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Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

Piłkarze WSS Wisła po raz trzeci pod rząd wywalczyli Pu-
char Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie. 

Nasi futboliści pokonali 3:1 Błyskawicę Drogomyśl i awan-
sowali na szczebel wojewódzki rozgrywek. Więcej na str. 22

TRZECI Z RZĘDU TRIUMF WIŚLAN
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gdyż w innym wypad-
ku Starostwo Powiato-
we nie zatwierdzi no-
wej organizacji ruchu, 
a potem nie dokona jej 
odbioru. 

Do tego wszystkiego 
dochodzi jeszcze kwe-
stia bezpieczeństwa, 
która w tym wypadku 
jest najważniejsza. Na 
drogach, które mają nie-
wystarczające oznakowanie, często dochodzi do sytuacji 
konfliktowych, dlatego, by uniknąć tego typu zdarzeń, lub 
zminimalizować ich ilość, wprowadza się organizację ru-
chu, z którą wiąże się również nowe oznakowanie. Jestem 
przekonany, że wprowadzane zmiany przyczynią się do 
wzrostu bezpieczeństwa na naszych drogach.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła 
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SŁOWO OD BURMISTRZA
W ostatnim czasie na terenie naszego miasta przybyło 

znaków drogowych. Zauważają to nasi mieszkańcy i go-
ście, dlatego chcę wyjaśnić, że jest to podyktowane odgór-
nymi przepisami prawa, a także troską o bezpieczeństwo.

W związku z powyższym pojawiły się zarzuty o nie-
gospodarności władz miasta, że środki są wydatkowana 
bezzasadnie. Te zarzuty są chybione, gdyż działania po-
legające na zmianie oznakowania na naszych drogach są 
wynikiem zmieniających się przepisów prawa. W Wiśle 
większość dróg nie ma aktualnej organizacji ruchu, zgod-
nej z obowiązującymi, odgórnymi wymogami, dlatego 
obecnie gmina Wisła regularnie aktualizuje na poszcze-
gólnych ulicach organizację ruchu. Rocznie dokonujemy 
kilku takich aktualizacji. Procedura wygląda następująco 
– nasz samorząd zleca wyspecjalizowanej w tym zakresie 
firmie opracowanie projektu organizacji ruch dla konkret-
nej drogi, a następnie trafia on do zaopiniowania przez 
odpowiednią komendę Policji. W przypadku wydania 
pozytywnej opinii, starosta powiatowy, jako organ za-
rządzający ruchem (formalnie odpowiada za organizację 
ruchu na drogach powiatowych i gminnych), zatwierdza 
projekt. Po jego zatwierdzeniu gmina wprowadza nowe 
oznakowanie, zgodnie z projektem i ponosi tego koszty. 
Naturalnie wszystko musi być zgodne z przepisami pra-
wa. Oczywiście staramy się, by projekty zawierały jak 
najmniejszą ilość znaków, jednak wspomniane przepisy 
narzucają pewne wymogi, które muszą być spełnione, 
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Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 – wejście od strony par-
ku) 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!

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.  
Zapraszamy!

Z prac Rady Miasta Wisła
W kwietniu podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta Wisła podej-

mowano następujące tematy i zagadnienia:
– analiza sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprawozdania 
z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz informa-
cja na temat pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych,

– analiza sezonu zimowego wraz z wyciągnięciem wniosków,
– WOT – plan merytoryczny działania  na 2018 rok,
– kompleksowy system odbioru odpadów komunalnych z gospo-

darstw domowych i przedsiębiorstw,
– rozpatrywanie skarg i wniosków,
– kontrola regulacji stanu prawnego dróg gminnych.
Sesja Rady Miasta odbyła się 29 marca. Głównymi tematami obrad 

były: program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt (12 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymują-
cy się”), analiza realizacji uchwał podjętych w roku 2017 (13 „za”, 1 
„wstrzymujący się”) oraz analiza realizacji wniosków podjętych w roku 
2017 ((13 „za”, 1 „wstrzymujący się”). Wszystkie ww. informacje zo-
stały przyjęte.

Podczas sesji Radni głosowali nad uchwałami:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (14 

„za” – jednogłośnie),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2018 (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2018 (jednogłośnie),
– w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– zmieniającą Uchwałę Nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisła 

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

– zmieniającą Uchwałę Nr XXXI/465/2013 Rady Miasta Wisła z 
dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmioto-
wych w podatku (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z 
31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 
27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych sta-
wek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w dro-
dze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),

– zmieniającą Uchwałę Nr XXXVII/506/2018 Rady Miasta Wisła 
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Po-
wiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont stanowiącej drogę 
powiatową ulicy Czarne w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu 
(jednogłośnie),

– w sprawie podziału Gminy Wisła na okręgi wyborcze oraz ustale-
nia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okrę-
gu (jednogłośnie),

– w sprawie podziału Gminy Wisła na obwody głosowania i ustale-
nia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
(jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Miejskiego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii za rok 2017 (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Miejskiego Pro-
gramu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
2017 rok (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. przyjętego uchwałą Nr 
XXXVI/487/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 21 grudnia 2017 roku w 
sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2018 rok (jednogłośnie),

– w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na 
terenie Gminy Wisła (13 „za”, 1 „przeciw”),

– w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i 
opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkol-
nego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przed-
szkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/514/2018 Rady Miasta 
Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofi-
nansowania ze środków budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwa-
nia azbestu z terenu gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w latach 2018–2032 (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na wy-
najem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle z przeznacze-
niem na działalność niepublicznego przedszkola (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/431/2017 Rady Miasta Wi-
sła z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ogranicze-
nia niskiej emisji dla Miasta Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw opracowania 
zmiany Statutu Miasta Wisła (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”).

 Ponadto podczas obrad Rada Miasta Wisła udzieliła odpo-
wiedzi na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Radomsku 
oraz wezwanie do usunięcia naruszeń prawa poprzez zmianę uchwały 
Nr XXXVIII/598/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2014r. w 
sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru miasta Wisły z wyłączeniem niektórych terenów.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Budżet 2018 z innej perspektywy
Dochody – część 3 – Środki z budżetu 

państwa

Realizacja zadań rządowych 
zleconych gminie do realizacji

Środki z budżetu państwa w latach 2014–2018

Realizacja zadań
w części dotowanych przez rząd

Współfinansowanie 
zadań centralnych

przez gminę

„Umiem pływać  
– Pływam na medal!!!” 

W marcu 2018 roku po raz kolejny rozpoczęła się realizacja 
projektu pn.: „Umiem pływać – Pływam na medal!!!”. Miasto 
Wisła otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środ-
ków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projek-
tu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie łącznie 
200 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich ucz-
niów klas III wiślańskich szkół podstawowych – łącznie 108 ucz-
niów. Uczniowie podzieleni będą na 10 grup, a dla każdej grupy 
przewidzianych jest 20 godzin lekcyjnych zajęć nauki pływania. 
Zajęcia odbywać się będą na trzech basenach – na basenie DW 
Beskidy, basenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich „Start” 
oraz na basenie Hotelu Stok. Zajęcia nauki pływania będzie pro-
wadziła grupa wykwalifikowanych instruktorów. Na zakończenie 
zajęć zostanie dokonana ocena osiągniętych efektów i poziomu 
opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Nauka 
pływania oraz dojazdy są bezpłatne dla uczestników. W realiza-
cji projektu pomagać będą opiekunowie (rodzice i nauczyciele) 
wskazani przez poszczególne szkoły.

Barbara Szalbot – Dyrektora MZEAS w Wiśle

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Wraz z nadejściem cieplejszych dni rozpoczął się czas wio-

sennych porządków w obrębie naszych posesji. Przypominamy 
właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych od-
padów (liści, traw, drobnych gałęzi). Straż Miejska przypomina, 
że praktyka wiosennego wypalania jest procederem nielegalnym. 
Wypalanie traw i innych pozostałości roślinnych (gałęzie, liście) 
jest wykroczeniem i może skutkować  grzywnami do 500 zł.

Informuję, że nasza świadomość o skutkach szkodliwości spa-
lania odpadów jest coraz większa, więc ilość telefonów i zgłoszeń 
do Straży Miejskiej w sprawie podjęcia interwencji rośnie. Przy-
pominam, iż zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Wisła, odpady zielone ule-
gające biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone w 
workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie 
z harmonogramem wywozu. Istnieje również możliwość dowozu 
we własnym zakresie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (oczyszczalnia 
ścieków), który jest czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzi-
nach 6.00–17.00 oraz soboty w godzinach 8.00–15.00. Przywożąc 
w/w odpady do PSZOK należy okazać identyfikator z nadanym 
numerem ewidencyjnym. 

Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń o psach bez opieki.  
W celu usprawnienia naszych działań prosimy właścicieli czwo-
ronogów, aby informowali nas o wszelkich przypadkach zaginięć 
ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powiązać zabłąkanego 
psa z jego właścicielem. Ponadto od początku roku odnotowaliśmy 
wiele przypadków zagryzienia saren przez psy, tak więc prosimy o 
przekazywanie informacji dotyczących psów bez opieki. W takich 
przypadkach, wskazując właściciela czworonoga, nie możemy trak-
tować tego faktu jako donosicielstwa, ale jako inwestycję w nasze 
bezpieczeństwo. Na razie psy atakują zwierzynę leśną, ale…

Informuję również, że w kwietniu planujemy przeprowadzić 
kontrole obiektów noclegowych i restauracji w zakresie regular-
ności wywozu odpadów powstałych w wyniku prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle
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Wisła na targach 
W lutym i marcu przedstawiciele Gminy Wisła promowali ofertę 

naszego miasta na kilku targach turystycznych w kraju. W dniach 23–
25 lutego miasto Wisła kolejny rok z rzędu wystawiało się na stoisku 
Śląskiej Organizacji Turystycznej podczas Międzynarodowych Tar-
gów Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu, natomiast w dniach 
16–18 marca uczestniczyło w Targach Regionów Turystycznych „Na 
styku kultur” w Łodzi. 

Wisła na wspólnym stoisku z Beskidzką 5 oraz Powiatem Cie-
szyńskim zapraszała do odwiedzenia regionu w najbliższym sezonie 
letnim. Oferta cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem, stoisko na-
szego miasta przez te targi odwiedziło kilkaset osób. 

Z kolei pod koniec minionego miesiąca, w dniach 23–25 marca 
Wisła promowała się na kolejnych Międzynarodowych Targach Tu-
rystycznych „GLOBalnie” w Katowicach, gdzie również prezento-
wała swoją bogatą ofertę.         (luki)

CO Z TYMI KULIGAMI?
W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiło się dra-

matyczne wydarzenie, jakie miało miejsce podczas jednego z kuli-
gów organizowanych w Wiśle Czarnem. Mianowicie po zakończeniu 
jednego z przejazdów padł koń, ciągnący sanie. W trosce o zdrowie 
zwierząt, a także, by uniknąć podobnych sytuacji, które niekorzyst-
nie wpływają na wizerunek całego miasta, burmistrz Tomasz Bujok 
wraz z Nadleśnictwem Wisła i Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
postanowili zareagować i zorganizować spotkanie z osobami organi-
zującymi kuligi w Wiśle i Istebnej.

Spotkanie odbyło się 7 marca w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Wiśle. Na spotkaniu omówiono założenia do utworzenia regula-
minu przewozów konnych na terenie miasta Wisła i Nadleśnictwa 
Wisła. Wśród nich znalazły się m.in. zapisy o:
–  ustaleniu czasu pracy konia (12 godzin w ciągu dnia, w tym przerwy 

– 1 godzina w całości, 3 godziny w ciągu całego dnia i kilka przerw 
po kilkanaście minut), tak aby czas pracy konia wynosił 8 godzin,

–  harmonogramie przeprowadzania badań weterynaryjnych zwie-
rząt (sprawdzenie dobrostanu zwierząt, czy nie są przeciążane), w 
celu dopuszczenia konia do pracy,

–  zasadach kultury osobistej furmanów,
–  ustaleniu maksymalnej ilości osób przewożonych na kuligu, 
–  kwestii sprzątania za zwierzętami,
–  zakazie przewożenia osób na saniach po asfalcie,
–  wprowadzeniu tzw. „Karty pracy” (powinna zawierać: dane konia – 

nr paszportu, imię; godziny pracy – czas rozpoczęcia, zakończenia, 
przerwy; ilość przewożonych osób; czas karmienia; czas pojenia),

–  zasadach postępowania w przypadku np. padnięcia konia (wezwa-
nie weterynarza!).
Drugie spotkanie na ten temat, z udziałem władz Gminy Wisła, 

przedstawiciela Nadleśnictwa Wisła i Powiatowego Lekarza Wetery-
narii odbyło się 13 marca. Zostały na nim doprecyzowane szczegóły 
projektu wspomnianego wyżej regulaminu przewozów konnych, któ-
re teraz będą przekazane organizatorom kuligów do zapoznania się 
oraz ewentualnego wniesienia uwag. – Cieszę się, że inicjatywa stwo-
rzenia takiego regulaminu i jego późniejsze egzekwowanie wyszło 
od samych właścicieli koni, którzy organizują kuligi. To pokazuje, 
że wszystkim nam leży na sercu dobro zwierząt, a nie jak próbuje 
się to przedstawiać opinii publicznej tylko niektórym – podsumowuje 
Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.        (luki)

PIĘKNIEJĄ BRZEGI WISŁY
Porządkowanie brzegów Wisły na terenie naszego miasta trwa! 

Kolejny odcinek rzeki został odsłonięty, dzięki zabiegom pielęg-
nacyjnym, prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 
„Wody Polskie” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwi-
cach oraz Gminę Wisła.

– Dzięki naszym staraniom i dobrej współpracy z RZGW w Gli-
wicach kontynuujemy działania, zmierzające do uporządkowania 
brzegów Wisły. Plaże, które powstają nad rzeką wyglądają estetycznie 
i z pewnością przypadną do gustu turystom i mam nadzieję naszym 
mieszkańcom, ponieważ wielokrotnie zwracali się z takimi wnioskami 
na zebraniach osiedlowych.– mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Obecnie porządkowany jest teren wzdłuż Wisły na Nowej Osa-
dzie. Prace są prowadzone na odcinku od mostu na Oazie do mostu 
przy Hotelu Polonia. Oczyszczane są również tereny przyległe do uli-
cy Wodnej. – W kolejnych latach porządkowane będą kolejne odcin-
ki wałów Wisły – zapewnia burmistrz i dodaje, że samorząd zamierza 
niektóre plaże urządzić w taki sposób, by były dobrym miejscem do 
wypoczynku nad wodą.             (luki)
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Wieści z biblioteki 

27 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne 
spotkanie grupy dyskusyjnej. Tym razem tematem spotkania były 
karczmy, gospody i restauracje w Wiśle. Zastanawiano się jaką 
rolę w środowisku wiślan pełniły te lokale i jak w miarę rozwoju 
miejscowości zmieniała się ich funkcja. 

Omawiany temat podzielono na trzy okresy: do 1919 r., okres 
międzywojenny oraz okres powojenny. Omawiając każdy z wyżej 
wymienionych okresów poruszono stosunek ówczesnych władz 
gminy do problemu wyszynku (sprzedaży alkoholi) oraz skutków 
społecznych związanych ze spożywaniem alkoholu. Ustalono 
ilość gospód, karczm, restauracji oraz ich lokalizację. Częściowo 
udało się uzyskać informację o ich właścicielach lub kierowni-
kach. Należałoby podjąć próbę spisania historii powstania i dzia-
łalności poszczególnych gospód, jako ważnego czynnik życia spo-
łeczeństwa wiślańskiego. 

Jerzy Kufa

Biblioteka poleca
Lesley Lokko, Miłość i wojna, Wydaw-

nictwo Świat Książki, Warszawa 2018.
Lexi Sturgis to kobieta w męskim świecie, korespondent-

ka wojenna, która specjalizuje się w relacjonowaniu konfliktów 
zbrojnych z najbardziej niespokojnych regionów świata. Kiedy 
młoda Brytyjka pracująca dla organizacji Lekarze bez Granic, 
podczas Arabskiej Wiosny zostaje porwana w Egipcie, Lexi zo-
staje rzucona w podróż, która całkowicie zmieni jej życie. Dopro-
wadzi ją do świata, w którym nikt nie jest taki, jak jej się wydaje, a 
groźba czai się w każdym zakątku. Pełne pasji i sekretów losy kil-
ku rodzin to nowa powieść Lesley Lokko, którą warto przeczytać!

Piotr Zychowicz, Skazy na pancerzach, Wydawnictwo Dom 
Wydawniczy Rebis, Poznań 2018.

„Nie ma wątpliwości, że Żołnierze Wyklęci dzielnie walczyli 
o słuszną sprawę. Nie oznacza to jednak, że wszyscy byli nieska-
zitelnymi bohaterami, jak przekonują brązownicy naszej historii” 
– przekonuje Piotr Zychowicz. Dla wielu czytelników opisane 
na łamach książki drastyczne fakty mogą być szokujące. Prawdzi-
wa historia była jednak bardziej złożona niż patriotyczne, biało–
czerwone czytanki” – pisze autor. Polecamy.

Zofia Stanecka, Basia i tablet, Wydawnictwo Egmont Pol-
ska, Warszawa 2018.

To już trzydziesta książka popularnej serii dla najmłodszych 
ze współczesną bohaterką w roli głównej. Jeśli tylko zechcesz 
Basia – tytułowa postać może zostać najlepszą przyjaciółką two-
jego dziecka i towarzyszyć mu w poznaniu tego, co niezrozumia-
łe, straszne, zabawne. Razem będziecie obserwować dlaczego 
tablet zamiast dostarczyć rozrywki, stanie się kością niezgody w 
rodzinie dziewczynki. Problem cybernałogu i rodzinnych relacji 
wychodzi w tej krótkiej opowieści na pierwszy plan, jednak bez 
zbędnego moralizowania, w sposób wyważony i do przyjęcia. 
Warto zobaczyć ten krótki wycinek z przekroju typowej polskiej 
rodziny. Tym bardziej, że zakończenie jest dosyć zaskakujące. 
Gorąco polecamy!!!               Oprac. MBP Wisła

Sejm w bibliotece
W bibliotece miejskiej można już zwiedzać wystawę „Sejm 

Śląski i Biblioteka Sejmu Śląskiego w dokumentach i fotogra-
fii ze zbiorów Biblioteki Śląskiej w Katowicach”. Ekspozycja 
została przygotowana w ubiegłym roku z okazji 95. rocznicy 
powstania Biblioteki Sejmu Śląskiego. W tym roku w Wiśle 
inauguruje obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Granice odrodzonego państwa polskiego kształtowały się 
jeszcze przez kilka lat po zakończeniu I wojny światowej. Nie-
pewny los Śląska Cieszyńskiego rozstrzygnął się w 1920 roku, 
kiedy został podzielony pomiędzy Polskę i Czechosłowację. Część 
pozostała po polskiej stronie Olzy weszła w skład autonomicz-
nego województwa śląskiego. Ekspozycja, którą można oglądać 
w wiślańskiej bibliotece dotyczy polskich władz wojewódzkich, 
które wywarły wielki wpływ na rozwój Wisły jako miejscowości 
letniego wypoczynku dla mieszkańców Górnego Śląska i odro-
dzonej Ojczyzny. Składa się z 20 plansz i prezentuje najciekawsze 
materiały (rękopisy, fotografie, książki i czasopisma) związane z 
powstaniem Sejmu Śląskiego i Biblioteki Sejmu Śląskiego. Wy-
stawę na podstawie bogatych zbiorów wojewódzkiej Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach przygotowały Barbara Maresz i Elżbieta 
Tyrna–Danielczyk.

