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Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

Ostatni weekend sierpnia upłynął w Wiśle w rytmach 
muzyki rodem z USA. 18. edycja festiwalu Wiślaczek 

WISŁA STOLICĄ COUNTRY

Country jak zwykle cieszyła się sporym zainteresowa-
niem. Więcej o imprezie na stronie 5.
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Jednym z priorytetów obecnej kadencji była dla mnie kwestia 

otwarcia basenów odkrytych przy ośrodku „Start” (obecnie Ośro-
dek Przygotowań Paraolimpijskich). Od początku moich starań o 
„przywrócenie do życia” tak ważnego dla miejscowości turystycznej 
obiektu, pojawiało się wiele trudności. Z uwagi na fakt, że poprzed-
nim władzom nie udało się skutecznie zainicjować działań zmierza-
jących do rozwiązania tego problemu, rozmowy musiałem prowadzić 
praktycznie od zera.

To rozwiązanie ma kilka atu-
tów, m.in. odliczenia podatku 
VAT, ale przede wszystkim 
pozwala Gminie Wisła na za-
chowanie decydującego głosu 
na każdym etapie realizacji 
zadania i kontrolę nad dzia-
łalnością spółki. Warto także 
podkreślić, że akceptacji tej 
decyzji towarzyszyła jednomyślność Rady Miasta, która jednogłoś-
nie opowiedziała się za tą opcją, co świadczy, że wszyscy zdajemy 
sobie sprawę, jak ważna jest ta inwestycja.

Powołana spółka opracowała koncepcję i biznesplan, więc w 
sierpniu zapadła decyzja o modernizacji basenów. Obecnie nieru-
chomość ta wchodzi w skład majątku spółki „Baseny Wisła”, a jej 
prezes opracował harmonogram realizacji poszczególnych etapów 
inwestycji. Zespół ludzi zajmujących się obecnie tym zadaniem jest 
młody i ambitny. Harmonogram prac, który opracowano, budził moje 
wątpliwości, czy uda się inwestycję zrealizować zgodnie z planem. 
Jednak do tej pory wszystkie etapy są realizowane przed upływem 
wyznaczonych terminów, więc z optymizmem patrzę na dalsze po-
stępy prac. Jako osoba z doświadczeniem w branży budowlanej zdaję 
jednak sobie sprawę z tego, że dotrzymanie terminu oddania obiektu 
do użytku, który spółka wyznaczyła na lipiec 2018 roku, będzie nie 
lada wyzwaniem. Wyzwaniom jednak trzeba stawiać czoła!

Wszelkie informacje, dotyczące realizacji tej kluczowej dla dal-
szego rozwoju turystycznego naszego miasta inwestycji, będą pub-
likowane na stronie basenywisla.pl. Już teraz można na niej znaleźć 
sporo ciekawych informacji.

Na początku stanowisko władz ośrodka „Start” było w tej spra-
wie twarde, jednak podjąłem w imieniu samorządu wiślańskiego 
trudne negocjacje, które dzięki pomocy i przychylności prezesów 
„Startu” Pana Adama Jurasza i Pana Łukasza Szeligi, zakończyły się 
wydaniem pozytywnej dla miasta decyzji. Rozmowy te trwały jednak 
rok, bo pierwsze propozycje modernizacji basenów były dla mnie nie 
do przyjęcia. Udało się jednak ten etap zakończyć, mimo tego, że w 
sukces powodzenia niewiele osób wierzyło.

Następnie przystąpiłem do działań zmierzających do ustalenia 
z konserwatorem zabytków zakresu modernizacji oraz analizy w 
jakiej formie ta inwestycja miałaby być realizowana. Ostatecznie, 
po konsultacjach i za zgodą Rady Miasta Wisła, podjąłem decyzję 
o powołaniu spółki ze stuprocentowym udziałem kapitału miasta. 

Na koniec chciałbym podkreślić, że wbrew plotkom, żadne decy-
zje dotyczące cen biletów nie zostały ostatecznie podjęte. Z analizy 
biznesplanu wynika, że ceny biletów mają być konkurencyjne, więc 
przychody szacowane są bardzo ostrożnie, natomiast przewidywane 
koszty są oszacowane w bezpieczny sposób, żebyśmy później nie zo-
stali zaskoczeni przy funkcjonowaniu basenów. Ponadto biznesplan 
oraz poziom finansowania przewiduje po 10 latach funkcjonowania 
obiektu możliwość przeprowadzenia jego gruntownego remontu na 
poziomie około 4 mln zł, co nie powinno doprowadzić do powtórze-
nia się sytuacji, z którą mamy do czynienia dzisiaj. Jak więc widać 
kilka etapów zmierzających do realizacji inwestycji już udało się z 
powodzeniem zakończyć, choć wiele osób nadal uważa, że powstanie 
nowych basenów w Wiśle jest nierealne. Ja jednak wraz z zespołem 
ludzi pracujących nad tym przedsięwzięciem uważam, że cel zostanie 
osiągnięty.               Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła  
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

nusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Skurzok, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00. Za-
praszamy!

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 sierpniu podczas połączonego posiedzenia Komisji 

miało miejsce spotkanie z Zarządem Spółki „Baseny Wisła 
Sp. z o.o.” w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji 
polegającej na modernizacji kompleksu basenów w Wiśle.

Na wniosek Burmistrza Miasta Wisła Tomasza Bujoka 
w dniu 17 sierpnia odbyła się XXXII Sesja Rady Miasta Wi-
sła, podczas której podjęto następujące uchwały:

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (10 gło-
sów „za” – jednogłośnie),

– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta 
Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie powierzenia spółce komunalnej „Baseny 
Wisła Sp. z o.o.” z siedzibą w Wiśle zadania własnego gmi-
ny polegającego na modernizacji i zarządzaniu kompleksem 
basenów w Wiśle przy ul. Olimpijskiej 1A (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2017 (jedno-
głośnie),

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach w związku z realizacją zadań „Budowa kanali-
zacji sanitarnej w rejonie ul. Wodnej” i „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w rejonie ul. Sportowej” w ramach przedsięwzię-
cia „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji 
Wisła – etap IV” (jednogłośnie),

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Ter-
momodernizacja budynków komunalnych przy ul. Niemca 
4 i Reymonta 2b” (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej 
emisji dla Miasta Wisła” (jednogłośnie).

Ponadto Radni zostali poinformowani o rezygnacji Bro-
nisława Pinkasa z funkcji radnego ze względów zdrowot-
nych, która zgodnie z procedurą została przekazana Komi-
sarzowi Wyborczemu w Bielsku Białej.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 

uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze naszego województwa 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spa-
lanie paliw. Zgodnie z przepisami uchwały od dnia 1 września 2017 
roku nie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncen-
tratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20% (np. mokre-
go drewna). Uchwała ta dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, 
pieców i kominków na paliwo stałe w województwie Śląskim, a więc: 
mieszkańców, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, 
wspólnot prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 
1MW). Realizacja tej uchwały ma doprowadzić do poprawy jakości 
powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy nasze-
go zdrowia i większego komfortu życia.

Spalanie odpadów w domowych piecach – skutki dla zdrowia 
i życia ludzi

Przekazuję informację, które powinny zainteresować każdego, komu 
nie jest obojętne zdrowie i życie. Zwiększająca się produkcja dóbr kon-
sumpcyjnych oraz postęp techniczny sprawiają, że powstają coraz więk-
sze ilości odpadów, co staje się poważnym problemem gospodarczym i 
środowiskowym. Wielu 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 zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztow-
ne 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. Najczęściej spalaniu ulega-
ją odpady takie jak: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań 
(tworzywa sztuczne – plastik, folia; metal, puszki po napojach, stare 
umeblowanie, odpady z płyt meblowych, resztki rur, okładzin meblo-
wych, folii, gąbek tapicerskich, itp.). Najgorsze skutki przynosi spa-
lanie tworzyw sztucznych, impregnowanego i lakierowanego drewna, 
torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów oraz zużytych pam-
persów. Z danych raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na 
choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tysięcy Polaków. 
W Unii Europejskiej co dziesiąta osoba umierająca z powodu za-
nieczyszczonego powietrza pochodzi właśnie z naszego kraju!

Związki powstające podczas spalania plastiku w piecach central-
nego ogrzewania opadają na pola uprawne oraz wody śródlądowe, 
przedostając się do sieci wodnej. Są zatem obecne w glebie naszych 
przydomowych ogródków, gdzie uprawiamy warzywa na potrzeby 
rodziny i znajomych. Powstające siarczany i kwas siarkowy prowa-
dzą do opadów kwaśnych deszczy. Stopniowo kumulując się w glebie, 
powodują jej zakwaszenie i zasolenie, zanieczyszczenie roślin metala-
mi ciężkimi, a w konsekwencji utratę zdrowia, czasem życia. Związ-
ki azotu z kolei podrażniają i uszkadzają płuca. Są przyczyną chorób 
takich jak ciężkie zapalenie płuc czy bronchit. Tlenek węgla jest tru-
jący zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Utrudnia transport tlenu, od-
działuje na centralny układ nerwowy. Ponadto pył powstający podczas 
spalania odpadów odkłada się w glebie, powodując zanieczyszczenie 
roślin metalami ciężkimi. Pamiętaj! Szczególnie wrażliwe na działa-
nie toksyn są dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci 
do pieca lub ogniska!

Wielu ludzi nie uświadamia sobie wagi problemu, jak bardzo szko-
dzą sobie i innym spalając niedozwolone odpady. Celem tego artykułu 
jest uświadomienie jak groźne skutki dla nas niesie nierozważne po-
stępowanie, polegające na spalaniu odpadów z tworzyw sztucznych.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle
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BUDŻET 2018
Kontynuując realizowaną od wielu lat zasadę partycypacji spo-

łecznej w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz Miasta Wisła 
zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta do składa-
nia wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w 
roku 2018 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych.

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

Więcej informacji oraz dokumenty źródłowe dotyczące projektu 
budżetu na rok 2018 są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej 
w sekcji Budżet Miasta. 

Ponadto Burmistrz Miasta Wisła przypomina, że 15 września br. 
mija termin na składanie wniosków o udzielenie w roku 2018 dota-
cji stosownie do przepisów Uchwały Nr XXI/318/2012 Rady Miasta 
Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia warunków 
i trybu finansowania zadań własnych Gminy Wisła w zakresie sprzy-
jania rozwojowi sportu. Damian Cieślar – Skarbnik Miasta

ul. 1 Maja

ul. Różana

ul. Cieńków

Remonty, remonty, remonty…
Zakończono modernizację kolejnych dróg gminnych w naszym 

mieście. Jak informuje burmistrz Wisły Tomasz Bujok, o nową na-
wierzchnię wzbogaciły się ulice Różana i Cieńków, a także frag-
ment ulicy 1 Maja (wydłużono główny deptak w centrum).

