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Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

23 czerwca w Wiśle powitano lato. I to z hu-
kiem, a raczej rykiem silników. Rajd terenowy 
4x4 Women’s Challenge i Powitanie Wakacji z 

Radiem Katowice były świetną inauguracją nie-
dawno rozpoczętego sezonu. Więcej o tym wyda-
rzeniu na str. 14–15.

POWITALIŚMY WAKACJE
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Szanowni Państwo!
Chcę podzielić się kilkoma spostrzeżeniami, dotyczącymi 

wizerunku centrum naszej miejscowości. Od jakiegoś czasu 
trafiają do mnie sygnały od mieszkańców i turystów, którzy 
negatywnie postrzegają ład, panujący na głównym deptaku i 
w okolicach placu Hoffa. Z wieloma uwagami trudno pole-
mizować, jednak zapewniam Państwa, że wiślański samorząd 
podejmuje działania, zmierzające do uregulowania tej kwestii.

W dniu 26 czerwca trafiło do mnie pismo, podpisane przez 
„wiernych turystów odwiedzających Wisłę od lat, szeregu lat”. 
Niestety brak jest adresu nadawcy, na który mógłbym skierować 
swoją odpowiedź. Treść pisma wskazuje, że jego autorem nie 
są turyści, tylko jeden z naszych mieszkańców. W tym miejscu 
chcę zapewnić Państwa, że jestem otwarty na wszelkie uwagi z 
Państwa strony, dotyczące naszego miasta, dlatego proszę nie 
obawiać się i po prostu przyjść do Urzędu Miasta, umówić się w 
sekretariacie na spotkania ze mną i przedstawić problem, który 
wspólnie postaramy się rozwiązać. Serdecznie do tego kontak-
tu zapraszam. Nie to jest jednak istotą tego pisma, w którym 
autor zwraca uwagę na szereg problemów wizerunkowych cen-
trum miasta, z którymi w większości się zgadzam. Dotyczą one 
głównie obiektów budowlanych, które stoją wzdłuż fragmentu 
ulicy 1 Maja, stanowiącego deptak pieszy w samym sercu Wi-
sły. Cieszy mnie, że nie tylko ja dostrzegam „bałagan” w cen-
trum, ale również inni mieszkańcy i turyści mają uzasadnione 
obiekcje, co do tego, jak prezentuje się ta część miasta. Korzy-
stając z łamów „Echa” chciałbym poinformować o działaniach 
magistratu w zakresie porządkowania centrum.

Po pierwsze pragnę 
zaznaczyć, że w bie-
żącym roku wydałem 
zdecydowanie mniej 
zgód na zajęcie pasa 
drogowego na terenie 
miasta. To pierwszy 
krok w kierunku wpro-
wadzania ładu w całej 
Wiśle. W najbliższym 
czasie będę dążył do 
poprawy wizerunku 
centrum, choć moim 
celem będzie ewolucja, a nie rewolucja. Obecnie trwają 
prace projektowe w tym zakresie, których efekt poznamy w 
przyszłym roku. Duże nadzieje wiążę również z opracowy-
wanymi aktami prawnymi, które pozwolą nam na większą 
kontrolę tego, co dzieje się na wiślańskim rynku i w jego 
okolicach. W najbliższym czasie planujemy utworzenie Par-
ku Kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego i za-
chowania ładu przestrzennego dla tej części miasta, przygo-
towywana jest również uchwała w sprawie zasad i warunków 
sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń (tzw. uchwała krajobrazowa / 
reklamowa). Natomiast konsekwencją ustanowienia Parku 
Krajobrazowego będzie zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego centrum Wisły, uwzględniająca postanowie-
nia obu wyżej wymienionych aktów prawnych. Pozwoli nam 
to na uregulowanie spraw ładu i wizerunku centrum naszej 
miejscowości i przede wszystkim da możliwość egzekwowa-
nia tych regulacji od osób i przedsiębiorców, którzy nie chcą 
stosować się do pewnych wymogów. Chcę jeszcze dotknąć 
kwestii obiektów znajdujących się w centrum, głównie ma-
jących charakter handlowy. Zdajemy sobie sprawę, że część 
z nich jest po prostu nielegalnymi budowlami, ale tą kwestię 
regulują odpowiednie przepisy prawa, które w ramach swo-
ich uprawnień egzekwuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Cieszynie. Instytucja ta jest regularnie po-
wiadamiana o zaistniałej sytuacji przez mieszkańców i insty-
tucje funkcjonujące w naszym mieście.