Kolejnym wydarzeniem w kalendarzu obchodów 100–lecia 
odzyskania niepodległości będzie projekcja filmu pt. „Z dala 
od orkiestry”. Jest to dokument Rafaela Lewandowskiego opo-
wiadający wielowątkową i niezwykłą historię Zygmunta Lubicz 
Zaleskiego – filozofa, literata i poety, który spędził większość 
swojego życia we Francji. Jak wielu innych działaczy niepodle-
głościowych, zmuszonych do emigracji z powodów politycznych, 
był aktywny „z dala od orkiestry”. Mimo tego miał istotny wkład 
w budowę silnej i niezależnej Polski poprzez kulturę.

Biblioteka w Wiśle zaprasza zarówno na wystawę, jak i pro-
jekcję filmową. Ekspozycję można zwiedzać do 27 kwietnia w 
godzinach pracy biblioteki. Zapraszamy uczniów starszych klas 
oraz wszystkich chętnych do zapoznania się z historią regionu. 
Z kolei film można będzie zobaczyć 19 kwietnia o godz. 16.00. 
Zapraszamy!         (drc)

Wiślańskie gospody i restauracje
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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

Stowarzyszenie Grupa Twórców 
Wiślanie zaprasza!

Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie zaprasza wszystkie 
chętne osoby twórczo zakręcone do wstąpienia do naszego Stowa-
rzyszenia. Oferujemy możliwość własnej samorealizacji, udział w 
wystawach, wernisażach i jarmarkach. Stała wystawa prac w Ga-
lerii u Niedźwiedzia.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Galerii u Niedźwiedzia 
(Dom Zdrojowy, wejście od strony Parku Kopczyńskiego), co-
dziennie od 10.00 do 14.00, latem od 10.00 do 16.00.

Zarząd Stowarzyszenia GTW

Nowoczesny basen
Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Pub-

licznej w Wiśle 27 marca podjęła temat wiślańskiego basenu. Zaj-
mowano się przeszłością i przyszłością kąpieliska, piękną historią 
oraz planami modernizacji. Gościem spotkania był burmistrz mia-
sta Tomasz Bujok.

Burmistrz przedstawił żmudny proces odzyskiwania terenu 
wraz z wyeksploatowanym basenem i plany przywrócenia kąpie-
liska do stanu świetności. W swoim przemówieniu opisał projekt i 
możliwe do realizacji dodatkowe atrakcje. Ta wielka inwestycja to 
spore wyzwanie dla budżetu miasta, dlatego do budowy basenu zo-
stała powołana specjalna spółka pod nazwą Baseny Wisła sp. z o.o., 
której zamiary można zobaczyć na stronie www.basenywisla.pl

Dzieje budowy, postacie architektów i wykonawców inwesty-
cji przed wojną przedstawił Jerzy Kufa, który zgromadził także 
kilkanaście archiwalnych zdjęć. Istnieje już sporo opracowań ty-
czących historii basenu w Wiśle, zwłaszcza jego zabytkowej dziś 
modernistycznej architektury. Dlatego najciekawszą częścią spot-
kania, były wspomnienia o stałych bywalcach kąpieliska, czyli 
letnikach i mieszkańcach Wisły z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Wie-
le rodzin zjeżdżało do Wisły co roku, a na basenie i w restauracji 
królowali nie tylko sportowcy przygotowujący się do zawodów 
w pobliskim „Starcie”, ale także miejscowi tenisiści i brydżyści. 
Barwnych postaci nie brakowało, a oprócz wody wielką popu-
larnością cieszyły się: kino plenerowe, walki w ringu, strzelnica 
(łucznictwo, później strzelectwo) i bilard oraz szachy. 

Archiwalne zdjęcia z budowy basenu w 1931 roku i jego funk-
cjonowania przed wojną można było zobaczyć podczas dyskusji, 
ale część z nich dostępna jest też na stronie Narodowego Archi-
wum Cyfrowego https://audiovis.nac.gov.pl/ Grupa dyskusyjna 
zaprasza na kolejne spotkanie, które odbędzie się 24 kwietnia o 
godz. 16.00 na antresoli biblioteki. (drc)

Koncert nauczycieli
Niebywałą okazją do spotkania z muzyką na najwyższym po-

ziomie był Koncert Nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Cieszynie i Filii w Wiśle. Na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Wiśle 15 marca wystąpili pedagodzy na co dzień kształcący dzieci 
i młodzież Śląska Cieszyńskiego, a zwłaszcza Wisły i okolic. Kon-
cert rozpoczynający obchody 25–lecia powstania Filii PSM w Wiśle 
zabrał słuchaczy w fascynującą podróż do czasów baroku i romanty-
zmu. Wybrzmiały też rytmy bałkańskie i argentyńskie, nie zabrakło 
nostalgicznych ballad, żywiołowej samby, swingu i nastrajających 
jazzowych interpretacji.

Słuchaczy przywitała dyrektor biblioteki Renata Czyż, która przed-
stawiła dzieje koncertów odbywających się niegdyś w Domu Zdrojo-
wym, a sięgających roku 1937, kiedy to w sali głównej miały miejsce 
wykłady Wakacyjnego Instytutu Sztuki. Następnie głos zabrał pełniący 
od 25 lat obowiązki kierownika filii PSM w Wiśle Cezary Drzewiecki 
oraz dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ignacego Paderew-
skiego w Cieszynie Sławomir Machała, który pozytywnie ocenił funk-
cjonowanie wiślańskiej filii. Wśród gości znaleźli się włodarze miasta 

w osobach burmistrza Tomasza Bujoka i sekretarza Sylwestra Folty-
na. Prowadząca koncert Krystyna Pelucha z wielką pasją zapowiadała 
kolejne bloki muzyczne i niezwykłych wykonawców, którzy po raz 
pierwszy mieli okazję wystąpić przed swoimi uczniami i ich rodzica-
mi. Partie solowe wykonali: Beata Drzewiecka – fortepian, Magdalena 
Kania – flet traverso, Teresa Zięba–Janasik – flet, Bronisław Greń – 
klarnet, Paweł Jureczko – gitara, Bartłomiej Kozina – klarnet basowy, 
oraz Kazimierz Waliczek – saksofon. Solistom na fortepianie akom-
paniowała Zuzanna Pradela. W duecie gitarowym wystąpili: Elżbieta 
Machała i Sławomir Machała, zaś trio w składzie: Anastazja Krechut 
– fortepian, Joanna Majcherczyk – wiolonczela i Bartłomiej Kozina – 
klarnet, zaprezentowało muzykę Johannesa Brahmsa.

Piękny koncert z bogatym repertuarem i z udziałem utytułowa-
nych nauczycieli zapewne na długo zostanie w pamięci słuchaczy, 
którzy wypełnili biblioteczną salę po brzegi. Kierownictwu i Gronu 
Pedagogicznemu gratulujemy pięknego jubileuszu oraz życzymy wy-
trwałości i satysfakcji w kształceniu muzycznym młodych talentów.

Monika Śliwkafot
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WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czyn-

ne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa), 
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22 
50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (główny 
budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czaso-
wa: malarstwo Arkadiusza Legierskiego pod tytułem „Na drodze marzeń”.

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. Wystawa: wystawa pisanek wielkanocnych Bożeny Miłoś 
oraz prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” (do 19 kwietnia). 
Wystawa fotografii Aliny Gizy pt. „Miejska Dżungla” (od 24 kwietnia). 
Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Wystawa malarstwa Beaty Sikory–Małyjurek i Roberta Heczko.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w 
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja 
stała (Salvador Dali w Wiśle).

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

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

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

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

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

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

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czyn-
na w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświę-
cona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

„EMOCJA” WZBUDZA EMOCJE
Grupa Teatralno–Kabaretowa „EMOCJA” wystąpiła 15 marca pod-

czas uroczystości Dnia Kobiet w Jastrzębiu–Zdroju Szerokiej, na zapro-
szenie tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich. Grupa przedstawiła pro-
gram typowo kabaretowy, na który złożyły się krótkie scenki satyryczne.

Z bogatego repertuaru „Emocji” stworzono 3 bloki tematyczne, które 
bawiły publiczność przez ponad godzinę. Za swój występ wiślańska gru-
pa zebrała gromkie brawa i owacje na stojąco.

Był to drugi występ wyjazdowy grupy. Pierwszy miał miejsce w 
kwietniu 2016 r. w Istebnej, na zaproszenie tamtejszego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Od 2015 r. „Emocja” współpracuje z Teresą Palion, 
właścicielką restauracji „Olimpia”, gdzie raz w roku prezentowany jest 
nowy program grupy. Kabaretowe spotkania cieszą się popularnością 
nie tylko wśród mieszkańców Wisły. Wszystkim gorąco dziękujemy za 
wspólne spędzanie czasu i zapraszamy na kolejne występy.

Grupa Teatralno–Kabaretowa „EMOCJA” powstała w 2013 r. przy 
Wiślańskim Centrum Kultury. Od początku kierownikiem grupy, jed-
nocześnie reżyserem i choreografem jest instruktor i pedagog teatralny 
Joanna Leszczyńska. Pierwotnie grupę tworzyli: Lidia Forias, Angelika 
Szalbot, Beata Miś i Rafał Martynek. Sukcesywnie dołączały kolejne 
osoby: Barbara Koczwara i Wanda Przybylska oraz Krzysztof Bury. Do 
nielicznego składu dołączyła także młodzieżowa grupa teatralna z daw-
nego gimnazjum wiślańskiego, obecnie uczniowie szkół średnich: Pau-
lina Laskowska, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, Marcin Ol-
szak oraz Dariusz Księżopolski, miłośnik sztuki teatralnej ze Skoczowa.

„EMOCJA” serdecznie zaprasza do współpracy osoby pełnoletnie. 
Próby odbywają się w poniedziałki o godz. 18.00 w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. Najbliższa próba odbędzie się 9 kwietnia 2018 r.

Lidia i Barbara

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ  
NA GRÓNIACH

Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca.

Pieśń wiosny
Spływasz z nieba od słońca ciepłotą 
i na ziemi cuda tworzysz kolorem, 
tu pąk pęka, a kwiat ścieli barwnością, 
też przeplata go trawa różnym wzorem. 
Muszki brzęczą, motyl krąży z lubością, 
zaś ptaszki ciągną nutkę różnym głosem. 
Wiosna, wiosna nam w zachwycie na ziemi, 
tylko łykać i oddychać płucami.  
 Pług orał chudą ziemię z kamieniami,  
            gazda ręką rzucił ziarno z rozmachem; 
 myślą ciesząc się przyszłymi plonami, 
 kurz się niósł za broną włóczącą pędem. 
 Wszystko w koncercie z ptasimi śpiewami, 
 gdzie leciały jedne, po drugie rzędem. 
 A tony wiosnę poruszały miłą, 
 w tym przeszłym czasie i nową godziną. 
Już czereśnie kwitną kwieciem białawo 
jak ślubne panny noszą zapach wiosny; 
obok wysuwa się kwiecie jaskrawo, 
także jest ptactwa śpiew bardzo radosny 
i koniec rozpoczyna się na nowo 
aż do zmierzchu natężony i głośny. 
A blask księżyca przerwie to śpiewanie 
muzyków dziennych, to nocne granie. 
 Wiosna wlewa w serca radosne prądy, 
 roznieca iskry gorącej miłości, 
 następstwem której jest tok uczuć główny 
 i doprowadza do stałej łączności. 
 Czar jest tu prosty, ale zbyt porządny 
 i serca biją tak mocno w świeżości. 
 Jak dwa gołąbki gruchają do siebie, 
 szukając znaku tam w gwiazdach na niebie. 
Już się złączyli w księżycowej wiośnie 
w gaju brzozowym pod warkoczem brzozy, 
a opór liści bije z nich donośnie 
lepkość powietrza przy zbliżeniu głowy. 
Ich pocałunek pali tak radośnie, 
oddech szybki i milczą bez rozmowy. 
Łączą się razem w tej bujnej rozkoszy 
i pozostaje zbliżenie tej wiosny. 
 Świtanie miłe i rosy kroplenie, 
 promyków słońca strzelanie po świecie, 
 o Boże Wielki, któryś jest na niebie  
 rozjaśniasz mocą to przecudne kwiecie. 
 I miłość spływa na człowieczą dolę, 
 do Ciebie westchnie i ból go nie gniecie. 
 Jak zdroje czyste spadają z kaskady 
 i tak się z człowiekiem te troski mają. 
Ciepły deszcz lunie, zieleń się umocni, 
a potem pszczoły brzęczą w kwieciu wszędy; 
nawet trzmiel w kwiatku skrzydełka wymości, 
obok się szwęda jakiś robak nędzny. 
Kukułka kuknie, na swego się złości, 
bo jest w gęstwinie i trochę nadęty. 
Chociaż ptaki małe mózgi mają, 
to się z sobą zawsze dogadają.

Paweł Szturc
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

KRONIKA POLICYJNA

DO ŹRÓDEŁ WISŁY
Wiślański Oddział PTTK po raz piętnasty zorganizował Mię-

dzynarodowy Rajd Narciarsko–Pieszy „Ku źródłom Wisły”. Go-
spodarze, jak co roku, zaprosili do udziału członków KST Čadca 
ze Słowacji oraz KCT Třinec i PTTS–BS z Republiki Czeskiej, 
którzy licznie przybyli na doroczne spotkanie. Finansowo imprezę 
wsparł Urząd Miejski w Wiśle.

Rajd odbył się 24 marca. Meta rajdu, podobnie jak w roku 
ubiegłym, została zorganizowana w Kolybie „Watra” u Anieli i 
Piotra Cieślarów w Wiśle Czarnem. 

Podczas tegorocznego rajdu ustalono trzy trasy:
– Trasa nr 1 (narciarsko–piesza): Kubalonka – Kozińce – 

Nowa Osada – Wylęgarnia – Noclegi Wisła Czarne – Fojtula – 
Biała Wisełka – Kolyba WATRA (dystans 12 km, czas 3,5 h);

– Trasa nr 2 (piesza): Nowa Osada Dom Turysty PTTK – 
Cieńków – Dolina Białej Wiseki – OSP Czarne – kolyba WATRA 
(dystans 6 km, czas 2 h);

– Trasa nr 3 (narciarsko–piesza): Wisła Malinka Pieczki – 
Cieńków Wyszni – Cieńków Postrzedni – OSP Czarne – kolyba 
WATRA (dystans 12 km, czas 4 h).

Na mecie zameldowało się 144 turystów w dobrych humorach 
i z wypiekami na twarzach, co świadczy, że trasy wcale nie były 
takie łatwe. Po krótkim odpoczynku każdy z uczestników mógł 
posilić się w bufecie, gdzie rozdawano porcje żurku z wkładką, 
herbatę, smaczne pączki i drożdżówki, aby zregenerować siły. Or-

Piekarnia nr 1 – K. Szturc, Polysport – Z. Twardowski, Spar – H. 
i Cz. Procner, państwo Zembol – D.H. Małgorzata oraz Nadleś-
nictwo Wisła. Cały rajd zorganizowała grupa członków Oddziału 
PTTK Wisła w składzie: prezes Oddziału PTTK Wisła Helena 
Skorupa, sekretarz rajdu Anna Czyż, kierownik trasy nr 1 Tadeusz 
Leżański, kierownik trasy nr 2 Zbigniew Magnowski, kierownik 
trasy nr 3 Iwona Boś i komandor rajdu Gustaw Czyż.

Wszystkim jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy do uczestni-
ctwa w rajdzie „Ku źródłom Wisły” w przyszłym roku. Do zoba-
czenia!

Gustaw Czyż – Komandor Rajdu

ganizatorzy zadbali również o rozrywkę. Odbyły się konkursy z 
nagrodami: konkurs piosenki i granie na trombicie pasterskiej. W 
konkursach brało udział wielu uczestników rajdu i każdy zdobył 
jakąś nagrodę (słodycze, czapki, koszulki, książki).

Następnie rozdano nagrody główne. Pierwszą nagrodę i puchar 
za najliczniejszą zorganizowaną grupę otrzymała grupa turystów 
KST ze Słowacji pod kierownictwem Antona Opiala, drugą PTTS 
Beskid Śląski w Republice Czeskiej, a trzecią Szkolne Koło Kra-
joznawczo–Turystyczne „Krety” z Nierodzimia, z którego grupę 
po raz kolejny zorganizowała Mariola Kukuczka. Wręczone zo-
stały również nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 
rajdu. Najmłodszymi byli Kacper Pasterny (4,5 lat) i Maksymilian 
Wieczorek (5 lat), którzy otrzymali maskotki, a najstarszym Eu-
geniusz Monczka (87 lat), który z kolei otrzymał ciupagę i album 
przyrodniczy.

Po części oficjalnej organizatorzy rajdu podziękowali wszyst-
kim turystom zapraszając ich do uczestnictwa w kolejnych impre-
zach organizowanych przez Oddział PTTK Wisła. Podziękowania 
zostały również skierowane do wszystkich sponsorów, którzy 
wspierali imprezę swoimi wyrobami i smakołykami, a byli nimi: 
Firma Jur–Gast – F. Juroszek, Piekarnia u Karola – K. Troszok, 
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– 4 marca dokonano umyślnego uszkodzenia parkomatu, 
zlokalizowanego przy ul. Stellera. Sprawca jest nieznany.

– 7 marca w hotelu w centrum miasta jednemu z turystów 
skradziono saszetkę z dokumentami i kartami bankowymi.

– 24 marca, w jednym z ośrodków narciarskich w Nowej 
Osadzie, spalił się budynek gastronomiczny. Okoliczności po-
żaru wyjaśnia Policja.

– Komisariat Policji w Wiśle apeluje do turystów i miesz-
kańców o nie pozostawianie bez opieki i nadzoru sprzętu tu-
rystycznego, a w szczególności markowej odzieży i obuwia, 
gdyż zdarzają się kradzieże właśnie tego typu przedmiotów w 
obiektach noclegowych i schroniskach.

We współpracy z p.o. Komendanta KP Wisła Tomaszem Domagałą
opracował Łukasz Bielski
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Wieści z „Jedynki”
Koniec lutego i marzec w Szkole Podstawowej nr 1 upłynął między 

innymi pod hasłem zmagań sportowych i konkursów przedmiotowych.
9 marca w Głębcach odbył się Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-

wego. Jakub Matuszny przygotował drużynę w składzie: Seweryn Tatara, 
Adrian Wisełka, Wojciech Maziec. Chłopcy zajęli 3. miejsce. Drużyna 
kreatywna uczniów z klasy VII a w składzie: Bartosz Cieślar, Maciej 
Glajcar, Bartłomiej Gocyla, Natan Lazar, Mateusz Mleko, Amelia Wier-
ciszewska i Miron Zakała wzięła udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności „Destination Imagination” we Wrocławiu. W dniach 11–13 
marca mierzyli się z grupami z całej Polski, realizując wyzwanie naukowe. 
Spisali się świetnie, zajmując 6. miejsce w Polsce. Z kolei 15 marca odbył 
się Konkurs Wiedzy Matematycznej „Kangur”, a 16 marca Konkurs Lite-
ratury Fantasy, na których wyniki musimy poczekać.

