 12:15, 
15:9). W turnieju chłopców Wisłę reprezentował Marek Polok, który wespół 
z Jakubem Graboniem z Cieszyna odpadli na etapie ćwierćfinału. 

W turnieju głównym Beskidzka Plaża wystąpiło łącznie 8 par kobiecych 
i 18 duetów męskich. Wśród panów znaleźli się nasi reprezentanci – para 
Marek Polok/Wojciech Polok z Wisły, oraz Marcin Czyż (Wisła)/Michał Ko-
łodziej (Zabrze). Niestety wiślańskim siatkarzom nie udało się awansować 
do finałowej fazy turnieju, którą rozegrano ostatniego dnia tego siatkarskiego 
święta. W turnieju żeńskim w pojedynku o 3. miejsce spotkały się pary Mar-
tina Mukarovska/Agnieszka Mitręga i Weronika Grząślewicz/Karina Jakuć. 
Z tej konfrontacji zwycięsko wyszedł ten pierwszy duet, pokonując rywalki 
2:0 (15:12, 15:8). W wielkim finale zagrały pary Adrianna Gaś/Dominika 
Goździcka i Magdalena Kaszuba/Marta Pietroczuk. Po zaciętym boju trium-
fował duet Gaś/Goździcka, wygrywając 2:0 (15:9, 15:9). W rywalizacji pa-
nów brązowe medale wywalczyli Jakub Macura i Mateusz Śnieżek, którzy w 
finale pocieszenia pokonali duet Piotr Kożuch/Miłosz Tokarski 2:0 (15:11, 
15:13). Triumfowali Sebastian Marczyński i Bartosz Schmidt, którzy po fa-
scynującym i stojącym na wysokim poziomie finale ograli duet Maciej Ma-
dej/Kacper Ledwoń 2:1 (15:9, 9:15, 15:12). Nagrody i puchary najlepszym 
zawodnikom turnieju Beskidzka Plaża w Wiśle wręczali burmistrz Tomasz 
Bujok i prezes firmy BDB Event Marcin Strządała.

Warto także dodać, że sobotni dzień zakończył pokazowy mecz towarzy-
ski Wisła kontra Reszta Świata. Na boisku w meczu pełnym zwrotów akcji i 
świetnej zabawy zobaczyliśmy m.in. Sylwestra Foltyna – sekretarza miasta, 
Sławomira Wantuloka – radnego miasta, Mirosława Szarca – zawodowego 
strażaka i Wojciecha Kohuta – Nadleśnictwo Wisła, a z drugiej strony siat-
ki znanego i lubianego redaktora Tomasza Wolffa z Radia CCM i redakcji 
„Głosu Ludu”, przedstawicieli firmy BDB Event oraz sędziego zawodów. 
Zagrali z nimi również gościnnie zawodnicy uczestniczący w turnieju Be-
skidzka Plaża. Ostatecznie po… wskazaniu arbitra Piotra Bąka Wisła wygra-
ła w setach 2:1, ale nie wynik tylko świetna zabawa były tutaj najważniejsze. 
Kolejny turniej siatkówki plażowej na Placu Hoffa za rok!                    (luki)

Międzynarodowe granie
27 maja w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 

rozegrany został Międzynarodowy Turniej Koszykówki Dziewcząt 
„U stóp Baraniej Góry”. Brały w nim udział zawodniczki z rocz-
ników 2003 i młodsze (była możliwość dokooptowania do składu 
trzech zawodniczek z rocznika 2002).

Na parkiecie zobaczyliśmy drużyny: ISWJ Wisła, BK Pribor, UKS 
SP 27 Katowice i MKS Czechowice–Dziedzice. W kolejnych meczach 
padły następujące wyniki: ISWJ Wisła – MKS Czechowice 33:56, BK 
Pribor – UKS SP 27 Katowice 60:39, MKS Czechowice – BK Pribor 
59:45, ISWJ Wisła – UKS SP 27 Katowice 80:15, MKS Czechowice – 
UKS SP 27 Katowice 65:28, ISWJ Wisła – BK Pribor 28:62. 