Wartość końcowa modernizacji ul. Różanej wyniosła 69 
811,91 złotych, a ul. Cieńków 246 688,13 złotych. Ta druga droga 
gminna wzbogaciła się jeszcze o trzy lampy solarne, które zamon-
towano w jej ciągu. Zakończono również przebudowę fragmentu 
ul. 1 Maja w Wiśle od skrzyżowania z ulicą Prusa w kierunku tzw. 
„bunkrów”. Wartość końcowa tej inwestycji wyniosła: 586 161,05 
złotych. Turyści i mieszkańcy mają teraz do dyspozycji dłuższy 
deptak spacerowy w centrum. Na modernizowanym fragmencie 
zamontowano również oświetlenie i elementy małej architektu-
ry (kwietniki, ławki, kosze na śmieci). Zmodernizowane drogi i 
deptak wyglądają bardzo estetycznie, co można podziwiać na za-
mieszczonych zdjęciach.                (luki)

„Nie” dla łańcuchów!
Pies, który miał być naszym towarzyszem i przyjacielem, staje 

się więźniem. Ciężki i krępujący ruchy łańcuch przytwierdzony do 
obroży, nierzadko zbyt ciasto upiętej, nie tylko krępuje ruchy, ale 
także rani zwierzę. Na skutek ocierania się obroży o szyję na skórze 
powstają otwarte rany, które nie mogą się zagoić, ponieważ więzy 
ciągle podrażniają chore miejsca. Stały ucisk szyi powoduje również 
problemy z połykaniem i głosem – zdarzają się nawet przypadki cał-
kowitej utraty głosu. Jako że zwierzę nie ma możliwości energiczne-
go poruszania się, a jego mięśnie, stawy i ścięgna są wciąż napięte, 
często dochodzi do zmian zwyrodnieniowych i zwichnięć. Przeważa-
jąca większość psów nie ma nawet dachu nad głową. Zamiast budy 
właściciele stawiają prowizoryczne wiaty z blachy falistej lub innych 
materiałów, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zwierząt, np. 
ostre zakończenia blach. Co roku tysiące czworonogów przykutych 
do łańcuchów umiera z powodu przegrzania, zziębnięcia i niedoży-
wienia. Pozostające na uwięzi i pozbawione kontaktu z człowiekiem 
psy powoli dziczeją, co prowadzi do utrwalenia agresywnych zacho-
wań w stosunku do ludzi. 

Psy, jako zwierzęta stadne, nie mogą żyć w odosobnieniu. Osa-
motnione, niechciane, całkowicie zmieniają swoje podejście do ludzi 
i innych zwierząt. Pies na łańcuchu to pies nieszczęśliwy, apatyczny 
lub, wręcz przeciwnie, agresywny i nadpobudliwy. Zwierzę, które raz 
trafiło do niewoli, już nigdy w pełni nie zaufa człowiekowi.

Zróbmy coś, aby świat był lepszy – zacznijmy od naszego po-
dwórka!

Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt 
określają dozwolony możliwy czas trzymania zwierzaka na łańcuchu. 
„Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób sta-
ły dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszko-
dzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbęd-
nego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m” – czytamy 
w art 9.2. Ustawa określa także co kryje się pod pojęciem uwięzi. 
„Wszelkie urządzenia mechaniczne krępujące swobodę ruchów zwie-
rzęcia, w zakresie możliwości przemieszczania się ponad ustalony 
zakres, jak też niektóre urządzenia do kierowania ruchami zwierzęcia 
w sposób zamierzony przez człowieka” – podano w art. 4.14. Na tę 
chwilę sprzeciwienie się wyżej skazanemu przepisowi stanowi wy-
kroczenie. Jego konsekwencją może być kara aresztu, grzywny, kon-
fiskaty łańcucha, odebrania zwierzęcia oraz orzeczenie nawiązki na 
cel związany z ochroną zwierząt w wysokości do 5000 złotych. 

W lipcu tego roku zaproponowano nowy projekt ustawy. 
Trzy lata więzienia za trzymanie psa na łańcuchu!

Monika Miring – Fundacja „Lepszy Świat”

PRZYGARNIJ MNIE!
Hej, jestem w schronisku od 

miesiąca. Mam dopiero rok i już 
wyrok dożywocia za kratkami. Nie 
straciłem jeszcze nadziei na dom i 
swojego przyjaciela – człowieka. 
Jestem pieskiem pełnym energii i 
chętnym do zabaw. Ciągle się uczę 
i mam nadzieję, że to Ty dasz mi 
poznać ten lepszy, radosny świat. 
Zadzwoń: 883–299–582.
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Wisła stolicą country
W dniach 26–27 sierpnia w Wiśle odbyła się 18. edycja festiwalu 

Wiślaczek Country. Do naszego miasta, jak co roku, zjechały tłumy 
miłośników gatunku muzyki wywodzącego się z USA.

Tradycyjnie imprezę rozpoczął przejazd korowodu country. Kil-
kaset motocyklistów i motocyklistek z całej Polski zaprezentowało 
się licznej publiczności na głównym deptaku i placu Hoffa. Piękne 
maszyny można było podziwiać jeszcze przez wiele godzin w alej-
kach Parku Kopczyńskiego.

Inauguracja festiwalu odbyła się w Amfiteatrze im. Stanisława 
Hadyny. Imprezę oficjalnie otworzyli burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok, któremu na scenie towarzyszyła dyrektor Wiślańskiego Centrum 
Kultury Maria Bujok i prowadzący koncert Andrzej Trojak. Na sce-
nie zaprezentowali się: Paweł Bączkowski z zespołem, zespół Box 
Canyon, Czarek Makiewicz i Zbigniew Hofman, czyli zespół Bab-

sztyl, Tomasz Szwed Band oraz Trojak Country Band, a w przerwach 
między koncertami publiczność bawił zespół taneczny Crok 14. Fani 
muzyki country świetnie się bawili, tańcząc pod sceną, do samego 
końca koncertów. Po jego zakończeniu zabawa przeniosła się na Wi-
ślańską Binę, gdzie odbyło się „Country–disco pod gwiazdami” oraz 
do Hotelu „Pod Jedlami”, w którym zorganizowano „Western Bal”.

Drugiego dnia imprezy fani muzyki bawili się na koncercie „Nie-
dziela z Bobem Dylanem”. Tym razem na scenie zagrali: Lonstar, 
Mike Fojtik & Friends, Trace i PM2.         (luki)
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Wieści z biblioteki 

Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza!

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

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

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

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

Promocja książki używanej
W dniach od  26 lipca do 1 sierpnia bieżącego roku miała miej-

sce kolejna akcja „Promocja książki używanej”. Stanowisko zorga-
nizowała Miejska Biblioteka Publiczna, a prowadzili wolontariusze. 
Celem akcji było pozyskanie środków na zakup nowości wydawni-
czych. W tym roku zakupiono 92 książki dla dzieci i młodzieży oraz 
74 dla dorosłych za łączną kwotę 2700 złotych. 

Wszystkie nowości zostały już skatalogowane, wprowadzone 
do baz komputerowych i dostępne są w wypożyczalni. Dziękujemy 
wszystkim, którzy dokonali zakupów na naszym stoisku za wspiera-
nie czytelnictwa, a wolontariuszom jesteśmy wdzięczni za poświę-
cony czas i społeczną pracę na rzecz biblioteki!!! DZIĘKUJEMY!!!

Daria Rozner

Biblioteka poleca
Anna Winner, Tamara, Wydawnictwo 

ASPRA–JR, Warszawa 2014.
„Tamara” to historia życia nietuzinkowej ko-

biety polskiego pochodzenia, która do dwunastego roku życia była kar-
liczką. Urodziła się na terenach dawnych Kresów i jako sześcioletnie 
dziecko została sprzedana przez swoją krewną do cyrku. Los sprawił, że 
wraz z cyrkiem znalazła się w Szwecji. Tam za sprawą profesora endo-
krynologii włączona została do eksperymentalnego programu leczenia 
dzieci z zaburzeniami wzrostu. Jak potoczą się dalsze losy Tamary i czy 
powrót do normalnego życia przyniesie jej szczęście? Czy ze wszystkich 
perypetii bohaterka wychodzi zwycięsko? O tym warto przeczytać!

James Rollins, Grant Blackwood, Wyłącznik awaryjny, Wydaw-
nictwo Albatros, Warszawa 2017.

Gdzieś w Afryce zachowała się LUCA, starożytna forma życia mo-
gąca zniszczyć ekosystem Ziemi. Jedyną osobą, która jest w stanie stwo-
rzyć „wyłącznik awaryjny” unieszkodliwiający ten inwazyjny organizm, 
jest ekscentryczny rosyjski profesor. Bezpieczeństwo świata zależy od 
tego, kto pierwszy dotrze do Namibii i znajdzie niewinnie wyglądające-
go „grzybka”, przy którym grzyb atomowy to dziecinna zabawka. Agent 
Tucker i jego czworonożny przyjaciel Kane będą musieli przemierzyć 
mroźne stepy Rosji i wypalone sawanny Czarnego Lądu, cofając się do 
początków życia na Ziemi, zanim ta potężna broń zostanie użyta i do-
szczętnie zniszczy całą ludzkość! Zapraszamy do przeczytania kolejnej 
powieści sensacyjnej znanego amerykańskiego pisarza, którą napisał 
wraz z Grantem Blackwood’em.

Barbara Kosmowska, Obronić królową, Wydawnictwo Nasza 
Księgarnia, Warszawa 2017.

Autorka znana czytelnikom z pisania życiowych historii oraz poru-
szania trudnych tematów i tym razem nie będzie stronić od kompliko-
wania życia swoim bohaterom. Nastoletnia Greta przyjeżdża do małego 
miasteczka, gdzie będzie mieszkać ze swoim ojcem, macochą i przyrod-
nią siostrą. Jak się można domyślić bycie „nową” nie będzie należało do 
spraw najprostszych. Jest jeszcze jedna kwestia. Greta skrywa tragiczną 
tajemnicę, która wyjdzie na jaw w najmniej oczekiwanych okolicznoś-
ciach. Powieść wyróżniona w  IV Konkursie literackim im. Astrid Lind-
gren. „Czytelnik znajdzie tu ciepło, humor, mądrość życiową i nostal-
gię...” Warto przeczytać.                  Oprac. MBP w Wiśle

Zagrała muzyka organowa 
20 sierpnia w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i 

Pawła w Wiśle odbył się koncert muzyki organowej. Był to drugi 
koncert w ramach cyklu Dni Muzyki Organowej, który odbywa się 
każdego lata w naszym mieście. Tym razem liczna grupa meloma-
nów mogła wysłuchać występu Chóru Parafialnego z Wisły Centrum 
pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer. Na organach zagrała Ewa Bąk, a 
koncert już tradycyjnie poprowadziła Grażyna Durlow.      (luki)

80. ROCZNICA ŚWIĘTA GÓR
3 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 

odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 80. rocznicy Święta Gór. Naj-
większe wydarzenie kulturalne zorganizowane w międzywojennej 
Wiśle odbiło się szerokim echem w całym kraju. Pisała o nim prasa 
rządowa i opozycyjna, ale dla uczestników najważniejsze były pre-
zentacje rodzimego folkloru z całego łuku Karpat.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się pokazem multimedialnym. 
Archiwalne zdjęcia i przebieg Święta Gór w dniach 15–22 sierpnia 
1937 roku przedstawiła dyrektor biblioteki Renata Czyż. Następnie 
do rozmowy zaprosiła ekspertów: etnograf Małgorzatę Kiereś z Mu-
zeum Beskidzkiego w Wiśle i historyka dr. hab. Krzysztofa Nowaka 

z Uniwersytetu Śląskiego. W rozmowie nakreślone zostało tło po-
lityczno–społeczne przedwojennych festiwali folklorystycznych w 
Polsce, udział wojska w ich organizacji oraz koncepcja międzyna-
rodowych sojuszy zawieranych przez władze II Rzeczypospolitej, w 
które wpisywał się m.in. udział w występach grupy z Rumunii. Z 
kolei od strony etnograficznej została podkreślona wartość kultury 
własnej poszczególnych grup etnograficznych łuku Karpat, dbałość 
o zachowanie dziedzictwa przodków zarówno w stroju, jak i w pieś-
niach, tańcach i obrzędach. To właśnie w latach międzywojennych 
została zbudowana świadomość góralskiej wspólnoty, która współ-
cześnie owocuje, np. odrodzeniem gospodarki pasterskiej.

