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W numerze:
– Słowo od Burmistrza Miasta
– Puchar Świata w Wiśle
– Nocny Bieg Dwóch Szczytów
– Narciarski Bieg Retro
– Wieści z biblioteki

Kamil Stoch został bohaterem zawodów Pucharu Świata 
w skokach narciarskich w Wiśle, które rozegrano w stycz-
niu na skoczni im. Adama Małysza. Polak dwukrotnie sta-

WIELKIE SKAKANIE W WIŚLE

wał na najwyższym stopniu podium, ku radości wspaniale 
dopingujących, biało–czerwonych kibiców. Relacja z za-
wodów na str. 12–13. 
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Chciałbym podzielić się z Państwem informacjami na temat 

planowania przestrzennego w naszym mieście oraz poinformować 
o wprowadzonej zmianie na stronie internetowej miasta.

Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednost-
ki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a 
także zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania 
terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodaro-
wania i zabudowy, określa wielokrotnie nowelizowana ustawa z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uwzględnia się wiele kwestii wyszczególnionych w ustawie. 
Między innymi ładu przestrzennego, walorów krajobrazowych, 
wymagań ochrony środowiska, w tym ochrony wód, gruntów 
rolnych i leśnych, walorów ekonomicznych przestrzeni czy po-
trzeby interesu publicznego. 

Gmina zobowiązana jest do zapewnienia udziału społeczeń-
stwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego na swoim terenie. Prace nad planami 
zagospodarowania w naszej miejscowości prowadzone są na bie-
żąco. Ostatnia zmiana planu miała miejsce w roku 2014. Zapew-
niając mieszkańcom udział w tworzeniu dokumentów planistycz-
nych przyjmowane są i rejestrowane wnioski do planów. Wnioski 
te analizowane są z uwzględnieniem wszystkich ustawowych 
przesłanek do podjęcia decyzji o przystąpieniu do prac związanych 
ze zmianą planu. Miasto Wisła w aktualnym planie zagospodaro-
wania ma wiele wolnych terenów budownictwa mieszkaniowego 
i zmiany planu wynikające wyłącznie z ich kolejnego zwiększenia 
mogą zostać uznane za niegospodarność gminy. Koszty związane 
z aktualizacją planów są wysokie, a nie każdy złożony wniosek o 
zmianę przeznaczenia gruntu w planie ma szansę pozytywnego 

rozpatrzenia. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, kiedy działka 
położona jest na terenach leśnych oraz kwestii uzgodnienia zmian 
i uzyskania pozytywnych opinii jednostek nadzorczych.

O przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego i każdym etapie jego realizacji informujemy 
mieszkańców. Propozycje planu wyłożone są każdorazowo do 
wglądu, co pozwala na wniesienie uwag do projektowanego do-
kumentu. Chociaż zainteresowanie mieszkańców pracami nad 
planem jest coraz większe, jednak są nadal mieszkańcy, którzy 
planem interesują się dopiero w momencie chęci rozpoczęcia 
prac inwestycyjnych, często w bardzo krótkim czasie od uchwa-
lenia aktualizowanego planu. Plany te są jednak dokumentami 
długotrwałymi. Aktualizacja jest realizowana, jednak myślę, że 
niecelowe i błędne jest wyzbywanie się przez mieszkańców na-
szego turystycznego miasta gruntów rolnych i leśnych za bardzo 
niską cenę, jako tych o niskiej wartości użytkowej. Aktualnie 
opracowywana jest zmiana planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla Kubalonki. Zmiana ta pozwoli na dalsze strategiczne 
działania w zakresie realizacji całorocznego kompleksu spor-
towo–rekreacyjnego łącznie z trasami narciarskimi, które będą 
mogły być naśnieżane i wyasfaltowane, tym samym przeznaczo-
ne do jazdy na rowerach, rolkach, itp.

Korzystając z okazji chciałbym też poinformować o tym, że 
na stronie internetowej miasta, w strefie mieszkańca w dziale 
sprawy społeczne, utworzona została na wniosek mieszkańców 
zakładka „Nekrologi”, informująca o zmarłych mieszkańcach 
oraz miejscach i terminach pogrzebów. Informacje te dostar-
czane są do administratora strony przez wiślańskie kościoły i 
związki wyznaniowe, a następnie publikowane we wspomnianej 
zakładce. Myślę, że pozwolą one na okazanie szacunku zmarłym 
i rodzinie poprzez uczestniczenie w pochówku, zwłaszcza w krę-
gu sąsiadów, przyjaciół i znajomych.

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

Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Sku-
rzok, pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–
10:00. Zapraszamy!

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

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

Z prac Rady Miasta Wisła
W styczniu, podczas posiedzeń Komisji, Rada Miasta Wisła zaj-

mowała się następującymi tematami:
– Rozwój czytelnictwa, współpraca MBP z bibliotekami szkolnymi,
– Aplikacja mobilna Wisły – realizacja projektu Wisła AR przed-

stawiającej zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej 
rzeczywistości,

– Przedstawienie stanu zawansowania realizacji budowy kanali-
zacji sanitarnej,

– Analiza możliwości wdrożenia wniosku: organizacja wywozu 
ścieków z nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,

– Analiza złożonych wniosków o przekształcenie działek rolnych 
na budowlane.

– Założenie dotyczące handlu w centrum Wisły.
Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 26 stycznia. Gościem obrad 

był starosta cieszyński Janusz Król, który poinformował władze Wisły 
o aktualnych zadaniach realizowanych przez Powiat i odpowiadał na 
pytania Radnych. Głównym tematem styczniowego posiedzenia było 
przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy za 
rok 2016, które Radni przyjęli jednogłośnie (14 głosów „za”).

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (15 głosów „za” 

– jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 

(jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 październi-

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

– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Miasta Wisła na rok 2018 środków stanowiących fundusz sołecki 
(jednogłośnie),

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyń-
skiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (jednogłośnie),

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyń-
skiemu z przeznaczeniem na remont stanowiącej drogę powiatową 
ulicy Czarne w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu 
Cieszyńskiego polegającego na wykonaniu remontu drogi powiato-
wej 2675S – ul. Czarne w Wiśle od obrębu skrzyżowania z ul. Zame-
czek (jednogłośnie),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań włas-
nych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wiśle (jednogłośnie),

– zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2017 (14 „za”, 1 
„wstrzymujący się”),

– w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością Gminy Wisła (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”).

Kolejna sesja Rady Miasta Wisła jest planowana na dzień 23 lutego.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

DOTACJE CELOWE 
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza 

polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na 
terenie Miasta Wisła.

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr 
XVI/232/2016 Rady Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzie-
lenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochro-
nie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach miesz-
kalnych na terenie Miasta Wisła, rozpoczyna nabór wniosków na udzielenie 
dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2017 roku.

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze 
środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych na terenie Miasta Wisła”. Uchwałę można pobrać ze stro-
ny internetowej http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19148/legala-
ct/161687/19148/htmlpreview.

Formularz wniosku będzie dostępny w biurze podawczym Urzędu Miej-
skiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od 20 lutego 2017 roku. Wy-
pełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie od 20 lutego do 31 
marca 2017 roku.

UWAGA!
Dotacja dotyczy kotłów węglowych retortowych (ekogroszek), kotłów 

retortowych na biomasę (pelety), spełniających wymogi 5 klasy kotłów wg 
kryteriów zawartych w normie PN–EN 303–5:2012. Kotły muszą posiadać 
konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych odpadów komunalnych.

Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w w/w uchwa-
le, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na ten cel z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Nowe regulacje prawne dotyczące 
usuwania drzew i krzewów!

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 
2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U. 
2016 nr 0 poz. 2249), w myśl której uzyskania decyzji zezwalającej na usu-
nięcie drzew i krzewów nie wymagają:

– krzewy albo krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
– drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

–  100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

–  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
– drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej; UWAGA!!! Nie dotyczy to osób fizycznych bę-
dących użytkownikami wieczystymi nieruchomości!!!

– drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytko-
wanych do użytkowania rolniczego.

Niemniej należy pamiętać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przy-
rodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Ponadto zgodnie z art. 
2 ust. 2 pkt. 5 ustawy celem ochrony przyrody jest ochrona walorów krajo-
brazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 

Dlatego też usunięcie drzew i krzewów stanowić powinno wyjątek od 
reguły zachowania drzew i krzewów jako elementu przyrody, podlega-
jącego ochronie prawnej.
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ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębior-

ców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez 
telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o 
zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach.

Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e–administra-
cji. Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostęp-
na jest pod numerem 801 055 088.

Załóż firmę przez telefon – Jak to działa?
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady 

rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne do 
wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewiden-
cji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, 
klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do 
dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje wniosek i przedłoży 
do podpisu. Całą rejestrację można wykonać również w pełni elek-
tronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany lub podpis elektro-
niczny. Załóż firmę przez telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie 
w polskiej administracji publicznej.

Ministerstwo przypomina o ważnych obowiązkach
Celem nowych proaktywnych usług Ministerstwa Rozwoju jest 

aktywne informowanie przedsiębiorców. W styczniu akcja obejmie fir-
my zajmujące się sprzedażą alkoholu i odbieraniem odpadów, które do 
końca miesiąca mają obowiązek złożenia sprawozdań. Przedsiębiorcy 
uzyskają m.in. informacje o tym, jak wykonać wszystkie obowiązki 
drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl.

Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl
Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum Pomocy 

Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Ministerstwo Roz-
woju. Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających 
prowadzić i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest 
pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem 
działalności gospodarczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intui-
cyjny oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowa-
dzenia firmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej oraz serwisu biznes.gov.pl.
Kontakt: 
Ministerstwo Rozwoju 
Departament Gospodarki Elektronicznej 
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa 
tel.: 801 055 088 
Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc 
FB: www.facebook.com/biznesgovpl 
WWW: www.biznes.gov.pl

Dofinasowanie modernizacji 
oświetlenia ulicznego

Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wi-
sła w oparciu o zastosowanie opraw energooszczędnych” uzyskał 
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (Poddziałanie 4.5.2 2. 
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT). 

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 
poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Wisła w opar-
ciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych. Projekt za-
kłada wymianę lamp na energooszczędne oprawy ledowe na terenie 
całej Gminy. Zaplanowano modernizację 998 punktów oświetlenio-
wych. Poprzez montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicz-
nego zmniejszy się energochłonność sektora publicznego i zmniejszy 
się zapotrzebowanie na energię na terenie gminy Wisła, jak również 
poprawi się wizerunek Gminy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkań-
ców i osób licznie odwiedzających Miasto Wisła.

Wydatki kwalifikowalne – 1 782 194,78 PLN
Dofinansowanie – 1 514 865,57 PLN
Okres realizacji projektu – do 31 grudnia 2017 r.

Paulina Szotkowska

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA WISŁA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
ze zm.) w związku z art. 83f ust. 1a, ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.). art. 30, 
oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2016 poz. 353 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ
o przystąpieniu do sporządzenia projektu uchwały w sprawie 

określenia cech nieruchomości, na których zlokalizowane są drzewa i 
krzewy, co do których nie stosuje się zapisów art. 83 ust. 1 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie ze zapisami znowelizowanej ustawy o ochronie przy-
rody Rada Gminy, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miej-
scowego, może określić, że przepisów art. 83 ust. 1 nie stosuje się 
także do innych drzew lub krzewów wskazanych w oparciu o kryteria 
określone w art. 83f ust. 1a. W związku z powyższym podjęta została 
decyzja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały. Zgodnie 
z art. 83f ust. 1b w ramach postępowania, którego przedmiotem jest 
sporządzenie projektu uchwały zapewnia się możliwość udziału spo-
łeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko.

Osoby zainteresowane przedmiotową uchwałą mogą zapoznać 
się z niezbędną dokumentacją sprawy (projekt uchwały) oraz zło-
żyć uwagi lub wnioski w sprawie prowadzonego postępowania w 
Urzędzie Miejskim w Wiśle, pl. B. Hoffa 3, w Referacie Rozwoju 
Gospodarczego i Środowiska – pokój nr 207, w terminie 21 dni od 
dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, 
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wiśle.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym – na adres: rgs@um.wisla.pl wpisując w tytule wia-
domości: „Uwagi do projektu uchwały”. W przedmiotowej sprawie 
organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz 
Miasta Wisła.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Warsztaty terenowe pracowników  
naukowych i studentów  

Politechniki Śląskiej
W dniach 17–20 lutego w centrum naszego miasta spotkać będzie 

można pracowników naukowych i studentów Politechniki Śląskiej, któ-
rzy w ramach rozpoczynającego się projektu badawczego zajmować się 
będą opracowaniem koncepcji zagospodarowania przestrzennego ulicy 
1 Maja oraz Placu Bogumiła Hoffa. Studenci architektury oraz socjo-
logii rozmawiać będą z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami 
działającymi w obrębie przedstawionego terenu. Efektem pierwszego 
etapu projektu będzie poznanie oczekiwań mieszkańców i użytkowni-
ków przestrzeni centrum oraz poszukiwanie pomysłów jednolitego jej 
zagospodarowania pod kątem małej architektury czy drobnych  detali 
architektonicznych.

Warsztaty odbywać się będą przy współpracy miasta z Politechniką 
Śląską – Wydziałem Architektury oraz Katedrą Stosowanych Nauk Spo-
łecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania.

Zwracam się z prośbą o ciepłe i otwarte przyjęcie studentów i na-
ukowców podczas badań terenowych.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła 



echo WISŁY  5

Wiadomości

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Apeluję do mieszkańców ogrzewających swoje domy węglem, aby 

zastanawiali się czy warto „utylizować” śmieci w swoich piecach. Wie-
lu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za tanią, łatwo 
osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety 
oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może okazać się, że za-
oszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc 
śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych!

Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach CO 
stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. W emitowanych spalinach 
powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki che-
miczne zwane dioksynami. Działanie tego „cichego zabójcy” polega na 
uszkadzaniu narządów wewnętrznych, takich jak wątroba, płuca, nerki, 
rdzeń kręgowy lub kora mózgowa. Dioksyny stanowią rakotwórcze za-
grożenie. Przestrzegam, by przed włożeniem do pieca pomyśleć o zdro-
wiu swoim, swoich bliskich i sąsiadów, a także o naszej turystycznej 
miejscowości. Goście przebywający w Wiśle nieraz skarżą się na „za-
pachy” wydobywające się z kominów i dzwonią do Straży Miejskiej z 
prośbą o interwencję. 

W związku z licznymi zgłoszeniami, dotyczącymi spalania i dymów 
wydobywających się z kominów, przekazuję praktyczne informacje o 
sposobach palenia węglem. Ogrzewanie węglowe nie musi być uciąż-
liwe. Można spalać węgiel i drewno efektywniej, bez dymu i wcale nie 
potrzeba do tego drogiego pieca. Nowoczesne kotły podajnikowe nie 
kopcą, gdyż zastosowano w nich przemyślany sposób spalania. Według 
tej samej zasady można palić w niemal każdym piecu. Chodzi o rozpala-
nie od góry. Ta metoda dotyczy tylko i wyłącznie pieców tzw. górnego 
spalania (piece, w których wylot jest u góry komory zasypowej – ok. 
90% używanych w Polsce pieców). Rozpalanie od góry to przeniesienie 
warstwy żaru z dołu na górę paleniska. Budowa kotła się nie zmienia, 
powietrze nadal płynie spod rusztu ku górze, jednak żar pomału schodzi 
ku dołowi (z równą łatwością jak w paleniu od dołu wędrował ku górze), 
a dym wydostający się z warstwy zimnego jeszcze opału musi przejść 
przez żar, gdzie ulega praktycznie całkowitemu spaleniu. Do komina lecą 
czyste spaliny, a w miejsce dymu powstaje więcej ciepła. 