Najlepszą zawodniczką turnieju została wiślanka Katarzyna Cie-
ślar, a nasz zespół zagrał w składzie: Samanta Pinkas, Marta Bagiń-
ska, Anna Szjthauer, Marta Wąsowicz, Julia Gluza, Magda Wałach, 
Katarzyna Cieślar, Oliwia Malczyk, Sandra Hracka, Natalia Kobyłe-
cka, Agnieszka Szalbot i Dominika Szalbot.        (luki)

Ścigali się o Puchar Burmistrza 
Miasta Wisła

2 maja na terenie Ośrodka Sportowego „Jonidło” odbyły się IV 
Zawody w biegach na nartorolkach i rolkach o Puchar Burmistrza 
Miasta Wisła. W zawodach udział wzięło 28 zawodników i zawodni-
czek, rywalizujących w 10 kategoriach wiekowych.

W biegach na nartorolkach, gdzie rywalizowały osoby pełnolet-
nie, najlepsi okazali się Martyna Wiśniowska z Dzięgielowa oraz Jó-
zef Wojtyła z Pogórza. Z kolei w biegach młodzieżowych na rolkach 
zwycięstwa odnieśli: Marcelina Wojtyła z Pogórza, Natalia Biela z 
Rajczy, Laura Wantulok z Wisły, Zuzanna Śliż z Wisły, Wojciech 
Wojtyła z Pogórza, Krystian Korzan z Jaworza, Piotr Matuszny z Po-
górza oraz Xavier Wantulok z Wisły.         (luki)
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Cały weekend z Pucharem Świata
Nie przez jeden dzień, jak pierwotnie planowano, a przez cały week-

end Wisła będzie gościć najlepszych skoczków narciarskich podczas za-
wodów Pucharu Świata w sezonie 2017/18. To właśnie w Wiśle odbędzie 
się inauguracja całego cyklu, a zawody po raz pierwszy w Beskidach 
rozegrane zostaną w listopadzie!

W maju odbyła się konferencja kalendarzowa Międzynarodowej 
Federacji Narciarskiej (FIS). Delegaci tym razem spotkali w Portoro-
żu w Słowenii. Polskę reprezentowali prezes Polskiego Związku Nar-
ciarskiego Apoloniusz Tajner oraz dyrektor–koordynator ds. skoków 
narciarskich i kombinacji norweskiej Adam Małysz. Podczas kwiet-
niowego posiedzenia komisji kalendarzowej FIS w Zurychu zapadła 
decyzja o przyznaniu Polsce prawa do organizacji trzech konkursów 
w najbliższym sezonie. Konkurs w Wiśle zaplanowano na 25 stycznia, 
zaś dwa dni później skoczkowie przenieść się mieli na zawody do Za-
kopanego (27–28 stycznia). – Ze strony Waltera Hofera otrzymaliśmy 
zapewnienie, że jeśli na skoczni w Wiśle Malince zostaną zainstalowa-
ne tory lodowe, to wówczas inauguracja Pucharu Świata będzie się od-
bywała właśnie u nas – relacjonował dla portalu skijumping.pl Andrzej 

Wąsowicz, prezes Śląsko–Beskidzkiego Związku Narciarskiego oraz 
wiceprezes PZN.

Już wiadomo, że znalazły się pieniądze na montaż torów lodowych 
na skoczni im. Adama Małysza. Jak zapewnia Andrzej Wąsowicz jeszcze 
przed zimą instalacja powinna być gotowa, dlatego podczas konferencji 
kalendarzowej FIS w Portorożu nasi działacze zabiegali o uzyskanie praw 
do organizacji inauguracyjnych zawodów Pucharu Świata w najbliższym 
sezonie. Ich starania zyskały uznanie władz FIS i zapadła decyzja, że inau-
guracja Pucharu Świata odbędzie się w Wiśle w dniach 18–19 listopada. – 
Bardzo się cieszę, że decyzja FIS jest korzystna dla naszego miasta. Wisła 
już niejednokrotnie pokazała, że zasługuje na cały weekend z Pucharem 
Świata. Organizacyjnie na pewno sprostamy wydarzeniu, a o atmosferę na 
trybunach możemy być spokojni. Zawody w Wiśle mają swój niepowta-
rzalny urok, dlatego już teraz zapraszam kibiców w listopadzie do Wisły 
– komentuje decyzję władz FIS burmistrz Tomasz Bujok.

13 lipca do sprzedaży trafią bilety na inaugurację Pucharu Świata 
w skokach narciarskich w sezonie 2017/2018, która po raz pierwszy w 
historii odbędzie się w Wiśle.

Podczas konferencji w Portorożu prezes PZN przedłożył też propo-
zycję organizacji w Szczyrku i Wiśle mistrzostw świata juniorów w nar-
ciarstwie klasycznym w 2019 roku.          (luki)
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– 27 kwietnia na ul. Malinka zatrzymano mieszkańca Wisły, który spo-
wodował kolizję drogową. W trakcie czynności okazało się, że kierowca 
Subaru Imprezy miał w wydychanym powietrzu ok. 1 promila alkoholu.