17 marca w auli Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku–
Białej miał miejsce finał Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola 
Scriptura”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były: Księga 
Estery, Daniela oraz Ezechiela. Oto wyniki uczniów „Jedynki”: Piotr 
Szturc (VI a) – 1. miejsce, Daniel Heczko (VI a), Barbara Konieczny 
(VI b), Karina Stasiak (VII 
a), Joanna Wiencek (VII b) 
– laureaci, Daniel Stasiak 
(V) – finalista. Serdeczne 
gratulacje dla uczniów oraz 
podziękowanie dla rodziców 
za wsparcie, zachętę i wspól-
ne studiowanie Biblii.

Dużym sukcesem może 
pochwalić się Jakub Czyż 
(III e), który został laurea-
tem wojewódzkiego konkur-
su przedmiotowego z fizyki. 
Andrzej Karkoszka (III e) w 
tym samym konkursie dotarł 
aż do finału. Z kolei w zi-
mowej sesji międzynarodo-
wego konkursu „Olimpus” z matematyki cała grupa uczniów trzecich 
klas gimnazjalnych została laureatami. Michał Zawada (III c) otrzymał 
grawerowany dyplom laureata oraz nagrodę książkową, Zuzanna Cie-
ślar (III a) i Jakub Czyż (III e) także zostali obdarowani książkami i 
dyplomami laureatów. Andrzej Karkoszka i Maksymilian Łowczyński 
otrzymali dyplomy laureatów.

22 marca uczniowie klas trzecich: Jonasz Lazar, Szymon Cieślar, 
Wiktor Paluch i Ireneusz Kosek wzięli udział w powiatowym konkur-
sie „Językowy Omnibus”, organizowanym przez Zespół Szkół Ogólno-
kształcących im. P. Stalmacha w Wiśle. Nasi uczniowie zajęli 1. miej-
sce, wygrywając z gimnazjalistami z Istebnej, Goleszowa i Cieszyna.

Nasi uczniowie nie próżnowali także na arenie sportowej. 26 lu-
tego w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego rozegrany 
został turniej o mistrzostwo Wisły szkół podstawowych w piłce koszy-
kowej. Świetnie spisały się nasze zawodniczki, pewnie wygrywając 
swój mecz z ZSP nr 2 w Wiśle Malince oraz w finale, pokonując po 
zaciętej walce drużynę z ZSP nr 1 w Wiśle Głębcach. Tym samym 
dziewczęta z SP 1 zostały mistrzyniami Wisły i awansowały do tur-
nieju międzygminnego, który odbędzie się w Ustroniu. Drużynę w 
składzie: Maja Mitręga, Karolina Kiraga, Nadia Cieślar, Magdalena 
Barabasz, Marta Koenig, Joanna Hanik, Magdalena Pilch, Magdalena 
Bury, Elżbieta Podżorska prowadził Marcin Kotowicz.

Reprezentanci szkoły w składzie Stanisław Boś, Piotr Szturc i Piotr 
Palka zdobyli 3. miejsce w drużynowych mistrzostwach województwa 
w biegach narciarskich, które odbyły się 28 lutego na Kubalonce. To 
wielki sukces naszych biegaczy. Tego samego dnia, ale w Cieszynie, 
odbyły się mistrzostwa powiatu cieszyńskiego w koszykówce chłop-
ców. W turnieju wzięli udział uczniowie klas VII szkoły podstawowej 
i klas gimnazjum z Cieszyna, Górek Wielkich i Wisły. Nasi zawodnicy 
musieli zadowolić się 3. miejscem w powiecie, ale biorąc pod uwagę 
fakt, że sam awans do finałów stał pod znakiem zapytania, ten wynik 

należy uznać za spory sukces. W skład reprezentacji weszli: Robert 
Gomola, Piotr Warski–Sikora, Oliwier Bujok, Krzysztof Czernecki, 
Adrian Wisełka, Michał Pilch, Łukasz Zbroński, Bartłomiej Marekwi-
ca, Seweryn Tatara, Kacper Szlachta, Maciej Szlachta, Kacper Kiraga, 
Tomasz Konieczny, Oliwier Dychus i Mateusz Mleko. Zawodników 
prowadził Marcin Kotowicz. Natomiast 7 marca w Ustroniu miał miej-
sce międzygminny turniej w mini piłce siatkowej dziewcząt. Nasze 
zawodniczki w składzie: Magda Barabasz, Nadia Cieślar, Martyna 
Cieślar, Barbara Konieczny, Joanna Hanik, Maja Mitręga, Aleksan-
dra Gluza, Emilia Raszka, Karolina Kiraga, Magdalena Bury i Marta 
Koenig wywalczyły 3. miejsce. Drużynę prowadził Marcin Kotowicz.

9 marca w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbyły 
się kolejne zawody w ramach Igrzysk Dzieci Szkolnego Związku Sporto-
wego. Tym razem dziewczęta z wiślańskich podstawówek zmierzyły się w 
turnieju o mistrzostwo Wisły w piłce ręcznej. Nasze zawodniczki okazały 
się bezkonkurencyjne i pewnie awansowały do turnieju międzygminne-
go. Skład zwycięskiego zespołu pod kierownictwem Marcina Kotowicza 
to: Sandra Hracka, Magda Barabasz, Nadia Cieślar, Barbara Konieczny, 
Joanna Hanik, Tina Gaglione, Maja Mitręga, Aleksandra Gluza, Emilia 
Raszka, Karolina Kiraga, Magdalena Bury i Marta Koenig. 

12 marca w Cieszynie 
rozegrano finał rejonowy 
Igrzysk Dzieci (rocznik 
2005 i młodsi) w Mini 
Koszykówce, w którym 
zmierzyli się mistrzowie 
powiatów cieszyńskiego i 
pszczyńskiego. W rywali-
zacji dziewcząt reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej nr 
1 w Wiśle pokonała druży-
nę Szkoły Podstawowej nr 
18 w Pszczynie 60:33 Jest 
to pierwszy taki sukces w 
historii występów naszych 
uczennic klas IV–VI w 
rozgrywkach szkolnych. 

Gratulujemy trener Aleksandrze Nosowicz i zawodniczkom! Nas ze-
spół grał w składzie: Magda Barabasz, Sandra Hracka, Karolina Kiraga, 
Agata Martynek, Joanna Hanik, Maja Mitręga, Tina Gaglione, Liliana 
Arsenicz, Elżbieta Podżorska, Barbara Konieczny, Emilia Raszka, Alek-
sandra Gluza, Magdalena Bury i Marta Koenig. Z kolei pływacy naszej 
szkoły świetnie spisali się podczas drużynowych zawodów pływackich, 
które też odbyły się 12 marca, ale na krytej pływalni „Delfin” w Skoczo-
wie. Zarówno nasi zawodnicy jak i zawodniczki zajęli 3. miejsca w swo-
ich kategoriach drużynowo. Najlepiej spisali się: Andżelika Wisełka, 
wygrywając wyścig na 50 m stylem motylkowym, oraz Natalia Cieślar, 
która była 2. na 100 m stylem klasycznym. Pozostali uplasowali się na 
miejscach numer 3 lub 4. W skład reprezentacji weszli: Natalia Cieślar, 
Andżelika Wisełka, Zuzanna Cieślar, Karina Stasiak, Julia Gluza, Mag-
da Barabasz, Marta Konieczny, Karolina Szalbot, Agnieszka Szalbot, 
Piotr Warski–Sikora, Robert Gomola, Oliwier Bujok, Adrian Wisełka, 
Michał Pilch, Seweryn Tatara, Bartłomiej Szarzec, Kacper Szlachta, 
Bartłomiej Marekwica, a uczniów przygotował Marcin Kotowicz.

Oprócz konkursów i zawodów sportowych uczniowie naszej szko-
ły brali udział również w innych aktywnościach. Klasy uczestniczy-
ły w kuligach, młodzież z klas VI i VII zgłębiała wiedzę dotyczącą 
holokaustu, podczas ciekawych i wzruszających wykładów dotyczą-
cych historii prawdziwych osób, które jako dzieci przeżyły zagładę 
Żydów. Klasy I–VI uczestniczyły w spektaklach zaprezentowanych 
przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Dla klas IV–VI została 
przedstawiona inscenizacja powieści Marka Twaina „Książę i żebrak”. 
Uczniowie mogli zobaczyć blaski i cienie życia w różnych sferach, po-
znać historię XVI–wiecznej Anglii oraz uświadomić sobie, jak często 
mylące bywają pozory, przez pryzmat których oceniamy ludzi.

Również Samorząd Szkolny kontynuował swoje działania. Odbył 
się konkurs polegający na doborze w pary bohaterów filmów, książek 
i bajek. Zacne grono zwycięzców to aż 15 osób. Odbyły się także eli-
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Dzień sportów zimowych
21 marca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem 

wraz z opiekunami pożegnali zimę na sportowo. W tym dniu skorzysta-
liśmy z zaproszenia państwa Grażyny i Romana Cieślarów i udaliśmy 
się do Ośrodka Narciarskiego „Złoty Groń” w Istebnej. Uczniowie jeż-
dżący na nartach lub snowboardzie mogli skorzystać za darmo z dużego 
i małego wyciągu, natomiast pozostali spędzili ten czas bawiąc się na 
śniegu oraz zjeżdżając na sankach i „jabłuszkach” z górki obok wyciągu. 
W każdej chwili mogliśmy się też ogrzać w restauracji Akwarium, skąd 
roztacza się piękny widok na cały stok. Po tak aktywnie spędzonym cza-
sie, wszyscy ochoczo skorzystali z pysznego posiłku ufundowanego nam 
przez Radę Rodziców. Wymarzona pogoda, dobre jedzenie i miła atmo-
sfera sprawiły, że był to wspaniały czas spędzony na świeżym powietrzu.

Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, 
aby dzieci mogły skorzystać z tych atrakcji zupełnie za darmo. Państwu 
Grażynie i Romanowi Cieślarom za zaproszenie i ugoszczenie nas na 
„Złotym Groniu”, państwu Joannie i Leszkowi Pilchom za nieodpłatne 
wypożyczenie sprzętu narciarskiego oraz Radzie Rodziców za sfinanso-
wanie posiłku.                 Alicja Pieszka

„Latosi Pogwarki w Białce”  
po raz osiemnasty

23 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył się 
recytatorski konkurs gwarowy „Latosi Pogwarki w Białce”, organi-
zowany już po raz osiemnasty przez bibliotekę szkolną. W tym roku 
do konkursu przystąpiło 16 uczniów z klas II–VI. 

W jury zasiadły: Wanda Przybylska – prezes Stowarzyszenia 
Grupa Twórców Wiślanie, Beata Mendrek – nauczyciel historii oraz 
Alicja Pieszka – nauczyciel języka polskiego i bibliotekarka z SP2. 
Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień jury udało się na naradę, a w 
tym czasie uczniowie zgromadzeni w sali gimnastycznej śpiewali pio-
senki regionalne przy akompaniamencie dyrektor Elżbiety Szajtauer. 
Gdy przyszedł czas na ogłoszenie wyników, okazało się, że 1. miej-
sce zajęła Klaudia Szalbot z klasy III, która tym samym zdobyła pu-
char przechodni, 2. miejsce wywalczyła Lidia Cieślar z klasy III, a 3. 
Natalia Pilch z klasy VI. Jury przyznało także trzy wyróżnienia: dla 
Elżbiety Kuś z klasy VI, Jonasza Cieślara z klasy III i Wiktorii Madzi 
z klasy III. Wszyscy biorący udział w konkursie odebrali dyplomy 
i drobne upominki, natomiast laureaci oprócz dyplomów otrzymali 
także nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Wiśle 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle. 

Przewodnicząca jury Wanda Przybylska przyznała także dwie 
nagrody specjalne (upominki od Stowarzyszenia Grupa Twórców 
Wiślanie). Otrzymały je Klaudia Szalbot za całokształt oraz Ewelina 
Ogrodnik za strój regionalny. Laureaci konkursu będą reprezentować 
szkołę podczas miejskiego konkursu gwarowego, który odbędzie się 
w kwietniu. Mamy nadzieję, że poradzą sobie na nim równie dobrze, 
jak podczas występów w szkole.         Alicja Pieszka

Sukces dzieci z SP2
W dniach 11–13 marca dwie drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 2 

w Wiśle Czarnem, tj. Makiku z klasy V w składzie: Diana Cieślar, Be-
niamin Cieślar, Hania Pilch, Bartek Pilch, Jakub Witucki, Dawid Wiseł-
ka, Wiktoria Wisełka oraz drużyna Gwiazdeczek z klasy III w składzie: 
Gabrysia Gunia, Wiktoria Madzia, Wiktoria Witucka, Klaudia Szalbot, 
Marysia Pilch, Martynka Pilch, Lidia Cieślar uczestniczyły w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu.

Żeby maksymalnie wykorzystać czas, zaraz po zakwaterowaniu w 
hotelu „Śląsk” zwiedzaliśmy Muzeum Gier z poprzedniej epoki. Wszyst-
kim, którzy pamiętają gry telewizyjne serdecznie polecamy to miejsce. 
Jednak największą furorę zrobiła wystawa zwierząt egzotycznych. Pan 
dawał dzieciom węże na ręce, na ramiona i teraz połowa grupy chce mieć 
węże w domu. 11 marca wieczorem braliśmy udział w hucznym rozpo-
częciu Olimpiady. Było głośno, wesoło i energetycznie.

Harmonogram kolejnych dni był bardzo napięty. Mieliśmy wyzwa-
nia drużynowe, czyli zadania, do których przygotowywaliśmy się już 
od grudnia (pod kierunkiem 
Edyty Polok i Anny Pilch) oraz 
wyzwanie na już, czyli tajne 
zadanie, na wykonanie którego 
mieliśmy około 5 minut. W tych 
dwóch dniach zwiedzaliśmy 
z przewodnikiem Hydropolis, 
a także Kolejkowo, Muzeum 
Bajkowych Figur Woskowych, 
Zoo ze wspaniałym Afryka-
rium, oraz wyskakaliśmy się 
w parku trampolin Jump Hall. 
Atrakcji nie brakowało.

12 marca wieczór mieliśmy wyzwanie bliźniacze. Każda drużyna na 
Olimpiadzie ma przydzieloną drużynę bliźniaczą w tej samej kategorii 
wiekowej. Dzieci wymieniły się upominkami, ale miały też do wykonania 
wspólne zadanie, na które przewidziano około 1 godziny. Jak się okazało 
podczas zakończenia Olimpiady, drużynie Makiku i ich bliźniakom Se-
ven Great Ideas z Wrocławia to zadanie poszło najlepiej. Ich kreatywność 
i współpraca zostały nagrodzone. Zwycięzcy odbierali medale na scenie 
podczas zakończenia Olimpiady. Długo nie zapomną radości i podekscy-
towania, które temu towarzyszyły. Wszyscy cieszymy się ich sukcesem.

To był wspaniały wyjazd pełen wrażeń i dobrych emocji. 
Anna Pilch

minacje szkolnego „Mam Talent 2”. Nasi nauczyciele i uczniowie klas 
III szkoły podstawowej brali udział w warsztatach Akademii LEGO 
Education, podczas których budowali i programowali roboty LEGO w 
programie WeDo 2.0.

Aktywnością zarezerwowaną tylko dla gimnazjalistów jest co-
roczny bal uczniów najstarszych klas, który w tym roku odbył się w 
strażnicy OSP Wisła Centrum. To tradycja, do której uczniowie przy-
gotowują się z wielką starannością. Już od października uczestniczą w 
kursie tańca towarzyskiego, podczas którego pod okiem profesjonali-
stów zgłębiają tajniki tanecznych kroków oraz zasady savoir–vivre’u. 
Następnie z wielką pieczołowitością wybierają odpowiednie stroje 
balowe, dostarczając tym samych niezwykłych przeżyć estetycznych 
zaproszonym gościom. A było ich w tym roku sporo. Swoją obecnoś-
cią bal zaszczycił burmistrz naszego miasta Tomasz Bujok, sekretarz 
miasta Sylwester Foltyn, a także dyrektor Miejskiego Zespołu Ekono-
miczno–Administracyjnego Szkół Barbara Szalbot. Po ciepłym przy-
witaniu przez dyrektora SP 1 Gabrielę Polok–Otawa nastał czas na 
odtańczenie poloneza. Po części oficjalnej uczniowie sprawdzili swoje 
umiejętności dzielnie tańcząc blues’a, tango, walca, sambę, mambo, a 
nawet chapelloise (taniec ten w Polsce jest kojarzony z popularną na-
zwą „belgijka”). Barwne stroje uczniów cieszyły nasze oczy, natomiast 
doskonale przygotowany przez uczniów ZSGH pod opieką Iwony Go-
moli szwedzki bufet, dostarczał różnorodnych doznań smakowych.

Sezon zimowy okazał się dla nas bardzo pomyślny, natomiast wios-
nę witamy w jak najbardziej optymistycznych nastrojach, mając nadzie-
ję, że okaże się równie udana.                 Monika Cieślar, Dorota Polok
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Wieści z głębczańskiego przedszkola
Pierwszy dzień wiosny, pomimo zimowej jeszcze aury za oknem, 

obfitował w Przedszkolu nr 1 w wiosenne zabawy. Odbyły się tego dnia 
zajęcia otwarte, na których licznie zjawili się rodzice naszych przedszko-
laków oraz dyrekcja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1, w skład któ-
rego wchodzi nasze przedszkole. 

Podczas spotkania odbyła się lekcja rytmiki, podczas której zapre-
zentowano gościom wiosenne zabawy muzyczno–ruchowe, piosenki oraz 
grę na instrumentach perkusyjnych. W kolejnym punkcie spotkania jego 
uczestnicy mieli okazję wykazać się inwencją twórczą, każdy otrzymał do 
udekorowania ciasteczko w kształcie zajączka lub baranka. Efekty pracy 
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Następnie w ruch poszły farby, 
pędzle, brokaty, a dowodem tego są piękne pisanki. Malowanie jajek jest 
już tradycją w naszym przedszkolu. Co roku rodzice z przedszkolakami 
tworzą piękne ozdoby na wielkanocne stoły. Tak było też tym razem!

Zachęcamy do odwiedzin naszej facebookowej strony Przedszkola 
nr 1 w Wiśle, gdzie na bieżąco informujemy o różnych ciekawych wyda-
rzeniach w naszej placówce.            Elżbieta Zioła

Zima za nami
Przedszkolaki z Przedszkola nr 3 w Nowej Osadzie na początku zimy od-

wiedził myśliwy. Dzieci poznały zwierzęta zamieszkujące wiślańskie lasy, mo-
gły wsłuchać się w dźwięk wydawany przez te zwierzęta, jak również dotknąć 
poroży. Myśliwy szczególną uwagę zwrócił na fakt dokarmiania zwierząt w 
okresie zimy. Spotkanie było podsumowaniem akcji „Za kasztany i żołędzie 
wiedzy nam przybędzie”, które nasz gość odebrał dla zwierząt. Ponadto, będąc 
w tym temacie, dzieci wybrały się do lecznicy dla zwierząt, gdzie zapoznały się 
z pracą weterynarza, pod mikroskopem mogły zobaczyć sierść kota i posłuchać 
jego bicia serca przez stetoskop. Przedszkolaki włączyły się również w akcję 
zbierania karmy, koców i misek dla zwierząt ze schroniska Azyl w Cieszynie. 