Rozpalając piec od góry, zamiast tradycyjnego wkładu, najpierw 
uzupełniamy palenisko węglem, na nim układamy trochę drewna (na 
całej jego powierzchni), a dopiero na wierzchu rozpałkę. W ten sposób 
wkład zacznie palić się od góry, dzięki czemu niżej ułożony węgiel dalej 
będzie osuszany, jednak tym razem jego opary, żeby wydostać się komi-
nem na zewnątrz, będą musiały przejść przez rozpaloną górną warstwę, 
gdzie ulegną spaleniu. Odzyskamy energię, która do tej pory uciekała 
nam wraz z ciągiem, a dzięki temu będziemy zużywać mniej węgla. Po-
nadto spalanie odgórne sprawia, że: 

– dym to właściwie lekko widoczna mgiełka złożona niemal z samej 
pary wodnej,

– mniej zanieczyszczamy środowisko, bo z dymu wypalane są tru-
jące substancje,

– nie trzeba co jakiś czas dokładać węgla do paleniska, dzięki czemu 
nawet w nocy jest ciepło, a jednorazowe rozpalenie ogrzewa mieszkanie 
nawet przez cały dzień (w zależności od pieca i rodzaju paliwa),

– powstaje mniejsza ilość popiołu, czyli ruszt się tak nie zbija i po-
wietrze spokojnie może cyrkulować w komorze spalania.

Minusem rozpalania od góry jest dłuższy czas potrzebny do tego, by 
kocioł się nagrzał. Nie trwa to jednak jakoś szczególnie długo, choć nie-
kiedy może to być nawet 60 minut. Samo rozpalanie też do najprostszych 
nie należy, ale trzeba po prostu nabyć odpowiednie doświadczenie.

Warto wiedzieć, że przygotowując się do rozpalenia w piecu, na sam 
spód paleniska należy wyłożyć najgrubsze węgle lub szczapy drewna, a 
na nie te mniejsze. Dolne drzwiczki należy lekko uchylić, a w górnych 
otworzyć otwory napowietrzające. Jeżeli rozpałka słabo się pali lub gaś-
nie (zakładając, że użyto suchego drewna), należy otworzyć szerzej dol-
ne drzwiczki. Natomiast jeśli dym nadal będzie gęsty i ciemny, to będzie 
to wskazywało na zbyt mocne zaciąganie powietrza do paleniska – wtedy 
należy przymknąć dolne drzwiczki lub zmniejszyć obroty dmuchawy, 
jeżeli piec taką posiada. Metodą prób i błędów ustalamy najlepsze usta-
wienie, które później stosujemy cały czas.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

Nowa karetka dla Wisły 
Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe wzbogaciło się o nową karetkę spe-

cjalistyczną. Ambulans będzie służył mieszkańcom Wisły i wypoczywają-
cym w Beskidach gościom.

Blisko 543 tys. zł kosztował nowoczesny samochód, który trafił do wi-
ślańskiego ambulatorium. 400 tys. złotych pochodzi z rezerwy wojewódz-
kiej, brakującą resztę wyłożyło CPR. 9 stycznia wicewojewoda Śląski Jan 
Chrząszcz i wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław 
Szwed symbolicznie przekazali kluczyki do samochodu burmistrzowi Wisły 
Tomaszowi Bujokowi i dyrektorowi CPR Janowi Kawulokowi. – Bezpie-
czeństwo mieszkańców i turystów jest dla nas bardzo ważne, dlatego dzięku-
jemy za to, że karetka trafiła do Wisły. Jestem przekonany, że będzie dobrze 
służyła przez długie lata – mówi burmistrz Tomasz Bujok. – Współpraca z 
Cieszyńskim Pogotowiem Ratunkowym układa się bardzo dobrze. Dofinan-
sowaliśmy z budżetu gminy remont pomieszczeń ambulatorium, teraz cie-
szymy się z nowego pojazdu – dodaje przewodniczący Rady Miasta Wisła 
Janusz Podżorski.

Ambulans, który stacjonować będzie w naszym mieście, to Mercedes 
Sprinter 319CDI z napędem na cztery koła i reduktorem niezbędnym przy 
jeździe po górskim terenie. Wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt 
i aparaturę medyczną. Na pokładzie karetki znajduje się m.in.: najnowszej 
generacji defibrylator Lifepak 15 wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, 
respirator, pompa infuzyjna czy materac próżniowy do przewozu pacjentów 
z uszkodzonym kręgosłupem.           (luki)

Aplikacja mobilna 
Już jest dostępna aktualizacja mobilnego przewodnika na smartphony 

„CIESZYŃSKA KRAINA na tropie”. Dzięki niemu zwiedzanie terenów cie-
szyńskiej krainy stanie się jeszcze bardziej ciekawe i przyjemne.

Aplikacja swoim zasięgiem obejmuje teren 12 gmin: Brenna, Chy-
bie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Szczyrk, 
Ustroń, Wisła i Zebrzydowice. Oprócz informacji o zabytkach i ciekawych 
obiektach posiada możliwość geolokalizacji, dzięki której można uzyskać 
informację o swoim położeniu i w łatwiejszy sposób przemierzyć wybrany 
szlak lub odnaleźć dany obiekt. Mobilny przewodnik posiada także moduł 
wydarzenia z możliwością dodania tych najciekawszych do planera. Dzięki 
temu użytkownik jest na bieżąco z tym, co dzieje się w okolicy. Zakładka 
Questy pozwala połączyć formę aktywnego zwiedzania z rozwiązywaniem 
różnych zagadek, dzięki którym można znaleźć się w danym położeniu. Apli-
kacja posiada także skaner kodów QR, opcję share’owania i moduł dojazdu. 
Może działać w trybie offline a połączenie z Inter-
netem jest konieczne tylko w momencie dokonywa-
nia aktualizacji czy wyznaczania trasy.

Aplikacja działa na systemach IOS, Win-
dows Phone i Android i można ją pobrać na swój 
smartphon. LGD Cieszyńska Kraina
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka poleca

Monika Wąs, Dymny. Życie z diabłami i 
aniołami, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016. 

W podzielonej na cztery ważne okresy bio-
grafii Wiesława Dymnego można odnaleźć wiele już znanych aneg-
dot. Skomplikowany charakter artysty autorka uchwyciła opisując 
te same sytuacje widziane przez różne osoby. Popularny krakowski 
plastyk, poeta, prozaik, scenarzysta, aktor, satyryk jest artystą, któ-
rego dorobek potrafił zainspirować zarówno Grzegorza Turnaua, jak 
i zespół Big Cyc. „Tacy ludzie zdarzają się raz na kilkaset lat albo 
wcale”. Czytelnikom pozostaje ocena tych wielkich i odważnych 
słów Andrzeja J. Nowaka, krakowskiego jazzmana. Zachęcamy do 
przeczytania!

Elizabeth Strout, Mam na imię Lucy, Wielka Litera, Warsza-
wa 2016.

Lucy Barton, dojrzałą kobietę, pisarkę wychowującą dwójkę 
dzieci, podczas przedłużającego się pobytu w szpitalu odwiedza nie-
widziana od lat matka. Niewinne rozmowy o ludziach z przeszłości 
otwierają furtkę do bolesnych wspomnień: biedy, wykluczenia i ro-
dzinnych tajemnic. Lucy wyrosła w upokarzającej biedzie i tą nędzą 
była przez całe dzieciństwo naznaczona – śmierdziała, grzebała w 
śmietnikach, mieszkała w garażu. Książka Strout to opowieść o wię-
zach rodzinnych, które odkrywa się dopiero, kiedy się rozpadają. Czy 
niespodziewana pięciodniowa wizyta potrafi wybudować nić porozu-
mienia pomiędzy matką i córką? O tym trzeba przeczytać!

Nick Vujicic, Przytul mnie, Wydawnictwo Studio Emka, 
Warszawa 2016.

Ta historia wydarzyła się naprawdę. Urodził się bez rąk i bez nóg. 
Mimo swej niepełnosprawności chodził do zwykłej szkoły i ukończył 
księgowość oraz planowanie finansów. Nick ma dziś 35 lat, jest za-

Ferie w bibliotece
Na ferie zimowe Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle przygo-

towała zajęcia edukacyjno–plastyczne skierowane do dzieci w wieku 
7–13 lat. Najmłodsi zaś mogli wziąć udział w porankach czytelniczo–
filmowych z Reksiem w roli głównej. 

Spotkania z legendami o początkach królowej polskich rzek, 
odbywały się kolejno: 17, 19, 24 i 26 stycznia. Na pierwszych 
dwóch warsztatach uczestnicy poznali podanie „O Czarnosze i Biał-
ce” zapisane w powieści B. Hoffa pt. „Imko Wisełka”, zaś na dwóch 
kolejnych baśń Marty Juzy–Jakubowskiej „Warkocz królewny Wi-
sły”. W czasie zajęć realizowano stałe punkty programu: zabawa 
integracyjno–zapoznawcza, czytanie omawianej legendy, hasło 
dnia, rymowanka, nauka piosenki „Płynie, Wisła płynie”, zabawy 
zręcznościowe, zgadywanki, kalambury, rywalizacja drużynowa, 
a na zakończenie konkurs wiedzy na temat rzeki Wisły. W bloku 
zajęć plastycznych zostały wykonane: baranki z włóczki, pstrągi z 
zimnej porcelany, kukiełki z drewnianych łyżek i sowy z papiero-
wych rolek. Dodatkowo dzieci przygotowały plansze do japońskie-
go teatrzyku obrazkowego kamishibai z legendą o początkach rzeki 
Wisły. Dobrej zabawy nie brakowało, a uczestnicy ostatnich zajęć 
zostali obdarowani bibliotecznymi kubeczkami.   

Biblioteka pragnie złożyć serdeczne podziękowania fundatorom 
poczęstunków dla dzieci: Cukierni „Delicje” S. Zdrowak, Cukierni 
„U Janeczki” i P.P.H.U. „Wiślanka”. Jesteśmy też dumni z naszych 
wolontariuszy – nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle, 
którzy wspaniale czytali o przygodach Reksia. Dziękujemy też Kata-
rzynie Kuszel – uczennicy Gimnazjum nr 1 w Ustroniu, która służyła 
pomocą podczas realizacji warsztatów literacko–plastycznych.   

Monika Śliwka
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dowolonym z życia podróżnikiem, który doradza innym, jak pokony-
wać bariery, nie tylko te fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne. 
W książce znajdziemy 8 inspirujących lekcji, opartych na wydarze-
niach z życia autora, których twoje dziecko nie powinno przegapić. 
W dobie zaniku systemów wartości... pozycja bezcenna. Rodzice i 
dzieci będą pod wrażeniem. Polecamy. 

   Oprac. MBP w Wiśle
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Rok rzeki Wisły
Rok 2017 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił Rokiem rzeki Wi-

sły. Idea obchodów zrodziła się w Społecznym Komitecie Obchodów 
Roku Rzeki Wisły w związku z 550. rocznicą pierwszego wolnego flisu 
na Wiśle. Wiele miast, instytucji i organizacji włącza się w ten program, 
tworzony i realizowany przez różne osoby po to, aby lepiej poznać i chro-
nić królową polskich rzek.

Wiślańska biblioteka również pracuje nad upowszechnianiem wiedzy 
na temat rzeki Wisły u jej źródeł oraz jej walorów przyrodniczych i kul-
turowych. Ferie zimowe upływają dzieciom pod znakiem podań i legend 
związanych z początkiem rzeki. Dzieci poznają opowieści o Białce i Czar-
nosze oraz nową bajkę o warkoczu królewny Wisły, a także biorą udział 
w warsztatach regionalnych. W szkołach przeprowadzane są zajęcia edu-
kacyjne w oparciu o wiślańskie legendy. Biblioteka już ogłosiła konkurs 
plastyczny dla dzieci pt. „Płynie, Wisła płynie…”: młodsze wykonają pra-
ce na podstawie poznanych podań, starsze na podstawie zdobytej wiedzy. 
W ramach przygotowań do konkursu biblioteka jeszcze w lutym zaprosi 
dzieci na przedstawienie pt. „Warkocz królewny Wisły” i wykład „Jak to 
dawnej nad Wisłą bywało”. Dla szkół przygotowana została również bi-
bliografia, z której można korzystać za pośrednictwem strony internetowej 
http://biblioteka.wisla.pl/?page_id=38. Spis literatury na temat rzeki u źró-
deł dostępnej w wiślańskiej bibliotece przyda się też młodzieży i dorosłym. 

Wraz z Nadleśnictwem Wisła biblioteka zaprasza do udziału w kon-
kursie fotograficznym. Już można nadsyłać swoje prace w trzech róż-
nych kategoriach: walory przyrodnicze rzeki, obiekty hydrotechniczne 
i pejzaże. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi późną jesienią, a zdjęcia 

laureatów utworzą wystawę, która ozdobi bibliotekę. Zainspirować się do 
wykonania pracy będzie można poprzez film. Dokument przyrodniczy pt. 
„Wisła od źródeł do Ujścia. Wzdłuż dawnego szlaku łososia” w trzech od-
cinkach emitowany jest w bibliotece (pierwsze dwa odcinki 2 i 9 lutego, 
trzeci odcinek zostanie pokazany 16 lutego). Projekcjom towarzyszyć bę-
dzie wystawa pt. „Dawniej nad Wisłą” złożona z archiwalnych fotografii, 
dokumentujących rzekę na terenie miejscowości u stóp Baraniej Góry, od 
Wisełek do Piły. Podobnie jak na projekcje filmowe wstęp na wystawę jest 
nieodpłatny. Zapraszamy na ekspozycję od 16 lutego do 31 marca.

W kolejnych miesiącach planowane są dalsze działania związane z Ro-
kiem rzeki Wisły. Informacje na temat źródeł, regulacji rzeki i potoków oraz 
inne ciekawostki można znaleźć m.in. w Monografii Wisły i wielu innych 
pozycjach wydawniczych. Regulaminy konkursów dostępne są na stronie 
internetowej www.biblioteka.wisla.pl. Zapraszamy do biblioteki!        (drc)

Płyniesz Olzo
12 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się spot-

kanie z prof. Danielem Kadłubcem i promocja książki pt. „Płyniesz Olzo”. 
To jedyne w swoim rodzaju dzieło, poświęcone kulturze ludowej Śląska Cie-
szyńskiego, wydane zostało w latach 70. XX wieku, zaś obecna, nowa edy-
cja po raz pierwszy zaprezentowana została w Polsce, i to właśnie w Wiśle.