Na zakończenie spotkania została przypomniana kolejna 80. 
rocznica związana z kulturą beskidzką, mianowicie sukcesy artystów 
śląskich odniesione na Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku. 
Drzeworytnicy Paweł Steller z Ustronia Hermanic oraz Jan Wałach z 
Istebnej przywieźli z niej medale odpowiednio złoty i brązowy. W tym 
samym roku obaj wystawiali swe prace w Wiśle podczas Święta Gór. 

Otwarta w bibliotece wystawa prezentuje „Typy góralskie” czy-
li portrety górali wydawane w tzw. tekach drzeworytniczych, które 
znajdują się w zbiorach placówki. Ekspozycja będzie czynna do końca 
września w godzinach pracy biblioteki. Serdecznie zapraszamy!    (drc)
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Protokół 
posiedzenia Wydziału gminnego w Wiśle 
z dnia 18/X 1924.
Obecni: Paweł Cieślar [450], jako przewod[niczący] Pa-

weł Raszka, Józef Goszyk, Andrzej Cienciała Franciszek 
Macura, Paweł Bujok [587], Paweł Czyż [40], Jerzy Drozd 
[4], Jan Drobisz [291], Maciej Marosz Jan Cieślar [131], 
Paweł Pilch [46], Jan Kowala, Jan Szturc [265], Raszka An-
drzej [251].   

Nieobecni: [Franciszek] Świątkowski, [Michał] Polok 
[402], [Jan] Śliwka [82]

Ponieważ się dostateczna ilość członków zebrała, zagaił 
przewodniczący posiedzenie, poczem przeczytano protokół 
ostatniego posiedzenia, który bez odmiany przyjęto i podpisano. 

Plany szkoły Nr I wypracowane przez budowniczego 
Kozła1 z Bielska wysłane do Rady szkolnej powiatowej w 
Cieszynie wróciły z opińją urzędu budowlanego Starostwa.

Uchwalono budować według planów B siedmioklasową 
szkołę i polecić budowniczemu, żeby wykazane wady pro-
jektu tego planu usunął, w ogóle zastosował się do wskazó-
wek urzędu budowlanego.

Przełożeństwo gminy ma przeprowadzić pertraktację z 
budowniczem wsprawie kosztów wygotowania2 planów i 
kosztorysów a potem plany. Kosztorys i prośbę o długotermi-
nową pożyczkę z amortyzacją 30to letnią w kwocie zł 80,000 
wysłać przez Radę szkolną powiatową do Województwa.

Prośbę p. Janiny Jędrzejowskiej o nadanie jej prawa 
przynależności do gminy Wisły przyjęto przychylnie, ma 
na cele kasy ubogich złożyć 50 zł.

Tak samo przyjęto p. Marję Lewińską wpoczet człon-
ków gminy, ma dać na ubogich 20 zł.

Na fundusz Stalmacha i Miarki3 uchwalono dać z kasy 
gminnej 10 zł.

1  Józef Kozieł (1890–1958) architekt i budowniczy. Pochodził z Ustronia. 
W okresie międzywojennym właściciel  firmy projektowo–budowlanej, 
która wznosiła budynki na całym Śląsku Cieszyńskim. W Wiśle zapro-
jektował Dom Zborowy.

2  Wygotowania – przygotowania.
3  Fundusz Stypendialny Pawła Stalmacha i Karola Miarki został uchwalo-

ny przez Sejm Śląski w październiku 1924 roku w celu wspierania eduka-
cyjnego dzieci robotników i chłopów. 

Wskutek polecenia Starostwa uchwalono ogłosić pub-
licznie, żeby furmani wracający proznymi4 wozami z Ustro-
nia przywozili przedsiębiorstwu, które buduje most przez 
Wisłę, cement z dworca.

Uchwalono jednogłośnie prosić Radę szkolną powiato-
wą w Cieszynie względnie Wydział Oświecenia Publiczne-
go5 w Katowicach o dalsze zatwierdzenie już istniejących 
paralelek przy szkołach Nr I druga klasa, Nr IV i Nr V w 
Wiśle.

Kupiec p. Wałach oferuje gminie cegłę na budowę 
szkoły po bardzo przystępnej cenie, bo po 35 zł za 1000 
cegieł.

Uchwalono jednogłośnie na ten cel i na zakupno drze-
wa na opał dla szkół zaciągnąć tymczasową pożyczkę w 
banku w Ustroniu w kwocie 2000 zł i kupić cegłę i drzewo.

Biurko i stołki znajdujące się w gminnej kancelaryi, któ-
re są własnością p. wójta [Pawła] Raszki, uchwalono kupić 
i zapłacić za nie 45 zł.

Z kasy ubogich uchwalono dać
Świerczkowej Marji Nr 180 za opiekę 10 zł.
Doruloczce w Kozokowicach6          10 zł.
Szarcowi Andrzejowi od Bartka kupić portki i płótna na 

dwie koszule.
Malinczanie użalają się, że na własne koszta7 drogę 

gminną w Malince poprawiają a że Towarzystwo Las, które 
tam ma dużo drzewa, onem zbyt małą kwotę za wywóz chce 
dać i grozi w razie nie zgodzenia się na ich podanie, oddać 
wywóz Ustroniokom.

Uchwalono w tej sprawie pisać do Tow[arzystwa] Las.

(–) Józef Goszyk                                                        

(–) [Paweł] Cieślar Wójt

(–) Paweł Czyż   

4  Prózny gwar. pusty.
5  Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Województwa Śląskiego to 

władza oświatowa II instacji podporządkowana wojewodzie. Władzą I 
instancji w części cieszyńskiej województwa śląskiego była Rada Szkol-
na Powiatowa z siedzibą w Cieszynie i na czele z inspektorem szkolnym.

6  Kozokowice – właściwie Kozakowice, wieś leżącą między Ustroniem a 
Goleszowem. Obecnie należy do gminy Goleszów.

7  Następuje przekreślony wyraz muszą.

Do dnia 12 września br. można zgłaszać kandydatury do 
Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.

Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem 
Srebrnej Cieszynianki przez gminę przysługuje wszystkim 
działającym na jej terenie stowarzyszeniom, organizacjom, 
instytucjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi (bur-
mistrzowi) gminy (miasta). Każdy z podmiotów posiada pra-
wo zgłoszenia jednego kandydata w danym roku. Zgłoszenie 
kandydata winno być dokonane na formularzu (do pobrania na 
stronie internetowej www.wisla.pl) lub w Urzędzie Miejskim 
w Wiśle oraz powinno zawierać zgodę kandydata na zgłosze-

Srebrna Cieszynianka 2017  
– zgłoszenia do 12 września! 

nie do wyróżnienia i ujawnie-
nie danych osobowych. Pod-
mioty dokonują zgłoszenia 
kandydatów do Urzędu Mia-
sta Wisła.

Regulamin i formularz 
zgłoszeniowy na stronie 
www.wisla.pl (Strefa miesz-
kańca à Miasto à Laur 
Srebrna Cieszynianka).                     

(luki)
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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. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu 
Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedź-
wiedzia”). Wystawa czasowa: „Biblia”.

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

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

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 29 67. Wystawa: Fotografia piktorialna „Silesia - prze-
ciw Nicości” Piktorial Team (finisaż 29.09.2017 o godz. 17.00). Dom 
Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy prac Krystiana Wodnioka – malarstwo olejne, „Pej-

zaż”, Czesława Nowakowskiego – metal, metaloplastyka i formy róż-
ne, oraz Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne „Akt”. 

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

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

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

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

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

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

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

Wspomnienie  
Franciszka Drewnioka  

(1947–2017)
13 lipca 2017 roku zmarł nasz przyjaciel, kolega, przewodnik be-

skidzki Franciszek Drewniok. Był jednym z najbardziej znanych i za-
służonych członków Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych 
w Wiśle. Mimo, że nie pochodził stąd (urodził się 6 stycznia 1947 
roku w Chorzowie) jego postać i działalność znana była powszechnie 
nie tylko na terenie naszego miasta.

Franek miał wiele pasji i zainteresowań. Miłość do gór i tury-
styka należały do najważniejszych z nich. Już w 1963 roku został 
członkiem PTTK. W roku 1967 zdobył uprawnienia przewodnika 
beskidzkiego III klasy, a od 1970 był także przodownikiem GOT na 
teren Tatr i Beskidów Zachodnich. Swoją działalność społeczną roz-
począł od organizacji w liceum klasowych wycieczek turystycznych. 
Był współzałożycielem Studenckiego Koła Przewodników Górskich 
„Harnasie” powstałego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W la-
tach 1968–1969 kierował sekcją górską w zarządzie Akademickie-
go Klubu Turystycznego „Watra” w Gliwicach. Przez szereg lat, do 
1970 roku, był także kierownikiem schroniska studenckiego „Chatka 
AKT” w Istebnej na Pietraszonce. 

Życie zawodowe związał z kopalnią „Szombierki”, której po-
święcił 16 lat. W 1987 roku zamieszkał w naszym mieście. Pracował 
jako kierownik domów wczasowych w Wiśle i Ustroniu. Od razu 
mocno zaangażował się w działalność wiślańskiego Koła Przewod-
ników, w którym w latach 1989–1996 pełnił funkcje sekretarza oraz 
skarbnika. Działał również w PTTK i pełnił funkcję wiceprezesa Od-
działu PTTK w Wiśle. 

Dla przewodników zorganizował wiele wycieczek szkoleniowych, 
nie tylko w Beskidach, ale także w Tatrach oraz Małej i Wielkiej Fa-
trze. Miał wiele ciekawych i oryginalnych pomysłów. Do kalendarza 
spotkań wiślańskich przewodników na stałe wprowadził tzw. „bacowa-
nia”, kiedy to na przełomie zimy i wiosny przewodnicy wyruszają w 
góry do pasterskich szałasów, by tam w surowych warunkach przeży-
wać piękno przyrody, dzielić się swoimi, różnego rodzaju doświadcze-
niami i po prostu cieszyć się własnym towarzystwem. Jemu jedynemu, 
jako najbardziej doświadczonemu w „bacowaniu”, przysługiwał tytuł 
„Bacy baców”. Cieszył się wśród przewodnickiej braci dużym powa-
żaniem i niekwestionowanym autorytetem. Ceniliśmy Go za życiową 
mądrość i dużą wiedzę, którą potrafił dzielić się z innymi, a także do-
skonały humor. Zawsze był tzw. „duszą towarzystwa”. Swym śpiewem 
i grą na gitarze potrafił dać słuchaczom prawdziwe chwile radości. 

Franek dobrze władał piórem. Był 
autorem wielu artykułów o tematyce 
turystycznej i przyrodniczej, które 
publikował m.in. na łamach „Echa Wi-
sły”. Jego artykuły zamieszczane były 
także w tygodniku polonijnym „Win-
nipeg” i cieszyły się niezwykłą popu-
larnością wśród rodaków za granicą. 
Wspólnie z Grażyną Winiarską napi-
sał przewodnik „Wisła – Ustroń. Tra-
sy spacerowe”, a samodzielnie wydał 
kilka razy znany i cieszący się wielką 
popularnością przewodnik „Wisła – 
trasy spacerowe”. Jako współautor  
I tomu Monografii Wisły pt. „Środo-
wisko przyrodnicze Wisły” opisał atrakcje turystyczne i przyrodnicze 
miasta u stóp Baraniej Góry oraz skatalogował miejscowe nazwy. 
Aktywny w Internecie prowadził autorski blog cieszący się znaczną 
poczytnością, na którym dzielił się swoimi wiadomościami, cieka-
wostkami i niebanalnymi, życiowymi spostrzeżeniami. Wspomnienia 
z licznych wypraw i przeżyć zawarł w autobiograficznej książeczce 
pt. „Życie Franka w świetle jego twórczości literackiej”.