Z okazji Dnia Pluszowego Misia dzieci uczestniczyły w zajęciach z ratowni-
kiem medycznym, który pokazywał, jak udzielać pierwszej pomocy gdy spotkają 
potrzebującego. Przedszkolaki zapoznały się również z numerem alarmowym.

Wychowankowie przedszkola włączyli się również w akcję „Świąteczna 
paczka”. Razem z rodzicami i nauczycielkami przygotowały dwie paczki dla 
chłopców. Przedszkole odwiedził tradycyjnie Mikołaj. Raz w budynku przed-
szkola, a drugi raz zaprosił nas do sklepu „Spar” po świąteczne upominki. W 
imieniu przedszkolaków i dyrekcji serdecznie dziękujemy Panu Procnerowi za 
organizację całego przedsięwzięcia i zasponsorowanie upominków.

Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia usiedliśmy wspólnie do 
stołu, żeby przełamać się opłatkiem i wspólnie kolędować, a w styczniu święto-
waliśmy wspólnie dzień babci i dziadka. Program na ten szczególny dzień został 
opracowany w stylu góralskim. Maluszki przygotowały tańce ludowe „Grozik” 
i „Nie chcę cię znać”, natomiast starszaki przygotowały „Ludową poleczkę”, 
„Cieszynioka”, „Zasiali Górale” i „Koziorajkę”. Całe przedstawienie dzieci roz-
poczęły piosenką „Witómy Was, witómy Was”. Nie zabrakło wierszy i wspólne-
go czasu z babciami i dziadkami przy herbacie i domowych wypiekach.

Wyjątkowym wydarzeniem w życiu przedszkolaków był również bal 
przebierańców, podczas którego dzieci przebrały się za swoje ulubione po-
stacie z bajek. Uczestniczyły również w przedstawieniu „O złotym orzeszku” 
w wykonaniu teatrzyku Skrzat z Krakowa.

Zima przepełniona różnymi wydarzeniami minęła szybko. Z wielkim 
oczekiwaniem dzieci przygotowały powitanie wiosny. Chociaż aura zgoto-
wała nam iście zimowy krajobraz dzieci pełne wiosennej energii i nowych sił 
do działania uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez Panią Wiosnę, 
wsłuchiwały się w różne wiosenne dźwięki, interpretowały tańcem utwór 
Vivaldiego pt. „Wiosna”. Na koniec uczestniczyły w wiosennym pochodzie 
niosąc wiosenne rekwizyty.            (AO)

Marzec na Wodnej
W marcu dzieci z Przedszkola nr 2 spędziły czas bardzo aktywnie. Na 

początku miesiąca, w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, wychowankowie 
zobaczyli przedstawienie Teatru Edukacji Narodowej z Wrocławia pt.: „Po-
rwanie Baltazara Gąbki”. Obejrzaną sztukę nagrodzili gromkimi brawami i 
dało się odczuć, że dzieci z przedstawienia wyszły bardzo zadowolone. 

Następnie przedszkolaki brały udział w kuligu piękną doliną Gościejo-
wa. Na miejscu miały możliwość pozjeżdżania na workach z sianem i śliz-
gach. Po zakończeniu zabawy na śniegu na dzieci czekała gorąca herbatka z 
zielin z sokiem malinowym i słodka przekąska.

W oczekiwaniu na wiosnę dzieci z grupy średniej założyły w swojej sali 
zielony ogródek, sadząc kwiaty, fasolę i warzywa. Chciały w ten sposób poczuć 
choć trochę wiosennego 
nastroju. 21 marca, jak 
co roku, przedszkolaki 
udały się z kolorowy-
mi marzannami nad 
pobliską rzekę, aby 
wrzucić je do wody i de-
finitywnie pożegnać się  
z zimą.              (DK)

Ostatnie podmuchy zimy
5 marca, wykorzystując dobrą pogodę, dzieci z Przedszkola nr 2 

wzięły udział w kuligu piękną i rozległą doliną Gościejowa. Po długiej 
przejażdżce na miejscu czekała na przedszkolaków gorąca herbatka z so-
kiem z malin i słodka drożdżówka. Na sam koniec pobytu w Gościejowie 
dzieci zjeżdżały z górki na ślizgach i workach ze słomą. Po zakończo-
nych zjazdach wszyscy uczestnicy kuligu szczęśliwie i radośnie wrócili 
do przedszkola.             (DK)

Pożegnanie zimy 
W tradycyjny sposób dzieci z Przedszkola nr 2 z Wisły pożegnały 

zimę. Zabawie towarzyszyły tańce i śpiew. Specjalnie na to wydarzenie, 
które odbyło się 21 marca, zostały wcześniej przygotowane przez przed-
szkolaków oraz ich opiekunów trzy „Marzanny”, które wraz z nurtem rzeki 
Wisły zabrały Królową Zimę. Wszystkim uczestnikom dziękujemy!   (JM)
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4 marca na wyciągu „Siglany” w Wiśle już po raz kolejny odbył 
się „Zjazd na byle czym”. W tym roku impreza miała międzynarodo-
wy charakter. Do udziału w zabawie zapisało się 84 uczestników z: 
Sosnowca, Łodzi, Bąkowa, Chrzanowa, Książenic, Bobrownik, Cho-
rzowa, Jasienicy, Bażanowic, Tychów, Goleszowa, Zabrza, Kobióra, 
Brennej, Katowic, Ustronia i oczywiście z Wisły, ale byli także za-
wodnicy i zawodniczki z Węgier i dalekiej Ameryki!

Zjazd odbył się przy dopingu licznie zgromadzonej publiczności. 
Dodatkowym uatrakcyjnieniem była muzyka, grana przez DJ Macho 
oraz wspólna zabawa przy ognisku. Imprezę rozpoczęto od wspólnego 
zdjęcia grupowego, a pierwszy zjazd już tradycyjnie należał do dyrektor 
Wiślańskiego Centrum Kultury Marii Bujok, która otworzyła zawody. 
Najmłodszymi zawodnikami podczas tegorocznego wydarzenia byli Ja-
siu Cieślar i Grzegorz Czyż, a najstarszym Marzena Syposz. Najbardziej 
oryginalnym pojazdem zostało wybrane „Auto BMW”, które zbudowali 
i prowadzili Panowie Marcin, Szymon i Konrad z Zabrza.

ZJEŻDŻALI NA BYLE CZYM
Współorganizatorem „Zjazdu na byle czym” był wyciąg nar-

ciarski „Siglany” Katarzyny i Krzysztofa Byrtów, którym serdecz-
nie dziękujemy za okazaną pomoc. Dziękujemy również wszystkim 
sponsorom tegorocznej edycji, którymi byli: Elbrus, Ewa Lazar, 
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „Start”, Arka Spa, Hotel i 
Restauracja Złoty Groń, Siłownia Aktiv–Gym, Restauracja Olimpia, 
Karczma u Karola, Zajazd Głębce, Hotel Stok, DW Beskidy, Firma 
Małgorzata, Restauracja Dom Zdrojowy, Dorota Mędrek, Usługi 
Handlowe Monika Mazurek – Stoisko nr 2, Kamieniorz Bronisław 
Handel Hurtowy Artykułami Spożywczymi, Firma PolySport, Hotel 
Gołębiewski, Firma Mokate, Restauracja Stritzki, Pijalnia Czekolady 
Mount Blanc, Firma Jur–Gast, Firma Hatex, oraz patronom medial-
nym: Radio FEST, Radio CCM, Głos Ziemi Cieszyńskiej, OX.PL, 
InfoBeskidy.eu, gazetacodzienna.pl.

Zapraszamy za rok!
Justyna Mordarska
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25 marca odbył się w Jabłonkowie Jarmark Wielkanocny, 
który jest kontynuacją projektu „Wisła – Jabłonków – jesteśmy 
blisko siebie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu 
Interreg V–A Republika Czeska – Polska 2014–2020. Oficjal-
nego otwarcia wydarzenia dokonali starosta Jabłonkowa Jiří 
Hamrozi oraz sekretarz miasta Wisła Sylwester Foltyn. 

Podczas Jarmarku wystąpiła młodzież ze Społecznego Og-
niska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle pod kierun-
kiem Igi Baranowskiej–Jagiełło. Została zrealizowana wysta-
wa starego sprzętu rowerowego z kolekcji Wojciecha Mszycy, 
która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystawa 

Starych Rowerów, realizowana jest w ramach projektu „Inter-
national Retro Festival”, dofinansowanego ze środków Fundu-
szu Wyszehradzkiego – Visegrad Fund. Były również stoiska 
handlowe, na których wystawiali się wiślańscy twórcy ze Sto-
warzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. Serdecznie zapra-
szamy na kolejne wydarzenia w ramach projektu polsko–cze-
skiego. Najbliższe odbędą się 21 lipca – Rajd Zabytkowych 
Pojazdów oraz 22 lipca – Rowerowy Rajd Retro.

Marlena Fizek

Jarmark Wielkanocny w Jabłonkowie

W dniach 12 stycznia – 25 marca Wiślańskie Centrum Kul-
tury zorganizowało w Jabłonkowie wystawę starego sprzętu 
narciarskiego. Wystawa jest jednym z wydarzeń sfinansowa-
nych z funduszu wyszehradzkiego w ramach projektu „Inter-
national Retro Festival”, którego partnerem jest Jabłonkowskie 
Centrum Kultury i Informacji „JACKi”. 

12 marca odbył się wernisaż wystawy, na którym między 
innymi przedstawiono założenia projektu, ale także omówio-
no historię narciarstwa i turystyki. Jeden z gości Vladyslav 
Michalik, syn stolarza produkującego narty w latach 50. i 60., 
szczegółowo omówił cykl produkcji starych nart tzw. „cumlo-

Wystawa starego sprzętu narciarskiego  
w Jabłonkowie

ków”. Z kolei 25 marca, podczas Jarmarku Wielkanocnego w 
Jabłonkowie WCK promowało wiślańskie imprezy: Rajd Za-
bytkowych Pojazdów oraz Rowerowy Rajd Retro.

Maria Bujok
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Mieszkanka Wisły wyróżniona
Zuzanna Małyjurek jest obecnie studentką drugiego roku studiów 

II stopnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (na kierunku che-
mia). Za wybitne osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2017/2018 
otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pani Zuzanna może pochwalić się wieloma sukcesami, m.in. 
była trzykrotną laureatką stypendium JM Rektora dla najlepszych 
studentów, trzykrotnie uczestniczyła w grantach badawczych oraz w 
konferencjach naukowych o zasięgu ogólnokrajowym. Jest również 
współautorką zgłoszenia patentowego „Sposób otrzymywania 2,2’ – 
bis (3,4 – etylenodioksytiofenu)”. 

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła  się 12 marca w auli 
im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. W roku akademickim 2017/2018 stypendia ministra uzy-
skało 18 osób, w tym 15 studentów i 3 doktorantów. Z uwagi na tak 
ogromne wyróżnienie Zuzanna Małyjurek otrzymała list gratulacyjny 
od burmistrza Wisły Tomasza Bujoka oraz upominki. Uroczystość ta 
to wydarzenie wpisujące się w obchody jubileuszu 50–lecia istnienia 
Uniwersytetu Śląskiego. 

Warto dodać, że Zuzanna Małyjurek jest absolwentką wiślańskie-
go Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wiśle. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS w Wiśle

23 marca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy Pisanek Wielkanocnych z kolekcji Bo-
żeny Miłoś oraz prac o tematyce świątecznej i wiosennej Stowarzy-
szenia „Grupa Twórców Wiślanie”.

Zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć występ dzieci 
z Zespołu „Mała Wisła” pod czujnym okiem Marii Czyż, prowadzą-
cej zespół. W czasie wernisażu wystąpiła także młodzież ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem pod opieką Elżbiety Szajtauer. 
Swoją poezję zaprezentowali członkowie Stowarzyszenia „Grupa 
Twórców Wiślanie” – Paweł Szalbot oraz Andrzej Szostok. Sekre-
tarz Miasta Wisła Sylwester Foltyn uroczyście powitał wszystkich 
zgromadzonych na otwarciu ekspozycji. Następnie Bożena Miłoś 
oraz prezes stowarzyszenia Wanda Przybylska opowiedziały o wy-
stawie, która zachwyca swoim pięknem zarówno dzieci, jak i mło-
dzież i dorosłych.

W czasie wernisażu został rozstrzygnięty także konkurs na Naj-
piękniejszą Pisankę, w którym wzięło udział 25 uczestników. Na 
zakończenie spotkania każdy został zaproszony do wspólnego malo-
wania wielkiej drewnianej pisanki, ufundowanej przez firmę PILCH. 
Zwiedzanie i podziwianie wystawy dodatkowo umilił poczęstunek z 
wielkanocnymi potrawami, za które Wiślańskie Centrum Kultury ser-
decznie dziękuje sponsorom: Bronisław Kamieniorz, DW Beskidy, 
Cukiernia „Wiślanka”, Cukiernia „U Janeczki” , Zakład Przetwór-
stwa Mięsnego „JUR – GAST”, Piekarnia „U Troszoka”, Piekarnia nr 
1, Hurtownia warzyw Justyna Kędzior, Restauracja „U Zosi”.

Wystawa potrwa do 20 kwietnia br. Galeryjka Wiślańskiego Cen-
trum Kultury czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 
8:00 do 16:00. Zapraszamy!

Wernisaż wystawy Pisanek Wielkanocnych  
oraz prac świątecznych

Nagrodzeni w konkursie na Najpiękniejszą Pisankę w poszcze-
gólnych kategoriach:

– przedszkola i klasy 0: 1. miejsce – Jan Walkiewicz i Jan Juroszek, 
2. miejsce – Nikola Cieślar, Daniel Cieślar i Marek Cieślar, 3. miejsce – 
Gabriela Gomola, Anna Bujok, Marta Bujok i Ewa Brodacka;

– klasy I–III szkoły podstawowej: 1. miejsce – Oliwia Cieślar i 
Szymon Popów;

– połączona (ze względu na niewielką ilość zgłoszeń utworzono 
wspólną kategorię dla  klas IV–VII szkoły podstawowej, klas gimna-
zjalnych i klas szkół ponadgimnazjalnych): 1. miejsce – Nikola No-
gowczyk, 2 miejsce – Marta Cieślar, 3. miejsce – Beata Pilch, Paulina 
Puszyńska i Julia Nogowczyk;

– dorośli: 1. miejsce – Lucyna Adamczyk, 2. miejsce – Jarosław 
Czubacki, 3. miejsce – Agnieszka Dembończyk.

Nagrodę specjalną GRAND PRIX w kategorii osób dorosłych 
otrzymała Renata Stebel. Dodatkowo zostało przyznane wyróżnienie 
dla Elżbiety Wantulok. Serdecznie gratulujemy!

Iwona Klimaszewska
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6 marca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się 
uroczysty wernisaż wystawy prac Ewy Lazar pt. „Misz–Masz”. 
Wspólne spotkanie podczas wernisażu stały się doskonałą okazją do 
uczczenia jubileuszu 20–lecia działalności artystycznej Ewy Lazar.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok wraz z małżonką, artyści ze Stowarzyszenia „Grupa Twórców 
Wiślanie” na czele z prezesem Wandą Przybylską, Towarzystwo 
Miłośników Wisły, Aleksandra i 
Maciej Oczkowscy, ks. Jan Byrt z 
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej 
w Szczyrku Salmopolu, kierownik 
MOPS w Wiśle Anna Bujok wraz z 
uczestnikami warsztatów prowadzo-
nych przez Ewę Lazar i Maria Byrt 
z Koła Gospodyń Wiejskich Wisła 
Głębce. Przy akompaniamencie kapeli 
Zespołu Regionalnego „Wisła” wszy-
scy wspólnie odśpiewali Jubilatce 
„Sto lat”. W atmosferze pełnej ciepła 
i wzruszeń składano Ewie Lazar ży-
czenia, sama zaś artystka wspominała 
początki swojej działalności. Dodat-
kową atrakcją i niespodzianką był wy-
stęp Zespołu Regionalnego „Wisła”. 
Wykonano także pamiątkowe zdjęcia 

Wernisaż wystawy prac Ewy Lazar – „Misz–Masz” 
z Jubilatką. Następnie przy wspólnej herbacie, pysznym chlebie ze 
smalcem prosto z Chlebowej Chaty, wyśmienitym torcie, kanapkach 
i kołaczu wszyscy zgromadzeni mogli wspólnie wspominać minione 
lata, oglądać wystawę i podziwiać rękodzieło Ewy Lazar.

Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowanie 
dla sponsorów wernisażu: Firmy „Dana” i Cukierni „Wiślanka”.

Iwona Klimaszewska

9 marca w remizie OSP Wisła Centrum odbyły się gminne eli-
minacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. W szranki stanęło 31 uczniów z wiślańskich 
szkół podstawowych i średnich.

Punktualnie o godzinie 9:00 zgromadzonych uczestników przy-
witał druh Jan Pilch, komendant miejski OSP w Wiśle, który po 
krótkim przedstawieniu zasad rozdał uczestnikom formularze do wy-
pełnienia. Eliminacje zawsze składają się z dwóch części. Pierwsza 
to test pisemny, podczas którego młodzież musi się zmierzyć z py-
taniami typu „co oznacza skrót GCBA5/25?”, czy „co oznacza skrót 
KRSG?”. Po rozwiązaniu testu osoby z największą ilością punktów 
przechodzą do drugiej, ustnej. W tej części wyłania się finalistów w 
trzech grupach wiekowych.

W tym roku najlepiej z pytaniami poradzili sobie:
– szkoła podstawowa (klasy IV–VI): 1. Natalia Troszok, 2. Justy-

na Pilch, 3. Natalia Pilch;
– szkoła podstawowa (klasy VII i gimnazjalne): 1. Łukasz Cie-

ślar, 2. Karolina Wantulok, 3. Weronika Zduniak,

Turniej Wiedzy  
Pożarniczej

– szkoła średnia: 1. Tymoteusz Pękała, 2. Hanna Płócienniczak, 
3. Kamil Hanus.

Gratulujemy!!!
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez Urząd Miejski w 

Wiśle, a na zakończenie komendant Jan Pilch podziękował uczestni-
kom i opiekunom za poświęcony czas i zaangażowanie. 

Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kate-
goriach wiekowych, reprezentowały naszą gminę w eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 24 marca w re-
mizie OSP w Puńcowie. Dzieci i młodzież rywalizowały w trzech 
kategoriach wiekowych (klasy I–VI szkoły podstawowej, klasa VII 
szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne, klasy ze szkół średnich), a 
zwycięzca każdej z nich będzie reprezentować powiat w następnym 
etapie, czyli eliminacjach wojewódzkich. W pierwszych dwóch 
kategoriach wzięło udział po 12 uczestników – każda gmina wy-
stawiła swojego reprezentanta, z kolei w kategorii szkół średnich 
uczestników było 10. – Sprawdzaliśmy umiejętności, wiedzę oraz 
pewne kompetencje społeczne uczestników. Sprawdzian wiedzy to 
część pisemna, umiejętności sprawdzaliśmy w czasie praktyczne-
go testu z zakresu pierwszej pomocy, kompetencje zostały ustalone 
na podstawie rozmowy z komisją konkursową – poinformował w 
rozmowie z portalem ox.pl Rafał Glajcar, prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP w Cieszynie.