Książkę przedstawili goście zza Olzy: wiceprezes Kongresu Pola-
ków w Republice Czeskiej dr Józef Szymeczek – opiekun merytorycz-
ny i koordynator projektu, oraz prof. Daniel Kadłubiec – główny autor. 
Pierwszy podzielił się osobistymi spostrzeżeniami na temat wydawni-
ctwa, które towarzyszyło jego edukacji i kształtowało tożsamość, drugi 
omówił zawartość obszernego tomu, który powstał w dwóch różnych 
epokach. Dwa zespoły autorów nigdy się nie spotkały, ale łączy je oso-
ba prof. Kadłubca, inicjatora i głównego wykonawcy badań naukowych. 
„Płyniesz Olzo” to jedyna monografia kultury ludowej Śląska Cieszyń-
skiego po obu stronach Olzy stworzona przez nauczycieli i naukowców. 
To podstawowa pozycja dla wszystkich, którzy tę kulturę kultywują, 
uczą jej i chcą zachować dla przyszłych pokoleń.

Podczas wystąpienia prof. Daniel Kadłubiec mówił o współczesnych 
zagrożeniach dla cieszyńskiej tożsamości, o komercjalizacji, ameryka-
nizacji i zniekształceniach kodu kulturowego. Śląsk Cieszyński, zawsze 
otwarty na wpływy zewnętrzne, musi je adoptować do swojego systemu, 
a nie bezrefleksyjne naśladować, czego przykładem są liczne przypadki 
zniekształcania stroju, muzyki, a nawet nazw potraw. 

Po wykładzie zebrana publiczność, wśród której obecny był bur-
mistrz Wisły Tomasz Bujok oraz sekretarz miasta Sylwester Foltyn, mia-
ła do pana profesora szereg pytań. Przywiezione zza Olzy egzemplarze 
książki zniknęły w kilka minut, a po autografy ustawiła się długa kolejka. 
W związku z promocją w bibliotece prezentowana jest także wystawa 
pt. „Zaolzie. Fenomen aktywności”, którą można oglądać do 14 lutego. 
Zapraszamy!!!            (drc)

Tomasz Zimoch w bibliotece
15 stycznia gościem wiślańskiej biblioteki był znany dziennikarz 

sportowy Tomasz Zimoch. Właściciel najbardziej rozpoznawalnego 
głosu w Polsce spotkał się z czytelnikami i kibicami, którzy przyjechali 
na konkursy Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziennikarz pro-
mował i podpisywał swoją książkę pt. „Mówi Tomasz Zimoch: Panie… 
kończ Pan ten mecz”.

Książka jest wywiadem–rzeką, który przeprowadziła Anna Bogusz. 
Tomasz Zimoch opowiada w niej o swoich korzeniach, początkach pracy 
w Polskim Radiu, swoich mentorach, relacjach z wielkich wydarzeń spor-
towych i wspaniałych sportowcach. O tym wszystkim, i nie tylko, moż-
na było usłyszeć na żywo w bibliotece, a oprócz głosu była także wizja. 
Uczestnicy spotkania zostali oczarowani opowieścią Tomasza Zimocha, 
który wiele miejsca poświęcił Adamowi Małyszowi, któremu jako komen-
tator towarzyszył od początku kariery sportowej i miał okazję obserwować 
jej dojrzewanie i rozwój. Liczne pytania z sali prowokowały wypowiedzi 
na temat piłki nożnej, afer dopingowych i wielkich pieniędzy w sporcie. 
Najważniejsze jednak pozostały osiągnięcia i emocje sportowe.

Podczas spotkania Tomasz Zimoch zaprezentował także zebrane 
przez siebie pamiątki z zawodów: rękawicę bokserską, piłeczkę golfową, 
but Zbigniewa Bońka oraz piłkę tenisową z Australian Open. Z każdym 
rekwizytem wiązała się ciekawa historia, ale najważniejszym okazał się 
słupek ze skoczni, na której Adam Małysz ustanowił rekord. Na tablicz-
ce widnieje 138 metrów, ale skok był o pół metra dłuższy, co „Orzeł” z 
Wisły własnoręcznie dopisał.

Po zakończeniu spotkania szybko ustawiła się kolejka po autografy. 
Były wspólne zdjęcia i rozmowy. Trzeba było się jednak śpieszyć, gdyż 
wszyscy chcieli na czas dotrzeć na konkurs na skocznię w Wiśle Malin-
ce. Dziękujemy i mamy nadzieję, że z Tomaszem Zimochem spotkamy 
się jeszcze nie raz.              (drc)fot
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Wiślańska Akademia  
Aktywnych zaprasza!

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do ak-
tywnego uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii 
Aktywnych.

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wy-
kłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wy-
cieczki, spacery z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, 
co wspólnie ustalimy!

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

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Protokół
z posiedzenia Wydziału gminnego  

w Wiśle z dnia 13 maja 1920.
Obecni: Paweł Raszka jako przewod[niczący], ks. Jerzy Mrowiec, 

Paweł Podżorski Nr 71, Maurycy Roth, Andrzej Cienciała, Józef Goszyk, 
Paweł Czyż Nr 40, Jan Pilch Nr 323, Jan Halama [612], Andrzej Marek 
[147], Jerzy Szalbot [373], Paweł Pilch Nr 45, Bujok Paweł Nr 587, Fran-
ciszek Świątkowski razem 14 członków.

Nieobecni: Cieślar Andrzej Nr 280, Jerzy Drozd [4], Adam Cieślar 
[319], Jan Kawulok [29], Jan Czyż [45], Jan Raszka [603], Paweł Szturc, 
Karol Śliwka [71], Paweł Podżorski Nr 197.

Przewodniczący skonstatował dostateczną liczbę członków wydzia-
łu i zagaił posiedzenie.

Przeczytano protokół z ostatniego posiedzenia, który bez odmiany 
przyjęto.

1. W sprawie regulacji rzeki Wisły uchwalono wystosować do Rzą-
du Krajowego prośbę o przyśpieszenie regulacji koło kościoła, ponieważ 
kościołowi i całej okolicy zagraża niebezpieczeństwo przez powódź.

2. Należy jeszcze jeden jaz dłuższy poniżej strażnicy zrobić, żeby 
koryto Wisły na prawą stronę skierować. Zbór ewang[elicki] daje drze-
wo, gmina polityczna płaci robotę, przeprowadzi to Paweł Podżorski 71.

3. Most do Jawornika należy poprawić. Drzewo na tę poprawę daje za-
rząd lasów. Gmina sobie sama drzewo zetnie, zwiezie i robotę przeprowadzi.

4. Drzewo na budowę domu gminnego otrzymamy ścięte w Gościejo-
wie. Oglądać mają to drzewo Pilch 232, Podżorski 71, wójt i p. nadleśniczy.

5. Na szkole w Głębcach jest papa stargana1. Należy kupić u Szcze-
pańskiego2 papy, połatać dach i poterować3. To same ma się stać z go-
spodą na Ojczemuli4.

6. Na5 Inspektora aprowizacyjnego wybrano p. [Maurycego] Rotha.
7. Gmina Wisła otrzymała dla biednych od Rządu Krajowego 50000 

K za które zakupiono słoniny i rozdano takową według wskazówek 
pow[iatowego] Urzędu gospodarczego6 między potrzebnych. 

8. Straż ochotnicza7 prosi o wypłacenie jej rocznych zaległych zapo-
móg za 6 lat. Uchwalono jej dać za 6 lat 300 MK8. Na przyszłość uchwa-
lono dawać począwszy od roku bieżącego rocznie 100 MK.

9. Cieślarowej Zofii Nr 28 (pogorzelcom) przyznano 1000 MK a 
wymownicy9 Cieślarowej Zuzannie 300 MK jednorazowych zapomóg.
1 Stargany gwar. podarty; stargać gwar. podrzeć, zerwać.
2 Chodzi zapewne o Andrzeja Szczepańskiego, który prowadził w Ustroniu 

sklep z artykułami przemysłowymi i budowlanymi.
3 Ter gwar. lepik, poterować czyli polepikować.
4 Ojczemula lub Ojczymula – tak zwano teren poniżej obecnej strażnicy 

OSP Centrum. Gospoda znajdowała się na terenie obecnego posterunku 
energetycznego.

5 Następuje przekreślony wyraz komisarza.
6 Powiatowy Urząd Gospodarczy działał przy Radzie Narodowej Księstwa 

Cieszyńskiego, a jego zasadniczym celem była aprowizacja. Po rozpoczęciu 
działalności Rządu Krajowego Księstwa Cieszyńskiego stał się częścią tego 
rządu i przestał bezpośrednio podlegać Radzie Narodowej.

7 Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśle jako stowarzyszenie powstała w 1900 
roku. Zob. 100–lecie wiślańskiego pożarnictwa, oprac. A. Glajcar, Wisła 
[2000], s. 13.

8 Marka polska to waluta wprowadzona w Polsce w 1920 roku. Dzieliła się na 
100 fenigów. Obowiązywała do 1924 roku, gdy wprowadzono złoty polski.

9 Wymowa, być na wymowie gwar. określenie dla osoby bądź osób, które prze-
pisały gospodarstwo innym osobom w zamian za dożywotnie utrzymanie.

10. Uchwalono Emila Salaka10 jako obcego wydalić z gminy Wisły, bo 
zakłóca spokój, rzuca na zasłużonych ludzi obelgi i prowadzi życie niemo-
ralne, co wywołuje publiczne zgorszenie. Uchwała ta przeszła jednogłośnie.

11. Na trumnę i pogrzeb Maryi Bujokowej Nr 343 uchwalono zapła-
cić 100 MK.

12. a/ Dla biedaka, który się znajduje u Szarzec Maryi Nr 218, ma Pilch 
232 sprawić najpotrzebniejszą odziesz i odnośny rachunek przedłożyć.

b/ Maryannie Pilch Nr 504 ma Marek Nr 147 zakupić koszulę
c/ Andrzejowi Pilch 367 ma Szalbot 373 zakupić koszulę.
13. Pan Cienciała prosi, żeby ławy11 pod Blejchem12 zrobiono. 

Uchwalono dać na te ławy odpowiednią subwencyę, ławy mają Wała-
chowie13 sprawić i odnośny rachunek przedłożyć.

14. Andrzejowi Chlebkowi14 przyznano prawo przynależności do 
gminy Wisły, ma 100 MK zapłacić.

15. Uchwalono pobierać za licencyę na muzykę 50 MK.
16. Wzywa się sekretarza gminnego, żeby czytelniej i wyraźniej pi-

sał, ponieważ ludność nie jest z jego pisma zadowolona15.
17. Koncesya na gospodę w Jaworniku należała do ś.p. zmarłej Ewy 

Raszka16. Uchwalono, żeby ta koncesya została przepisana na jej pozosta-
łego małżonka Pawła Raszkę albo żeby temu wystawiono nową koncesyę.

(–) [Paweł] Raszka                                                           
(–) Maurycy Roth
(–) J[ózef] Goszyk                                                            
(–) Paweł Podżorski 

Brzmienie ustępu Nr 15 zmieniono następująco: Uchwalono pobie-
rać za licencyę na muzykę  w gospodach 50 MK na muzykę zaś w do-
mach prywatnych 25 MK.

Protokoły Wydziały Gminnego Wisły ze wstępem i w opracowaniu 
Danuty Szczypki ukazały się dwa miesiące temu w serii Źródła do 
dziejów Wisły w ramach Monografii Wisły. To niezwykle ciekawa lek-
tura dla wszystkich, których interesuje Wisła i jej przeszłość. Książ-
kę można nabyć w Wiślańskim Centrum Kultury lub w księgarni. 
Zapraszamy!

10 Emil Salak – były sierżant żandarmerii austriackiej z posterunku wiślań-
skiego, który miał przewodzić bojówce czeskiej, liczącej w kwietniu 
1920 roku ok. 30 osób. Zob. „Dziennik Cieszyński” 1920, nr 89, s. 2–3.

11 Ława gwar. kładka.
12 Blejch – przysiółek, na prawym brzegu rzeki Wisły, poniżej mostu na 

Oazie, którego nazwa pochodzi od blejchowania czyli bielenia płótna.
13 Wałachowie – rodzina posiadająca duże gospodarstwo i zajmująca się 

bieleniem płótna. Ich gospodarstwo zwano Blejchem.
14 Andrzej Chlebek (1879–1942) wraz z żoną Marią zd. Bażanowską (1878–

1945) zakupił w 1907 roku w centrum wsi posesję nr 569 należącą do Ma-
rianny i Józefa Kokotków. Na posesji tej zbudowali nowy dom oraz zakład 
rzeźniczy. Dziękuję pani Wandzie Pilch za udostepnienie informacji.

15 Chodzi o Jana Liboskę pełniącego wówczas obowiązki sekretarza gmin-
nego.

16 Ewa Raszka (1858–1915), żona wójta Pawła Raszki, córka nauczyciela 
Andrzeja Raszki.
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Dzięki projektowi  „Wisła–Ja-
błonków – Jesteśmy blisko siebie” 
Wiślańskie Centrum Kultury nawią-
zało współpracę z Jabłonkowskim 
Centrum Kultury i Informacji. W 
trakcie realizacji projektu Polacy i 
Czesi będą wspólnie się integrować 
jako dwa narody mieszkające na te-
renie przygranicznym. 

Projekt ma na celu rozwinięcie 
współpracy wśród lokalnych spo-
łeczności, instytucji i organizacji z 
obu miast partnerskich. W grudniu 
2016 roku Wisła uczestniczyła w 
wyjeździe do Jabłonkowa na Jar-
mark Świąteczny, który odbył się na 
jabłonkowskim rynku 18 grudnia. W 
wyjeździe brało udział Koło Gospo-
dyń Wiejskich Wisła Głębce, Spo-
łeczne Ognisko Muzyczne w Wiśle, Zespół Regionalny „Wisła”, Sto-
warzyszenie „Aktywni w Dziedzinie” oraz wiślańscy twórcy ludowi. 
W lutym nastąpi kolejna odsłona wspólnych działań projektowych. 
13 lutego o godz. 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Jabłonkowie 
odbędzie się wernisaż wystawy Stowarzyszenia „Grupa Twórców 
Wiślanie”, którzy zaprezentują jabłonkowskiej publiczności swój do-

Współpraca przygraniczna z Jabłonkowem

robek pracy twórczej. Wystawa wiślan potrwa miesiąc. Natomiast 24 
lutego w Galeryjce WCK odbędzie się wernisaż wystawy czeskich 
artystów fotografii Jerzego Jurzykowskiego i Józefa Frydrycha, któ-
rzy wykonali wspaniałe zdjęcia Wisły i Jabłonkowa w nurcie pikto-
rializmu. Wernisaż połączony będzie z promocją wydanego albumu 
zdjęć obu miast. Serdecznie zapraszamy na nadchodzące wydarzenia!

Dorota Jamrozińska
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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. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu 
Śląskiego.

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 
Lasach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: „Wiślańskie Żywotki” (do 24 lutego) 
oraz fotografii piktorialnej Jerzego Jurzykowskiego i Józefa Frydry-
cha. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wiślańskie Żywotki
27 stycznia odbył się wernisaż wystawy „Wiślańskie Żywotki”. 