W domach wczasowych i Oddziale PTTK przeprowadził szereg 
spotkań i prelekcji dla przewodników i wczasowiczów, dla których 
organizował np. nocne wycieczki połączone z obserwacją gwiazd. 
Liczne wykłady ilustrował zestawem pięknych przeźroczy ze swoich  
podróży m.in. w Alpy, Kaukaz, Apeniny (szczyt Jana Pawła II) oraz 
z wypraw do Kenii i Chin. W wiślańskiej bibliotece spotkał się ze 
swoimi czytelnikami, tu też miał swój benefis. Ślązaków rozproszo-
nych po całym świecie dzięki Internetowi integrował zapraszając i 
organizując zjazdy „Ślonskiego ber@nia” w Wiśle.

Za swoją działalność otrzymał wiele dyplomów uznania i odzna-
czeń. Wyróżniony został m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebr-
nym  Krzyżem Zasługi oraz w 1988 roku Odznaką „25 lat w PTTK”. 
W 2007 roku otrzymał najwyższe odznaczenie przewodnickie: Od-
znakę „Zasłużony Przewodnik PTTK”.

Żegnamy Franka ze świadomością, że pustka, którą po sobie 
pozostawia, nie da się łatwo wypełnić. Będzie nam Go bardzo bra-
kowało. Ostatnim pożegnaniem niech będą słowa z Jego ulubionej 
piosenki „May Way” Franka Sinatry:

„Przeżyłem spełnione życie, 
Przemierzyłem każdą z dróg,
A co więcej, co znacznie ważniejsze, 
Zrobiłem to po swojemu”.

Cezary Molin – Prezes Koła Przewodników Beskidzkich 
i Terenowych w Wiśle                            
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Tydzień Kultury Beskidzkiej
WISŁA

29 lipca – 6 sierpnia 2017
54.

29 lipca zainaugurowano w Wiśle 54. Tydzień Kultury Beskidz-
kiej. Przez centrum miasta przemaszerował barwny korowód zespo-
łów, a następnie w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny oficjalnie ot-
warto wielkie święto folkloru.

Otwarcia 54. TKB dokonał burmistrz Wisły Tomasz Bujok, któ-
remu na scenie towarzyszyli mieszkańcy naszego miasta, ubrani w 
stroje regionalne. Nie zabrakło wspólnego odśpiewania hymnu górali 
beskidzkich „Szumi jawor”. – Mam nadzieję, że ten tydzień będzie 
bardzo intensywny, bo jak po nim, szanowni Państwo, będziecie 
zmęczeni, to znaczy, że dobrze się bawiliście. Tej wspólnej, dobrej 
zabawy życzę Wam wszystkim – mówił gospodarz Perły Beskidów, 
witając zgromadzonych gości i liczną widownię. Wśród gości byli: 
Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego, Sylwia Cieślar – 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Śląskiego, Rafał Ryplewicz – doradca 
marszałka województwa śląskiego i Janusz Podżorski – przewodni-
czący Rady Miasta Wisła.

„Szczecinianie” ze Szczecina, „Wilamowice” z Wilamowic, „Zamoj-
szczyzna” z Zamościa i „Szamotuły” z Szamotuł, oraz czternaście 
zespołów zagranicznych: „Calabruix” z Llucmajor (Hiszpania), „Pla-
mycze” z Sofii (Bułgaria), „Palóc” z Szécsény (Węgry), „Shuakhe-
vi” z Shuakhevi (Gruzja), „Riinat Ja Rikut” z Holloli (Finlandia), 
„Meraklides” z Agrinio (Grecja) – poza konkursem, „Rozmaryn” z 
Uherskiego Brodu (Czechy), „Osijek 1862” z Osijeka (Chorwacja), 
„Romanasul” z Kluż–Napoka (Rumunia), „Maatasa” z Tartu (Esto-
nia), „Sonja Marinković” z Nowego Sadu (Serbia), „Hont” z Krupiny 
(Słowacja), „Nilüfer” z Bursy (Turcja) i „Guarionex” z Barcelonety 
(Portoryko). 5 sierpnia odbył się wielki koncert finałowy MSF, pod-
czas którego w krótkich programach zaprezentowały się wszystkie 
zespoły uczestniczące w konkursie.

W jego trakcie nastąpiło ogłoszenie wyników. Tytuł Grand Prix 
zdobył zespół „Osijek 1862” z Osijeka (Chorwacja). Z kolei sześć na-
gród regulaminowych przyznano zespołom: „Plamycze” z Sofii (Buł-
garia) – za sceniczną prezentację tradycyjnych rytuałów, „Shuakhevi” 
z Shuakhevi (Gruzja, Adżaria) – za autentyzm przedstawienia własnej 
tradycyjnej kultury, „Rozmaryn” z Uherskiego Brodu (Czechy) – za 
perfekcyjne wykonanie muzyki i śpiewu, „Romanasul” z Kluż–Napo-
ki (Rumunia) – za prezentację zwyczajów okresu Bożego Narodzenia 
regionu Maramuresz, „Szamotuły” z Szamotuł (Polska) – za wierną 
prezentację fragmentu obrzędu weselnego swojego regionu, oraz 
„Nilüfer” z Bursy (Turcja) – za znakomite wykonanie tańców.

Na zakończenie 54. Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbył się 
koncert, w którym publiczność miała okazję zobaczyć występy ze-
społów: „Przodkowianie” z Przodkowa, „Maatasa” z Tartu (Estonia), 
„Hajduki” z Oświęcimia, „Sonja Marinković” z Nowego Sadu (Ser-
bia), „Kurpianka–Cepelia” z Kadzidła i „Romanasul” z Kluż–Napoka 
(Rumunia). Na zakończenie koncertu burmistrz Wisły Tomasz Bujok 
i dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Maria Bujok zamknęli 54. 
TKB, odśpiewując wspólnie z wiślanami i gośćmi zgromadzonymi w 
amfiteatrze „Szumi jawor”. Warto także dodać, że oprócz koncertów 
na scenie amfiteatru, codziennie przed południem odbywały się wy-
stępy kapel i zespołów na „małej scenie” na placu Hoffa.

W ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej co roku w Żywcu odby-
wa się Festiwal Folkloru Górali Polskich. Podczas tegorocznego, 48. 
już konkursu, bardzo dobrze zaprezentowali się wiślanie. Wśród ka-
pel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mi-
strzów uczących śpiewu i gry na instrumentach w gronie nagrodzo-
nych przez jurorów znaleźli się: męska grupa śpiewacza „Wańcy”(2. 
miejsce w kategorii grup śpiewaczych), żeńska grupa śpiewacza „Wi-
sła” (2. miejsce w kategorii grup śpiewaczych) oraz Maria Czyż (1. 
miejsce w kategorii solistów śpiewaków). Serdecznie gratulujemy!

(luki)

Po zakończeniu oficjalnej części ceremonii na scenie pojawiły 
się wiślańskie zespoły: „Mali Tkocze” i „Wisła”. Po nich wystąpili 
kolejno: „Rybarzowice” z Rybarzowic, „Kyczera” z Legnicy, „Wier-
chy” z Milówki, „Mazury” z Londynu i „Brenna” z Brennej. Kto miał 
jeszcze chęci i siłę, by potańczyć, mógł podejść na Wiślańską Binę, 
gdzie do późnych godzin nocnych trwała zabawa.

Przez kolejne trzy dni ze scen wiślańskiej edycji TKB płynęły 
bardziej rodzime melodie. W niedzielę, 30 lipca, na głównej scenie 
zaprezentowali się „Wańcy” z Wisły, „Równica” z Ustronia, „Kozia-
nie” z Kóz, „Kasinianie–Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej, „Beskid” 
z Bielska–Białej, „Pilsko” z Żywca, „Siemianowice” z Siemianowic 
Śląskich, a na zakończenie wystąpił grecki zespół „Meraklides” z 
Agrinio. Dzień później publiczność bawiły zespoły: „Stejizbianki” z 
Wisły, „Tkocze” z Wisły, „Wisła Plus” z Wisły, która to debiutowała 
na scenie TKB, „Ziemia Beskidzka” z Mesznej, „Regle” z Poronina, 
„Riinat Ja Rikut” z Holloli (Finlandia) oraz „Nilüfer” z Bursy (Tur-
cja). Natomiast 1 sierpnia na scenie zaprezentowali się: „Grónie” z 
Wisły, „Osijek 1862” z Osijeka (Chorwacja), „Słopnicki Zbyrcok” ze 
Słopnic, „Rożnowska Dolina” z Rożnowa, „Bestwina” z Bestwiny i 
„Istebna” z Istebnej.

W dniach 2–4 sierpnia na wiślańskiej estradzie gościliśmy 
uczestników 28. Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych, 
które po rocznej przerwie wróciły do naszego miasta. Konkursowe 
programy przed publicznością, oraz jury, złożonym z ekspertów z 
Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali 
i Sztuki Ludowej (CIOFF), zaprezentowały cztery zespoły z Polski,: 
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 „Jedynka” w roku szkolnym 2016/17
Rok szkolny 2016/17 na długo zapadnie w pamięci wielu uczniów. 

Niezwykłe osiągnięcie uczniów i nauczycieli wiślańskiego gimnazjum 
na olimpiadzie kreatywności Destination Imagination, gdzie najpierw 
nasza drużyna pokonała rówieśników z całej Polski, a następnie godnie 
reprezentowała nasze miasto i kraj w Stanach Zjednoczonych, a także 
liczne sukcesy w konkursach ogólnopolskich – to tylko niektóre wyda-
rzenia, dzięki którym o Zespole Szkół nr 1 w Wiśle było głośno.

27 maja reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Wiśle w składzie: Jakub 
Smajdor, Bartosz Polok, Aleksander Guzik, Andreas Kawulok i Marcin 
Hombek, pod opieką Haliny Brodzkiej, zdobyła nagrodę główną w katego-
rii gimnazjów podczas Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment łańcu-
chowy”, który odbył na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stoso-
wanej UJ w Krakowie. W finale V edycji konkursu startowało 68 drużyn.

Uczniowie w ciągu całego roku regularnie uzyskiwali wysokie miej-
sca w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. Laureatami olimpiady 
przedmiotowej z fizyki „Olimpus” zostali m.in.: Jakub Czyż, Jacek Swo-
boda, Andrzej Karkoszka i Jakub Smajdor. Laureatami w Konkursie Ma-
tematycznym „Olimpus” są z kolei Andrzej Karkoszka i Jakub Czyż. Obaj 
zajęli również wysokie miejsca w matematycznym konkursie „Kangur”.

Matematyczne umiejętności uczniowie Gimnazjum mogą szlifować 
uczestnicząc w projektach edukacyjnych, o których szerzej pisaliśmy w 
poprzednich artykułach. Tym razem warto jednak wspomnieć o projek-
cie edukacyjnym „Matematyka w sztuce”, realizowanym przez uczniów 
klasy III b (artystycznej). Ideą projektu było uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie czy w sztuce utożsamianej zawsze z pięknem można znaleźć 
elementy matematyki? Odpowiedzi szukali uczniowie, badając związki 
matematyki z muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą i parkietażem. 
Kolejnym projektem były „Ciekawe sposoby i przypadki obliczeń mate-
matycznych” realizowanym przez uczniów klasy I d. Jednym z jego ele-
mentów, realizowanym w maju, była nauka 6–klasistów mnożenia liczb 
wielocyfrowych metodą japońską i hinduską.