W zmaganiach bardzo 
dobrze zaprezentowali 
się uczniowie z Wisły. 
W kategorii klas IV–VI  
2. miejsce wywalczyła 
Natalia Troszok, nato-
miast w kategorii klas VII 
i gimnazjalnych triumfo-
wał Łukasz Cieślar, który 
w kwietniu będzie miał 
szansę reprezentować po-
wiat w czasie eliminacji 
wojewódzkich. Gratulu-
jemy!!!

Krystian Piszczek/OX.PLfot
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Dzień Piżamy w Głębcach 
Każdy z nas ma swoją ulubioną piosenkę, potrawę, ulubiony kolor, 

książkę i wiele innych ulubionych rzeczy. W ostatni dzień lutego posta-
nowiliśmy się dowiedzieć jakie są nasze ulubione… piżamy.

Samorząd szkolny zorganizował Dzień Piżamy. Ten, kto chciał się 
przyłączyć do wesołej zabawy, przebrał się w swoją ulubioną piżamę. 
Podczas przerwy na korytarzu zrobiło się bardzo kolorowo. Różnorod-
ność piżam, szlafroków, kapci i poduszek była zaskakująca. Nawet naj-
więksi „twardziele” paradowali po korytarzu w piżamie lub szlafroku i z 
ulubioną poduszką pod pachą. Śmiechu było co niemiara. W pokoju na-
uczycielskim też pojawiły się piżamy, szlafroki i wesołe papcie. Stwier-
dziliśmy, że w piżamach w szkole jest całkiem wygodnie i cieplutko. No 
i tak niewiele potrzeba żeby zwykły szkolny dzień przyniósł odrobinę 
radości w mroźne dni.        Weronika Karch 

DZIEŃ WIOSNY, DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI
Wspólne świętowanie pierwszego dnia wiosny w Szkole Podstawowej 

nr 5 stało się tradycją i na stałe wpisało się w szkolny kalendarz imprez. 
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, tak też wyglądali nasi uczniowie. Zie-
lone ubrania i kwiaty we włosach to znak przewodni naszej imprezy.

Apel rozpoczęli uczniowie klas młodszych, którzy zaprezentowali 
wiosenne piosenki oraz Krzysztof Cieślar z klasy VI grą na akordeonie. 
Następnie wszystkie klasy prezentowały się przed jury, które wyłoniło 
najbardziej „zieloną” i „wiosenną” klasę. Zwyciężyli najmłodsi – nasza 
„zeróweczka”. W kolejnej części apelu zostały ogłoszone wyniki konkur-
su na „Najbardziej oryginalny stroik wielkanocny”. Stroiki były piękne, 
kolorowe i różnorodne, więc wyłonienie zwycięzców było bardzo trud-
nym zadaniem dla jury. Wyniki były następujące: 1. miejsce – Julia Pilch 
z klasy 0 (grupa młodsza) i Justyna Pilch z klasy VI (grupa starsza), 2. 
miejsce – Julia Pilch z klasy III (grupa młodsza) i Gaja Nowicka z klasy IV 
(grupa starsza), 3. miejsce – Julia Pilch z klasy 0 (grupa młodsza) i Mateusz 
Pliszczyński z klasy VII (grupa starsza). Organizatorzy zapewnili nagrody 
dla wszystkich uczestników konkursu. Bardzo dziękujemy naszym spon-
sorom: Radzie Rodziców przy SP 5, Samorządowi Uczniowskiemu oraz 
Sklepikowi Szkolnemu za ufundowanie nagród w konkursach. 

Tradycyjnie, jak co roku w Dniu Samorządności, uczniowie zamie-
nili się miejscem z gronem pedagogicznym. Na początku odbyło się 
krótkie wprowadzenie, mające na celu zrozumienie przez resztę uczniów 
tego, co się będzie działo w tym dniu. Następnie Wojtek, przewodniczą-
cy Samorządu Uczniowskiego, poprosił panią dyrektor Katarzynę Czyż 
o przekazanie symbolicznego klucza władzy. W kolejnej części tego wy-
darzenia uczniowie poznali nowych nauczycieli oraz pracowników szko-
ły. Następnie „nowi nauczyciele” udali się ze swoimi klasami do ławek 
szkolnych. Dzień inny niż zwykle w naszej szkole zakończył  się po-
nownym spotkaniem całej społeczności uczniowskiej i nauczycielskiej, 
kiedy „nowy dyrektor” oddał władzę powrotnie dyrektor Katarzynie 
Czyż słowami: „Oddaję klucz we właściwe ręce, jestem pełen podziwu 
dla Was Drodzy Nauczyciele, za to jak ciężką pracę wykonujecie. Jednak 
zdecydowanie wolę być uczniem”.          Organizatorzy

Wieści z głębczańskiej „Czwórki” 
W styczniu w Szkole Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach odbył 

się Dzień Babci i Dziadka. Zapraszanie babć i dziadków na uroczystość 
z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez 
przedszkolnych i szkolnych. W trakcie uroczystości babcie i dziadko-
wie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. 
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze 
wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci 
przygotowały piosenki, które wspólnie zaśpiewały – „Gorąca herbatka 
dla babci i dziadka”, „Piosenka dla babci i dziadka”, przedstawiły insce-
nizację do wierszy „Rzepka” i „Dziadek, stołek i rosołek”, zatańczyły ta-
niec z parasolkami oraz taniec z wstążkami, recytowały wiersze dla babci 
i dziadka oraz zaśpiewały piosenkę ludową „Maryna”. To był naprawdę 
wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy.

Również w styczniu w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. 
Jak co roku uczestnicy balu zaskoczyli pomysłowością, różnorodnością 
i perfekcyjnym wykonaniem przebrań. Wspaniała atmosfera i rytmiczna 
muzyka zachęcała do tańca wszystkich uczniów klas 0–III. Klasy IV–VI 
także mogły popróbować swoich sił w tańcu. Był taniec z miotłą – fanta-
stycznie „przebraną”, ulubiony tunel. Nie zabrakło również tańców inte-
gracyjnych. W tym roku bal dla dzieci poprowadzili uczniowie Zespołu 
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle wraz ze swoim opiekunem 
Ewą Matuszny, którym serdecznie dziękujemy! Dziękujemy też rodzi-
com za wspaniałe i barwne stroje karnawałowe oraz pomoc w przygo-
towaniu poczęstunku dla dzieci. Teraz czekamy na kolejny bal, jeszcze 
bardziej ekscytujący i udany!

Z kolei 19 lutego gościliśmy w szkole pracowników Zespołu Po-
radni Psychologiczno–Pedagogicznych ze Skoczowa. Uczniowie klas 
IV–VII w aktywny sposób dowiadywali się o technikach szybkiego za-
pamiętywania, uczenia się poprzez skojarzenia oraz różnych sposobach 
usprawniających przyswajanie wiedzy. Podopieczni byli zadowoleni z 
porad i praktycznych ćwiczeń, a nauczyciele czekają na efekty tych zajęć 
i jeszcze lepsze wyniki w nauce naszych uczniów, czego im serdecznie 
życzymy.         Grażyna, Hania, Weronika – nauczyciele SP 4

XV Międzyszkolny Konkurs  
Ortograficzny w Głębcach 

21 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 przy Zespole Szkolno–Przedszkol-
nym nr 1 w Wiśle Głębcach odbył się XV Międzyszkolny Konkurs Ortogra-
ficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV– VII. W konkursie wzięło 
udział 20 uczniów, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda oraz prze-
wodniczącą komisji jest nauczycielka języka polskiego Anna Podżor-
ny–Tomiczek. W tym roku uczestnicy konkursu pisali o swojej rodzinie, 
posługując się znajomością zasad ortograficznych. Jedną z bohaterek 
opowieści jest babcia, która nie potrafi odmówić sobie bursztynowej bi-
żuterii lub skórzanej torebki z frędzlami. Test sprawdzał umiejętności 
różnorodnej pisowni wyrazów. Nie brakowało w nim wyjątków, z który-
mi nawet najlepsi uczniowie miewają kłopoty.

Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu. Na uznanie komisji za-
sługiwał wysoki poziom ich poprawności. Oto laureaci konkursu: 1. miej-
sce Mikołaj Śmiałkowski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Centrum), 2. miejsce 
Kinga Cieślar (Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnym), 3. miejsce Joel Kojma 
(Szkoła Podstawowa nr 4 w Głębcach). Wyrożnienia otrzymali: Wiktoria 
Magdicz i Aleksandra Cieślar (Szkoła Podstawowa nr 3 w Malince) oraz 
Oliwia Podżorska (Szkoła Podstawowa nr 4 w Głębcach). Zwycięzcy zostali 
obdarowani dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, a wszyscy uczniowie 
w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyników konkursu zostali poczęstowa-
ni słodką drożdżówką oraz rozgrzali się gorącą herbatą.

Do uczestnictwa w konkursie tradycyjnie zapraszamy za rok. Ser-
decznie gratuluję uczniom oraz dziękuję wszystkim za współpracę.

Renata Broda – Organizatorka konkursu i nauczycielka j. polskiego 
SP4 w Głębcach
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Uczniowie SP 5  
na Balu Aniołów

Uczniowie klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w 
Wiśle 13 lutego bawili się na IV Balu Aniołów zorganizowanym 
przez Międzynarodową Organizację Soroptimist International. 
Były tańce, pląsy oraz wspólne zabawy przy muzyce. Dzieciaki 
bawiły się wspaniale, a uśmiech nie znikał z ich twarzy.

Składamy serdeczne podziękowania Organizacji Soroptimist 
International za miło spędzony czas, świetną zabawę, słodki po-
częstunek oraz niespodziankę w postaci prezentów dla dzieci.

Do zobaczenia za rok!
Dyrekcja, wychowawcy oraz uczniowie SP5 w Wiśle

Przedwiośnie w ZSP2
Koniec zimy to tradycyjnie okres, kiedy w Zespole Szkol-

no–Przedszkolnym nr 2 rozgrywane są Szkolne Zimowe Zawody 
Sportowe w zjazdach – na nartach oraz skiboardzie. Odbywają się 
one na Wyciągu Narciarskim „Klepki”, której właściciele nieod-
płatnie udostępniają wyciąg oraz sprzęt dla dzieci, które go nie 
posiadają, za co bardzo dziękujemy! Z kolei Szkółka Narciarska 

da i mnóstwo zabawy. Dlatego w czasie przerw zafundowaliśmy 
naszym umysłom istną siłownię. Na korytarzach toczyły się zacię-
te pojedynki, między innymi zapisaliśmy sporo słów (rzeczowni-
ków w liczbie pojedynczej) zawierających litery Pi, tworzyliśmy 
mnemotechniki związane z liczbą Pi, układaliśmy kubkowe kody, 
nawlekaliśmy koraliki obrazujące liczbę Pi, układaliśmy różne 
łamigłówki przestrzenne oraz kubkowe sudoku. Dziękujemy za 
pełne zaangażowanie i miłą zabawę.

Klasy I–III spotkały się z pisarką Gabrielą Kotas, autorką 
książek dla dzieci, między innymi „Gabrysia dzieciom” i „Mi-
sie–Gabrysie”. Pani Gabriela opowiadała o tworzeniu książek, 
swoich pasjach oraz zwierzętach, które opisuje w książkach, 
a dzieci zadawały autorce wiele pytań. Z kolei trzej uczniowie 
klasy VII – Michalina Michalik, Dawid Pilch i Mateusz Gumola 
zakwalifikowali się do półfinału ogólnopolskiego konkursu infor-
matycznego Master IT, którego partnerem technicznym jest firma 
Microsoft, a sponsorami m.in.: Acer, Media Markt, Nec, Aktin. 
Co prawda naszym uczniom, po zaciętej rywalizacji w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie, nie udało się dostać 
do finału tego prestiżowego konkursu, jednak ich zaangażowanie 
i walka zasługuje na wielkie uznanie, gdyż byli oni jedynymi re-
prezentantami Śląska Cieszyńskiego w tym konkursie! Natomiast 
w organizowanym corocznie przez Gminny Ośrodek Kultury w 
Świnnej międzynarodowym konkursie plastycznym „Mieszkam 
w Beskidach”, uczennica klasy VII Aleksandra Cieślar zajęła 3. 
miejsce w kategorii rysunek. Gratulujemy!

Lidia Czyż, Elżbieta König, Sebastian Polok

„Jar–Ski” również nieodpłatnie zajmuje się organizacją zawodów. 
Zwycięzcy zostali w tym roku nie tylko uhonorowani medalami, 
ale obdarowani pięknymi plecakami, zaś dla tych, którzy nie sta-
nęli na podium, przygotowano nagrody pocieszenia – firmowe 
bidony. Nagrody te ufundowała Rada 
Rodziców. Dla wszystkich uczniów 
przygotowano również kiełbaski z gril-
la oraz pączki. 

14 marca na całym świecie obcho-
dzony jest Dzień Liczby Pi. Jak co roku 
również w naszej szkole za sprawą nie-
zwykłej, niebanalnej i przede wszyst-
kim niewymiernej liczby Pi mieliśmy 
okazję wspólnie świętować. Choć po-
wiedziano nam, że dzieląc obwód koła 
przez jego średnicę otrzymamy zawsze 
stałą liczbę – w przybliżeniu 3,14 – nie 
zaszkodzi sprawdzić to jeszcze same-
mu. W ruch poszły więc nitki, cyrkle i 
linijki. Ukryta w kole liczba pi została 
przez nas zdemaskowana. Wydarzenie 
miało na celu pokazanie, że matema-
tyka to nie tylko liczby, wzory i trudne 
zadania, ale również znakomita przygo- fot
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Spotkanie burmistrza  
z młodzieżą z Erasmus+ 

6 marca burmistrz Wisły Tomasz Bujok spotkał się w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej z młodzieżą z Węgier, Włoch, Niemiec i Słowacji, 
będącą uczestnikami projektu „Health environment and life”, realizo-
wanego w ramach Erasmus+, którego partnerem ze strony polskiej jest 
Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stalmacha w Wiśle. 

Spotkanie poświęcone walorom turystycznym i krajobrazowym Wi-
sły zakończyła dyskusja na temat środowiska przyrodniczego i form jego 
ochrony w mieście. Po krótkiej prezentacji miasta, przedstawionej przez 
Barbarę Szalbot – dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Admini-
stracyjnego Szkół w Wiśle, padły pytania na temat odnawialnych źródeł 
energii, ekologicznego transportu czy segregacji śmieci. Burmistrz na 
bieżąco odpowiadał na wszelkie nurtujące młodzież kwestie.

Na zakończenie spotkania zagraniczni goście otrzymali pamiątkowe 
albumy książkowe o Wiśle. Przez kilka kolejnych dni młodzi uczestnicy 
projektu gościli w naszym mieście i poznawali uroki Wisły i jej okolic.

Tadeusz Papierzyński

Międzynarodowe rozmowy  
o zdrowiu, środowisku i życiu 
Młodzież „Stalmacha” oraz uczniowie z Niemiec, Włoch, Słowacji i 

Węgier dyskutowali nad wpływem warunków środowiska na nasze zdro-
wie i życie podczas tygodniowego spotkania, zorganizowanego w ra-
mach programu Erasmus+. Spotkanie w wiślańskim liceum było pierw-
szym z pięciu zaplanowanych w ramach projektu „Health, environment 
and life”, finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Młodzież podczas spotkania dzieliła się przeprowadzonymi w swo-
ich krajach badaniami i analizami dotyczącymi przyczyn zanieczysz-
czenia powietrza, wody czy hałasu oraz ich wpływu na zdrowie i życie 
człowieka. Uczniowie dyskutowali także nad przyczynami tych zanie-
czyszczeń i możliwościami ich redukcji. Warsztaty prowadzone przez 
nauczycieli biologii i geografii wiślańskiego liceum pobudzały również 
wyobraźnię uczniów oraz pokazywały, że tworzymy dużą sieć połączeń 
oraz zależności ekologiczno–środowiskowo–zdrowotnych.

Podczas spotkania z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem, uczest-
nicy projektu mogli również zapoznać się z działaniami niwelującymi 
zanieczyszczenie powietrza i wody w gminie Wisła. Młodzież zwiedziła 
także elektrownię szczytowo–pompową w Porąbce Żar, gdzie mogła zapo-
znać się z produkcją „zielonej energii”, wykorzystującą odnawialne i eko-
logiczne źródła energii. Z kolei w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicz-
nej w Istebnej uczniowie zapoznali się z działaniami Nadleśnictwa Wisła, 
związanymi z przebudową lasów w Beskidach, reintrodukcją głuszca oraz 
edukacją ekologiczną prowadzoną dla mieszkańców regionu.

Podczas spotkania nie brakowało również czasu na zwiedzanie mia-
sta, aktywność sportową oraz gry i zabawy. Uczestnicy projektu już 
przygotowują się do kolejnego spotkania, które odbędzie się w maju na 
Węgrzech.                             Edyta Cieślar

Na stażu w Anglii
Dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich 

w Wiśle zakończyło czterotygodniowy staż zawodowy w hotelach w 
Portsmouth. Staże odbyły się w ramach projektu „Mobilny Technik w 
ZSGH w Wiśle”, który był realizowany i finansowany w ramach Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Młodzież, która przebywała w Anglii, zdobyła wiele cennych do-
świadczeń życiowych. Zakwaterowanie u angielskich rodzin i praca w 
hotelach, często we współpracy z międzynarodowym personelem, po-
zwoliły na doskonalenie umiejętności językowych. Uczniowie zdobywa-
li także umiejętności zawodowe w działach housekeepingu, recepcji i re-
stauracji w hotelach Inn Premier, Budget Ibis oraz Rydeview. Uczestnicy 
projektu mieli również możliwość poznania historii i zabytków Wielkiej 
Brytanii w trakcie wycieczek do Oxfordu, Winchesteru, Brighton oraz 
podczas zwiedzania Portsmouth.

W czasie wolnym uczniowie korzystali z morskiego klimatu podczas 
spacerów promenadą nad morzem. Zupełnie przypadkowo, na jednym z 
miejscowych cmentarzy, znaleźli mogiłę zbiorową polskich żołnierzy, 
którzy dotarli do Wielkiej Brytanii po klęsce Powstania Listopadowego. 
W domach, w których mieszkali, nasi uczniowie opowiadali o polskiej 
tradycji, historii i kuchni. Zdarzyły się również sytuacje, że sami przygo-
towywali dania z naszej rodzimej gastronomii.

Wyjazd na staż przyniósł jego uczestnikom wiele korzyści. Wielu z 
nich dodał pewności siebie i odwagi. Musieli nauczyć się samodzielności, 
odpowiedzialności i współpracy. Młodzież zdobyła także cenne doświad-
czenie zawodowe, poznała kuchnię i kulturę angielską, a także rozwinęła 
się na płaszczyźnie społecznej i osobistej.                 Joanna Warmuzińska

NA „KRÓLEWSKIM STOLE” 
3 marca w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie odbył 

się XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Zespół Szkół Ga-
stronomiczno–Hotelarskich w Wiśle reprezentowały uczennice: Natalia 
Szalbot z klasy II g w kategorii barman, którą do konkursu przygotowała 
Dorota Mendrek, oraz Katarzyna Procner z klasy I g w kategorii kucharz, 
którą przygotowała Iwona Gomola. Konkurs miał zasięg ogólnokrajowy, 
uczestniczyły w nim nie tylko szkoły z Małopolski czy Śląska, ale też 
m.in. szkoła gastronomiczna z Łodzi, Kutna, Iwonicza–Zdroju czy Ja-
rosławia, w sumie ponad 70 uczniów. Tematem tegorocznej edycji był 
„Królewski Stół”. W specjalnej zagranicznej kategorii konkurowały ze 
sobą szkoły ze Słowacji, Gruzji, a nawet Chin! Dla uczniów przewidzia-
no pokaz carvingu, barmański oraz spotkanie z mistrzem, który dzielił się 
spostrzeżeniami na temat przygotowania się do konkursów kulinarnych.