Podczas wydarzenia nastąpiło uroczyste podsumowanie projektu, który 
uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dzięki programowi „Mistrz Tradycji” propagatorka wiślańskich 
tradycji Zuzanna Bujok „łod Tkocza” wprowadzała w tajniki two-
rzenia wiślańskich żywotków i sukni cieszyńskich 13 uczestniczek 
warsztatów. Oprócz stworzenia sukni, dzięki wsparciu Marii Śliż, pa-
nie miały okazję nauczyć się tworzyć czepce metodą szydełkową. W 
trakcie wernisażu przedstawione zostały prace uczniów i mistrza oraz 
stare żywotki, suknie i czepce z prywatnych kolekcji.

Były to wzruszające chwile dla wszystkich osób zaangażowanych 
w projekt, wśród których wytworzyły się trwałe więzi przyjaźni. Pod-
czas imprezy przygrywała kapela Zespołu Regionalnego „Wisła”, a 
wszyscy zebrani goście mieli okazję obejrzeć inaugurację strony in-
ternetowej www.tradycja.wisla.pl – poświęconej wiślańskim trady-
cjom. 13 sukni stworzonych przez uczestniczki warsztatów zostało 
przyjętych na stan Wiślańskiego Centrum Kultury w celu utworzenia 
wypożyczalni strojów regionalnych.

Wystawę można oglądać w godzinach pracy WCK do 22 lutego.
Dorota Jamrozińska

W Wiśle działa Klub Zdrowia!
Spotkanie inaugurujące Klub Zdrowia w Wiśle Czarnem odbyło 

się 9 stycznia w świetlicy środowiskowej C.Z.A.S. przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Na spotkania klubu zapraszamy w 
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Chrześcijańska Służba Charytatywna w Wiśle, przy finansowym 
wsparciu Gminy Wisła, powołała do życia Klub Zdrowia, który ma 
celu m. in. edukację prozdrowotną, a tym samym zapobieganie róż-
nym schorzeniom, dostarczanie wzorców prozdrowotnych zachowań, 
promocję zdrowego stylu życia, naukę udzielania pierwszej pomocy, 
a także badania przesiewowe. W pierwszym spotkaniu udział wzię-
ło 29 osób. Spotkanie uświetniły swoją obecnością dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 Elżbieta Szajtauer, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
w Wiśle Gabriela Polok–Otawa oraz radna Alicja Pilch. Uczestnicy 
wysłuchali prelekcji dr n. med. Jacka Mattera pod tytułem „Zdrowa 
woda, zdrowia doda”. Wszyscy uczestnicy wzięli także udział w de-
gustacji wysokoenergetycznego napoju, który został przygotowany 

na miejscu z soku pomarańczowego, bananów i orzechów nerkowca. 
Natomiast herbatę z zielin, słodki poczęstunek i owoce przygotowały 
panie z czerniańskiego Koła Gospodyń Wiejskich. 

Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach Klubu Zdrowia 
serdecznie zapraszamy. Uczestnictwo w zajęciach klubu jest bezpłat-
ne i nie wymaga żadnych deklaracji.          Julia Troszok
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Wybraliśmy najpiękniej rozświetlone świątecznie obiekty gastro-
nomiczne i noclegowe w Wiśle, które zgłosiły się do konkursu Wi-
ślański Blask Świąt 2016! Komisja konkursowa na podstawie przy-
słanych zdjęć oraz wizji w terenie zdecydowała, iż: tytuł „Najpiękniej 
rozświetlonego obiektu gastronomicznego” otrzymała „Chata Olim-
pijczyka Jasia i Helenki”, natomiast tytuł „Najpiękniej rozświetlo-
nego obiektu noclegowego” powędrował do Osady „Kamratowo” i 

Wiślański Blask Świąt – konkurs rozstrzygnięty! 
Agroturystyki „Kamratówka”. W kategorii obiektów noclegowych 
2. miejsce otrzymała Agroturystyka „U Matysa”, a 3. Willa „Stok”. 
Komisja wyróżniła także wille „Amalia” i „Ślązaczka” oraz obiekt 
„Adam – Pokoje Gościnne”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a zwy-
cięzcom gratulujemy!

Tadeusz Papierzyński

Koncert Noworoczny 2017
8 stycznia w Hotelu Gołębiewski odbył się Koncert Noworocz-

ny. Widzowie mieli okazję zobaczyć widowisko muzyczno–taneczne 
pod tytułem „Broadway Show!”.

Koncert prowadziła Hanna Blokesz–Bacza. Po powitaniu zebra-
nych gości trzy piękne utwory wykonała Naira Ayvazyan, a następnie 
podziękowania za miniony rok i życzenia na rok 2017 złożył burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok. Następnie wręczono nagrody w laureatom 
konkursu „Magiczny Blask Świąt” na najlepiej oświetlone w święta 
obiekty gastronomiczne i noclegowe, oraz osobom, przedsiębiorstwom 

i instytucjom, które zebrały najwięcej plastikowych nakrętek w akcji 
„Zakręć się na pomaganie”, z którego dochód jest przekazywany na 
rzecz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie.

Głównym punktem wydarzenia było widowisko „Broadway 
Show!”, w programie którego znalazły się największe przeboje zna-
nych musicali, m.in.: „Chicago”, „Cabaret”, „Moulin Rouge”, „Skrzy-
pek na dachu” czy „Upiór w operze”. Wystąpili wybitni artyści teatru i 
estrady, a koncert był okraszony choreografią grupy rewiowej. Wyko-
nawców publiczność pożegnała owacją na stojąco, co tylko świadczy 
o tym, że występ się podobał. Po koncercie burmistrz Tomasz Bujok 
zaprosił gości i widzów na poczęstunek.        (luki)
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Sport

FANTASTYCZNY STOCH,  
WSPANIALI KIBICE!

W dniach 13–15 stycznia w Wiśle odbył się Puchar Świata w sko-
kach narciarskich. Ten weekend na długo zostanie w naszej pamięci!

Wielkie święto sportu rozpoczęło się od kwalifikacji do pierwsze-
go konkursu, które wygrał Niemiec Richard Freitag. Następnie dzie-
więciu najlepszych skoczków bieżącego sezonu (bez Kamila Stocha, 
który na treningu poczuł ból w kolanie i musiał zostać pod opieką le-
karza), pojawiło się w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, by w obec-
ności tłumu kibiców odebrać plastrony z numerami startowymi. Na 
scenie amfiteatru pojawili się Domen Prevc (Słowenia), Daniel Andre 
Tande (Norwegia), Stefan Kraft (Austria), Maciej Kot (Polska), Micha-
el Hayboeck (Austria), Manuel Fettner (Austria), Markus Eisenbichler 
(Niemcy), Piotr Żyła (Polska) i Andreas Kofler (Austria). 

Kibiców już tradycyjnie przywitał burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok, który życzył kibicom wielu sportowych emocji i miłych wra-
żeń z pobytu w naszym mieście. Następnie wraz z prezesem PZN 
Apoloniuszem Tajnerem i patronem skoczni w Malince Adamem 
Małyszem wręczyli plastrony. Specjalne torty otrzymali polscy 
skoczkowie Maciej Kot i Piotr Żyła, co było formą podziękowania 
za piękne emocje, jakie dostarczyli nam podczas Turnieju Czterech 
Skoczni. Tort dla Kamila Stocha został odebrany przez jego ko-
legów z reprezentacji, a pozostali skoczkowie otrzymali „Ciacho 
Mistrza AM–AM”. Wypieki zasponsorowała Cukiernia u Janeczki. 
Po części oficjalnej była chwila na zdjęcia i autografy, a następnie 
piękny koncert dała Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia. Im-
prezę w amfiteatrze zakończył DJ Adam.

W sobotę i niedzielę rozpoczęło się wielkie skakanie. Zawody ot-
worzyli burmistrz Wisły Tomasz Bujok i marszałek województwa ślą-

skiego Wojciech Saługa. Podczas zawodów na obiekcie w Wiśle Ma-
lince panowała fantastyczna atmosfera. Komplet widzów na trybunach 
plus tysiące poza skocznią żywiołowo dopingowała skoczków podczas 
ich dalekich lotów. Nic więc dziwnego, że biało–czerwona armia kibi-
ców poniosła Polaków, a w szczególności Kamila Stocha, który wygrał 
oba konkursy. W pierwszym zawodnik z Zębu oddał skoki na odle-
głość 133 i 124 m (nota 268,0 pkt.), deklasując rywali. Drugi Austriak 
Stefan Kraft stracił do triumfatora 16,3 pkt. (133 i 117 m – nota 251,7 
pkt.). Podium uzupełnił Niemiec Andreas Wellinger (127,5 i 120,5 m – 

nota 249,1 pkt.). W drugim konkursie, do którego kwalifikacje wygrał 
powracający do wielkiego skakania Austriak Gregor Schlierenzauer, 
Kamil Stoch znów był najlepszy, uzyskując w swoich próbach odle-
głości 135,5 i 128 m (nota 271,7 pkt.). Drugi był Norweg Daniel Andre 
Tande (128,5 i 134,5 m – nota 270,5 pkt.), a trzeci reprezentant Słowe-
nii Domen Prevc (130 i 132 m – nota 270,4 pkt.). 

– Bardzo cieszę się z pracy, którą wykonałem podczas całego 
weekendu. Kosztowało mnie to sporo wysiłku i energii, ale na koniec 
wszystko skończyło się dobrze – powiedział szczęśliwy i zmęczony 
Kamil Stoch, który z Wisły wyjechał jako lider Pucharu Świata.

Pozostali skoczkowie chwalili atmosferę towarzyszącą zawodom. 
– Bardzo lubię Polskę, a zwłaszcza Wisłę. Kibice tutaj są wspaniali i 
dodają dużo siły, dlatego świetnie się skacze – opowiadał z uśmiechem 
na twarzy rekordzista skoczni w Wiśle Malince Austriak Stefan Kraft. 

Dobry start w swoim rodzinnym mieście zanotował Piotr Żyła. Wi-
ślanin zajmował w konkursach 7. (126,5 i 120 m – nota 246,0 pkt.) oraz 
11. miejsce (126,5 i 119,5 m – nota 247,2 pkt.). – Atmosfera była wspa-
niała, a moje skoki też były na wysokim poziomie. Może zabrakło tro-
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chę szczęścia, zwłaszcza w tych drugich seriach, ale ogólnie jestem ze 
swojej postawy zadowolony. Cieszę się z faktu, że Kamil wygrał oba 
konkursy – podsumował zawody skoczek WSS Wisła. Warto dodać, że 
po zakończeniu imprezy Piotr otrzymał od burmistrza Wisły Tomasza 
Bujoka urodzinowy tort w kształcie buta narciarskiego ze sznurówką 
(16 stycznia wiślanin obchodził „trzydziestkę”). 

Drugi skoczek z WSS Wisła Aleksander Zniszczoł w obu kon-
kursach zajmował odległe lokaty – 46. i 49, więc niestety swojego 
startu przed własną publicznością miło wspominał nie będzie.

Podczas wiślańskich konkursów nie zabrakło znakomitych gości. 
Najlepszym skoczkom puchary i nagrody wręczali prezydent Polski 
Andrzej Duda, minister sportu i turystyki Witold Bańka, Apoloniusz 

Tajner i Adam Małysz. Koordynator ds. skoków narciarskich i kom-
binacji norweskiej w PZN pozytywnie podsumował start Polaków 
w Wiśle. – Trzeba być zadowolonym z tego weekendu. Cieszę się, 
że Kamilowi udało się odczarować Wisłę, bo zawsze mówiło się, że 
tutaj Polacy mają problem wygrać. Okazuje się, że jednak nie, jeżeli 
forma dopisuje. Nieco mniej szczęścia miał Piotrek Żyła, bo trafiał 
na złe warunki. Oddał technicznie dobre skoki, jednak zabrakło mu 
odległości – powiedział „Orzeł” z Wisły.

Z organizacji zawodów Wisła może być dumna. Świetlana at-
mosfera i wysoki poziom sportowy nie umknęły uwadze władz FIS. 
– Myślę, że to wielki sukces dla całej Wisły i jej społeczności. Delegat 
techniczny FIS gratulował nam dobrej organizacji zawodów. Zostało to 
okraszone znakomitym wynikiem sportowym, więc bardzo się cieszy-
my. Razem z władzami miasta budujemy markę pod tytułem Puchar 
Świata w Wiśle, gdyż ta impreza to nie tylko same skoki, ale także Stre-
fa Kibica, która zdała egzamin. Dla tych wspaniałych fanów, którzy tak 
chętnie do nas przyjeżdżają, naprawdę warto to robić  – mówi Andrzej 
Wąsowicz, prezes Śląsko–Beskidzkiego Związku Narciarskiego i szef 
Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w Wiśle.

Komu nie udało się kupić biletów na zawody (rozeszły się w tem-
pie ekspresowym), mógł wiślańskie konkursy obejrzeć na telebimie na 
placu Hoffa. W Strefie Kibica, którą w centrum zorganizował Urząd 
Miasta Wisła i Wiślańskie Centrum Kultury, nie tylko królowały spor-
towe emocje, podsycane barwnym komentarzem Krzysztofa Głombo-
wicza, ale również zabawa przy muzyce. Po zakończeniu transmisji 
w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbywały się koncerty gwiazd. 
Wystąpiły zespoły „Weekend” i „Baciary”.                   Łukasz Bielski

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

GRALI W POLO NA ŚNIEGU
W dniach 3-5 lutego po raz pierwszy w naszej miejscowości ro-

zegrano międzynarodowy turniej Snow Polo 2017. Obok Bukowiny 
Tatrzańskiej, Wisła jest jednym z dwóch miast w Polsce, w których 
odbywają się zawody gry w polo na śniegu.

W rywalizacji na boisku w Parku Kopczyńskiego udział wzięło 
5 zespołów. W polo na śniegu drużyny są dwuosobowe. W dwóch z 
nich zagrały kobiety. Sama gra wymaga dużych umiejętności jazdy 
konnej. Podczas zawodów wykorzystywane są specjalne siodła, które 
„są tak wygodne, jak taborety kuchenne”. Mecz składa się z czterech 
czakerów trwających po 6 minut. W przerwach następuje zamiana 
koni, natomiast po każdym golu sędzia zarządza zamianę stron. Kij, 
którego używają jeźdźcy to malet. Samo przygotowanie do zawodów 
wymaga wielu zabiegów. Konie mają wygolone grzywy, ich ogo-

ny są specjalnie zawinięte, a w podkowy wkręcane są szpikulce, by 
zwierzęta nie ślizgały się na śniegu.