Oprócz przedmiotów ścisłych również języki są mocną stroną ucz-
niów. Warto w tym miejscu pogratulować tym, którzy na egzaminach 
gimnazjalnych uzyskali wyniki 100% (Krzysztof Kowalczyk i Jakub 
Smajdor). Z kolei 11 maja w ZS1 odbył się Międzyszkolny Konkurs z 
Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. Organizatorem było wiślań-
skie gimnazjum, a oprócz uczniów szkoły uczestniczyli w nim gimna-
zjaliści z Istebnej. Natomiast w czerwcu zorganizowano konkurs języka 
angielskiego dla gimnazjalistów „Be the best”.

mej imprezie w części teatralnej grupa „Gold wings” zdobyła 1. miejsce. 
Uczniowie w ramach zajęć artystycznych brali również udział w Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” pt. „Cztery pory roku – bar-
wy i cienie”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania 
Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. 
Marta Cieślar (III a) zdobyła w nim nagrodę, a Bartosz Mitręga (III a) 
wyróżnienie.

Organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Wantuły 
w Ustroniu, we współpracy z Galerią Muflon – Sztuka dla Ciebie oraz 
Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej”, konkurs na projekt ekslibrysu wy-
grała uczennica klasy III c Julia Kuć, a 2. miejsce zajął Tymoteusz Pilch 
(III a). Z kolei w szkole zorganizowany został konkurs fotograficzny pod 
hasłem „Czytam sobie”. Laureatkami konkursu zostały: 1. miejsce Iza-
bela Czyż z klasy II b; 2. miejsce Natalia Cieślar z klasy III b i 3. miejsce 
Marta Cieślar z klasy III a.

Wyżej wymienione sukcesy są poprzedzone licznymi wyjazdami, 
warsztatami i spotkaniami z ludźmi kultury. Uczniowie klas artystycz-
nych (i nie tylko) aktywnie uczestniczą w licznych projektach artystycz-
nych. Już od sześciu lat klasa z dodatkowymi zajęciami artystycznymi 
uczestniczy w warsztatach grafiki artystycznej. Podobnie w tym roku w 
czasie warsztatów uczniowie klasy I poznali warsztat grafika oraz wyko-
nali dwie prace w technice linorytu i suchej igły. Matryce tworzone były 
w szkolnej pracowni 
zajęć artystycznych 
pod okiem Małgorzaty 
Borowskiej, natomiast 
odbijanie odbyło się w 
pracowni Uniwersytetu 
Śląskiego pod profe-
sjonalnym kierunkiem 
adiunkta Jarosława 
Skutnika. Jesienią, ko-
rzystając z uprzejmości Wiślańskiego Centrum Kultury, będziemy chcie-
li zaprosić na wystawę naszych prac do Galeryjki WCK. Uczniowie 
klasy I b gimnazjum mieli również okazję spotkać się z absolwentkami 
naszej klasy artystycznej – Zuzanną i Karoliną Szturc, uczennicami Biel-
skiej Szkoły Aktorskiej im. A. Osieckiej. Podczas spotkania absolwent-
ki opowiedziały o przygotowaniach do egzaminów na studia aktorskie 
i pokazały parę etiud improwizacyjnych. Nasi uczniowie mieli szansę 
zmierzyć się z zadaniami aktorskimi przygotowanymi przez gości. Z ko-
lei uczniowie klasy II b wraz z opiekunami – Joanną Leszczyńską i Edytą 
Soluch–Cieślar oraz Małgorzatą Borowską uczestniczyli w IX Biesiadzie 
Teatralnej, gdzie mieli szansę poznać różne formy teatralne: teatr ruchu, 
teatr tańca, musical, teatr żywego słowa i monodram. Dodatkowo ucz-
niowie zwiedzili Muzeum Śląskie, gdzie poznali ekspozycję dotyczącą 
Historii Śląska oraz wystawę „Przestrzeń teatralna”, prezentującą sceno-
grafię i kostiumy teatralne tworzone przez polskich artystów.

Aktorskie talenty uczniowie chętnie prezentują przed młodszymi ko-
legami i koleżankami. Działający w szkole Teatrzyk Lalek „Roszpunka” 
prowadzony przez Joannę Leszczyńską przedstawił w maju dla dzieci 
klas I spektakl pt. „Kopciuszek”, bardzo ciepło przyjęty przez najmłod-
szą publiczność. Uczennice klasy II b gimnazjum samodzielnie stworzy-
ły kukiełki, a następnie opracowały bajkę. 

20 czerwca, jak co roku od 14 lat, gimnazjaliści wyruszyli z bajką do 
wiślańskich przedszkolaków. Tym razem grupa uczniów z I c pod opieką 
Ewy Śmiałkowskiej i Doroty Polok wystawiła trzy opowiastki połączone 
motywem wilka. Było wesoło, gwarnie, a najmłodsi bardzo pomagali po-
staciom baśniowym, dzięki czemu koźlątka i świnki nie zostały zjedzone, 
a Czerwony Kapturek mógł spotkać się z babcią. 

Zresztą nie tylko aktorami gimnazjum stoi. Już po raz piąty odbył się 
szkolny konkurs „Mam Talent”, zorganizowany przez szkolny samorząd. 
Brali w nim udział uczniowie z wielu klas i popisywali się różnorodnymi 
talentami: wokalnymi solo, w duetach, a nawet z zaangażowaniem więk-
szości klasy. Obejrzeliśmy zaskakujące występy taneczne i kabaretowe. 
Uczniowie zaskakiwali umiejętnościami muzycznymi, grą na gitarze 
oraz talentem sportowym. Zwycięzcami V edycji „Mam Talent” zostali: 
Natalia Kędzior (I b), Natalia Kobyłecka i Emilia Procner (I c) – 1. miej-
sce, Aleksandra Bujok (III b) – 2. miejsce i Andrzej Karkoszka (II e) 3. 
miejsce. Przez te kilka dni występy uczniów urozmaicały nam przerwy i 
podobały się licznie zgromadzonej publiczności.

Po pracowitym roku szkolnym uczniowie udali się na zasłużony wy-
poczynek. Wierzymy jednak, że już wkrótce będziemy mogli chwalić się 
kolejnymi sukcesami uczniów, którzy po wakacjach wrócą pełni świe-
żych pomysłów, energii i kreatywności i będą, świetnie się przy tym ba-
wiąc, zdobywać najwyższe laury w powiecie, województwie czy nawet 
w całym kraju.                 Edyta Soluch–Cieślar

W ramach rozszerzenia treści poznawanych na lekcjach wiedzy o 
społeczeństwie na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego ucz-
niowie kilku klas gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach z burmistrzem 
Wisły Tomaszem Bujokiem, które odbyły się w sali sesyjnej urzędu. Z 
kolei zainteresowani uczniowie brali udział w spotkaniu ze starostą Ja-
nuszem Królem w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz wicemar-
szałkiem Województwa Śląskiego Michałem Gramatyką i wiceprze-
wodniczącą Sejmiku Śląskiego Sylwią Cieślar w Sali Sejmu Śląskiego 
w Katowicach. Podczas wszystkich spotkań uczniowie mieli możliwość 
pogłębienia swojej wiedzy o samorządzie terytorialnym, uzyskania infor-
macji o pracy osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie gminy Wisła, 
powiatu cieszyńskiego i województwa śląskiego oraz wyzwaniach stoją-
cych przed władzą lokalną. Wszystkie te spotkania były lekcją aktywno-
ści obywatelskiej. Opiekunem projektu była Alicja Pylypenko–Czepczor.

Tradycyjnie uczniowie ZS1 mogą się pochwalić licznymi sukcesami 
w konkursach artystycznych. 22 marca odbył się konkurs „Trzy odsło-
ny sztuki” dla gimnazjów naszego powiatu, organizowany przez LO im 
Szybińskiego w Cieszynie. W części wokalnej 2. miejsce zajęła Alek-
sandra Bujok (III b), a 3. miejsce Natalia Kędzior (I b). Efektem tego 
konkursu było zaproszenie Natalii na koncert charytatywny, który odbył 
się 20 kwietnia w Teatrze im A, Mickiewicza w Cieszynie. Na tej sa-
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Wiślańską „rzeczą” w Krakowie
Uczniowie zawsze marzą o tym, by w przyszłości zostać znanym le-

karzem albo słynnym prawnikiem. Nauka nigdy nie była dla mnie czymś 
nieprzyjemnym, lubiłam chodzić do szkoły, dowiadywać się coraz to 
ciekawszych rzeczy. Będąc w szkole podstawowej na wycieczce w Kra-
kowie, uległam jego urokowi i wtedy powiedziałam sobie, że to miasto 
będzie kiedyś moim drugim domem... i stało się. 

Mówi się, że początki w nowym miejscu nie należą do najprzyjemniej-
szych, w moim przypadku było dokładnie tak samo. Miałam mnóstwo wąt-
pliwości odnośnie studiowania. Bałam się, że sobie nie poradzę. Ja, wywo-
dząca się z malutkiej doliny, o szumnej nazwie Malinka, czułam, że wielki 
i pędzący świat nie jest dla mnie, że szybko się w nim zatracę i pogubię. W 
mojej głowie coraz częściej pojawiało się pytanie „a co, jeśli ci miastowi 
ludzie nie będą w stanie zrozumieć mojego wiślańskiego języka?”. 

Ku mojemu zaskoczeniu stałam się niezłą atrakcją. Bardzo często 
moi znajomi pytają mnie „jak mówi się u was?”. W jaki sposób doszło 
do takiego pytania? Pewnego razu, po zajęciach poszłam z moimi kole-
żankami na obiad. One zachwycały się smakiem zupy, a ja powiedziałam 
im, że to taka trochę „chudo Jewa”. Patrzyły na mnie zdezorientowanym 
wzrokiem. Wytłumaczyłam, że u nas tak się mówi na zupę bez wyrazu, 
w której jest tylko czosnek, trochę boczku i woda. Od tamtej pory moje 
koleżanki nazwały mnie chudo Jewa i tak za każdym razem na mnie wo-
łają. Byłam przerażona tym, co najlepszego narobiłam. Ale to nie koniec, 
nasza rozmowa przy obiedzie rozkręciła się, dziewczyny chcąc wiedzieć 
więcej co się u nas je, dopytywały mnie o przeróżne rzeczy. Powiedzia-
łam im, że moją ulubioną potrawą jest żebroczka. W taki właśnie sposób 
stałam się rozpoznawalną dziewczyną na uczelni. Moje koleżanki widząc 
że idę, już z daleka witają mnie szerokim uśmiechem i zadają mi kolejne 
pytania dotyczące wiślańskiego życia, tradycji i jedzenia. 

Wszystkim studentom chciałabym uświadomić, że nie ma co się 
„kyrczyć”, a wręcz należy być dumnym z naszej gwary. Ja dzięki temu 
zyskałam sobie wielu przyjaciół, którzy w dalszym ciągu są ciekawi i 
często zadają pytania, bo chcą się dowiedzieć czegoś więcej. Kto wie, 
może kiedyś zaproszę ich na żebroczkę albo jakie placki ze szpyrkami.

Dominika Cieślar

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W PROJEKCIE

„Pój Haw – dzisio ArtReg na dziedzinie”, to projekt w programie 
„Działaj lokalnie” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowa-
nym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie 
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. Jest on realizowany w świetlicy ogól-
nodostępnej C.Z.A.S. (Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej), 
działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. 

W ramach projektu przewidziano warsztaty plastyczne, warsztaty 
tańców ludowych, spotkania, wystawy, kiermasze, prezentacje. Projekt 
jest realizowany od sierpnia i potrwa do grudnia 2017 roku. W jego ra-
mach zakupione zostaną do szkoły i świetlicy kolejne pomoce i urządze-
nia, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli będą mogli miło, aktywnie i 
kreatywnie spędzać wolne chwile.