Na koniec pragnę dodać, że prowadzę wiele rozmów z 
przedsiębiorcami i mieszkańcami na temat ładu i porządku w 
centrum, gdyż po utworzeniu ww. Parku Kulturowego wszyst-
kie zmiany wprowadzane na tym terenie, będą opiniowane 
przez magistrat. Uważam, że to dobry kierunek, bo każdemu 
z nas, zarówno mieszkańcom jak i samorządowcom, powinno 
zależeć, by główny deptak i rynek wiślański wyglądały este-
tycznie.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Z prac Rady Miasta Wisła
W minionym miesiącu Rada Miasta Wisła podczas obrad Komisji zaj-

mowała się następującymi tematami:
– zakład komunalny – możliwość powstania, zakres działania,
– podsumowanie akcji zimowej,
– analiza arkuszy organizacji szkół na rok 2018–2019, w tym skutki 

wprowadzenia reformy oświaty,
– analiza wyników rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
– informacja na temat planowanych zajęć wakacyjnych w szkołach,
– ochrona nad zwierzętami – propozycje do programu na rok 2019,
– stan zaawansowania inwestycji: budowa basenu i modernizacja 

dworca kolejowego,
– analiza możliwości pozyskania środków na badania geofizyczne 

(źródło ciepła i solanka),
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Ponadto Radni udali się na posiedzenie wyjazdowe do Gminy Niedź-

wiedź, by zapoznać się z rozwiązaniami dotyczącymi wykorzystania geo-
termii, a także spotkali się z prezesami stowarzyszeń sportowych, którzy 
przedstawili osiągnięcia w roku 2017, pozyskane środki zewnętrzne (w tym 
granty z miasta) i cele do realizacji.

Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 28 czerwca. Podczas obrad uro-
czyście pożegnano Irenę Szatan, wieloletnią kierowniczkę Urzędu Stanu 
Cywilnego w Wiśle, która przeszła na emeryturę. 

Głównym tematem było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. i sta-
nowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Wisła za rok 2017. 
Obie te uchwały zostały przyjęte jednogłośnie (14 głosów „za”). 

Ponadto Rada Miasta przyjęła jednogłośnie sprawozdania z „Kontroli 
regulacji stanu prawnego dróg gminnych” przeprowadzonej przez Komisję 
Rewizyjną i uchwałę w sprawie oceny aktualności miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowań na obszarze Miasta Wisła. Natomiast 13 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym się” Radni przyjęli opracowanie pn. „Analiza stanu rea-
lizacji remontów dróg gminnych wytypowanych do planu modernizacji na 
lata 2015 – 2018. Wytypowanie kolejnych dróg”.

Podczas sesji Rady Miasta przyjęto następujące uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (12 – 

„za”, 2 – „wstrzymujące się”),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2018 (14 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Wisła miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (13 – „za”, 1 – „przeciw”),
– w sprawie ustalenia na terenie miasta Wisła maksymalnej liczby ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (12 – „za”, 1 – „przeciw”, 1 
– „wstrzymujący się”),

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargo-
wym, na czas oznaczony do 3 lat (jednogłośnie),

– w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie miasta Wisła” (13 – „za”, 1 – „wstrzy-
mujący się”),

– w sprawie przyjęcia Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Cie-
pło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Wisła na lata 2018–
2032 (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wi-
sła na lata 2018–2021 z perspektywą na lata 2022–2025 (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności 
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3067/35, 3067/36 położone w 
Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 
w Wiśle Jaworniku (13 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła włas-
ności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47/4 położonej w Wiśle 
(jednogłośnie),

– w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 26 lutego 
2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć nauczycieli, dla których taki wymiar nie został określony w usta-
wie – Karta Nauczyciela (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 26 marca 
2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych 
składników wynagrodzenia (13 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”),

– ogłaszającej jednolity tekst uchwały Rady Miasta Wisła z 29 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targo-
wej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inka-
so oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie),

– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją 
przedsięwzięcia „Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na tere-
nie Gminy Wisła w latach 2017–2018: etap 2” (jednogłośnie),

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

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

– w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Wisła (jedno-
głośnie). W tym ostatnim punkcie Rada Miasta nie uchwaliła obniżki pensji 
burmistrza Tomasza Bujoka, wydając w tej sprawie swoje stanowisko o treści:

Ustalana przez Radę Miasta Wisła wysokość wynagrodzenia Burmi-
strza związana jest z oceną prowadzonej przez niego działalności. Oceny 
tej Rada dokonuje między innymi w oparciu o przyjmowane corocznie spra-
wozdania z realizacji zadań oraz wykonania uchwalonego Budżetu Miasta. 
Przyznane na początku kadencji wynagrodzenie Rada podniosła po doko-
naniu takiej oceny.