W wyniku trzydniowej rywalizacji zwycięzcą turnieju Snow Polo 
2017 w Wiśle została Reprezentacja Miasta Wisła. Drugie miejsce 
wywalczył zespół British Car, a trzecie Villa Rubinstein (Słowacja). 
Czwarta lokata przypadła ekipie Oshee Drink (Czechy), a piąta ze-
społowi Farma Noe Lipnica. Organizatorem turnieju był Silesia Polo 
Club z Markiem Setkiewiczem na czele, a współorganizatorem Wi-
ślańskie Centrum Kultury. Głównym sędzią turnieju był Jakub Cze-
kaj, a zawody komentował Jan Erik Franck. Warto również wspo-
mnieć, że w ostatnim dniu turnieju przez centrum miasta przeszła 
defilada koni, które uczestniczyły w zmaganiach.        (luki)
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POBIEGLI W STYLU RETRO
29 stycznia odbył się VI Narciarski Bieg Retro. W imprezie wzię-

ło udział ponad 100 zawodników i co najmniej dwa razy tyle kibiców. 
Pogoda i nastroje dopisywały, a zawodnicy przebrani w wymyślne 
stroje z różnych epok szykowali się do startu.

młodszego uczestnika – Klarę Cieślar i najstarszego uczestnika – Je-
rzego Cienciałę. Z najdalszego zakątka globu dotarła do Wisły sztafe-
ta rodziny Skowron z Jeleniej Góry. Odkryciem tegorocznego biegu 
był „sztafeta gwiazd” z rewelacyjnymi śpiewaczkami operetkowymi 
Nairą Ayvazyan oraz Ingą Papkalą, wspomaganymi przez Romana 
Ordanowskiego i Rudzia Orlińskiego. Najbardziej retro zawodnikami 
zostali wybrani Kasia Wysłucha i Ireneusz Pilch. Nie obyło się bez 

Jak co roku komandorem biegu był Józef Łuszczek – mistrz świa-
ta i brązowy medalista MŚ w biegach narciarskich (Lahti 1978). Za-
wody przeprowadzono w trzech kategoriach: stare cumloki, drewnia-
ne biegówki oraz zwykłe biegówki. Każdy uczestnik obowiązkowo 
musiał posiadać retro strój. Tradycyjnie wybrano i wyróżniono naj-

zagranicznych reprezentacji. W międzynarodowej sztafecie wystar-
towali zaprzyjaźnieni Węgrzy z gminy Tarnalelesz oraz Słowacy z 
gminy Cierne, którzy dzielnie walczyli o puchary dla swoich krajów.

Walka na trasie biegu była zacięta, a we wszystkich kategoriach 
wyłoniono zwycięzców. Oto wyniki:

– sztafeta na cumlokach: 1. miejsce – Istebna, 2. miejsce – WCK–
UM Wisła, 3. miejsce – Jelenia Góra;

– sztafeta drewniane biegówki: 1. miejsce – Węgierska Górka,  
2. miejsce – Kościelisko–Radzionków, 3. miejsce – Baca Radziechowy;

– sztafeta na zwykłych biegówkach: 1. miejsce – Marklowice II, 
2. miejsce – Marklowice III, 3. miejsce – Marklowice I.

Do wspólnej zabawy zagrzewała uczestników kapela góralska i 
silne głosy ze sztafety gwiazd. Serdecznie dziękujemy sędziemu za-
wodów Bronisławowi Szalbotowi. Podziękowania ślemy również An-
drzejowi Wąsowiczowi i Zbigniewowi Wuwrowi za przygotowanie 
tras narciarskich za blokami w centrum, Teresie Michalskiej za pomoc 
medyczną, Ireneuszowi Pilchowi i rodzinie Cieślar-Bujok za wspania-
łą prezentację retro w telewizji. Dziękujemy Nadleśnictwu Wisła oraz 
wszystkim uczestnikom i reprezentantom sztafet za wesołe nastawienie 
i zaciekłą rywalizację. Dziękujemy również wszystkim sponsorom i 
osobom zaangażowanym w tworzenie tej wyjątkowej imprezy.

Do zobaczenia za rok! Dorota Jamrozińska
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Wiadomości

REKORDOWA KWOTA!
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wiśle 

zakończył się wielkim sukcesem. Pobiliśmy zeszłoroczną kwo-
tę o ponad 20 tysięcy złotych!

15 stycznia wolontariusze wiślańskiego sztabu WOŚP 
kwestowali na terenie całego miasta. Oprócz centrum można 
było ich spotkać na wyciągach narciarskich, przy kościołach 
i oczywiście przy skoczni w Wiśle Malince. W tym roku naj-
większą kwotę zebrał... najmłodszy kwestujący Michałek. W 
puszce czterolatka znalazło się ponad 2 tysiące złotych, co jest 

rekordem wiślańskiego sztabu. Dodatkowo w czasie koncertu 
zespołu „Baciary” w wiślańskim amfiteatrze, na rzecz WOŚP 
zlicytowano dwie narty z autografami Kamila Stocha, Macieja 
Kota i Piotra Żyły oraz plastron startowy z autografem dwu-
krotnego mistrza olimpijskiego. Pamiątki z Pucharu Świata 
powędrowały do Rudy Śląskiej i Warszawy.

Podczas 25. Finału WOŚP w wiślańskim sztabie można 
było płacić kartą, dzięki posiadanemu przez nas terminalowi 
płatniczemu. Taką formą płatności udało się zebrać ponad 2 
tysiące złotych. Jednak, co najważniejsze, oficjalna kwota ze-
brana w Wiśle to 44 798,34 zł!

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do tego 
sukcesu! Do zobaczenia za rok!

Dorota Jamrozińska – Sztab WOŚP w Wiślefot
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UWAGA!  
MARCOWA AKCJA!

Już w kolejnym miesiącu ruszamy z akcją sterylizacji. Naszym 
celem jest popularyzacja tej humanitarnej metody ograniczenia nad-
populacji zwierząt domowych – w szczególności psów i kotów.

Akcja ma za zadanie:
–  umożliwić opiekunom psów i kotów zapisanie swojego pupila 

na zabieg w niższej cenie – na hasło „marcowa sterylizacja” 
Przychodnia Weterynaryjna Wickowskich w Wiśle oferuje ra-
bat na zabieg;

–  zwiększyć świadomość właścicieli zwierząt domowych (kotów 
i psów) na temat ich odpowiedzialności za swoje zwierzęta i 
ich potomstwo;

–  pokazać globalne spojrzenie na nadmierne rozmnażanie się 
zwierząt domowych w świetle ich istniejącej nadpopulacji, 
bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tra-
gicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania;

–  zwiększyć liczbę wysterylizowanych zwierząt.
Ponad połowa wszystkich urodzonych każdego roku psów i ko-

tów ginie tragicznie albo umiera z braku opieki, ponieważ nie star-
cza dla nich ludzkich domów. Sterylizacja jest jedynym sposobem 
rozwiązania problemu nadpopulacji bezdomnych zwierząt oraz wie-
lu problemów ze zwierzętami domowymi. Jest to rutynowy zabieg 
chirurgiczny wykonywany w gabinetach weterynaryjnych, dający 
stuprocentową pewność uniknięcia niepożądanej ciąży. Poza tym ste-
rylizacja zapobiega wielu chorobom, takim jak: ciąża urojona, ropo-
macicze, nowotwory. Nie bądź obojętny na cierpienia niechcianych 
zwierząt. To jest Twoja odpowiedzialność! Ich los zależy od Ciebie!

Jeśli sądzisz, że my ludzie nie mamy prawa ingerować i zapo-
biegać rozmnażaniu się psów i kotów to proszę zrozum, że człowiek 
jest odpowiedzialny za wszystko, co oswoił. Zabierał zwierzętom ich 
naturalne środowisko poprzez wycinanie lasów, budowę dróg, infra-
struktury, itd. Mamy więc obowiązek zapewnić, zwłaszcza zwierzę-
tom udomowionym, byt i bezpieczeństwo. Zachęcam do przemy-
ślenia tego faktu i zachowania się jak na osobę odpowiedzialną za 
postęp cywilizacyjny przystało! Monika Miring

PRZYGARNIJ MNIE
Początkiem stycznia tego roku zostałem znaleziony w Wiśle i 

zabrany do schroniska w Cieszynie. Bardzo się boję, nie wiem co 
się stało? Dlaczego się tutaj znalazłem? Gdzie jest mój opiekun, za 
którym tęsknię, dlaczego nie zabierze mnie do domu? Jestem małym, 
4– letnim pieskiem, mam gładką sierść i cały czas trzęsę się z zimna 
i ze strachu… Jeśli wiesz gdzie jest mój opiekun proszę powiedz mu, 
że czekam tu na niego... A może Ty podarujesz mi kawałek ciepłego 
miejsca w swoim domu i sercu? 

Zadzwoń: 883 299 582.

BAL SZKOLNY 2017  
W JAWORNIKU

14 stycznia w sali OSP Wisła Jawornik odbył się doroczny Bal 
Karnawałowy zorganizowany przez Radę Rodziców przy Szkole 
Podstawowej nr 5 wspieraną przez nauczycieli i dyrekcję szkoły.

W dobry nastrój uczestników wprowadziło serdeczne powitanie, 
dokonane wspólnie przez dyrektor SP5 Katarzynę Czyż i przewod-
niczącą Rady Rodziców Joannę Kaczorowską–Krzok. Mimo nie-
fortunnej daty balu, pokrywającej się z Pucharem Świata w skokach 
narciarskich, w zabawie udział wzięło 60 osób. Pozyskane z balu fun-
dusze zostaną przekazane na potrzeby uczniów i szkoły.

W imieniu Rady 
Rodziców chciałabym 
serdecznie podziękować 
wszystkim rodzicom, 
zaangażowanym w przy-
gotowanie balu. Wielkie 
słowa uznania należą się 
Panu Andrzejowi Le-
gierskiemu, który podjął 
się trudu przygotowania 
kulinarnej uczty. Dzię-
kuję równie gorąco Panu 
Robertowi Pilchowi za oprawę muzyczną oraz prezesowi OSP Panu 
Marcinowi Pilchowi za darmowe udostępnienie całej infrastruktury 
Domu Strażaka w Jaworniku.

Dziękuję wszystkim sponsorom. Ta wspaniała inicjatywa chary-
tatywna nie mogłaby się odbyć bez Waszej aktywności, zaangażo-
wania i bezinteresownej hojności. Od wielu firm i osób prywatnych 
otrzymaliśmy wsparcie w postaci darów rzeczowych, artykułów 
spożywczych oraz talonów na usługi i zakupy, które stały się przed-

miotem loterii fantowej. Wśród naszych darczyńców znaleźli się: 
MARKO Zakład Przepakowywania Mięsa i Przetworów Mięsnych 
M. Legierski, DOMINO sklep jubilerski, DREW–LECH L. Cieślar, 
Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA, FHU NAPRA-
WA GŁOWIC SILNIKOWYCH P. Czyż, FHU ALEKSANDRA 
Salon Firan A. Wilczek, Stacja Narciarska SOSZÓW, Ośrodek Nar-
ciarski NOWA OSADA, Ski&Bike SKOLNITY, Firma MAŁGO-
RZATA, Restauracja CARMEN, CHATA OLIMPIJCZYKA JASIA 
I HELENKI, U FOJTA Noclegi & Restauracja, DWÓR JUR–GAST, 
ODIDO Sklep Spożywczy J. Słowiok, Pijalnia Czekolady i Kawy 
MOUNT BLANC, Pizzeria LUSIA, HOTEL PODIUM***, HOTEL 
GOŁĘBIEWSKI****, SKLEP OBUWNICZY Wisła Oaza, Drogeria 
ALICJA, APTEKA P. Molin, KSIĘGARNIA S. C. Troszok Dorota 
i Maria, SALON URODY. SOLARIUM, FRYZJERSTWO, KOS-
METYKA W. Deja, SALON URODY&SPA E. Szarzec, Siłownia 
AKTIV–GYM, AMUR Hurtownia Rybna S.C. A. Podżorska i D. 
Podżorski, Hurtownia Armatury Sanitarnej BRANC J. Branc, Piekar-
nia U TROSZOKA S. C. K. Troszok i M. Procner, FIGLE MIGLE 
Salon Zabaw z Ustronia, BIUROHIT Hurtownia Artykułów Biuro-
wych i Szkolnych, Agencja Reklamy J. Kowalska ze Skoczowa. Raz 
jeszcze dziękuję wszystkim miłym gościom za przybycie, za żywe 
i szybkie reagowanie na potrzeby innych oraz szczodrość podczas 
licytacji. Do zobaczenia za rok! Joanna Kaczorowska–Krzok
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Zima w Czarnem
Zima to dla uczniów czas wytężonej pracy, ponieważ zbliżający 

się koniec półrocza mobilizuje ich do podjęcia wysiłków i zawalcze-
nia o lepsze stopnie w klasyfikacji śródrocznej. Ale nie tylko samą 
nauką żyją uczniowie w tym czasie, ponieważ w Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Wiśle Czarnem dbamy o zachowanie równowagi między 
nauką a rekreacją. 

Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniowie wyjeżdżali do 
centrum Wisły na lodowisko, a także na basen. Corocznie organizo-
wane są także kuligi doliną Białej Wisełki, podczas których dzieci 
integrują się, spędzają czas na świeżym powietrzu i biorą udział w 
różnych zabawach na śniegu. Miłym zimowym akcentem jest rów-
nież spotkanie z Mikołajem, które odbyło się 6 grudnia. Dzieci bar-
dzo ciepło przyjęły tego długo wyczekanego gościa, przygotowując 
dla niego występy artystyczne. Był to bardzo radośnie spędzony 
czas. 

Dwa dni później dzieci młodsze, pozostając w atmosferze mi-
kołajkowej, udały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na spek-
takl „Wielka afera, ktoś ukradł renifera”, natomiast tydzień później 
uczniowie klas IV–VI pojechali do Bielskiego Centrum Kultury na 
spektakl teatralny „Bogowie i herosi. Opowieści Afrodyty”. 

Zima to także czas, kiedy wzmożoną uwagę należy kierować na 
bezpieczeństwo, dlatego wszyscy uczniowie spotkali się w grud-
niu z emerytowanym policjantem Ireneuszem Brachaczkiem, który 
przeprowadził zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I–III oraz IV–
VI. Tradycją w Czarnem jest także karnawałowy bal przebierańców 
organizowany zawsze przez Samorząd Uczniowski w ostatnim dniu 
przed feriami. Tak było i w tym roku, z tą różnicą, że tym razem 
nie korzystaliśmy z usług profesjonalnych konferansjerów, ale or-
ganizację balu powierzyliśmy dzieciom działającym w SU, które 
zorganizowały wszystko samodzielnie, począwszy od wystroju sali, 

Diana Cieślar (Gaździno – Jewka z Czerchli), Oliwia Żegunia (star-
ka), Natalia Pilch (pobabnica – Hanka z Równego), Estera Bujok 
(pobabnica – Zosia z Czupla), Hanna Pilch (pobabnica – Milka z 
Noclegów), Dawid Batko (Michoł), Jakub Witucki (panoczek) oraz 
Patrycja Heczko (paniczka). Wystąpieniem dzieci zakończyła się 
część oficjalna Wieczoru Kolęd, ale wszyscy zebrani mogli jeszcze 
spędzić czas w nieformalnej atmosferze podczas poczęstunku przy-
gotowanego przez Radę Rodziców. W taki sposób zakończyliśmy 
pierwsze półrocze nauki w SP2. 

Przed nami kolejne wyzwania oraz projekty. Jednym z nich 
jest akcja crowdfundingowa na portalu polakpotrafi.pl, która roz-
poczęła się wraz z początkiem ferii, a dotyczy sfinansowania na-
szego marzenia – zakupu pieca do wypalania ceramiki. Chcemy 
zebrać fundusze na jego zakup, co pozwoli nam poszerzać ofertę 
warsztatów świetlicy C.Z.A.S. (Czerniańskie Zaplecze Aktyw-
ności Społecznej), skierowaną do lokalnej społeczności, a tak-
że uatrakcyjnić zajęcia dla uczniów. Dlatego bardzo prosimy o 
wsparcie oraz rozreklamowanie akcji wśród znajomych. Szcze-
góły na stronie https://polakpotrafi.pl/projekt/rozgrzany–piec–
musimy–miec?utm_source=index.