Harmonogram warsztatów plastycznych:
13 wrzesień, godz. 16.00 – malarstwo,
20 wrzesień, godz. 17.00 – prace z gliny,
27 wrzesień, godz. 17.00 – zamki filcowe,
4 październik, godz. 17.00 –haft krzyżykowy,
11 październik, godz. 16.00 – malarstwo,
18 październik, godz. 17.00 – prace z gliny,
25 październik, godz. 17.00 – prace ze sznurka,
8 listopad, godz. 16.00 – malarstwo,
15 listopada, godz. 17.00 – technika sospeso.
Prowadzący: Katarzyna Guzik, Aniela Michalik i Elżbieta Szajtauer.
Zapraszamy!            Elżbieta Szajtauer – Dyrektor SP2

Podsumowali rok w SP5
W Szkole Podstawowej nr 5 podsumowano organizowane przez cały rok 

szkolny specjalne akcje promujące zdrowie dzieci, kształtujące postawy pro-
społeczne i proekologiczne, oraz wolontariat.

Do najważniejszych działań, odbywających się szkole należy zaliczyć: 
propagowanie zdrowego trybu życia i rozwój fizyczny uczniów (prowadzone 
przez pielęgniarkę szkolną), oraz uświadomienie korzyści wynikających z 
aktywności fizycznej poprzez uczestnictwo w rajdzie na Skolnity klas 0–III 
(wspólnie z rodzicami), oraz wycieczkach klasowych. Dla rodziców była to 
okazja do spędzenie dodatkowego czasu ze swoimi dziećmi podczas rajdu, 
złożenia im życzeń z okazji Dnia Dziecka oraz obdarowania swoich pociech 
prezentami. Jednak najlepszym prezentem dla każdego dziecka jest przede 
wszystkim miłość, troska i zainteresowanie ze strony jego rodziców. Kolej-
nym działaniem było profilaktyczne badanie kręgosłupa uczniów oddziału 
przedszkolnego i klasy I, zorganizowane przez UM Wisła, uświadamiające 
odpowiedzialność za zdrowie własne i innych. Kształtowanie pożądanych 
zachowań i postaw u młodych ludzi oraz wdrażanie zasad zdrowej sportowej 
rywalizacji odbywało się poprzez udział w licznych turniejach sportowych, a 
zapobieganie i przeciwdziałanie różnym zagrożeniom XXI wieku: narkoma-
ni, alkoholizmowi, cyberprzemocy, poprzez spotkanie z policjantem i stra-
żakiem OSP w Wiśle–Jaworniku. Eliminowanie z życia szkolnego agresji i 
przemocy rówieśniczej, wzmacnianie poczucia własnej wartości to głównie 
pogadanki z psycholog i pedagog, dramy, prowadzone w ramach zajęć bi-
bliotecznych, plakaty i artykuły do szkolnej gazetki „Heca”. Spotkania z cie-
kawymi ludźmi, np. „moja chwila w przestrzeni kosmicznej” podczas seansu 
w Planetarium, które przyjechało do szkoły na zaproszenie Zarządu Osiedla 
w Jaworniku, podkreślało pozytywne doświadczenia życiowe pomagające 
młodym ludziom kształtować pozytywną tożsamość.

Poprzez wzajemną współpracę nauczycieli, uczniów i ich rodziców uda-
ło się zrealizować zadania, dzięki czemu wszyscy mieli ogromną radość i 
satysfakcję z dobrze wykonanego planu.

Za wszystkie dodatkowe atrakcje chcemy podziękować sponsorom: UM 
Wisła, Zarząd Osiedla Wisła Jawornik, OSP Wisła Jawornik, Rada Rodzi-
ców przy SP5, Kolej Linowa „Skolnity”, sklepik uczniowski działający przy 
Samorządzie Uczniowskim, oraz SKO przy SP5 w Wiśle Jaworniku.

Organizatorzy

RYCERZ ERUDYTA W SP5
W Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworniku prowadzone były w tym roku 

szkolnym innowacje pedagogiczne pod hasłem „Rycerz Erudyta”. Połączone 
w nich zostały zadania wychowawcze szkoły oraz promocja czytelnictwa. 

Pierwszą akcją prowadzoną w tymże zakresie były comiesięczne apele, 
podczas których przyznawano uczniom tytuły Rycerzy Miesiąca, a towa-
rzyszyły temu zróżnicowane pod względem formy i treści, zajęcia. Poprzez 
scenkę „Kto to jest erudyta?” pokazano różnicę między osobą oczytaną, a tą 
która wyrażając swoje zdanie jest zmuszona do używania raczej mowy ciała. 
Następnie w formie „eksperymentów na żywo” bawiono się w samo–dmu-
chający się balon, wulkany i inne doświadczenia próbując, jak na erudytę 
przystało, odkrywać otaczający nas świat. Przed feriami zadbano o bezpie-
czeństwo i poprzez zabawę w odgadywanie sprzętów narciarskich przypo-
mniano sobie jego zasa-
dy.

By uświadomić zna-
czenie ekologii przed-
stawiono scenkę „Życie 
śmieci”, w której wrzu-
cano do rzeki śmieci z 
dopiętą karteczką, na 
której widniał napis z 
czasem ich rozkładu. W 
trosce o zdrowe odży-
wianie zbudowano pira-
midę zdrowia, a w trosce o zdrowy kręgosłup przedstawiono scenkę „Wady 
postawy”. Podsumowaniem było wykonanie choreografii do piosenki „Ko-
cham ją mocno”, a miłość jak na erudytę przystało, wyznawana była książce.

Drugim przedsięwzięciem prowadzonym w ramach innowacji był pro-
jekt „Zaczytani”, gdzie to podczas cyklicznych spotkań klasy I–III wędro-
wały czytelniczo wzdłuż rzeki Wisły i poznawały legendy miast położonych 
nad jej brzegami. Poznano Wisłę, Kraków, Sandomierz i Puławy. W Warsza-
wie zmierzono się z Bazyliszkiem, łapano w sieć Syrenkę, podbierano dukaty 
Złotej Kaczki, a w Toruniu maszyna do robienia pierniczków błyskawicznie 
upiekła czekoladowe przysmaki. Potem już został Gdańsk z rzeźbieniem 
lwów i Bałtyk z wiatraczkiem do robienia soli. Podsumowaniem projektu był 
test erudyty, który wyłonił najlepszych znawców legend i to oni otrzymali 
tytuł Mistrza Erudyty oraz nagrody. 

Być szlachetnym rycerzem i oczytanym erudytą to wielka rzecz.
Halina Raszka
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AZBEST – demontaż, 
utylizacja 

DEKARSTWO – rynny, kominy  
DRENAŻ – kanalizacja 

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

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ  
NA GRÓNIACH

Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca.

Wykopowani ziemnioków
Kopió, kopió, bo łurodzaj:
ziemniok w ziemi złote blyszczy,
zarośnióny trowske wczora
dzisio wpado już do koszy.
Gruby ziemniok i ten drobny
tak się hanej wykuluje,
kiej kopaczek rytm morowy
siłe ludzkó łoznajmuje.
A łod dołu baby wszędzi
coś powiedzó przy kopaniu
jęzore zaglóndnó wszędzie,
bo to nawyk w łobgodaniu:
  „Jak to Hanka, piękno dziywka
  a zowitkó już została
  temu, temu dała pyska–
  małego hósiać musiała.
  Jako hrubo była szpyrka,
  kaj kormika tam zabili,
  że ni mogła wlyź przez dźwiyrka,
  choć lecy co dostowała.
  Też ta swinia była żyrno, 
  ale w chlywku runtowała,
  tako wrzeczenica spórno,
  chlywek często rozwalała.
A Janisko, ten spod Kępki–
nos czyrwóny jako burak,
do gospody dycki prędki
i pyszałek jako kułak.
Galaty na zadku wiszó,
jak na łorstwi powieszóne,
w czornej piękności sie świycó,
jak te brude wyszkorbióne.
  A ta Zuza– to dopiyro!
  Baba mądro, na poziómie,
  jak se chłopka już uzbiyro,
  to nim izbe powyciyro.
  Chodzi pote jak zygarek–
  tak już dobrze nakręcóny;
  a lachutki jak papiórek
  przez wiaterek potróncóny.|
A ten Michoł– to robotny:
szaflik zrobi, kołowrotek,
wydarzóny, prowie złoty,
dłótke dziubnie, w ruch do młotek.
  Zaś Jewisko – ta z Kumory..
  Jak w gospodzie się naprali,
  pizła chłopa, choć morowy,
  że czyrwóno z nosa spadła.
  A pod wole łuzbiyrała: 
  trzasła pote między łoczy
  i do pola zawrzeczszała,
  z kopnioke we dźwiyrze kroczy.”
Wóz już pełny, kónsek pusty–
ziemnioki só wykopane
i pachołek kóńmi ruszył
resztki jeszcze só zbiyrane.
Gęgot gęsi z nieba leci:
głowy dźwigli w stróne 
wrzasku…
Słońce zaszło, już nie śwyci– 
koła skoczó w kamień 
z trzaskiem.

Paweł Szturc

Rzeźbili w drewnie
W dniach 17–20 sierpnia na Skolnitym odbywał się III Między-

narodowy Plener Rzeźbiarski z udziałem artystów z Polski, Czech 
i Słowacji. Tematem tegorocznych prac była rzeka Wisła, co było 
nawiązaniem do obchodzonego właśnie Roku Rzeki Wisły 2017.

W plenerze udział wzięli: Grzegorz Michałek, Artur Szołdra, 
Sebastian Suszka–Kamiński, Ireneusz Wierzba, Anna Urbaniak–Ku-
charska, Čestmír Slíva (Czechy), Jiři Cieslar (Czechy) i Ján Pišoja 
(Słowacja). Przez kilka dni, za pomocą pił mechanicznych i dłut, 
rzeźbiarze tworzyli swoje dzieła w drewnie, a ich popisom artystycz-
nym przyglądali się turyści, mieszkańcy, a także dziennikarze i repor-
terzy. Bardzo ciekawy materiał na temat wiślańskiego pleneru moż-
na było zobaczyć na antenie Suprestacji (http://www.superstacja.tv/
wiadomosc/2017–08–19/rzezbiarze–z–niezwyklym–zacieciem–ple-
ner–artystyczny–z–pila–mechaniczna–w–tle/). Powstałe rzeźby usy-
tuowane zostaną na bulwarze w centrum miasta, wzdłuż rzeki Wisły.

Plener rzeźbiarski został zorganizowany w ramach realizacji pro-
jektu „Wisła i Jabłonków – połączeni przez rzekę”, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go (EFRR) i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk 
Cieszyński – Těšínské Slezsko w ramach Funduszu Mikroprojektów 
Programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska Euroregionu 
Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.

Tadeusz Papierzyński
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„Piknik rodzinny” w Jaworniku
12 sierpnia w Jaworniku odbył się „Piknik rodzinny”. Zarząd 

Osiedla nr 3 zaprosił na niego wszystkich mieszkańców Wisły i prze-
bywających w naszym mieście gości. 

Pierwszą częścią imprezy zawładnęły dzieci, które z dużym za-
angażowaniem brały udział w przygotowanych zabawach i konkur-
sach z nagrodami. Największą atrakcją dla najmłodszych okazało się 
malowanie buzi w fantastyczne wzory: pieski, kotki, motylki i co 
sobie dziecko zażyczyło. Nieodzownym elementem pikniku był wóz 
strażacki udostępniony przez OSP Wisła Jawornik, który był licznie 
odwiedzany przez dzieci oraz dorosłych. Cały piknik przebiegł w ra-
dosnej atmosferze, dorośli kibicowali milusińskim, oraz miło spędzili 
czas z sąsiadami i znajomymi. Gdy dzieci poszły spać, uczestnicy 
kontynuowali zabawę taneczną do późnych godzin nocnych. 