Aktualnie Miasto nie zatrudnia Zastępcy Burmistrza, zwiększone zada-
nia przyjął na siebie urzędujący Burmistrz.

Jego bardzo duże zaangażowanie, aktywność i dyspozycyjność oraz 
bardzo dobra współpraca z Radą Miasta nie stanowią podstaw do podjęcia 
uchwały zmniejszającej jego obecne wynagrodzenie.

Zarówno dla radnych jak i środowiska lokalnego podjęcie decyzji o 
zmniejszeniu wynagrodzenia znaczyłoby brak poszanowania i uznania dla 
pracy Burmistrza.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW NA TERE-

NIE MIASTA WISŁA
W trosce o estetyczny wygląd miasta oraz bezpieczeństwo przeciwpo-

żarowe, proszę o bieżące wykaszanie traw i chwastów. Niewykoszone za-
schnięte trawy i chwasty stanowią poważne zagrożenie pożarowe w okre-
sie wiosennym, letnim i jesiennym na wskutek niedopuszczalnych praktyk 
ich wypalania. Niewykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych 
zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo ru-
chu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na wizerunek 
krajobrazu miasta. Są także siedliskiem wielu szkodników glebowych, 
gryzoni i ślimaków, a zaschnięte liście i pędy utrudniają odrastanie nowym 
roślinom. Informuję ponadto, że w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta 
działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie 
obowiązku wykoszenia jej terenu może również rodzić odpowiedzialność 
karną na podstawie art. 82 Kodeksu Wykroczeń. Każda zadbana posesja 
świadczy o wizerunku naszego miasta. 

Przed nami okres wakacyjny, warto zatem przypomnieć zasady bez-
pieczeństwa podczas wyjazdów, pieszych wędrówkach  po górach czy 
kąpielach w rzece.

Bezpiecznie w górach
Warunki atmosferyczne potrafią zmienić się w ciągu godziny i to jest 

najważniejsze przykazanie każdego zdobywcy górskich szlaków. Wyru-
szając na wyprawę podczas pięknej, słonecznej pogody, nie wiadomo, 
czy nie będziemy wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle. Pogo-
da w górach jest bowiem równie nieokiełznana, jak one same. Dlatego 
wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o 
trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak wyruszy-
my w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowa-
nia wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg wybranego szlaku, sieć 
schronisk turystycznych w pobliżu trasy, oszacować czas marszu. Przyda 
się też informacja o lokalizacji szałasów, schronów i leśniczówek – sta-
nowią schronienie w przypadku nagłej zmiany pogody. Podstawą ekwi-
punku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede wszystkim 
powinien znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do pełna baterią i 
zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go –  601 100 300 oraz numerem alarmowym 985.

Bezpiecznie w wodzie 
Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać w miej-

scach, gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie będzie przyjemnym 
wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe uderzenie w podwodną prze-
szkodę tymczasem nietrudno i... kalectwo do końca życia gotowe.

Lato nad rzeką to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie przyjemne 
są kąpiele słoneczne. Szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zim-
nej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną wodą może spowodo-
wać szok termiczny, a wtedy zamiast uroków wypoczywania  będziemy 
podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala. Zapewne znamy 
podstawowe numery alarmowe, ale warto zapisać je w swoim telefonie 
komórkowym: centrum powiadamiania ratunkowego – 112, policja – 
997, straż pożarna – 998, pogotowie ratunkowe – 999.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Taryfa – zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

decyzją nr GL.RET.070.7.199.2018.EK z dnia 29 maja 2018 roku, za-
twierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 
Wisła na okres 3 lat.

Zatwierdzona taryfa została umieszczona w dniu 15 czerwca 2018 
roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie. Szczegółowe informacje dotyczące 
nowej taryfy znajdują się na stronie: http://www.wzc.com.pl/main/tary-
fa_za_wode.html.