Alicja Pieszka

Dzień Babci i Dziadka  
w Nowej Osadzie

Najważniejszym wydarzeniem początku roku w oddziale nr 
3 Zespołu Przedszkoli Miejskich jest oczywiście Dzień Babci i 
Dziadka. Uroczystość z tej okazji odbyła się 13 stycznia w remizie 
OSP Wisła Centrum.

Zaproszeni goście podziwiali swoje wnuczęta w programie ar-
tystycznym. Były życzenia, piosenki i tańce, a rodzice dzieci przy-
gotowali pyszny poczęstunek. Popisy przedszkolaków z Nowej 
Osady z pewnością bardzo się podobały, bo oklaskom i uściskom 
nie było końca.

Aleksandra Michałek

na atrakcyjnym programie imprezy kończąc. Wspierała ich w tym 
Justyna Brańka, zastępująca aktualnie opiekuna samorządu. Zaba-
wa udała się wspaniale, więc można powiedzieć, że z przytupem 
rozpoczęliśmy ferie. Jednak to nie był ostatni mocny akcent przed 
zasłużonym odpoczynkiem, ponieważ czekała nas jeszcze jedna 
impreza – coroczny Ekumeniczny Wieczór Kolęd, który odbył się 
15 stycznia już po raz 24. W tym dniu szkołę odwiedzili goście 
– rodzice naszych uczniów, absolwenci oraz sympatycy szkoły, a 
także zaproszeni wykonawcy, którzy uświetnili swoimi występami 
to spotkanie. Podczas koncertu wystąpili: Chór Parafii Ewangeli-
cko–Augsburskiej w Wiśle Centrum i orkiestra „Echo Adwentu” 
działająca przy kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle. 
Nie mogło także zabraknąć wspólnego kolędowania, występów 
muzycznych dzieci oraz występu chóru pracowników szkoły, który 
zaśpiewał dwie kolędy. Ukoronowaniem tego spotkania była tra-
dycyjna scenka regionalna przygotowana przez uczniów pt. „Po-
baba przi grabienu ścieli”, napisana specjalnie na tę okazję przez 
dyrektor Elżbietę Szajtauer oraz Danutę Cieślar. W scence zagrali 
uczniowie klasy IV i V: Beniamin Cieślar (gazda Jónek z Czerchli), 
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ 
NA GRÓNIACH

Tym razem prezentujemy wiersze Pawła Szturca i Marii 
Szturc.

Dawna prognoza
Kiedy luty mrozem skrzypi
i słoneczko dnia przyrzuca
nad groniami błękit wisi
tym olśnieniem wszystko rusza.
A te lody, co się iskrzą
w księżycowym zimnym blasku
taką tęczą w oku błyszczą
w śnieżnych chwilach swego czasu.
Jeszcze niebem błysk przeleci 
meteoru, co zagaśnie;
smuga ognia już nie świeci
lecz na Wschodzie zaś jest jaśniej.
 Schylił głowę gazda w czapie:
 w ucho drugiemu gazdowi;
 ręką skreślił łuk po Grapie
 tak się do niego wysłowił:
 „Już tam rychło bydziesz łoroł,
 po tych skolskach, z puge tańczył,
 a Pónbóczka z nieba wołoł,
 żeby tych sił Ci dostarczył. 
 I łurodzaj bydziesz zbiyroł,
 bo ten luty to zaznaczył;
 i jabłónie też podpiyroł,
 by łowoc ich nie rozkraczył!”

Paweł Szturc

Zaczarowana ziemia
Takoś urodno beskidzko ziemeczko
Łozłoco cie każdy dzień złote słoneczko.
Wiyrchami groni firanko, ozdobiosz nieba
Każdy gorol wiy jak cie cenić trzeba.
Tu rosnó smreki, jedle lecy kany
A na polanach pasó się barany.
Ptoszki śpiywajó jak jeny rano się łobudzó
W serca jakby się miód loł, tak pieknie się trudzó.
I powietrze jakisi zaczarowane
Rod żeś, że tu ci życie zostało darowane.
Potoczki mgieł perełkami pyrskajó
I do picio źródlanej wody zachęcajó.
Takiś szczęśliwy i cosi cie za serce ścisko
Tuś jes wiesioły i mosz do nieba blisko.
Czas tu nie leci jak zwariowany
Może temu, że przez gronie je zadzierżowany
A łone jak łowieczki pasó twoje łoczy
Spokój, zaduma raze z tobó kroczy.
Beskidy, beskidy wielko wasza krasa
Bystro woda, śpiyw ptoków, woń smrekowego lasa
I choćbyś był daleko, kansi w jakimś świecie.
To wracosz, boś tu się urodził jako małe dziecie.
Nigdzi tak na świecie czas dobrze nie płynie
Jak tu w Beskidach w wiślańskiej dziedzinie.

Maria Szturc

STYCZEŃ W „JEDYNCE”
Styczeń obfitował w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle w wiele wydarzeń. 

Pierwszym z nich było spotkanie świąteczno–noworoczne przygotowa-
ne przez uczniów klas IV–VI, które odbyło się 5 stycznia. Zaproszeni 
goście, którzy wypełnili salę gimnastyczną, mogli podziwiać współ-
czesne jasełka w wykonaniu klas VI, różne aranżacje kolęd i pastorałek 
śpiewanych oraz wygrywanych na różnych instrumentach. Uczniowie 
grali na dzwonkach, pianinie, akordeonie i gitarze. Koncert zakończyła 
przepiękna francuska piosenka świąteczna „Vois sur ton chemin” wyko-
nana przez szkolny zespół wokalny Crescendo. Tą piosenką uczniowie 
wyśpiewali pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Europejskiej 2016 
w kategorii zespoły. Koncert zakończył się wspólnym spotkaniem przy 
zastawionym słodkościami stole.

12 stycznia również w wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej, od-
był się Wieczór Kolęd oraz Dzień Babci i Dziadka. Podczas tych kilku 
chwil nasi goście mogli podziwiać występy małych artystów z klas I–III. 
Program był bardzo bogaty. Oprócz gry na dzwonkach, gitarze, pianinie, 
skrzypcach, akordeonie i keyboardzie można było usłyszeć mniej lub bar-
dziej znane kolędy w różnych aranżacjach. Znalazła się też kolęda w języ-
ku angielskim w wykonaniu trzech dziewczynek z klasy IIb. Na uwagę za-
sługuje też występ małych górali z Wisły. W kolędzie „Łoj maluśki” oraz 
„Kolędzie pasterskiej” klasa IIa wspólnie z członkami zespołu „Tkocze” 
przypomnieli stare, wiślańskie kolędy, a najmłodsi z naszej szkoły – dzieci 
z klasy I wykonały w strojach góralskich „Anioł zwiastowoł łowczorzycz-
kom”. Babcie i dziadkowie mogli wysłuchać recytacji ślicznych wierszy, 
życzeń i piosenek a przy dźwiękach „Sto lat” otrzymali przepiękne prezen-
ty wykonane przez uczniów klas I–III. Na zakończenie uroczystości ży-
czenia dla wszystkich przekazała słowami wiersza wiślańskiej poetki Ireny 
Branc „Czego wó życze” dyrektor ZS1 Gabriela Polok–Otawa. Wszyscy 
obecni goście byli również zaproszeni do zastawionego słodkościami sto-
łu, zorganizowanego przez mamy naszych uczniów.

12 stycznia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 
odbyły się zawody międzygminne w mini piłce koszykowej dziewcząt 
i chłopców. Dziewczynki zakwalifikowały się do udziału w zawodach 
powiatowych. Z kolei 13 stycznia w kompleksie sportowym „Jonidło” 
odbyły się zawody międzyszkolne w sztafetowych biegach narciarskich. 
Nasza szkoła w tych zawodach wystartowała po raz pierwszy. Zarówno 
dziewczęta jak i chłopcy zajęli 2. miejsce.

Tymczasem w gimnazjum, jak co roku, wiślańscy trzecioklasiści 
mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach motywujących do myślenia 
o swojej przyszłości zawodowej oraz przygotowujących ich do wejścia 
na rynek pracy. Zajęcia prowadzone przez szkolnego doradcę zawodo-
wego Jolantę Leśnik, w formie warsztatów grupowych i indywidualnych 
sesji, trwają od 3 października ubiegłego roku w ramach realizowanego 
w szkole projektu „Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle”. Pod-
czas zajęć uczniowie zdobywają wiedzę o poszczególnych zawodach, 
o różnych kierunkach dalszego kształcenia, o swoich możliwościach 
psychofizycznych, zainteresowaniach i predyspozycjach. Poznają wy-
mogi współczesnego rynku pracy i charakterystykę systemu edukacji. 
Zwiększa to ich szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji 
edukacyjnych. Istotną sprawą jest też uświadomienie im, że zawód nie 
musi być wyborem na całe życie. Dynamiczny rynek pracy coraz częściej 
wymusza konieczność zmiany kwalifikacji. Ta wiedza jest niezbędna do 
prowadzenia satysfakcjonującego życia zawodowego we współczesnych 
realiach. Zrealizowane zajęcia pomagają także zwiększyć szanse eduka-
cyjno–zawodowe młodzieży oraz mobilizują ją do podjęcia odpowie-
dzialności za własną drogę zawodową.

Monika Cieślar, Edyta Soluch–Cieślar
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Sport

PIOTR ŻYŁA DRUGI W TCS!
Tradycyjnie już na przełomie roku odbył się 65. Turniej Czterech 

Skoczni. Rywalizacja rozpoczęła się 30 grudnia w Oberstdorfie. W 
pierwszym konkursie bardzo dobrą formę zaprezentował zawodnik 
WSS Wisła Piotr Żyła, który pokonał w rundzie KO kolegę z reprezenta-
cji Jana Ziobrę, a w drugiej serii też skoczył równo i dobrze, ostatecznie 
plasując się na 7. pozycji (291,9 pkt. – 133 i 133 m). Wygrał Austriak 
Stefan Kraft (308,0 pkt. – 139 i 134,5 m). Natomiast 1 stycznia w Gar-
misch–Partenkirchen wiślanin znów skakał bardzo równo i bardzo dale-
ko, zajmując 6. lokatę (278,1 pkt. – 137 i 137 m), bijąc po drodze w run-
dzie KO Niemca Constantina Schmida. Wygrał Norweg Daniel Andre 
Tande (289,2 pkt. – 138 i 142 m). 

Trzeci konkurs odbył się 4 stycznia w Innsbrucku. Tam ponow-
nie triumfował Daniel Andre Tande (125,7 pkt. – 128,5 m), który 
zwyciężył w bardzo loteryjnym, jednoseryjnym konkursie. Piotr Żyła 
znów zaprezentował się bardzo dobrze i zajął 7. lokatę (116,7 pkt. – 
121 m). Z kolei w ostatniej batalii 65. TCS w Bischofshofen nasz za-
wodnik odniósł wielki sukces, zajmując 3. miejsce (275,8 pkt. – 131 
i 137 m). Konkurs wygrał Kamil Stoch (289,2 pkt. – 134,5 i 138,5 
m). Te wyniki pozwoliły reprezentantom Polski zająć dwa pierwsze 
miejsca w klasyfikacji generalnej 65. TCS! Kamil Stoch awansował 
na 1. pozycję, a wiślanin zajął 2. lokatę. To ogromny sukces pod-
opiecznych Stefana Horngachera.

Po Turnieju Czterech Skoczni najlepsi skoczkowie świata rywa-
lizowali o pucharowe punkty w Wiśle (relacja z tych zawodów na 
stronach 12–13). Tydzień później udali się do Zakopanego, gdzie 21 
stycznia na Wielkiej Krokwi rywalizowały zespoły. Reprezentacja Pol-
ski w składzie: Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch 
zajęła 2. miejsce (1111,2 pkt.), ustępując tylko rewelacyjnym Niem-
com (1116,3 pkt.). Warto jednak podkreślić, że zawodnik WSS Wisła 
był najlepszym zawodnikiem w naszej kadrze, zajmując 2. lokatę w 
nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej. – Jestem bardzo zadowolony 
z moich skoków, były one na bardzo wysokim poziomie. Cieszę się, 
że przed tak wspaniałą publicznością mogłem tak daleko skakać. Cała 
drużyna pokazała się z bardzo dobrej strony. Do końca walczyliśmy 
o zwycięstwo, jednak ostatecznie troszkę zabrakło do wygranej, ale 
drugie miejsce i tak uważam za bardzo dobry wyniki – komentował 
zawody Piotr Żyła. Dzień później, 22 stycznia w konkursie indywidu-
alnym skoczek z Wisły zajął 6. miejsce (279,1 pkt. – 132,5 i 128 m), a 
zwyciężył Kamil Stoch (287,4 pkt. – 130,5 i 131 m).

Miniony miesiąc skoczkowie zakończyli konkursami w niemie-
ckim Willingen. Polska reprezentacja spisała się znakomicie. Piotr 
Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch zgromadzili łącz-
nie 931,5 pkt i pewnie wygrali rywalizację drużynową. W konkursie 
indywidualnym Piotr Żyła zajął 10. miejsce (216,2 pkt. – 138 i 131 
m). Wygrał reprezentant gospodarzy Andreas Wellinger (242,3 pkt. 
– 147,5 i 135 m).

Dzięki znakomitej postawie Polaków na koniec stycznia Piotr 
Żyła zajmował w klasyfikacji generalnej PŚ 10. pozycję (403 pkt.), 
liderem był Kamil Stoch (978 pkt.), a Polska prowadziła w klasyfika-
cji narodów (3491 pkt.).          (luki)

13 stycznia w kompleksie „Jonidło” odbyły się Mistrzostwa Wisły 
w biegach narciarskich szkół podstawowych. W zawodach udział wzięły 
3–osobowe drużyny chłopców i dziewcząt, rywalizując na odcinkach 1 i 
2 km stylem dowolnym. 

Wśród chłopców najlepsza okazała się reprezentacja Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce. Kolejne miejsca zajmowały 
drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 1 Wisła Centrum, Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka i Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła 
Czarne. W zmaganiach dziewcząt wygrał zespół ZSP 2 Wisła Malinka, 
a kolejne miejsca zajmowały reprezentacje SP1 Wisła Centrum, ZSP1 
Wisła Głębce i SP2 Wisła Czarne.         (luki)

WINTER FOOD FESTIVAL
W dniach 13–15 stycznia oraz 3–5 lutego na wiślańskim placu 

Hoffa odbył się zlot food trucków pod nazwą Winter Food Festival. 
Do naszego miasta zjechało ponad dwadzieścia samochodów, oferu-
jących przeróżne potrawy.