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie, dobrą zabawę 
oraz pozytywne nastawienie. Już dziś zapraszamy na przyszłoroczny 
piknik, na którym nie zabraknie nowych atrakcji. Nad całością impre-
zy czuwała przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 3 Aniela Niemczyk 
wraz z członkami, oraz radnym Stanisławem Cieślarem, za co rów-
nież dziękujemy.

Jeżeli ktoś z Państwa ma uwagi i fajne pomysły odnośnie pikniku, 
jesteśmy do dyspozycji pod numerem telefonu: 600 479 908. Zarząd 
Osiedla nr 3 w Jaworniku dziękuje serdecznie sponsorom, którymi 
byli: Urząd Miejski w Wiśle, Wiślańskie Centrum Kultury, Pan Ro-
man Pilch – „Wyczarowane z drewna”, Pan Władysław Pilch – „Wi-
ślanka”, Pani Iwona Słowiok – sklep „Odido”, Pan Adam Pierzchała 
– „Wis–Gaz”. Ogromne podziękowania wszystkim, którzy pomagali 
w organizacji pikniku, a nie zostali wymienieni.             Jola Richter

 

Lato z Filharmonią 
15 sierpnia w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny od-

było się kolejne spotkanie „Lato z Filharmonią”. Tym razem wystąpi-
li: Naira Ayvazyan, Tomasz Białek oraz orkiestra dęta pod kierowni-
ctwem Władysława Mołdrzyka. Zgormadzeni melomani wychodzili 
z koncertu zadowoleni i zachwyceni poziomem, jaki zaprezentowali 
artyści na scenie.           Marlena Fizek

SŁONECZNA DZIECINADA
15 sierpnia na deptaku w Wiśle bawiliśmy się wspólnie z Rupher-

tem i Rico, którzy zabrali nas w podróż ze „Słoneczną dziecinadą”. 
Wszyscy uczestnicy zabawy, zarówno dzieci jak ich opiekunowie 
świetnie się bawili. Była zabawa taneczna, ale nie zabrakło także ko-
lorowych konfetti, czapeczek, magicznych okularów czy malowania 
włosów sprayami.           Marlena Fizek
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STARTY WIŚLAN W FIS  
GRAND PRIX

W sierpniu kontynuowano zawody z cyklu FIS Grand Prix w 
skokach narciarskich. 12 sierpnia na skoczni K–95 we francuskim 
Couchervel Piotr Żyła zajął 6. miejsce (255,4 pkt. – 124 i 128 m). 
Zwyciężył Dawid Kubacki (274,2 pkt. – 133,5 i 127 m). Kolejne 
zawody rozegrano w dniach 26–27 sierpnia w japońskiej Hakubie. 
Pojechała tam jednak kadra B, w której startuje Aleksander Znisz-
czoł. Zawodnik WSS Wisła w pierwszym konkursie zajął 28. (225,0 
pkt. – 119,5 i 117,5 m), a w drugim 22. miejsce (186,6 pkt. – 116,5 
i 115,0 m). Dwukrotnie zwyciężał reprezentant gospodarzy Junshiro 
Kobayashi (272,4 pkt. – 130,0 i 125,5 m oraz 244,8 pkt. – 130,0 i 
126,5 m). Liderem klasyfikacji generalnej FIS Grand Prix pozostał 
Dawid Kubacki.             (luki)

INAUGURACJA SEZONU  
LIGOWEGO

6 sierpnia piłkarze WSS Wisła zainaugurowali ligowy sezon 
2017/18. Niestety była to inauguracja nieudana. Wiślanie przegrali w 
hicie kolejki 2:3 z MRKS Czechowice–Dziedzice. Gole dla naszej dru-
żyny zdobyli Damian Stawicki i Szymon Płoszaj. Podopieczni trenera 
Tomasza Wuwra stworzyli z rywalami bardzo ciekawe widowisko, 
jednak jak przyznał szkoleniowiec WSS–u „wygrał zespół lepszy”.

Kolejny ligowy mecz drużyna z Wisły rozegrała 12 sierpnia. W 2. 
kolejce WSS zremisował na własnym obiekcie z Pasjonatem Danko-
wice 1:1. Gola dla naszej drużyny strzelił Bartłomiej Rucki. Z kolei 
19 września sposób na naszą drużynę znalazła Koszarawa Żywiec. W 
meczu 3. kolejki wiślanie ulegli na wyjeździe rywalom 1:2. Gola dla 
naszej drużyny zdobył Szymon Płoszaj.

Ostatnim meczem ligowym w minionym miesiącu był pojedynek 
ze Spójnią Zebrzydowice. Po słabszym starcie w rozgrywkach, 26 
sierpnia nasza drużyna w końcu się przełamała i w efektownym stylu 
pokonała „Kolejarzy” 6:0. Po 2 gole na swoje konto zapisali Szymon 
Płoszaj i Dariusz Juroszek, a po 1 trafieniu dorzucili Dariusz Rucki i 
Damian Stawicki.

Na koniec sierpnia zespół WSS Wisła zajmował 10. miejsce w 
tabeli ligi okręgowej z dorobkiem 4 punktów i bilansem bramek 10:6.

W przerwach między zmaganiami ligowymi ekipa trenera Toma-
sza Wuwra walczyła w Pucharze Polski. 15 sierpnia w Simoradzu ro-
zegrano mecz fazy wstępnej drugiej rundy PP na szczeblu Podokręgu 
Skoczów, w którym obrońcy trofeum, czyli nasz zespół zmierzył się 
z FC Blaszok. Wiślanie wygrali 4:3 po dogrywce po trzech bram-
kach Szymona Płoszaja i jednym trafieniu Mateusza Tomali. Z kolei 
23 sierpnia rywalem WSS–u na Jonidle była czwartoligowa Kuźnia 
Ustroń. Ku radości naszych kibiców w Derbach Beskidów lepsi oka-
zali się wiślanie i pokonali rywali zza miedzy 2:1 po golach Szymona 
Płoszaja i Dariusza Ruckiego. Dzięki temu WSS awansował do ko-
lejnej rundy tych rozgrywek na szczeblu lokalnym.

19 sierpnia sezon 2017/18 zainaugurowali młodzi piłkarze WSS 
Wisła, prowadzeni przez trenera Kamila Kotrysa. W dwumeczu z 
Błyskawicą Drogomyśl trampkarze przegrali walkowerem 0:3, a ju-
niorzy wygrali 5:1 (Tomasz Cieślar 2, Waldemar Szarzec 2, Mateusz 
Cieślar). Natomiast 27 sierpnia w dwumeczu z LKS–em Kończyce 
Małe trampkarze wygrali 7:5 (Gabriel Boś 3, Kacper Kiraga 3, Łu-
kasz Zioła), a juniorzy 5:0 (Waldemar Szarzec 2, Tomasz Cieślar 2, 
Mateusz Cieślar). Na koniec sierpnia trampkarze zajmowali w tabeli 
III ligi 5. lokatę z dorobkiem 3 oczek i bilansem bramek 7:8, nato-
miast juniorzy byli liderami tabeli z dorobkiem 6 punktów i bilansem 
bramek 10:1.           (luki)
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SPORTOWY KALEJDOSKOP

Wiślanie w Bike Atelier MTB Maraton 
20 sierpnia trójka zawodników z Wisły wystartowała w zawodach Bike Atelier MTB 

Maraton. Rywalizacja toczyła się w miejscowości Psary, a nasi cykliści wystartowali na 
dystansie Hobby (25 km). 

Najszybciej spośród wiślan trasę pokonał Mikołaj Ryncarz (czas: 01:00:19), zajmując 18. 
miejsce w kategorii Open i stając na 2. stopniu podium w grupie M 16–18. Janusz Gomola 
(czas: 01:07:59) zajął 72. miejsce, a w kategorii M 40–49 był 20. W tej samej grupie wiekowej 
startował również Adam Pilch (czas: 01:09:53), zajmując 96. pozycję, a 26 w kategorii M 
40–49. – Mimo ciężkich warunków pogodowych zawody były bardzo udane. Mieliśmy dużo 
frajdy z jazdy po błotnistych drogach i ścieżkach – mówią wiślańscy kolarze.                  (luki)

• Michał Czyż dwukrotnie stawał na podium Wakacyjnego Mityn-
gu Lekkoatletycznego, który odbył się 28 lipca w Częstochowie. 
Zawodnik UKS Wisła zajął 2. miejsce pchnięciu kulą juniorów 
młodszych oraz 3. w rzucie dyskiem.

• 30 lipca w Jastrzębiu–Zdroju odbył się piąty w tym sezonie mara-
ton rowerowy z cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2017. W rywa-
lizacji na trasie Hobby (dystans: 26,7 km / przewyższenia 353 m) 
wystartowało czterech wiślan. 25. miejsce zajął Mikołaj Ryncarz 
(6. miejsce w kategorii M–16), 83. był Janusz Gomola (18. miej-
sce w kategorii M–40), 87. Adam Pilch (19. miejsce w kategorii 
M–40), a 245. Michał Piskornik (61. miejsce w M–40). Z kolei na 
dystansie Family 2. miejsce zajął Patryk Nogowczyk.

• 5 i 6 sierpnia w fińskiej miejscowości Hyvinkää koszykarska repre-
zentacja Polski kobiet, przygotowująca się do Letniej Uniwersjady w 
Tajpej, rozegrała dwa spotkania kontrolne z reprezentacją Finlandii. 
Pierwsze zakończyło się wygraną Polek 68:54 (17:3, 14:14, 20:16, 
17:21). Wynik spotkania otworzyła Magdalena Szajtauer, która wy-
korzystała dwa rzuty wolne. Potem wychowanka ISSiR Start Wisła 
punktów już nie zdobyła, ale za to zebrała 8 piłek. Drugi mecz rów-
nież wygrały Polki 72:65 (8:19, 20:14, 21:22, 23:10). Tym razem wi-
ślanka zdobyła 6 punktów, zebrała 11 piłek i zaliczyła 2 asysty. 

• W Trójwsi w dniach 11–14 sierpnia rozegrano wyścig kolarski 
Road Trophy 2017. Patrycjusz Urbanek z Wisły na pierwszym 
etapie (jazda indywidualna na czas) zajął 3. miejsce, na drugim 
etapie był 11., na trzecim 7., ale najlepiej poszło naszemu zawod-
nikowi w ostatnim, czwartym etapie, na którym zajął 2. miejsce, 
a w swojej kategorii wiekowej był 1. Wszystkie etapy wygrał Da-
mian Bartoszek z Katowic, który triumfował w klasyfikacji gene-
ralnej. Wiślański rowerzysta zajął w „generalce” 7. lokatę. 

• Słoweniec Timi Zajc wygrał oba konkursy FIS Cup w skokach 
narciarskich, które rozegrano 12 sierpnia w fińskim Kuopio. W 
pierwszym konkursie nieźle zaprezentował się Bartosz Czyż 
(WSS Wisła), który zajął 5. miejsce. Jego klubowi koledzy zajmo-
wali następujące lokaty: 27. Paweł Wąsek, 31. Kacper Juroszek, 
41. Tomasz Pilch. W drugim konkursie wiślanie plasowali się na 
następujących miejscach: 11. Bartosz Czyż, 13. Paweł Wąsek, 19. 
Kacper Juroszek, 38. Tomasz Pilch.