Kasia sporządziła dwie porcje dania głównego – polędwicy wolno 
gotowanej z kostką z kaszy gryczanej, bruk-
selką, chipsem z kaszy, ziołowym majone-
zem i kawiorem balsamicznym oraz dziesięć 
porcji zakąski – tatara ze schabu wolno doj-
rzewającego, brukselki marynowanej w sosie 
teriyaki z karmelizowaną porzeczką. Z kolei 
Natalia wykonała drink o nazwie „Rozkosz-
na dama” z przepiękną subtelną dekoracją. 
Uczennica ZSGH otrzymała od jury bardzo 
wysokie noty, zarówno w ocenie technicz-
nej, jak i degustacyjnej, co sprawiło, że zaję-
ła fantastyczne 2. miejsce wśród wszystkich 
barmanów!   Luiza Kezwoń
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 
dnia 1 marca 2018 r. kwoty świadczeń emerytalno–rentowych przy-
sługujących do 28 lutego 2018 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z 
art. 48a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, wynoszącym 102,98%.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 13 lutego 
2018 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 
1 marca 2018 r. wynosi 912 zł 86 gr (wzrost o 2,98%). Waloryzacja 
emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2018 r. polega na przemnoże-
niu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 912 zł 56 gr przez 
wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia. 
W taki sposób od dnia 1 marca 2018 r. zostaną podwyższone (zwalo-
ryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 
28 lutego 2018 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świad-
czenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 
marca 2018 r. 1029,80 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1029,80 zł.

Do 1029,80 zł nie zostaną podwyższone:
– emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubez-

pieczeniu społecznym rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),
– świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do 

art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w 
związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przy-
chodów z tytułu zatrudnienia,

– emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emery-
turą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych 
świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (do-
tyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z 
wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

– emerytury i renty wypłacane w wysokości pro–rata.
Inne zmiany wysokości świadczeń w związku z waloryzacją:
Od 1 marca 2018 r. wysokość renty socjalnej wynosi 865 zł 03 gr, 

a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może 
przekroczyć kwoty 2059 zł 60 gr (przy czym rentę socjalną można 
maksymalnie obniżyć do 102 zł 98 gr). Od zwaloryzowanej kwoty 
świadczenia emerytaino–rentowego zostanie potrącona zaliczka na 
podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2018 r. wzrastają również kwoty dodatków/świad-
czeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

– dodatek pielęgnacyjny – 215 zł 84 gr,
– dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie nie-

zdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 323 zł 76 gr,
– dodatek kombatancki – 215 zł 84 gr,
– dodatek za tajne nauczanie – 215 zł 84 gr,
– dodatek kompensacyjny – 32 zł 38 gr,
– dodatek dla sieroty zupełnej – 405 zł 67 gr,
– ryczałt energetyczny – 168 zł 71 gr,
– świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górni-

kom – max 215 zł 84 gr,
– świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym 

do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III 
Rzeszę i ZSRR – max 215 zł 84 gr.

Natomiast nie zmienia się wysokość:
– zasiłku pogrzebowego (4000 zł),
– zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdol-

ności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
– zasiłku macierzyńskiego (1000 zł miesięcznie).
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2017 r. wy-

niosło 4516 zł 69 gr. W związku z tym od dnia 1 marca 2018 r. zmie-

Informacja o waloryzacji emerytur i rent rolniczych  
od 1 marca 2018 r.

nią się dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych 
przez emerytów i rencistów i będą wynosić:

– 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 3161 zł 70 
gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń eme-
rytury/renty),

– 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5871 zł 70 
gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie eme-
rytury/renty), 

– przychody między kwotą 3161 zł 70 gr a 5871 zł 70 gr powo-
dują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 582 zł 
38 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna 
osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 495 zł 06 gr.

Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent 
dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności 
do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniej-
szych”) i okresowych emerytur rolniczych. Bez względu na wyso-
kość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniej-
szeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury 
rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą 
zarobkować bez ograniczeń.

Przykład I

Emeryt, były rolnik, w wieku 80 lat pobiera emeryturę z tytułu 
przekazania gospodarstwa rolnego następcy. Wskaźnik wymiaru 
emerytury wynosi 1,05. Emerytura wraz z przysługującym zwięk-
szeniem za sprzedaż produktów rolnych w okresie od dnia 1 marca 
2017 roku do dnia 28 lutego 2018 roku wynosiła 1000 zł 00 gr (tj. 
emerytura podstawowa 886 zł 44 gr x 1,05 = 930 zł 76 gr – od 1 
marca 2017 r. emerytura została podwyższona do kwoty 1000 zł, 
ponieważ świadczenie w wyniku podwyżki wskaźnikiem waloryza-
cji, nie mniej niż o 10 zł, było niższe od 1000 zł). Po potrąceniu za-
liczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne 
świadczeniobiorca otrzymywał emeryturę w wysokości 854 zł 00 
gr oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 209 zł 59 gr, co stanowiło 
kwotę 1063 zł 59 gr.

Od 1 marca 2018 roku. emerytura wyniesie 958 zł 50 gr (tj. 
emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 1,05). W związku z tym, że 
emerytura jest niższa od 1029 zł 80 gr zostanie podwyższona do 
kwoty 1029 zł 80 gr. Natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie 
do kwoty 215 zł 84 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na po-
datek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, świadcze-
niobiorcy będzie przysługiwała emerytura w kwocie 877 zł 80 gr 
oraz dodatek pielęgnacyjny w kwocie 215 zł 84 gr. Łączna kwota do 
wypłaty 1.093 zł 64 gr.

Przykład II

Były rolnik od maja 2015 roku. pobiera rentę rolniczą z tytułu 
niezdolności do pracy; przekazał gospodarstwo rolne dzieciom na 
podstawie aktu notarialnego –umowy darowizny. Wskaźniki wymia-
ru części składkowej i części uzupełniającej wynoszą odpowiednio 
0,61 i 0,85. Od dnia 1 marca 2017 roku. do dnia 28 lutego 2018 roku 
renta wynosiła 1298 zł 54 gr. Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na 
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne, renciście 
przysługiwała w tym okresie renta w kwocie 1094 zł 54 gr.

Od 1 marca 2018r. renta wzrośnie do kwoty 1.332 zł 77 gr (tj. 
emerytura podstawowa 912 zł 86 gr x 0,61 + 912 zł 86 gr x 0,85). 
Do wypłaty, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy i składki 
na ubezpieczenie zdrowotne, renciście będzie przysługiwała renta w 
kwocie 1122 zł 77 gr.



echo WISŁY  21

Walne zebrania sprawozdawcze OSP
Walne zebrania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożar-

nych w Wiśle dobiegły końca. Wszystkim czterem zarządom udzielono 
absolutorium za ubiegły rok. W zebraniach uczestniczyli przedstawicie-
le Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie, radni Rady Miasta Wisła, 
przewodniczący Zarządów Osiedli, przedstawiciele stowarzyszeń, szkół 
i Nadleśnictwa Wisła.

Podsumowując rok 2017 na spotkaniu w Wiśle Centrum podkreślo-
no, iż najważniejszą inwestycją był zakup dla jednostki nowego śred-
niego samochodu bojowego 4x4 marki Mercedes–Benz Atego. Na koszt 
zakupu pojazdu złożyły się następujące kwoty: 200 000 zł z Gminy Wi-
sła, 400 000 zł z Komendy Głównej PSP, 150 000 zł z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i 55 896 zł ze środków 
własnych OSP Wisła Centrum. Jest to samochód, który został zakupiony 
przy najwyższym dofinansowaniu zewnętrznym. Również w jednostce 
OSP Wisła Centrum, dzięki środkom finansowym z budżetu obywatel-
skiego, zamontowano w sali remizy klimatyzację wraz z podwieszanym 
sufitem. Także z budżetu obywatelskiego sfinansowano remont ogrodze-
nia przy OSP Wisła Jawornik oraz wykonano stoły i ławki do wiaty przy 
placu ćwiczeń.

Prezes Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Wiśle Tomasz Bujok uczest-
niczył we wszystkich zebraniach i podziękował druhnom i druhom za 
ich działalność. Gospodarz Wisły dziękował za codzienną służbę, za za-
angażowanie i trud włożony w działania ratowniczo–gaśnicze, które w 
upływającym roku miały miejsce na terenie naszej gminy. – Dziękuję 
Wam za postawę i służbę na rzecz drugiego człowieka w mijającym roku 
sprawozdawczym. Dziękuję również rodzinom strażaków, ponieważ to 
oni najlepiej wiedzą, jak służba ochotników i ciągła gotowość do podej-
mowania nagłych wyzwań i zadań wpływa na życie rodzinne – mówił 
podczas spotkań Tomasz Bujok.

Na zebraniach przedstawiono ilość wyjazdów strażaków ochotników 
z terenu miasta Wisła do różnych zdarzeń, takich jak pożary czy miejsco-
we zagrożenia, do których należą wypadki drogowe, wichury, usuwanie 
gniazd os i szerszeni, akcje powodziowe oraz fałszywe alarmy, co obra-
zuje zamieszczony poniżej wykres.

Tadeusz Chmiel – Sekretarz ZM ZOSP RP w Wiśle

Pomoc dla rolników w wypełnianiu 
wniosku w aplikacji WniosekPlus 

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że od 15 
marca do 15 maja 2018 roku, w czwartki w godzinach 8.00–
15.00 w Urzędzie Miejskim w Wiśle doradca rolny udziela 
pomocy w wypełnianiu wniosku ze pośrednictwem nowej apli-
kacji WniosekPlus.

Zapraszamy!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzi 
waloryzację świadczeń emerytalno–rentowych w marcu 2018 r., a 
w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu 
2018 r. z wyrównaniem od marca 2018 r., w ustalonym dla każdego 
świadczeniobiorcy terminie płatności.

Do każdego emeryta i rencisty zostanie przesłana decyzja o no-
wej kwocie świadczenia.

Przewiduje się, że waloryzacją objętych zostanie około 1mln 200 
tys. emerytów i rencistów.

Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpie-
czenia społecznego rolników:

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno–rentowego na dzień 1 
marca 2018 roku:

1. emerytura i renta podstawowa – 912 zł 86 gr,
2. dodatek pielęgnacyjny –215 zł 84 gr,
3. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego – 323 zł 76 gr,
4. dodatek kombatancki – 215 zł 84 gr,
5. dodatek z tytułu tajnego nauczania – 215 zł 84 gr,
6. dodatek kompensacyjny – 32 zł 38 gr,
7. dodatek dla sieroty zupełnej – 405 zł 67 gr,
8. świadczenie pieniężne (dawn. dodatek) dla żołnierzy zastęp-

czej służby wojskowej, nie więcej niż – 215 zł 84 gr,

9. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż – 
215 zł 84 gr,

10. ryczałt energetyczny – 168 zł 71 gr,
11. zasiłek pogrzebowy – 4000 zł 00 gr,
12. zasiłek macierzyński – 1000 zł 00 gr,
13. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie 

lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno–rentowego:
– 70% – 3161 zł 70 gr,
– 130% – 5871 zł 70 gr,
14. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej 

emerytury i renty (części wynoszącej 95% emerytury podstawowej) 
w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130% – 582 zł 
38 gr,

15. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części 
stanowiącej 85% emerytury podstawowej), do której uprawniona 
jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 
130% – 495 zł 06 gr. 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i ma-
cierzyńskiego:

1. zasiłek chorobowy za 1 dzień – 10 zł 00 gr,
2. jednorazowe odszkodowanie za 1% uszczerbku na zdrowiu – 

(od 1.07.2014 roku) 700 zł 00 gr.
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Sport

WSS Wisła z Pucharem Polski 
Podokręgu! 

18 marca w Czechowicach–Dziedzicach odbył się mecz finału 
Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie. 
Tytuł wywalczył zespół WSS Wisła.

Wiślanie przeważali i swoją dobrą grę udokumentowali przed 
przerwą dwom golami, które zdobyli w 39. minucie Dariusz Rucki i 
w 43. Szymon Płoszaj. Tuż po zmianie stron, w 48. minucie wygraną 
przypieczętował Dariusz Rucki. Rywali z Drogomyśla stać było tylko 
na gola honorowego, którego w 89. minucie strzelił Rafał Dziadek.

Piłkarze WSS Wisła Puchar Polski na szczeblu Podokręgu zdo-
byli po raz trzeci z rzędu. Gratulujemy!                       (luki)

KOSZYKARKI KOŃCZĄ SEZON
W marcu kolejne mecze ligowe rozegrały koszykarki ISWJ Wi-

sła. Swoje rozgrywki kontynuowały zespoły młodzieżowe. Szczegól-
nie dobrze spisuje się drużyna U12, która zanotowała kolejne zwy-
cięstwa. Gratulujemy!

Oto wyniki drużyn ISWJ Wisła w marcu:
– U11: (turniej 10 marca) Olimpia Wodzisław Śląski – ISWJ Wisła 

51:22, RMKS Rybnik – ISWJ Wisła 27:23, RMKS Rybnik – ISWJ 
Wisła II 38:23, Olimpia Wodzisław Śląski – ISWJ Wisła II 45:8;

– U12: (turniej 3 marca) ISWJ Wisła – JAS–FBG Zagłębie Sos-
nowiec 35:12, ISWJ Wisła – Orzeł Jaworzno 44:10; (turniej 18 mar-
ca) Stal Brzeg – ISWJ Wisła 32:60, ISWJ Wisła – Chrobry Głucho-
łazy 32:22; (turniej 24 marca) MOSM II Bytom – ISWJ Wisła 6:62, 
MOSM Bytom – ISWJ Wisła 20:59,

– U13: (wyjazd) MKS MOS Katowice 40:82,
– U16: (wyjazd) UKS SP27 Katowice 40:68, (wyjazd) RMKS 

Rybnik II 49:84.
17 marca koszykarki ISWJ Wisła z rocznika 2005/2006 rozegrały 

kolejne mecze w ramach Małej Ligi Koszykówki w Czechowicach–
Dziedzicach. Oto wyniki: ISWJ Wisła – SP1 Jaworze 39:18, MKS 
Czechowice–Dziedzice – ISWJ Wisła 38:32.

Punkt od awansu 
27 marca w Wiśle odbył się turniej półfinałowy Igrzysk Dzieci 

w Minikoszykówce Dziewcząt (rocznik 2005 i młodsze) na szczeblu 
województwa śląskiego. O awans do zawodów finałowych dzielnie 
walczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle.

W półfinale nasze koszykarki rozgromiły SP5 Chorzów 67:12. Nie-
stety w finale podopieczne Aleksandry Nosowicz przegrały po drama-
tycznym pojedynku z faworyzowaną drużyną SP12 Katowice 35:36. 
W ten sposób zespół z Wisły w klasyfikacji końcowej mistrzostw wo-
jewództwa śląskiego został sklasyfikowany na miejscach 5-8. 

Skład SP1 Wisła: Magda Barabasz, Sandra Hracka, Karolina Ki-
raga, Agata Martynek, Joanna Hanik, Maja Mitręga, Tina Galgine, 
Liliana Arsenicz, Elzbieta Podżorska, Barbara Konieczny, Emilia 
Raszka, Aleksandra Gluza, Magdalena Bury i Marta Koenig.   (luki)

PUCHAR ŚWIATA  
ZAKOŃCZONY

W marcu zakończyła się rywalizacja o kryształową kulę w Pucha-
rze Świata w skokach narciarskich. Po przerwie na Igrzyska Olimpij-
skie PyeongChang 2018 skoczkowie wrócili do rywalizacji o punkty 
3 marca w fińskim Lahti. W konkursie drużynowym wygrali Niemcy 
(1124,5 pkt.), a reprezentacja Polski zajęła 2. miejsce (1113,2 pkt.), 
jednak w jej składzie nie znalazło się miejsce dla Piotra Żyły. Nato-
miast w konkursie indywidualnym Piotr Żyła zajął 16. miejsce (258,5 
pkt. – 124,5 i 122,5 m). Zwyciężył z olbrzymią przewagą 28,2 pkt. 
Kamil Stoch (314,2 pkt. – 132 i 134 m).

Kolejne zawody odbyły się w dniach 10–11 marca na skoczni 
Holmenkollen w Oslo. Były to pierwsze konkursy z cyklu zawodów 
RAW Air. W indywidualnym konkursie Piotr Żyła (231,0 pkt. – 
125,5 i 125,5 m) zajął 19. miejsce. Najlepszy okazał się reprezentant 
Norwegii Daniel Andre Tande (258,1 pkt. – 128 i 132 m). W konkur-
sie drużynowym wygrała Norwegia (1098,7 pkt.), a Polska (1039,8 
pkt.) zajęła 2. lokatę. Niestety w naszej drużynie nie wystąpił zawod-
nik WSS Wisła. 

Z Oslo skoczkowie przenieśli się do Lillehammer, gdzie 13 mar-
ca odbył się kolejny konkurs indywidualny. Wygrał go Kamil Stoch 
(306,4 pkt. – 140,5 i 141 m), a na 14. pozycji uplasował się Piotr Żyła 
(252,8 pkt. – 133 i 128,5 m). Dwa dni później, 15 marca w Trondheim, 
skoczek z Wisły zajął 12. miejsce (231,2 pkt. – 134,5 i 132 m), a po-
nownie triumfował Kamil Stoch (285,4 pkt. – 146 i 141 m). 

Finałową odsłoną zawodów RAW Air była rywalizacja na ma-
muciej skoczni w Vikersund. W konkursie drużynowym, który roze-
grano 17 marca, reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła, Stefan 
Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęła 2. miejsce (1301,7 pkt.). 
Konkurs zdominowali Norwegowie (1567,3 pkt.). 18 marca w kon-
kursie indywidualnym znów gospodarze byli górą, zajmując wszyst-
kie miejsca na podium. Wygrał Robert Johansson (444,3 pkt. – 232 
i 246 m), a Piotr Żyła (395,5 pkt. – 219,5 i 221 m) zajął 12. miejsce. 
W klasyfikacji końcowej cyklu RAW Air triumfował Kamil Stoch, 
który zapewnił sobie również zdobycie Kryształowej Kuli za wygra-
nie klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2017/18. Piotr 
Żyła zajął 18. lokatę, ale nie oddał wszystkich skoków, gdyż nie brał 
udziału w konkursie drużynowym w Oslo, a do klasyfikacji RAW Air 
liczyły się również wyniku uzyskane za skoki w zawodach drużyno-
wych i kwalifikacjach.