Kto był na rynku mógł zakosztować m.in.: burgerów, frytek bel-
gijskich, kultowej brytyjskiej potrawy Fish&Chips, yerba mate czy 
staropolskiego bigosu. Były również potrawy tajskie i coś na słodko – 
kołacze, owoce w czekoladzie czy... smażone batony. Wszystko było 
serwowane wprost z oryginalnie ozdobionych food trucków.     (luki)

Przebierańcy na łyżwach
28 stycznia na lodowisku w Parku Kopczyńskiego odbył się Bal 

Przebierańców. Udział w zabawie był bezpłatny i każdy mógł skorzy-
stać z tej wyjątkowej okazji. Uczestnikami balu byli zarówno dzieci 
jak i dorośli. Na koniec wszyscy otrzymali pamiątki związane z mia-
stem Wisła.          Marlena Fizek

Wisła ponownie w Multikinie 
Po raz kolejny miasto Wisła promowane było w sieci kin Multi-

kino. Tym razem spot Perły Beskidów prezentowano w dniach 13–19 
stycznia w 45 salach kinowych w Bydgoszczy, Kielcach i Poznaniu. 
Liczymy na to, że kampania wpłynie na zwiększenie ilości odwiedza-
jących nasze miasto gości ze wspomnianych miejscowości.       (luki)

Mistrzostwa Wisły w biegach narciarskich
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LOTOS CUP 2017
W dniach 3–5 stycznia na kompleksie skoczni Szczyrk Skalite 

oraz trasach biegowych PZN Kubalonka zainaugurowano XIII Edy-
cję Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szuka-
my Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2017 w skokach narciarskich 
i kombinacji norweskiej. W pierwszych zawodach bardzo dobrze 
spisali się skoczkowie WSS Wisła wygrywając w dwóch kategoriach 
wiekowych.

Wiślańscy zawodnicy zdominowali kategorię Junior B, w której 
na trzech pierwszych miejscach stanęli kolejno Tomasz Pilch, Paweł 
Wąsek i Bartosz Czyż. – Konkurs ocenię na plus, bo na pewno moje 
skoki są coraz lepsze. Jeszcze nie są to takie skoki, na jakie mnie stać, 
bo wiem, że mam jeszcze trochę do poprawy, ale wiem już jak to 
robić. Warunki były dzisiaj bardzo ciężkie, bo wiatr kręcił i jeszcze 
strasznie miękko było na zeskoku, przez co trzech naszych zawodni-
ków z rzędu przewróciło się, bo strasznie nas na dole przytrzymało 
– komentował po zawodach zwycięzca, siostrzeniec Adama Małysza. 

Wśród seniorów triumfował Artur Kukuła. Więcej zawodników 
z Wisły na podium się nie załapało, natomiast w pozostałych kate-
goriach wiekowych wygrywali: Kacper Jarząbek (Wisła Zakopane) 
– Junior E, Sara Tajner (Sokół Szczyrk) – Młodziczki, Jan Habdas 
(Klimczok Bystra) – Junior D, Mateusz Gruszka (AZS Zakopane) – 
Junior C , Magdalena Pałasz (Sołtysianie Stare Bystre) – Juniorki i 
Dominik Kastelik (Sokół Szczyrk) – Junior A.

W drugim konkursie skoków na kompleksie skoczni Szczyrk 
Skalite panowały trudne warunki. Ze względu na mocno wiejący 
wiatr w najstarszych kategoriach wiekowych: Senior, Junior A, B, C 
i Juniorki rozegrana została tylko jedna seria konkursowa, natomiast 
warunki były zdecydowanie łaskawsze dla zawodników w katego-
riach Junior E, D oraz Młodziczek, którzy bez przeszkód oddali po 
dwa skoki.

Po raz kolejny dwa zwycięstwa padły łupem skoczków WSS 
Wisła. W kategorii Junior B triumfował Paweł Wąsek. – Dwa dni 
zawodów uważam za udane. Zanotowałem dobry występ i zostałem 
liderem w mojej kategorii wiekowej. Mimo nie najlepszych skoków, 
nie mam na co narzekać – podsumował Paweł Wąsek. W tej kategorii 
na najniższym stopniu podium stanął również Bartosz Czyż. 

5 stycznia zakończyła się z kolei pierwsza edycja zawodów Lotos 
Cup 2017 w kombinacji norweskiej. Wyniki skoków zaliczono z za-
wodów w Szczyrku (4 stycznia), natomiast na Kubalonce rozegrano 
biegi do kombinacji. Jako jedyny reprezentant WSS Wisła miejsce na 
podium wywalczył Mateusz Małyjurek, który był 3. w grupie Junior C. 
W poszczególnych kategoriach triumfowali: Kacper Jarząbek (Wisła 
Zakopane) – Junior E, Stanisław Majerczyk (Wisła Zakopane) – Junior 
D, Ukrainiec Vitaliy Hrebeniuk – Junior C, Piotr Kudzia (Klimczok 
Bystra) – Junior B i Wojciech Marusarz (AZS Zakopane) – Open.

Drugą wygraną z rzędu w kategorii Senior zaliczył z kolei Artur 
Kukuła. Miejsce na podium wywalczyła również zawodniczka WSS 
Wiktoria Kiersnowska, która była 3. w grupie Młodziczek. W pozo-
stałych kategoriach wiekowych wygrywali: Czech Filip Krenek – Ju-
nior E, Sara Tajner (Sokół Szczyrk) – Młodziczki, Jan Habdas (Klim-
czok Bystra) – Junior D, Krzysztof Kieta (WKS Zakopane) – Junior 
C, Magdalena Pałasz (Sołtysianie Stare Bystre) – Juniorki, Łukasz 
Bukowski (Wisła Zakopane) – Junior A.

W dniach 24–26 stycznia na skoczniach K–35, K–65 oraz K–85 
w Zakopanem rozegrano drugą edycję zawodów z cyklu Lotos Cup 
2017. W pierwszym dniu rywalizacji miejsca na podium wywalczyło 
dwóch reprezentantów WSS Wisła. Artur Kukuła triumfował w kate-
gorii Senior, a Paulina Cieślar stanęła na najniższym stopniu podium 
rywalizacji w kategorii Juniorki. W poszczególnych kategoriach wie-
kowych wygrywali: Kacper Jarząbek (Wisła Zakopane) – Junior E, 
Tamara Mesikova (Słowacja) – Młodziczki, Jan Habdas (Klimczok 
Bystra) – Junior D, Adam Niżnik (Wisła Zakopane) – Junior C, Joan-
na Kil (AZS Zakopane) – Juniorki, Damian Skupień (Wisła Zakopa-
ne) – Junior B, Paweł Twardosz (Olimpijczyk Gilowice) – Junior A i 
wspomniany Artur Kukuła – Senior.

W drugim konkursie skoków wiślańscy zawodnicy stawali na po-
dium dwukrotnie. W kategorii Junior E drugą lokatę wywalczył Wik-
tor Szozda, a wśród Seniorów ponownie triumfował Artur Kukuła. 
W pozostałych kategoriach wiekowych wygrywali: Kacper Jarząbek 
(Wisła Zakopane) – Junior E, Sara Tajner (Sokół Szczyrk) – Mło-
dziczki, Jan Habdas (Klimczok Bystra) – Junior D, Krzysztof Kieta 
(WKS Zakopane) – Junior C , Joanna Kil (AZS Zakopane) – Juniorki, 
Damian Skupień (Wisła Zakopane) – Junior B, Paweł Chyc (Wisła 
Zakopane) i Paweł Twardosz (Olimpijczyk Gilowice) – Junior A.

W ostatnim dniu o punkty w klasyfikacji Lotos Cup 2017 wal-
czyli dwuboiści. 26 stycznia w biegach do kombinacji norweskiej 
(wyniki skoków zaliczono z dnia poprzedniego) zawodnicy rywali-
zowali w pięciu kategoriach wiekowych na dystansach o długości od 
2 do 10 kilometrów. Obyło się bez niespodzianek – we wszystkich 
kategoriach wygrywali liderzy LOTOS Cup 2017. Wśród triumfato-
rów znaleźli się Kacper Jarząbek (Wisła Zakopane) – Junior E, Stani-
sław Majerczyk (Wisła Zakopane) – Junior D, Mateusz Jarosz (Wisła 
Zakopane) – Junior C, Piotr Kudzia (Klimczok Bystra) – Junior B 
i Wojciech Marusarz (AZS Zakopane) – Open. Jedynym reprezen-
tantem WSS Wisła, który stanął na podium był Mateusz Małyjurek, 
startujący w grupie Junior C.

Pełne wyniki oraz klasyfikacje zawodów Lotos Cup 2017 dostęp-
ne są na stronie internetowej: http://pzn.pl/lotos–cup/wyniki–i–klasy-
fikacje/sezon–2017.         (luki)
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• 7 stycznia w Łodzi odbył się I Halowy Mityng Łódzkiego Okręgo-

wego Związku Lekkiej Atletyki i RKS Łódź. W zawodach wystar-
tował Radosław Sobczyk z Wisły (MKS Ustroń), specjalizujący się 
w dziesięcioboju. Nasz lekkoatleta zajął 4. miejsce w skoku o tyczce 
mężczyzn oraz uzyskał najlepszy czas eliminacji biegu na 60 metrów 
(w finale nie wystartował). 

• Paweł Słowiok z Wisły zajął 33. miejsce w zawodach Pucharu Świa-
ta w kombinacji norweskiej, które odbyły się 7 stycznia w fińskim 
Lahti. Zwyciężył reprezentant Niemiec, Eric Frenzel. W drugim dniu 
zmagań, 8 stycznia wiślanin był 37. a wygrał Niemiec Fabian Riessle.

• W dniach 7–8 stycznia w niemieckim Titisee–Neustadt odbyły się 
zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierw-
szym konkursie Aleksander Zniszczoł z WSS Wisła zajął 14. lokatę, 
zdobywając pierwsze punkty w tym sezonie. Triumfował Norweg Jo-
hann Andre Forfang. W drugim konkursie skoczek z Wisły był 31., a 
wygrał Czech Viktor Polasek.

• Paweł Wąsek zajął 15. miejsce w konkursie FIS Cup w skokach nar-
ciarskich w Zakopanem, który odbył się 7 stycznia. Zawodnik WSS 
Wisła utrzymał przodownictwo w klasyfikacji generalnej cyklu. Po-
zostali reprezentanci wiślańskiego klubu zajęli odległe lokaty: 55. 
Artur Kukuła, 59. Bartosz Czyż, 71. Tomasz Pilch, 85. Kacper Juro-
szek, 86. Jakub Jurosz, 97. Szymon Jojko. Dzień później, 8 stycznia, 
lider cyklu Paweł Wąsek był 10., a pozostali wiślańscy zawodnicy 
zajmowali lokaty: 50. Tomasz Pilch, 51. Artur Kukuła, 57. Bartosz 
Czyż, 62. Kacper Juroszek, 85. Jakub Jurosz, 95. Szymon Jojko. Oba 
konkursy wygrał Austriak Ulrich Wohlgenannt.

• Natalia Bury z WSS Wisła wygrała finał B i zajęła 5. miejsce w sprin-
cie techniką dowolną na dystansie 1,6 km podczas zawodów Pucharu 
Polski w biegach narciarskich, które rozegrano 7 stycznia na trasach 
w Ustianowej w ramach Pucharu Bieszczadów. Natomiast 8 stycznia 
w biegu Juniorek A (rocznik 1997–1998) na dystansie 5 km techniką 
klasyczną zawodniczka WSS–u stanęła na najniższym stopniu podium.

• 11 stycznia drugi sezon zainaugurowała Śląsko–Beskidzka Liga Re-
gionalna Grupy AZOTY. Na nowo otwartych trasach w Istebnej Za-
olziu stylem klasycznym o punkty walczyli zawodnicy z wojewódz-
twa śląskiego (111 zawodniczek i zawodników). Świetnie spisali się 
reprezentanci WSS Wisła. W kategorii Juniorka F wygrała Kamila 
Haratyk, w grupie Juniorek E zwyciężyła Laura Wantulok, a w gru-
pie Juniorek D najszybsza była Małgorzata Szalbot. W rywalizacji 
chłopców 2. miejsce w grupie Junior E zajął Dawid Pilch, a wśród 
Juniorów D 2. był Gabriel Boś.

• W dniach 14–15 stycznia podczas halowego mityngu lekkoatletycz-
nego w Brzeszczach bardzo dobrze zaprezentowali się podopieczni 
trenera Jarosława Sobczyka. Michał Czyż (UKS Wisła) w swoim de-
biucie halowym zwyciężył w konkursie pchnięcia kulą w kategorii 
U–18, posyłając ważącą 5 kg kulę na odległość 15,08 m. To aktualnie 
najlepszy rezultat w województwie śląskim i 7. w Polsce. Z kolei wra-
cający ze zgrupowania Kadry Narodowej w Spale wieloboista Ra-
dosław Sobczyk z Wisły (MKS Ustroń) zwyciężył w pchnięciu kulą 
(6 kg) z wynikiem 13,21 m oraz był 2. w skoku w dal (6,54 m) i w 
eliminacjach biegu na 60 m przez płotki (8,62 s).

• 18 stycznia na trasach Kubalonki po raz drugi w tym sezonie roze-
grano zawody w ramach Śląsko–Beskidzkiej Ligi Grupy Azoty. Tym 
razem młodzi adepci narciarstwa biegowego walczyli o punkty w 
stylu dowolnym. Po raz kolejny z bardzo dobrej strony pokazali się 
reprezentanci WSS Wisła. Laura Wantulok wygrała rywalizację w 
kategorii Juniorka E, Kamila Haratyk była najszybsza wśród Juniorek 
F, a Tomasz Wąsowicz zajął 3. miejsce w grupie Junior D. 

• W dniach 20–22 stycznia w japońskim Sapporo rozegrano trzy kon-
kursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierw-
szym Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) zajął 28. miejsce, a zwy-
ciężył Słoweniec Miran Zupančíč. Drugi udał się naszemu skoczkowi 
najlepiej, gdyż zajął w nim 3. lokatę. Tym razem najlepszy okazał się 
Austriak Clemens Aigner. Natomiast w trzecim konkursie triumfował 
Niemiec Andreas Wank, a Olek Zniszczoł zajął 16. lokatę.

• W dniach 21–22 stycznia rozegrano kolejne zawody Pucharu Świa-
ta w kombinacji norweskiej. We francuskim Chaux–Neuve Paweł 

Słowiok zajmował miejsca numer 33 i 30, więc zdobył premierowy 
punkt PŚ w bieżącym sezonie. Triumfowali Niemcy Johannes Ry-
dzek i Fabian Riessle.

• 22 stycznia po raz drugi w tym roku, nasi zawodnicy rywalizowali 
podczas Halowego Mityngu w Brzeszczach. Nieźle podczas tej im-
prezy zaprezentowali się wislańscy lekkoatleci. Radosław Sobczyk 
(MKS Ustroń) dwukrotnie wygrywał biegi na 60 metrów przez płotki 
oraz zajął 3. miejsce w skoku wzwyż. Zwycięstwo na swoje konto 
zapisał  także Michał Czyż (UKS Wisła). Podopieczny Jarosława 
Sobczyka triumfował w konkursie pchnięcia kulą chłopców do lat 
osiemnastu. 5,11 m to najlepszy rezultat w tym sezonie na Śląsku.