• 13 sierpnia w Brennej rozegrano V Bieg o Breńskie Kierpce. Ja-
kub Glajcar z Wisły zajął w nim 10. miejsce, a w swojej kategorii   

   wiekowej był 4.

• 15 sierpnia 
w Jastrzębiu 
Zdroju odbył 
się bieg Kyn-
dra Trail. 42. 
miejsce zaję-
ła Katarzyna 
Niemczyk z 
Wisły, która 
w grupie ko-
biet była 12.

• 19 sierpnia w niemieckim Oberwiesenthal zainaugurowano FIS 
Summer Grand Prix w kombinacji norweskiej. W sprincie druży-
nowym (2 x skok + 2 x 7,5 km bieg) 10. miejsce zajęła para Paweł 
Słowiok z Wisły i Adam Cieślar, tracąc do zwycięzców ponad 2 mi-
nuty. Triumfowali Czesi Tomas Portyk i Miroslav Dvorak. Z kolei 
20 sierpnia rozegrano zawody indywidualne w formule Gundersena 
(skok + bieg na dystansie 10 km). Wygrał Austriak Mario Seidl. 
Najlepszy czwórki z Polaków Paweł Słowiok uplasował się na 26. 
pozycji, z kolei Adam Cieślar zakończył zmagania na 28. miejscu.

• Łukasz Adamik rodem z Wisły zajął 8. miejsce w III Ultramarato-
nie Magurskim, który rozegrano 19 sierpnia. Trasę o długości 92 ki-
lometrów z Krempnej przez Chyrową, Ożenną, Wołowiec, Magurę, 
Kolanin do Krempnej najszybciej pokonał Rafał Kot ze Szczytna.

• Udany występ zanotowali zawodnicy WSS Wisła w Pucharze 
Bieszczadów w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej, 
który odbył się 19 sierpnia w Zagórzu. W rywalizacji skoczków 
zwycięstwa odnieśli Wojciech Troszok i Wiktor Szozda, nato-
miast 2. lokaty wywalczyli: Nicole Konderla, Jakub Wantulok i 
Tymoteusz Cienciała. Z kolei w dwubojowych zmaganiach Jakub 
Wisełka był 2., a na najniższym stopniu podium stanęli Nicole 
Konderla i Mikołaj Wantulok. Te rezultaty pozwoliły wiślańskie-
mu klubowi odnieść zwycięstwo w klasyfikacji klubowej.

• 20 sierpnia w słowackiej miejscowości Sihelné odbyły się trzecie 
zawody w zjeździe rowerowym z cyklu Local Series of Downhill. 
W kategorii Full 8. lokatę zajął Marek Goryczka z Wisły.

• W dniach 21–27 sierpnia reprezentacja Polski w koszykówce ko-
biet wzięła udział w 29. Letniej Uniwersjadzie w Tajpej. Wśród 
powołanych kadrowiczek znalazła się Magdalena Szajtauer z 
Wisły, obecnie zawodniczka InvestInTheWest AZS AJP Gorzów 
Wielkopolski (jej statystyki podajemy w nawiasach przy wyni-
kach). W fazie grupowej Polki przegrały z Czeszkami 52:57 (5 
punktów, 13 zbiórek, 2 asysty, 1 blok) i Amerykankami 53:102 (4 
punkty, 8 zbiórek), natomiast pokonały Ugandę 88:57 (8 punktów, 
5 zbiórek, 2 asysty, 1 blok). Podopieczne Teodora Mollova nie 
awansowały do ćwierćfinału i w dalszej fazie turnieju rywalizo-
wały o miejsca 9–16. Po porażce z Argentyną 66:70 (3 punkty, 
5 zbiórek, 3 asysty, 2 bloki), Polkom przyszło walczyć o miejsca 
13–16. W tej rywalizacji najpierw wygrały z Koreą Południową 
79:56 (10 punktów, 9 zbiórek, 1 asysta, 2 bloki), a następnie z 
Chile 66:52 (7 punktów, 9 zbiórek, 4 asysty, 2 bloki), zajmując 
ostatecznie 13. miejsce.

• Joachim Krężelok wygrał konkurs rzutu oszczepem (kategoria 
F55) podczas Międzynarodowych Zawodów Lekkoatletycznych 
Osób Niepełnosprawnych Czech Open, który odbył się 26 sierpnia 
w Ołomuńcu. Zawodnik UKS Wisła w swojej najlepszej próbie 
posłał oszczep na odległość 25 metrów i 84 centymetrów.

• Jakub Glajcar znalazł się w gronie zwycięzców czwartej rundy 
Pucharu Polski w Dogtrekkingu, która odbyła się 26 sierpnia w 
Przesiece. Zawodnik z Wisły, wespół ze swoim pupilem Ver-
tim, triumfował w kategorii mężczyzn na dystansie średnim.

(luki)
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

PUCHAR BESKIDÓW ZA NAMI
Po 28 latach przerwy powrócono do rywalizacji w Pucharze 

Beskidów, który rozgrywany był w ramach Letniego Pucharu Kon-
tynentalnego w skokach narciarskich. Arenami zmagań skoczków 
były: Szczyrk, Wisła i Frensztat.

 Pierwsze zawody, rozegrane 18 sierpnia na skoczni Skalite, zdo-
minowali reprezentanci Polski, którzy stanęli na dwóch najwyższych 
stopniach podium. Zwyciężył Aleksander Zniszczoł, który po sko-
kach na odległość 99 oraz 100,5 metra (nota 250,8 pkt.) o pół punktu 
pokonał Klemensa Murańkę (97,5 i 101 m). Podium uzupełnił Sło-
weniec Miran Zupancic, który do zwycięzcy stracił 3 punkty (95,5 
i 101,5 m). 

Tuż za podium uplasował się Aleksander Zniszczoł. Wiślanin 
skoczył na odległość 128,5 i 127 m, uzyskując notę 272,6 pkt. – Cie-
szę się ze swoich skoków, bo były bardzo dobre. Skaczę cały czas 
regularnie, forma idzie do przodu, więc jestem zadowolony ze swoich 
startów. Dobre skoki mnie motywują i utwierdzają w przekonaniu, że 
idę w dobrym kierunku. Z drugiej strony trochę szkoda, że nie uda-
ło się w Wiśle stanąć na podium. Zabrakło troszeczkę szczęścia, ale 
czwarte miejsce też mnie cieszy. Do Frensztatu jadę powalczyć o ko-
lejne dobre miejsce – powiedział po konkursie Aleksander Zniszczoł.

Podczas zawodów w Wiśle lokaty w czołowej „30” zajęli także 
dwaj inni wiślanie. 21. był Bartosz Czyż, a 28. Paweł Wąsek.

Finał Pucharu Beskidów odbył się 20 sierpnia w czeskim Fren-
sztacie. Triumfował Maximilian Steiner z Austrii, który za skoki na 
odległość 101 i 99 m uzyskał notę 245,4 pkt. Drugie miejsce zajął 
Andreas Schuler (99,5 i 103 m), tracąc do zwycięzcy 1,3 pkt. Skład 
podium z notą 240,3 pkt. uzupełnił Klemens Murańka (99 i 98 m), 
który triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Beskidów. Alek-
sander Zniszczoł zajął 14. lokatę, a Bartosz Czyż był 32. Olek w kla-
syfikacji generalnej Pucharu Beskidów zajął 5. miejsce.            (luki)

– Konkurs był dosyć trudny, ale oddałem dobre skoki i jestem z 
nich naprawdę zadowolony. Każdy skok, począwszy od tego trenin-
gowego do tego finałowego, był poprawy – ocenił konkurs zawodnik 
WSS Wisła. – Nie wiem, czy się spodziewałem, że mogę tutaj wygrać. 
Nie skupiałem się na tym, chciałem tylko oddać swoje dobre skoki. 
Podszedłem do zawodów z mocną głową, bo na treningach dobrze ska-
kałem i wiedziałem, że stać mnie na wysoką lokatę – dodał wiślanin. 

W konkursie w Szczyrku wystartowało w sumie 11 reprezentan-
tów Polski. W czołowej „10” znalazł się jeszcze Bartłomiej Kłusek, 
który był 6. Dobry wynik osiągnął również Bartosz Czyż z WSS Wi-
sła, który zajął 12. lokatę. Trzeci z wiślan Paweł Wąsek uplasował 
się na 43. miejscu.

Dzień później, 19 sierpnia, skoczkowie rywalizowali na skoczni 
im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Najlepszy okazał się repre-
zentant Słowenii Miran Zupancic, który po skokach na odległość 127 
oraz 130,5 metra (nota 279,9 pkt.) stanął na najwyższym stopniu po-
dium. Drugie miejsce wywalczył Klemens Murańka. Polak skoczył 
128 oraz 130,5 metra i tym samym do triumfatora stracił 1,2 punktu. 
Podium zawodów uzupełnił Włoch Alex Insam (129,5 i 128 m), tra-
cąc do zwycięzcy 6,1 punktu.
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KALENDARIUM IMPREZ
9 września (sobota) – II Zjazd Wisełków – Ranczo Cieńków
9–10 września (sobota–niedziela) – Turniej Tenisa „Wisła 

Open 2017” – korty tenisowe w centrum (za rzeką)
16 września (sobota) – Puchar Polski w Dogtrekkingu – Plac 

Hoffa (start)
22–23 września (sobota–niedziela) – 63. Rajd Wisły – Plac 

Hoffa (start i meta), OS Kozińce
23 września (niedziela) – Spektakl „Róża dla Kolombiny” – 

Villa Rubinstein
28 września (czwartek) – Dzień Głośnego Czytania – Miejska 

Biblioteka Publiczna
1 października (niedziela) – VIII Beskidzki Zlot Pojazdów Za-

bytkowych – Plac Hoffa
7 października (sobota) – Piknik Spadochroniarski – Park 

Kopczyńskiego
7–8 października (sobota–niedziela) – Od Tyrolu po Beskidy 

– Plac Hoffa (pod namiotem)
6–8 października – AKCJA „WISŁA ZA POŁOWĘ”  

(wot.wisla.pl)

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

sca imprezy

– 4 sierpnia na ul. Cieńków zatrzymano mieszkańca Wisły, który 
prowadził Opla Zafirę pod wpływem alkoholu. Pomiar wykazał ok. 2,2 
promila.

W nocy z 11 na 12 sierpnia w centrum Wisły dokonano włamań do 
trzech punktów gastronomicznych. Z jednego złodzieja wypłoszył alarm, 
natomiast z dwóch pozostałych złodziej buchnął gotówkę i dokumenty. 
Straty oszacowano na ok. 9 tysięcy złotych.

– 16 sierpnia wpadł mieszkaniec Istebnej, który prowadził pojazd pod 
wpływem środków odurzających. Zatrzymano go na ul. 1 Maja.

– 22 sierpnia w jednym z barów w Wiśle Czarne dokonano kradzieży 
mienia w postaci gotówki (ok. 600 złotych). Sprawca, który jest mieszkań-
cem naszego miasta, został zatrzymany.
We współpracy z Zastępcą Komendanta KP Wisła Tomaszem Domagałą

opracował Łukasz Bielski

24 lipca, z okazji Święta Policji, awans otrzymało pięciu wiślańskich 
funkcjonariuszy: Jarosław Wałach (na stopień starszy aspirant), Jan Kacz-
marzyk (na stopień młodszy aspirant), Arkadiusz Szlauer (na stopień sier-
żant sztabowy), Przemysław Badorf (na stopień starszy sierżant) i Kamil 
Kolankowski (na stopień starszy posterunkowy). Gratulujemy!