Informacja dotycząca programu „Dobry 
Start” oraz terminów składania wniosków 

na nowy okres zasiłkowy 2018/2019
Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 

czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w 
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry 
start”  (Dz. U. poz. 1061), wnioski o świadczenie z Programu Rządowe-
go „Dobry start” można składać drogą elektroniczną poprzez bankowość 
elektroniczną i ministerialny portal Emp@tia od 1 lipca do 30 listopada 
2018 r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego i sprawnego 
przebiegu przyjmowania wniosków oraz wypłaty świadczeń uruchomiona 
została w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach infolinia pod 
numerem telefonu 32/606 30 03 dla osób zainteresowanych złożeniem 
wniosku o świadczenie. Infolinia działa od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.  
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–14.00.

Jednocześnie informujemy że w wyniku uchwalenia przez parla-
ment tzw. pakietu zmian dla rodzin, ujednolicony został termin składania 
wniosków o różne formy wsparcia. Dotyczy to świadczenia wychowaw-
czego 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego. Dzięki nowelizacji wcześniejszych przepisów początkowy ter-
min składania wniosków na każdy kolejny okres świadczeniowy został 
wyznaczony na 1 sierpnia (w przypadku wniosków składanych on–line 
– od 2018 roku – na 1 lipca).

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierp-
niu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia, co oznacza, że 
przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata nastąpi do 
31 października tego roku.

Kamienne niedźwiadki ponownie 
w parku! 

Na początku sezonu letniego dotarła fantastyczna wiadomość dla 
wszystkich turystów i mieszkańców! Po wielu latach do Parku Kopczyń-
skiego powróciły dwa kamienne niedźwiadki, które zaginęły ponad 40 
lat temu podczas prac porządkowych w tej części Wisły. 

Dwie rzeźby, wykonane z piaskowca godulskiego, odtworzone zo-
stały na podstawie archiwalnych fotografii i nawiązują do pierwowzorów 
wykonanych na początku lat 60. XX wieku przez wiślańskiego artystę 
Jerzego Szarca. Niedźwiedzia rodzina zatem ponownie jest w komplecie, 
a my zachęcamy do obejrzenia nowych misiów na żywo!

Kamienne niedźwiadki, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Wiśle, wy-
konał Mieczysław Smolik z Krzeczowa koło Bochni.  Tadeusz Papierzyński

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!
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Wisła stawia  
na elektromobilność

Początkiem czerwca br. władze miasta Wisły zawarły umowę 
z firmą TRANSPORTERS S.A. z siedzibą w Rybniku, która na 
dzierżawionym od Gminy terenie ma zainstalować i w przyszłości 
utrzymywać dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych. „Ła-
dowarki” staną w okolicach dworca kolejowego i przy miejskim 
targowisku.

Aktualna, stosunkowo niewielka liczba samochodów elek-
trycznych na polskich drogach może nasuwać pytanie – czy 
takie działanie jest celowe? Jednak zdaniem władz miasta to 
dobry początek zmian. – Z uwagi na charakter naszej miejsco-
wości ochrona środowiska i rozwój turystyki to ważne aspekty 
funkcjonowania miasta – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. 
– Kierowcy samochodów elektrycznych będą mieli możliwość 
ładowania swoich pojazdów w wyznaczonych miejscach na par-
kingach miejskich. Ponadto wraz z rozwojem elektromobilności, 
rośnie popularność usług z obszaru carsharingu, czyli wynajmu 
aut na minuty lub godziny. W Polsce w ten sposób można już 
wypożyczyć kilka tysięcy samochodów. Może to jest przyszłość 
dla rozwoju i w naszym mieście? – zastanawia się gospodarz Perły 
Beskidów.                       (ms/luki)

RYWALIZOWALI MŁODZI  
DRUHOWIE

23 czerwca w ośrodku sportowym „Jonidło” w Wiśle odbyły 
się Zawody Sportowo–Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych z udziałem drużyn z gmin Brenna, Istebna, Ustroń i 
Wisła. W zawodach uczestniczyło ponad 200 dzieci (chłopcy i 
dziewczyny), łącznie 18 drużyn. Niestety ze względu na złe wa-
runki atmosferyczne nie udało się rozegrać wszystkich konkuren-
cji (przeprowadzono tylko ćwiczenie bojowe).