• 25 stycznia Śląsko–Beskidzka Liga Regionalna Grupy Azoty gościła 
na trasach biegowych na Kubalonce. W trzeciej edycji Ligi rywalizacja 
toczyła się stylem klasycznym, a na listach startowych znalazło się 80 
zawodników. Znakomicie zaprezentowali się biegacze z WSS Wisła. 
Nasze zawodniczki zdominowały rywalizację we wszystkich żeńskich 
kategoriach wiekowych. W grupie Juniorka F wygrała Kamila Haratyk, 
w kategorii Juniorka E triumfowała Laura Wantulok, a w grupie Junior-
ka D zwyciężyła Małgorzata Szalbot. Z kolei w rywalizacji chłopców, 
w kategorii Junior D dwa pierwsze miejsca zajęli Gabriel Boś i Tomasz 
Wąsowicz, natomiast w grupie Junior E 2. był Dawid Pilch.

• W dniach 28–29 stycznia w austriackim Bischofshofen rozegrano za-
wody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Aleksander 
Zniszczoł z WSS Wisła zajmował w zawodach 35. i 36. miejsce. Wy-
grywali Austriak Clemens Aigner i Czech Tomáš Vančura.

• Angelika Szyszka (MKS Halicz Ustrzyki Dolne), Justyna Pradziad 
(UKS Regle Kościelisko), Monika Skinder (MULKS Grupa Oscar 
Tomaszów Lubelski), Ewa Gazur (NKS Trójwieś Beskidzka), Ag-
nieszka Tylka (KS Chochołów), Mateusz Chowaniak (UKS Regle 
Kościelisko), Michał Skowron (MKS Karkonosze Jelenia Góra), Ma-
rek Welusz (SS–R LZS Sokół Szczyrk), Bartosz Cielniak (MULKS 
Grupa Oscar Tomaszów Lubelski) oraz Łukasz Gazurek (NKS 
Trójwieś Beskidzka) to zwycięzcy pierwszego dnia zawodów cyklu 
Puchar Grupy Azoty – Narodowy Program Rozwoju Biegów Nar-
ciarskich „Bieg na Igrzyska”, które rozegrano 28 stycznia na trasach 
biegowych PZN Kubalonka w Istebnej. Rywalizowano stylem kla-
sycznym. Zawodnicy WSS Wisła zajmowali następujące pozycje:  
5. Natalia Bury – Seniorki i Juniorki A (4. miejsce w Juniorkach),  
8. Małgorzata Szalbot, 13. Aleksandra Raszka, 23. Magda Pilch – Ju-
niorki D, 7. Gabriel Boś, 16. Tomasz Wąsowicz, 22. Łukasz Cieślar 
– Juniorzy D.

• 28 stycznia w Mysłowicach odbyły się Mistrzostwach Polski Młodzie-
żowców i Juniorów w Ju–Jitsu. W kategorii do 73 kg wśród juniorów 
srebrny medal wywalczył Jeremiasz Bujok z UKS Centrum Wisła.

• Magdalena Szajtauer z Wisły zagrała w turnieju finałowym Pucharu 
Polski w Koszykówce Kobiet. 28 stycznia w Krakowie jej drużyna In-
vestinthewest AZS AJP Gorzów Wielkopolski uległ gospodyniom z 
Wisły Can–Pack Kraków 63:79. Nasza zawodniczka zdobyła 4 punk-
ty, a ponadto na swoje konto zapisała 4 zbiórki i 1 przechwyt.

• W dniach 28–29 stycznia w Pradze odbył się lekkoatletyczny mecz 
wieloboistów, w którym zmierzyły się reprezentacje Hiszpanii, Fran-
cji, Wielkiej Brytanii, Polski i Czech. W siedmioboju juniorów (U–
20) barw naszego kraju bronił Radosław Sobczyk z Wisły. Zawodnik 
MKS–u Ustroń, debiutujący w kadrze Polski, z wynikiem 5039 punk-
tów ukończył zawody na 11. pozycji. Swój najlepszy start zanotował 
w biegu na 60 metrów, zajmując w nim 3. miejsce.

• 29 stycznia na trasach PZN Kubalonka w Istebnej rozegrano kolejne 
zawody z cyklu Puchar Grupy Azoty – Narodowy Program Rozwoju 
Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, tym razem techniką dowol-
ną. Najlepsi okazali się: Angelika Szyszka (MKS Halicz Ustrzyki 
Dolne), Emilia Nawara (UKS Regle Kościelisko), Monika Skinder 
(MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski), Ewa Gazur (NKS Trój-
wieś Beskidzka), Zuzanna Fujak (NKS Trójwieś Beskidzka), Mate-
usz Chowaniak (UKS Regle Kościelisko), Maciej Popieluch (KS Jed-
ność Nowy Sącz), Dawid Damian (KS Jedność Nowy Sącz), Bartosz 
Cielniak (MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski) oraz Łukasz 
Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka). Reprezentanci WSS Wisła zaj-
mowali następujące pozycje: 5. Natalia Bury – Seniorki i Juniorki A 
(3. miejsce w Juniorkach A), 14. Aleksandra Raszka, 22. Magda Pilch 
– Juniorki D, 13. Gabriel Boś, 23. Tomasz Wąsowicz, 24. Łukasz 
Cieślar – Junior D.                (luki)
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Opracował: Mariusz Hombek

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)

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

KĄCIK SZACHOWY

Wiślanie zagrali  
w BBALTS 2016 

264 mecze, 150 zawodników w 24 drużynach podzielonych 
na 2 ligi – te liczby mówią wszystko o największej amatorskiej 
lidze tenisa stołowego w regionie. W grudniu zakończył się ko-
lejny sezon Bielsko–Bialskiej Ligi Tenisa Stołowego 2016, w 
której udział wzięli Wiślanie.

Zespół z Wisły zajął w tabeli 2 ligi 6. pozycję, uzyskując 
23 punkty w 22 grach (122:98). Na ten bilans złożyło się 11 
zwycięstw, 1 remis i 10 porażek. W klasyfikacji indywidual-
nej zawodników, którzy rozegrali ponad 60% spotkań, na 11. 
miejscu sklasyfikowany został Daniel Czyż, a 14. był Andrzej 
Minge. W klasyfikacji zawodników, którzy rozegrali mniej niż 

W minionym miesiącu koszykarki Integracyjnego Stowa-
rzyszenia Wiślańska Jedynka rozegrały tylko jeden mecz w II 
lidze kobiet. 15 stycznia podjęły na własnym parkiecie Pałac 

STYCZNIOWE MECZE KOSZYKAREK
Młodzieży Tarnów. Po wyrównanym boju wiślanki musiały 
uznać wyższość rywalek, przegrywając minimalnie 76:81.

ISWJ Wisła – MKS Pałac Młodzieży Tarnów 76:81 
(25:15, 19:30, 8:21, 24:15)

Zagrały (punkty): Justyna Brańka (9), Marcelina Strząda-
ła (21), Stefania Seniow (9), Patrycja Tatarczyk, Daria Caputa 
(8), Katarzyna Raszka, Justyna Pilch (4), Agata Tomala, Beata 
Szarzec (25).

Niewiele więcej spotkań mają na koncie młodzieżowe dru-
żyny ISWJ Wisła. Oto wyniki poszczególnych grup osiągane 
w styczniowych meczach: 

– juniorki U–18: (wyjazd) Zagłębie JAS–GBG Sosnowiec 
23:122;

– kadetki U–16: (wyjazd) UKS SP 27 Katowice 37:30, 
(wyjazd) MMKS Kędzierzyn–Koźle 72:41;

– młodziczki U–14: (wyjazd) UKS SP 27 Katowice 53:51, 
(wyjazd) Olimpia Wodzisław Śląski 10:102.

O wynikach spotkań rozgrywanych w lutym poinformuje-
my w kolejnym numerze naszego miesięcznika. 

(luki)

60% spotkań, 9. miejsce zajął Robert Bałoń, 17. był Roman 
Podżorski, 19. Katarzyna Byrt, 24. Andrzej Bujok, a 43. An-
drzej Siedlaczek.

(luki)
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Na stoku nie tylko w czasie ferii
Wiślańscy uczniowie mają ten przywilej, że z uroków zimy 

mogą korzystać nie tylko w czasie ferii, ale tak długo, dopóki na 
stokach leży śnieg. Jednak nie wszystkie dzieci to cieszy, gdyż nie 
każde posiadło umiejętność jazdy na nartach. By umożliwić im opa-
nowanie sztuki szusowania ze stoku, w Wiśle Malince po raz kolej-
ny przygotowano dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 
wyjątkową ofertę. 

Dzięki Szkółce Narciarskiej Jar–Ski oraz Ośrodkowi Narciar-
skiemu Klepki, dwa razy w tygodniu dzieci mogą brać udział w zaję-
ciach z instruktorem. Zarówno nauka jazdy na nartach, jak wyjazdy 
wyciągiem są bezpłatne, zaś sprzęt narciarski można wypożyczyć 
na miejscu za drobną opłatą. Aby sprawdzić efekty nauki, na koniec 
sezonu narciarskiego Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 corocznie 
organizuje na wyciągu Klepki Szkolne Zimowe Zawody Sportowe, 
które zaplanowano także w tym roku.           (LC)

ZDOBYLI DWA SZCZYTY
21 stycznia w Wiśle odbyła się kolejna edycja imprezy pod 

nazwą Nocny Bieg Dwóch Szczytów. Prawie 100 zawodniczek i 
zawodników rywalizowało w biegu na dwóch dystansach, odpowia-
dających dwóm szczytom – Rysom i Mt. Everest.

Organizatorami wydarzenia były: Fundacja Na Rzecz Psów 
Pracujących „Polish Working Dog Foundation” i Urząd Miejski 
w Wiśle. Uczestnicy mieli do wyboru dwa dystanse. Pierwszy to 
2499 metrów, równy wysokości najwyższego szczytu w Polsce – 
Rysy, drugi to 8848 metrów, czyli wysokość Mt. Everest. Kto nie 
miał ochoty biegać, mógł wystartować w marszu nordic walking 
na dystansie... 8848 kroków. Rywalizacji sportowców towarzyszyły 
m.in.: pokaz umiejętności psów ratowników, prelekcje o zasadach 
zachowania bezpieczeństwa w górach, a także konkursy z nagroda-
mi. Dochód z cegiełek (opłata wpisowa, wolne datki), tradycyjnie 
już zostanie przeznaczony na szkolenie psów ratowniczych z Be-
skidzkiej Grupy GOPR.

Zwycięzcami biegu głównego na dystansie Mt. Everest zostali: 
– w kategorii kobiet: 1. Arleta Dejewska, 2. Hanna Ciengiel,  

3. Danuta Granica; 
– w kategorii mężczyzn: 1. Krzysztof Studnicki, 2. Przemysław 

Gibiec, 3. Grzegorz Wowry.
Gratulujemy!            (luki)
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ROZMAITOŚCI KRONIKA POLICYJNA
Z NATURĄ NA TY

– 28 grudnia na jednym ze stoków w Malince skradziono sprzęt 
narciarski o wartości ok. 1 000 złotych.

– 7 stycznia na jednym ze stoków w Nowej Osadzie dokonano 
kradzieży telefonu komórkowego marki Samsung o wartości ok. 
600 złotych.

– W nocy z 7 na 8 stycznia, złodziej korzystając ze snu gości 
przebywających w obiekcie noclegowym przy ul. Willowej, zwinął 
portfel i biżuterię. Straty oszacowano na ok. 1 500 złotych.

– 8 stycznia z parkingu w Malince „wyparował” samochód mar-
ki Honda Civic o wartości ok. 60 000 złotych.

– 15 stycznia w Malince dwóch kibiców wdarło się na teren 
imprezy masowej, jaką był Puchar Świata w skokach narciarskich. 
Sprawcy zostali ujęci i w trybie przyspieszonym doprowadzeni 
przed oblicze Temidy.

– 16 stycznia będący na urlopie funkcjonariusz Komisariatu Po-
licji w Wiśle zatrzymał rabusia alkoholu w jednym z marketów w 
naszym mieście. Sprawcą kradzieży okazał się mieszkaniec Solca 
Kujawskiego. Dzięki szybkiej interwencji łup w całości odzyskano. 
Okazało się również, że nie był to pierwszy taki „wyczyn” tego 
mężczyzny.

– 17 stycznia na basenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpij-
skich w Wiśle doszło do zdarzenia, w wyniku którego utonął jeden 
z uczestników zimowiska, zorganizowanego przez Urząd Miasta 
Zgierz. Jego kolega, który również znalazł się pod wodą, został 
przewieziony do szpitala. Jego stan się poprawia. Wiślańska Policja 
prowadzi w tej sprawie czynności.

– W styczniu, w okresie ferii zimowych, na wiślańskich stokach 
doszło do paru zdarzeń, w wyniku których ucierpiało kilka osób. 
Najpoważniejszy wypadek miał miejsce 20 stycznia na jednym 
z wyciągów w Malince. Jeden z narciarzy, poruszający się poza 
wyznaczoną trasą, uderzył w górę śniegu. Poszkodowany został 
przewieziony do szpitala w Krakowie, gdzie w wyniku doznanych 
obrażeń zmarł następnej nocy. 

– 27 stycznia w jednym z ośrodków noclegowych w Nowej 
Osadzie dokonano kradzieży z włamaniem. Zniknęła gotówka – ok. 
400 złotych.

– 29 stycznia w jednym z hoteli w centrum miasta policjanci 
z Wisły zatrzymali osobę poszukiwaną listem gończym. W trak-
cie wykonywania czynności służbowych znajomy zatrzymanego, 
mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, znieważył funkcjonariuszy. Do 
tego utrudniał stróżom prawa wykonywanie ich obowiązków i 
uszkodził radiowóz.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
11 lutego (sobota) – XVIII Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków 

w narciarstwie alpejskim o Puchar im. Jana Pawła II – ON Stożek
11–12 lutego (sobota–niedziela) – Mistrzostwa Polski w biegach 

narciarskich – Kubalonka
16 lutego (czwartek) – Projekcja filmu „Od źródeł do ujścia” w 

związku z Rokiem Rzeki Wisły – Miejska Biblioteka Publiczna
17–18 lutego (piątek–sobota) – Zimowy Zjazd Komediowy 

(spektakle Krakowskiego Teatru Komedia: „Viagra i chryzantemy” i 
„Trzy razy łóżko”) – Hotel Gołębiewski

18–19 lutego (sobota–niedziela) – Snow Volley (rozgrywki siat-
kówki na śniegu) – Plac Hoffa (w przypadku braku śniegu na skoczni 
im. Adama Małysza w Malince)

19 lutego (niedziela) – Lotos Cup 2017 (biegi do kombinacji nor-
weskiej) – Trasy biegowe PZN Kubalonka

24 lutego (piątek) – Puchar Stożka i Mistrzostwa Polski Amato-
rów w slalomie gigancie – ON Stożek

24 lutego (piątek) – Wernisaż wystawy fotografii piktorialnej – 
Galeryjka WCK

25 lutego (sobota) – Bal Karnawałowy „Wiślańskie Ostatki” – 
OSP Wisła Centrum

25 lutego (sobota) – 26. Puchar Cieszyna w slalomie – ON Stożek
5 marca (niedziela) – Zjazd na Byle Czym – Wyciąg narciarski 

Siglany
9 marca (czwartek) – Spotkanie z poezją Jana Strządały z okazji 

Dnia Kobiet – Miejska Biblioteka Publiczna

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

rys. Anna Wawak
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