Ostatnim akcentem sezonu 2017/18 w Pucharze Świata były za-
wody na mamuciej skoczni w Planicy. W dniach 23–25 marca na 
słynnej Velikance rozegrano finałowe zawody PŚ. Do pierwszego 
konkursu indywidualnego, który wygrał Kamil Stoch (455,9 pkt. 
– 245 i 234 m), niestety nie zakwalifikował się Piotr Żyła. Nasz 
zawodnik wystąpił w konkursie drużynowym, którego jednak nie 

zaliczy do udanych. Reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła, 
Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęła w nim dopiero 
4. miejsce (1470,5 pkt.), a wiślanin wniósł najmniejszy dorobek 
punktowy do polskiego zespołu. Wygrali bezkonkurencyjni w tym 
sezonie Norwegowie (1620,2 pkt.). Z kolei w finałowym konkursie 
indywidualnym, w którym wystąpiło najlepszych 30 zawodników 
tej edycji PŚ, Piotr Żyła (347,7 pkt. – 208,5 i 205 m) zajął 27. miej-
sce. Wygrał Kamil Stoch (455,6 pkt. – 245 i 234,5 m). Skoki w 
Słowenii były zaliczane do turnieju Planica 7, który wygrał Kamil 
Stoch. Piotr Żyła został sklasyfikowany na 26. pozycji.

Klasyfikacja końcowa Pucharu Świata:

1. Kamil Stoch (Polska) – 1443 pkt.
2. Richard Freitag (Niemcy) – 1070 pkt.
3. Daniel Andre Tande (Norwegia) – 985 pkt.
16. Piotr Żyła (Polska) – 403 pkt.
73. Tomasz Pilch (Polska – 1 pkt.

Klasyfikacja Pucharu Świata w lokach narciarskich:

1. Andreas Stjernen (Norwegia) – 257 pkt.
2. Kamil Stoch (Polska) i Robert Johansson (Norwegia) – 250 pkt.
22. Piotr Żyła (Polska) – 40 pkt.

Klasyfikacja końcowa Pucharu Narodów:

1. Norwegia – 7149 pkt.
2. Niemcy – 5976 pkt.
3. Polska – 5795 pkt.

(luki)
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OSIEDLOWE ZAWODY  
W NARCIARSTWIE

8 marca po raz kolejny zostały rozegrane Osiedlowe Zawody w 
narciarstwie zjazdowym o Puchar Nowej Osady. Zawodnicy rywali-
zowali w czterech kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasa I–II, 
klasa III–IV oraz klasa V–VI.

Najliczniej reprezentowaną kategorią wiekową, co cieszy, były 
przedszkolaki. W kategorii dziewczynek 1. miejsce wywalczyła Ha-
nia Pierzchała, 2. Ania Bujok, a 3. Gabrysia Gomola. Wśród chłop-
ców na najwyższym miejscu podium, podobnie jak w ubiegłym roku,  
stanął Adaś Pilch, 2. miejsce zajął Michał Kustra, a 3. Paweł Pierz-
chała. W kategorii klas I–II  startowało po dwóch zawodników w każ-
dej grupie. Wśród dziewczyn 1. miejsce zajęła Martyna Cieślar, a 2. 
Nikola Twardowska. Natomiast wśród chłopców 1. był Michał Cie-
ślar, a 2. Karol Bujok. Bardzo mocno obsadzona była kategoria wie-
kowa chłopców z klas III–IV, w której najszybszy okazał się Krzysiu 
Martynek. Zaraz za nim był Filip Kusaj, a 3. miejsce wywalczył Staś 
Boś. Z kolei medalowe dziewczyny w tej kategorii to Emilka Broda-
cka (złoto), Ania Mikler (srebro) i Klara Michałek (brąz). W kategorii 

klas V–VI bezkonkurencyjna, a zarazem jedyna w swojej kategorii 
wiekowej, okazała się Julka Małyjurek, natomiast wśród chłopców 
triumfował, wykręcając najlepszy czas Wojtek Cieślar, 2. miejsce 
wywalczył Jakub Świercz, a 3. Wincent Ohl.

Zawody możemy zaliczyć do udanych, zarówno pod względem 
rekordowej w tym roku frekwencji (do rywalizacji stanęło prawie 40 
zawodniczek i zawodników), jak również pod względem pogody. Wszy-
scy uczestnicy rywalizujący na stoku otrzymali pamiątkowe medale oraz 
słodkie upominki, a najlepsi nagrody, medale i dyplomy. Po zakończo-
nych zawodach na narciarzy czekał ciepły posiłek oraz słodki poczęstu-
nek w barze „Okrąglak” na dolnej stacji wyciągu Nowa Osada.

Zawody odbyły się dzięki dużemu zaangażowaniu i pomocy 
radnych, którzy dodatkowo obdarowali wszystkie panie pięknymi 
wiosennymi tulipanami. Dziękujemy wszystkim zawodniczkom i za-
wodnikom, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko na 
arenie sportowej. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
przeprowadzenia tej imprezy, a w szczególności sponsorom: Właści-
cielom Kolei Linowej Nowa Osada, Właścicielom baru „Okrąglak” 
na dolnej stacji wyciągu, Firmie Europcar, Właścicielom Ośrodka „U 
Fojta” Państwu Danucie i Markowi Cieślarom, Firmie Fotograficznej 
Szymon Brodacki.

Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7 Nowa Osada

STUDENCI ŚCIGALI SIĘ  
NA DESKACH

W dniach 2–3 marca w Wiśle odbyły się Akademickie Mistrzo-
stwa Polski w Snowboardzie.

W rywalizacji kobiet triumfowała Paulina Pawlikowska (Uniwer-
sytet Jagielloński Kraków), 2. miejsce wywalczyła Hanna Gąsienica–
Mikołajczyk (AWF Katowice), a 3. Paulina Majerczyk (AWF Kra-
ków). Z kolei w rywalizacji mężczyzn zwyciężył Aleksander Kosacki 
(Uniwersytet Warszawski), który wyprzedził Stanisława Rymkiewi-
cza (Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa) i Oskara Sobczaka 
(Politechnika Poznańska).

Kompletne wyniki mistrzostw na stronie: 
https://ampy.azs.us.edu.pl/8.1–snowboard. (luki)

II TERENOWY DZIEŃ KOBIET
10 marca na torze offroadowym Pod Piramidą odbył się II Tere-

nowy Dzień Kobiet z „Titanium winch”. Uczestnicy rajdu przybyli do 
Wisły już po raz drugi. Ceremonia startu odbyła się na placu Hoffa.

W tegorocznym rajdzie wystartowało 31 załóg – damskich i mie-
szanych. Wyjątkowo prezentowała się tzw. „loża szyderców”, czyli 
przebrani panowie, których inwencja nie zna granic. Załogi wystarto-
wały z wiślańskiego rynku na 80–kilometrową trasę turystyczną, któ-
rej metą był tor offroadowy „Pod Piramidą”. Tam zostały rozegrane 
konkurencje sprawnościowe: rzut miotłą, wbijanie gwoździ na czas, 
strzelanie, ślepa jazda czy spacer z jajeczkiem. Zabawa była przednia. 
Następnie w naprawdę ciężkich warunkach została rozegrana konku-
rencja dodatkowa „Najtwardsza załoga toru Pod Piramidą”. Nie oby-
ło się bez strat – ukręcone wały i przeguby, urwane tłumiki i lusterka, 
wgniecenia karoserii – jak to w offroadzie. Wszyscy zmęczeni, ale 
zadowoleni wrócili do domu i obiecali że za rok też się stawią.

Na koniec należy podać wyniki II Terenowego Dnia Kobiet z „Ti-
tanium Winch”. 1. miejsce zajęła załoga Katarzyna Białowąs–Woś / 
Michał Woś (34 punkty), 2. miejsce wywalczył duet Ewa Kitczak / Da-
riusz Kitczak (32 punkty), a 3. zespół Angelika Brandys / Maciej Zim-
ny (30 punktów). Natomiast w klasyfikacji konkurencji „Najtwardsza 
załoga toru Pod Piramidą” triumfowała załoga Nikodem Grabowski / 
Adam Wójcik (24 pieczątki, 59 minut), 2. miejsce zajęły Kinga Ryś / 
Magdalena Soszka (24 pieczątki, 60 minut), a 3. Angelika Brandys / 
Maciej Zimny (23 pieczątki, 76 minut). Gratulujemy!          (luki)

XXXI Bieg Józefowy 
18 marca, na zaproszenie partnera z grupy wyszehradzkiej, dele-

gacja Wiślańskiego Centrum Kultury wzięła aktywny udział w Biegu 
Józefowym, który odbył się po raz 31. w miejscowości Čierne na 
Słowacji. Wszyscy uczestnicy 
naszej delegacji startowali na 
dystansie 5900 m, a najlepszy 
wynik uzyskała Justyna Mordar-
ska, która w głównej kategorii 
kobiet zajęła wysokie 2. miej-
sce. Gratulujemy!

Kolejna wspólna impreza od-
będzie się w Wiśle w ramach Inter-
national Retro Festival w dniach 
21–22 lipca 2018 r. Już teraz  
serdecznie zapraszamy!     
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SPORTOWY KALEJDOSKOP

LOTOS CUP 2018  
ZAKOŃCZONY!

Za nami kolejna, czternasta już edycja Narodowego Programu 
Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – 
LOTOS Cup 2018. Jak co roku zawodnicy WSS Wisła liczyli się 
w walce o wysokie lokaty.

2 marca w Szczyrku rozegrano trzecie w tym sezonie zawody 
w kombinacji norweskiej. Z grona dwuboistów WSS Wisła najle-
piej zaprezentował się Jakub Cieślar, który zajął 2. miejsce w naj-
młodszej grupie wiekowej (Junior E). Z kolei w grupie Junior B 
tuż za podium rywalizację ukończył Mateusz Małyjurek. Tego 
samego dnia, również w Szczyrku, odbył się siódmy konkurs sko-
ków narciarskich. W zawodach tych na podium stanęło czterech 
zawodników WSS Wisła. Na jego najwyższy stopnień wskoczył 
Wiktor Szozda (Junior E), na 2. Kacper Juroszek (Junior B) i Ar-
kadiusz Jojko (Junior C), natomiast na 3. Tymoteusz Cienciała 
(Junior E). Dzień później, 3 marca, w ósmych, finałowych zawo-
dach skoków narciarskich cyklu LOTOS Cup 2018 nasi skocz-
kowie również zaprezentowali się bardzo dobrze. Rywalizację w 
kategorii Junior B wygrał Kacper Juroszek, 2. miejsce w kategorii 
Junior C wywalczył Arkadiusz Jojko, natomiast w grupie Junior 
E 2. miejsce zajął Mikołaj Wantulok, a 3. Wiktor Szozda. Z kolei 
4 marca na Magurce w Wilkowicach rywalizację w tegorocznych 
„Lotosach” zakończyli dwuboiści. Tym razem żaden z naszych 
reprezentantów nie stanął na podium, a najbliżej tej sztuki byli 
Jakub Cieślar i Mikołaj Wantulok, którzy zajęli odpowiednio 5. 
i 6. miejsce w kategorii Junior E, oraz Mateusz Małyjurek, który 
był 5. w grupie Junior B.

W klasyfikacji generalnej XIV Narodowego Programu Roz-
woju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LO-
TOS Cup 2018 zawodnicy WSS Wisła zajmowali w wielu katego-
riach miejsca w pierwszej „szóstce”. W skokach narciarskich nasi 
reprezentanci najwięcej osiągnęli w kategorii Junior E, w której 
1. miejsce zajął Wiktor Szozda, tuż za podium uplasował się Mi-
kołaj Wantulok, a 6. miejsce „wyskakał” Tymoteusz Cienciała. 
Na najniższym stopniu podium wśród kobiet znalazła się Nicole 
Konderla, natomiast wśród mężczyzn w grupie Junior C 3. był 
Arkadiusz Jojko. Bardzo dobre 5. miejsce w grupie Junior B wy-
walczył Szymon Jojko, a w kategorii młodziczek 6. lokatę zajęła 
Paulina Czepczor. Z kolei w kombinacji norweskiej na podium 
„generalki” mieliśmy jednego zawodnika – Jakub Cieślar został 
sklasyfikowany na 2. pozycji w kategorii Junior E. Tuż za podium 
w kategorii Junior B wylądował Mateusz Małyjurek. 

(luki)

• Studenci katowickiej AWF Dominika Sanetra (kobiety) i To-
masz Pająk (mężczyźni) wygrali II edycję Akademickich Mi-
strzostw Śląska w narciarstwie alpejskim, które rozegrano 26 lu-
tego na stoku Skolnitego w Wiśle. Tego samego dnia na Stożku 
odbyły się czwarte zawody XI Śląskiej Ligi Dzieci i Młodzieży 
w Narciarstwie Zjazdowym. W poszczególnych kategoriach 
wiekowych triumfowali: Karolina Haratek (MKS Skrzyczne 
Szczyrk), Antonina Sawicka (KS MMS Dendysski Korbielów), 
Zuzanna Madej (KS Beskidy Bielsko–Biała), Agata Drozdow-
ska (SiKReT Gliwice), Katarzyna Koźbiał (ŻKN Żywiec), Olga 
Kanclerz (MKN Zryw Bielsko–Biała), Przemysław Białobrzy-
cki (KS Beskidy Bielsko–Biała), Bartłomiej Sanetra (MKS 
Skrzyczne Szczyrk), Wojciech Gałuszka (KS Beskidy Bielsko–
Biała), Karol Zawada (ŻKN Żywiec), Alex Rakszawski (KS Ra-
cing Kids Katowice) oraz Tymoteusz Ormaniec (ŻKN Żywiec).

• 28 lutego w Cieszynie rozegrano finał powiatowy Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (rocznik 2002–2004) w koszykówce 
chłopców. Na 3. miejscu rywalizację zakończyli koszykarze ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle. Z kolei 27 lutego w Wiśle 
o tytuł mistrzowski i awans do zawodów rejonowych rywali-
zowały dziewczęta. Tu najlepsze okazały się uczennice Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Cieszynie.

• 1 marca w Ośrodku Narciarskim Czorsztyn–Ski odbyła się 
ostatnia eliminacja Mistrzostw Polski Amatorów PZN w sla-
lomie gigancie – Puchar Senatora. W gronie zwycięzców za-
wodów znalazła się Agnieszka Schwenk–Sapeta z Wisły, która 
triumfowała w grupie kobiet do lat 35. Z kolei Szymon Sapeta 
był 11. w rywalizacji mężczyzn w wieku 36–45 lat.

• W dniach 2–4 marca nasi zawodnicy rywalizowali w biegach 
narciarskich w ramach Festiwalu Narciarstwa Biegowego 42. 

Bieg Piastów, który rozgrywany był na Polanie Jakuszyckiej. 
W biegu na 30 km techniką dowolną 118. miejsce zajął Ro-
man Kędzior, plasując się na 24. pozycji w kategorii M–30. 
Z kolei w biegu na dystansie 7 km techniką dowolną 34. był 
Gabriel Boś (8. w kategorii M–20), a 149. Ryszard Cieślar (45. 
w grupie M–40). W biegu głównym, na starcie którego stanęło 
ponad 1500 zawodników 123. miejsce zajął Krzysztof Hatlas 
(27. miejsce w grupie M–30), 560. był Piotr Pilch (202. miejsce 
w grupie M–40), 568. Roman Kędzior (107. miejsce w grupie 
M–30), 750. Ryszrad Cieślar (262. miejsce w grupie M–40), a 
1110. Iwona Boś (96. miejsce w grupie kobiet i 35. miejsce w 
grupie K–40).

• 3 marca na Mosornym Groniu w Zawoi odbyły się zawody ski-
tourowe XIII Polar Sport Skitour im. Basi German. 7. miejsce 
w kategorii Open i 2. w kategorii 21–40 lat zajął Piotr Andrze-
jewski z Wisły.

• W dniach 3–4 marca w fińskim Lahti odbyły się zawody Pu-
charu Świata w kombinacji norweskiej. W pierwszej konku-
rencji – sprincie drużynowym (2 x 1 skok HS–130 / bieg 2 
x 7,5 km) Polska w składzie Paweł Słowiok i Adam Cieślar 
zajęła 10. miejsce, tracąc do zwycięzców – Austrii prawie 2 
minuty (1.58,3). Z kolei w rywalizacji indywidualnej (1 skok 
HS–130 / bieg 10 km) Paweł Słowiok był 31. Wygrał Niemiec 
Johannes Rydzek.

• W dniach 3–4 marca w norweskim Rena rozegrano zawody Pu-
charu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym 
konkursie 20. miejsce zajął Paweł Wąsek, 22. Tomasz Pilch, 
a 35. Aleksander Zniszczoł. Wygrał Niemiec Andreas Wank. 
W drugim konkursie Paweł Wąsek był 13., Tomasz Pilch 20., 
a Aleksander Zniszczoł 34. Triumfował Austriak Manuel Pop-
pinger.

• 7 marca w Ośrodku Narciarskim „Nowa Osada” w Wiśle odby-
ły się piąte w tym sezonie zawody w narciarstwie alpejskim z 
cyklu Beskidzkie Nadzieje. W gronie zwycięzców rywalizacji 
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znaleźli się: Marta Szydło (SiKReT Gliwice), Bartłomiej Sa-
netra (MKS Skrzyczne Szczyrk), Pola Gibiec (KS As Bielsko–
Biała), Wojciech Gałuszka (KS Beskidy Bielsko–Biała), Anna 
Seredyńska (MKN Zryw Bielsko–Biała), Karol Zawada (ŻKN 
Żywiec), Katarzyna Koźbiał (ŻKN Żywiec), Alex Rakszawski 
(KS Racing Kids Katowice), Olga Kanclerz (MKN Zryw Biel-
sko–Biała), Tymoteusz Ormaniec (ŻKN Żywiec).

• 9 marca na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej ogłoszono wyni-
ki plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu cieszyńskiego. 
2. miejsce wśród sportowców zajął Piotr Żyła z Wisły, a wśród 
trenerów triumfował wiślanin Jan Szturc.

• Paweł Słowiok z Wisły uplasował się na 32. miejscu, a jego 
kolega Adam Cieślar był 24. w zawodach Pucharu Świata w 
kombinacji norweskiej (1 skok HS–134 / bieg na 10 km), które 
rozegrano 10 marca w Oslo. Wygrał Japończyk Akito Watabe.

• 10 marca w Krynicy–Zdroju odbyły się zawody finałowe XIII 
Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 
Family Cup 2018. W gronie zwycięzców imprezy znalazła się 
Mariola Szymańska–Kukuczka z Wisły, która triumfowała w 
najstarszej grupie wiekowej kobiet. Z kolei wśród mężczyzn w 
grupie 46–55 lat tuż za podium uplasował się wiślanin Broni-
sław Kukuczka.

• 10 marca na stoku Stożka rozegrano finałowe zawody XIII 
Pucharu Beskidzkich Groni w Narciarstwie Alpejskim 2018. 
W imprezie zwyciężyli: Teresa Małecka z Katowic, Julia Gre-
ene z Ustronia, Jadwiga Małecka z Katowic, Jakub Moskała z 
Brennej, Jakub Tomala z Cieszyna, Grzegorz Hussar z Ustro-
nia oraz Borys Madejczyk z Wisły. Nasz zawodnik triumfował 
również w klasyfikacji generalnej w swojej grupie wiekowej.

• 10 marca w Ośrodku Narciarskim „Złoty Groń” w Istebnej ro-
zegrano zawody w narciarstwie alpejskim o Puchar Wójcika. 
W rywalizacji mężczyzn 2. miejsce wywalczył Tobiasz Tro-
szok z Wisły.

• 10 marca w Szczyrku odbyły się zawody w narciarstwie alpej-
skim o Puchar Beskid Sport Arena. Marcin Czyż z Wisły zajął 
6. miejsce w kategorii mężczyzn 18–35 lat, a w klasyfikacji 
Open uplasował się na 21. pozycji wśród mężczyzn.