– 28 kwietnia na ul. Jawornik wpadł obywatel… Bangladeszu, który 
prowadził Nissana, mając w organizmie ok. 2 promili alkoholu.

– 14 maja Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o kradzie-
ży na placu Hoffa. Turysta stracił dokumenty i karty bankomatowe.

– 16 maja włamano się do budynku przy ul. Partecznik, skąd skradzio-
no metalowy piec o wartości ok. 230 złotych.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski

29 maja w cieszyńskiej komendzie odbyło się spotkanie, podczas któ-
rego Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk wraz 
ze swoim zastępcą, policjantami i pracownikami cywilnymi uroczyście 
podziękowali Pani Danucie Niwczyk, wieloletniej pracownicy Komisa-
riatu Policji w Wiśle, która odeszła na zasłużoną emeryturę po prawie 
40 latach pracy. Komendant wiślańskiego komisariatu podinsp. Marek 
Legierski podziękował w imieniu wszystkich policjantów jednostki oraz 
władz samorządowych w Wiśle za lata sumiennej pracy.

KALENDARIUM IMPREZ
10 czerwca (sobota) – Festiwal Chrześcijańskich Orkiestr Dętych – Am-

fiteatr im. Stanisława Hadyny
10 czerwca (sobota) – Senior na Cieńkowie – Cieńków
11 czerwca (niedziela) – Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych 

OSP – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
15 czerwca (czwartek) – Ewangelickie Dni Kościoła – Amfiteatr im. 

Stanisława Hadyny, Kościół Ap. Piotra i Pawła i budynki parafialne, Miejska 
Biblioteka Publiczna, boiska w centrum

15–17 czerwca (czwartek–sobota) – Turniej Tenisa w ramach obchodów 
500 lat Reformacji – Korty tenisowe w centrum

16 czerwca (piątek) – Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa” 
– Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

17 czerwca (sobota) – II Turniej Deblowy w tenisie stołowym o Pu-
char Burmistrza Miasta Wisła – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olim-
pijczyków

17–18 czerwca (sobota–niedziela) – XXX Przegląd Dziecięcych Zespo-
łów Folklorystycznych – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

17–18 czerwca (sobota–niedziela) – MSDH Cup – Morawsko–Słowacki 
Puchar w Downhillu – Stożek

23 czerwca (piątek) – Promocja IX tomu „Rocznika Wiślańskiego” – 
Dom Zborowy

24 czerwca (sobota) – Świętojańskie wędrowanie – Schronisko Soszów
24 czerwca (sobota) – Turniej Siatkówki o Puchar Proboszcza i Kuratora 

Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle – Sala gimnastyczna im. Wiślań-
skich Olimpijczyków

24 czerwca (sobota) – Powitanie wakacji pod hasłem „Bezpieczeństwo w 
górach i nad wodą” – Cieńków

24 czerwca (sobota) – Women’s Challenge 4x4 – Plac Hoffa (start), tor 
offroad Pod Piramidą

24 czerwca (sobota) – Tango… del Amor, czyli noc w Buenos Aires – 
Villa Rubinstein

24–25 czerwca (sobota–niedziela) – Święto Sąsiada (polsko–czeski pik-
nik integracyjny) – Plac Hoffa, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny, Park Kop-
czyńskiego

25 czerwca (niedziela) – 179. Pamiątka wybudowania i poświęcenia koś-
cioła Ap. Piotra i Pawła – Kościół Ap. Piotra i Pawła

28 czerwca – 1 lipca (środa – sobota) – X Letni Festiwal Tańca Piotra 
Galińskiego – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

1 lipca (sobota) – VIII Bieg na Stożek – Wisła Łabajów
1–2 lipca (sobota–niedziela) – Pętla Beskidzka Road Maraton – Plac 

Hoffa (start)
6 lipca (czwartek) – Wakacyjna Akademia Kultury – Miejska Biblioteka 

Publiczna
7 lipca (piątek) – FIVA World Rallye VIII Beskidzki Zlot Pojazdów Za-

bytkowych – Plac Hoffa
8 lipca (sobota) – 5. Bieg o Wiślańską Kryke – Plac Hoffa (start)
8–9 lipca (sobota–niedziela) – Piknik Ekologiczno–Leśny – Amfiteatr 

im. Stanisława Hadyny

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