• W dniach 10–11 marca w Zakopanem odbyły się zawody Pu-
charu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Startowało 
aż pięciu zawodników z WSS Wisła. W pierwszym konkursie 
najlepiej zaprezentował się Paweł Wąsek, który został sklasyfi-
kowany na 10. pozycji. Punkty zdobyli także 23. Bartosz Czyż, 
25. Tomasz Pilch i 30. Aleksander Zniszczoł. Jedynie Kacper 
Juroszek nie zdołał awansować do drugiej serii, zajmując 54. 
lokatę. W drugim konkursie ponownie najlepiej z wiślan ska-
kał Paweł Wąsek, który został sklasyfikowany na 10. miejscu. 
Punkty zdobyli także 19. Bartosz Czyż i 24. Tomasz Pilch, na-
tomiast poza finałem znaleźli się 36. Aleksander Zniszczoł i 
43. Kacper Juroszek. Oba konkursy wygrał Austriak Manuel 
Fettner.

• W dniach 13–14 marca w norweskim Trondheim odbyły się 
kolejne zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W 
pierwszej konkurencji (1 skok – skocznia HS–140 / bieg na 10 
km) Paweł Słowiok nie wystąpił, gdyż nie przebrnął kwalifika-
cji. Wygrał Eric Frenzel. Natomiast w drugiej konkurencji (1 
skok – skocznia HS–140 / bieg na 10 km) wiślanin uplasował 
się na 26. pozycji, tracąc do triumfatora Fabiana Riessle z Nie-
miec 1:33,7.

• 17 marca w Czajkowskim rozegrano ostatni w sezonie 2017/18 
konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich 
(zaplanowane na 18 marca zawody finałowe zostały odwoła-
ne). Jego zwycięzcą został Austriak Stefan Huber, najlepszy 
z reprezentantów Polski Paweł Wąsek zajął 8. miejsce, co 
jest zresztą jego najlepszym wynikiem w zawodach tej rangi. 
Punkty do klasyfikacji generalnej PK zdobyli także 13. Tomasz 
Pilch oraz 28. Bartosz Czyż. Niestety, czwarty z zawodników 

WSS Wisła Aleksander Zniszczoł nie awansował do finałowej 
rundy, plasując się na 31. miejscu. W klasyfikacji generalnej 
PK triumfował Norweg Marius Lindvik – 1102 pkt. 7. miejsce 
zajął Tomasz Pilch – 575 pkt., 26. Aleksander Zniszczoł – 264 
pkt., 32. Paweł Wąsek – 205 pkt., a 86. Bartosz Czyż – 23 pkt.

• W dniach 17–18 marca kolejne zawody PŚ w kombinacji nor-
weskiej odbyły się w niemieckim Klingenthal. W pierwszej 
konkurencji (1 skok – skocznia HS–140 / bieg na 10 km) Paweł 
Słowiok zajął 33. miejsce. Wiślanin stracił 3:51,9 do zwycięz-
cy Fabiana Riessle (Niemcy). Dzień później, w tej samej kon-
kurencji, Paweł Słowiok był 28. Tym razem z powodu silnych 
podmuchów wiatru nie udało się rozegrać konkursu skoków, 
tak więc do rywalizacji zaliczono wyniki piątkowych kwalifi-
kacji (rundy prowizorycznej). Nasz dwuboista stracił 2:08,8 do 
triumfatora, którym znów został Fabian Riessle.

• 17 marca na Polanie Jakuszyckiej odbyły się finałowe zawody 
Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg 
na Igrzyska”. Rywalizowano techniką klasyczną ze startu 
wspólnego. Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci 
WSS Wisła. Na najwyższym stopniu podium w rywalizacji Ju-
niorek E (2 km) stanęła Laura Wantulok. 2. lokaty wywalczyli: 
w rywalizacji Juniorek A (5 km) Natalia Bury, a w rywalizacji 
Juniorek E (2 km) Kamila Haratyk. Pozostali zawodnicy WSS 
zajmowali następujące miejsca: w grupie Juniorki C (5 km) – 
18. Aleksandra Raszka i 27. Magdalena Pilch, w grupie Junior 
C (5 km) – 14. Gabriel Boś, w grupie Junior D (3 km) – 7. 
Tomasz Wąsowicz i 13. Dawid Pilch.

• Kenijczyk Benard Miunde Matheka został zwycięzcą XIX 
Półmaratonu Dookoła Jeziora Żywieckiego o Puchar Starosty 
Żywieckiego, który odbył się 18 marca w Żywcu. W rywali-
zacji nie zabrakło wiślan. Najlepiej z naszych reprezentantów 
wypadł Jakub Glajcar, który zajął 30. miejsce (14. w kategorii 
M–30). 386. linię mety minął Łukasz Mach (122. w kategorii 
M–40), a 609. był Janusz Malczyk (209. w kategorii M–40).

• Bardzo rzadko się zdarza, aby skoczkowie WSS Wisła nie 
stawali na podium zawodów krajowych. Niestety tak się 
stało podczas Mistrzostw Tatrzańskiego Związku Narciar-
skiego, które odbyły się 21 marca w Zakopanem. Najbliżej 
szczęścia był Mikołaj Wantulok, który zajął 4. miejsce w 
grupie Junior E.

• Karol Pinkas zajął 3. miejsce w drugim turnieju Grand Prix 
Jaworzna w szachach. Pochodzący z Wisły szachista zdobył 
w turnieju rozegranym 23 marca sześć punktów, za sześć zwy-
cięstw i trzy porażki.

• Natalia Bury z WSS Wisła zajęła 13. miejsce w biegu kobiet na 
dystansie 15 km techniką klasyczną w ramach Mistrzostw Pol-
ski w biegach narciarskich, który odbył się 23 marca na Pola-
nie Jakuszyckiej. Wygrała Justyna Kowalczyk. Wśród juniorek 
nasza zawodniczka została sklasyfikowana na 4. pozycji.

• Paweł Słowiok z Wisły zajął 43. miejsce w zawodach Pucharu 
Świata w kombinacji norweskiej (1 skok HS–106 / bieg na 10 
km) w Schonach, które rozegrano 24 marca, tracąc do zwy-
cięzcy Akito Watabe 3:49,1. Dzień później, w zawodach fina-
łowych, nasz zawodnik nie startował, gdyż nie zmieścił się w 
najlepszej „30” klasyfikacji generalnej PŚ. Dwuboista z nasze-
go miasta zajął na końcu sezonu 50. miejsce z dorobkiem 25 
pkt. Wygrał Japończyk Akito Watabe (1495 pkt.).

• 25 marca w Wiśle Jaworniku odbyły się zawody w narciar-
stwie alpejskim Parallel Slalom by KamPas Sport. W rywaliza-
cji kobiet najlepsza okazała się wielokrotna mistrzyni Polski i 
olimpijka z Soczi Karolina Chrapek z Wisły, natomiast w gro-
nie mężczyzn triumfował Jakub Gajewski–Głodek.

• Michał Soska z Wisły zajął 787. miejsce (252. W grupie M–30) 
w biegu „Harpagańska Dycha”, który odbył się 25 marca w 
Sosnowcu.

(luki)
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Szkolne Igrzyska Zimowe ZSP 1
7 marca na stoku narciarskim „Pasieki” odbyły się Szkolne 

Igrzyska Zimowe uczniów Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 
1 w Wiśle. Uczniowie rywalizowali w narciarstwie alpejskim i 
snowboardzie.

Dzień był pełen wrażeń, uczniom dopisywały humory, a po-
goda była dla wszystkich uczestników oraz kibiców sprzyjająca. 
Zawody zostały zorganizowane przez nauczycieli wychowania 
fizycznego z głębczańskiej szkoły, ale wszyscy nauczyciele byli 
zaangażowani w pomoc i bez ich wysiłku nie byłoby możliwe 
przeprowadzenie rywalizacji. Całą imprezę wspomogli również 
rodzice. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Kożuch za pożycze-
nie i dostarczenie tyczek na stok, Panu Polokowi i Panu Kojmie za 
dowiezienie niezbędnych sprzętów na stok, Pani Pilch i Pani Tro-
szok za pożyczenie sprzętu niezbędnego do odbycia się zawodów, 
Panu Ormańczykowi za pełnienie w czasie całej imprezy funk-
cji ratownika na stoku. Dziękujemy również bardzo serdecznie 
Państwu Kędzior za bezpłatne udostępnienie stoku narciarskiego. 
Dziękujemy również Panu Stebel, który wykonał bezpłatnie elek-
troniczny pomiar czasu dla wszystkich zawodników.

Po zawodach uczniowie mogli zjeść ciepły posiłek i napić się 
gorącej herbaty na stoku, a wszystko dzięki kucharkom szkolnym, 
które bardzo nietypowo tego dnia wydawały posiłek na stoku. Z 
kolei uczniowie nie startujący w zawodach kibicowali swoim ko-
legom i koleżankom, mogli również zjeżdżać na ślizgach. To był 
piękny dzień!

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację Szkolnych Igrzysk Zimowych!           Barbara Szot

Tenisiści stołowi z Jawornika  
Mistrzami Rejonu! 

9 marca w Chybiu odbył się finał rejonowy Drużynowych Za-
wodów w Tenisie Stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
oraz Igrzysk Dzieci. W zawodach, w których zmierzyły się najlepsze 
drużyny z powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego, bardzo dobrze 
zaprezentowali się uczniowie z Wisły.

W finale rozgrywek Igrzysk Dzieci chłopców reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 5 z Jawornika w składzie Paweł Czyż, Woj-
ciech Chmura i Oliwier Nowicki zwyciężyli 3:0 zawodników ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie, rewanżując się im za finał po-
wiatowy. Dzięki triumfowi wiślanie wywalczyli awans do turniejów 
półfinałowych mistrzostw województwa śląskiego. W zmaganiach 
dziewcząt drużyna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 z Wisły 
Głębce zajęła 3. lokatę.     Jarosław Sobczyk

Sportowcy „Stalmacha” 
znów na podium!

Po sukcesach uczennic w biegach narciarskich, tym razem to pił-
karze ręczni wywalczyli kolejne medale dla Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Nasza drużyna zajęła 3. miejsce 
w powiatowym finale piłki ręcznej chłopców, rozegranym 1 marca w 
Cieszynie. Reprezentowali nas: Andrzej Cieślar, Dawid Foldyna, Ja-
kub Szalbot, Nikodem Marszałek, Michał Greń, Jakub Kaleta, Jakub 
Kruczek, Wiktor Morys, Maciej Otka, Paweł Krawczyk, Tymoteusz 
Pękała, Antoni Juroszek.

Wyniki: II LO im. M. Kopernika Cieszyn – LO im. P. Stalma-
cha Wisła 10:6, ZST im. płk. G. Langera Cieszyn – ZSGH im. W. 
Reymonta Wisła 13:2 (półfinały); LO Wisła – ZSGH Wisła 12:10 (o 
3. miejsce), ZST Cieszyn – II LO Cieszyn 11:11 – karne 4:1 (finał)

Kolejne medale dla „Stalmacha” 
wywalczyły siatkarki. W finale po-
wiatowym w piłce siatkowej dziew-
cząt, rozegranym 7 marca w Skoczo-
wie, nasze reprezentantki zajęły 3. 
miejsce. W składzie drużyny zagrały 
uczennice klas sportowych: Magda-
lena Knopek, Patrycja Pawlusińska, 
Joanna Czepczor, Faustyna Kubica, 
Gabriela Kosek, Natalia Sewastyno-
wicz i Agata Smorąg. 

Wyniki: II LO im. M. Kopernika 
Cieszyn – ZSGH im. W. Reymonta 
Wisła 2:0, I LO im. A. Osuchowskie-
go Cieszyn – LO im. P. Stalmacha 
Wisła 2:0 (półfinały), LO Wisła – 
ZSGH Wisła 2:1 (o 3. miejsce), II LO 
Cieszyn – I LO Cieszyn 2:1 (finał). 
Serdecznie gratulujemy!

E. Śliwka
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SPORT JEST LEPSZY OD 
KOMPUTERA

W chłodny i deszczowy wieczór, 16 marca, sala gimnastyczna 
im. Wiślańskich Olimpijczyków wypełniła się młodymi sportowca-
mi, a na trybunach zasiedli widzowie, czyli przedszkolaki i uczniowie 
wiślańskich szkół. Wszystkich uczestników zgromadziła druga edy-
cja imprezy „Sport jest lepszy od komputera”, zorganizowanej przez 
UKS Wisła – Wiślańskie Orły , UKS Centrum Wisła i Integracyjne 
Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Wiśle.

Gościem specjalnym była Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk 
Walki „Jedi–Takeda” , która przybliżyła uczestnikom zabawy temat 
przewodni imprezy, czyli „Gwiezdne Wojny”. Podobnie jak w zeszłym 
roku wydarzenie rozpoczęło się od pokazów sportowych dzieci z wi-
ślańskich klubów. Najpierw zaprezentowały się maluchy z Bajkowej 

Akademii, a tuż po nich młodzi judocy, piłkarze i koszykarki poka-
zali efektowne zagrania i pady. Na zakończenie swoje umiejętności 
zaprezentowali szermierze japońscy z Wiślańskiej Sekcji Kendo Gen-
ryoku. Po pokazach rozpoczęły się warsztaty, podczas których dzieci 
i młodzież mogli spróbować swoich sił nie tylko w sporcie, ale także 
zmierzyć się w konkurencjach rodem z „Gwiezdnych Wojen”. Na za-
kończenie odbyła się wielka bitwa na miecze świetlne. Jak więc widać 
było mnóstwo sportowych emocji oraz dobrej zabawy. Kolejna impre-
za już 2 czerwca, tym razem zaprosimy wszystkich na Dzień Dziecka 
do Ośrodka Przygotował Paraolimpijskich  „Start” w Wiśle.

Inicjatorzy wydarzenia – Wiślańskie Orły serdecznie dziękują 
organizatorom warsztatów i pokazów oraz sponsorom: firmie „Wi-
ślanka”, Cukierni „u Janeczki”, Wow Design, Szymon Brodacki 
Fotostudio, a także patronowi medialnemu – InfoBeskidy.eu, który 
prowadził transmisję na żywo i przygotował galerię zdjęć (Przemek 
Legierski – Fotografia). 

Impreza dotowana była ze środków budżetu Gminy Wisła.   
(luki)

Mistrzowie z Wisły
Na przełomie lutego i marca Adam Chrapek, Marcin Czyż i Ag-

nieszka Schwenk–Sapeta z Wisły odnieśli duże sukcesy w krajowych 
zawodach w narciarstwie alpejskim. 

W dniach 27 lutego – 1 marca w Szczyrku odbyły się Między-
narodowe Mistrzostwa Polski PZN w tej dyscyplinie sportu. Podczas 
imprezy o krajowy czempionat bardzo dobrze zaprezentował się Adam 
Chrapek. Nasz alpejczyk co prawda nie ukończył slalomu giganta, ale 
w slalomie i supergigancie zdobywał srebrne medale i tytuły wicemi-
strza Polski. To zaowocowało kolejnym tytułem wicemistrza w kom-
binacji alpejskiej, do której zaliczano starty w supergigancie i slalomie. 
Z kolei w dniach 2–3 marca w Kluszkowcach odbyły się finałowe za-
wody Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie i slalomie gigan-
cie. W slalomie wśród mężczyzn (18–35 lat) na najwyższym stopniu 
podium stanął Marcin Czyż, zdobywając tytuł mistrza kraju. Natomiast 
w slalomie gigancie Wisła mogła świętować dwa mistrzostwa, które 
zdobyli Agnieszka Schwenk–Sapeta wśród kobiet (18–35 lat) i Marcin 
Czyż wśród mężczyzn (18–35 lat). Gratulujemy!        (luki)
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– Podziwej sie, jako ty nasze władze zaczynajó dbać ło ludzi. Budujó 
łochróne przed terrorystami.

–Kany? We Wiśle?
– Nó przeca bunkry myśló kopać pod cestó.
–Bunkry? Mój ty smutku! Wojna bydzie?
–Wszycko je możne. Łuni wiencyj widzó niż my.
– Ale nie rzóndz głupot! Kany pod cestó?
–Na nie czytołeś w gazecie? Łod dworca do centrum. Jeny jo nie wie, 

wiela ludzi ta wlezie na roz. Dlo urzędników może starczy. Pisali, że to 
niby mo być przejści, coby cesty nie zastawić i korków nie robić, jak lu-
dzie wysiednó z pociągu i autobusu.

– Na wielaż tych ludzi przyjeżdżo? A przeca to bydó straszeczne piją-
dze. To my już ni mómy na co wydować?!

– Chyba, coby to był schowek dlo strażników miejskich, jakby im 
kiery chciał wyłotać, bo łuni ta majó siedzibę.

– nó wiysz, na Apryla tego nie łogłoszali, to isto na łozajst tak myśló.
– Ale po co to kómu? Chyba, że po wyborach łodpuszczó, bo to je stra-

szeczno gupota. W Ustróniu ni majó, we Szczyrku też ni, tóż my só piyrsi.
– Nó i reklamę miasta mómy nejwiększó!
–Ja?! Wiysz kany Wisła mo nejwiększó promocyje? Na tablicy na 

Placu Hoffa wisi wielkanocno informacyja o Mistrzostwach Polski we 
skokach narciarskich, że bydó 26 grudnia 2017, a je już kóniec marca!

– Tóż jak we gminie tak gibućko myśló, to się ni mómy co starać ło 
bunkry!

Baby z grónia 
KALENDARIUM IMPREZ

14 kwietnia (sobota) – „Summertime” koncert jazzowy z muzyką na 
żywo – Villa Rubinstein

16 kwietnia (poniedziałek) – VII Konkurs Gwarowy im. Marii Pilch 
– Muzeum Beskidzkie

19 kwietnia (czwartek) – Projekcja filmu „Z dala od orkiestry” – 
Miejska Biblioteka Publiczna

26 kwietnia (czwartek) – Doroczny koncert Państwowej Szkoły Mu-
zycznej – Miejska Biblioteka Publiczna

28 kwietnia (sobota) – „Swingowa Wiosna” – koncert Tarnogórskie-
go Big Bandu – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny 

29 kwietnia (niedziela) – III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Źró-
deł Wisły – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

29 kwietnia (niedziela) – Kolorowe Nutki – Plac B. Hoffa
30 kwietnia (poniedziałek) – 13 maja (niedziela) – Zawodowe Tur-

nieje Tenisa Ziemnego Futures Men’s Wisła CUP 2018 – Korty tenisowe 
w centrum Wisły
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Z NATURĄ NA TY

1 maja (wtorek) – Koncert zespołu „Dżem” – Amfiteatr im. Stani-
sława Hadyny (impreza biletowana – 60 zł przedsprzedaż, 80 zł w dniu 
koncertu)

3 maja (czwartek) – Narodowe Święto Trzeciego Maja – Pomnik 
Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny

3 maja (czwartek) – Koncert „Muzyczna Droga do Niepodległości” 
– Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

5 maja (sobota) – Majowy Marsz Nordic Walking – Plac B. Hoffa
5–6 maja (sobota–niedziela) – Diverse Downhill Contest – Puchar 

Polski w zjeździe rowerowym – Stożek
10 maja (czwartek) – Tydzień Bibliotek – Miejska Biblioteka Pub-

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

prezy.