W  rywalizacji wiślańskich drużyn zwyciężyła drużyna MDP 
z OSP Wisła Jawornik, a na drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna MDP z Wisły Centrum. Drużyny te jako nagrodę otrzymały 
od Gminy Wisła zestaw fantomów i defibrylator szkoleniowy, po-
mocne w nauce udzielania pierwszej pomocy. Z kolei superpuchar 
zdobyła drużyna MDP z OSP Górki Wielkie.

Puchary i medale wręczał sekretarz miasta Sylwester Foltyn. 
Po zawodach przekazano uroczyście jednostkom OSP Wisła Cen-
trum i OSP Wisła Czarne sprzęt ratowniczy – defibrylatory i torby 
ratownicze PSP R–1 zakupione z dotacji Ministerstwa Sprawied-
liwości z Funduszu Sprawiedliwości.

(luki)
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Wieści z biblioteki 

Edukacja regionalna – przeżytek 
czy szansa?

Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Wiśle podjęła na spotkaniu 29 maja temat edukacji regional-
nej. Zebrani zadali sobie pytanie czy wprowadzanie zajęć z wiedzy 
o własnej miejscowości i własnym regionie jest potrzebne, a jeśli tak 
to komu? Jakie mogą wyłonić się problemy, a jakie można osiągnąć 
korzyści? Czy edukacja regionalna to przeżytek czy szansa na lepsze 
jutro mieszkańców?

Wprowadzeniem do dyskusji była krótka informacja o stanie 
edukacji regionalnej w województwie śląskim i w Wiśle. Badania 
socjologiczne wykazały, że 90% uczniów nie potrafi powiedzieć nic 
na temat własnego regionu. Nie wszystkie wiślańskie szkoły prowa-
dzą edukację regionalną, a jeśli takie zajęcia się odbywają, to według 
różnych programów oraz materiałów. W trakcie opracowania jest 
jednolity program dla szkoły podstawowej, ale pojawia się dylemat 
czy jedna godzina tygodniowo w klasach 4–7 nie będzie zbyt dużym 
obciążeniem dla młodzieży. Dyskutanci prezentowali różne poglądy 
i przedstawiali argumenty za i przeciw. Zgadzano się zasadniczo, 
że edukacja regionalna nie powinna być dodatkowym obciążaniem 
wiedzą, ale prezentacją lokalnego środowiska i kultury, bliską sercu 
alternatywą dla zunifikowanego świata, ma kształtować postawy i 
tożsamość, a nie repetować wiedzę, choć i ta powinna być dostęp-
na. Zachodzi jednak pytanie czy sami mieszkańcy Wisły chcą czegoś 
się o sobie samych dowiadywać, poznawać sąsiadów i uczyć własne 
dzieci tradycyjnych wartości?

Mimo wielu pesymistycznych diagnoz i postrzegania niekorzyst-
nych zjawisk (zanik lokalnych tradycji, gwary i stroju) dyskusja za-
kończyła się optymistycznym stwierdzeniem, że edukacja regionalna 
to szansa dla mieszkańców i Wisły jako miejscowości turystycznej. 
Przywiązanie do ziemi i ludzi to cenne wartości, które należy kulty-
wować. Trzeba tylko zebrać siły, aby tego dokonać.       (drc)

Wakacyjna Akademia Kultury
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle serdecz-

nie zaprasza na prelekcje i wykłady z cyklu Wakacyjna Akademia 
Kultury 2018 – Światopoglądy.

5 lipca odbyło się spotkanie z dr hab. Grażyną Kubicą–Heller 
(UJ), a temat wykładu brzmiał: Feministyczny efekt Lutra, czyli o ślą-
skich ewangeliczkach i ich edukacji. 

W programie kolejne wykłady:

12 lipca – prof. nadzw. dr hab. Izabela Trzcińska (AGH)
Ścieżkami polskich teozofów

19 lipca – prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (UŚ)
Czy to wszystko może się nie powtórzyć? Rozmyślania o wojnie

26 lipca – dr hab. Marek Rembierz (UŚ)
Spór światopoglądów: kolektywizm i indywidualizm a persona-
lizm. Próba obrony człowieczeństwa i indywidualności…

Spotkania odbywają się w sali głównej biblioteki na I piętrze w 
budynku Domu Zdrojowego (pl. Hoffa 3) o godz. 16.00. Wstęp wolny.

 

Biblioteka poleca
Zdzisław A. Raczyński, Harib, Wydawni-

ctwo Helion, Gliwice 2018.  
Po śmierci Kaddafiego rozpoczyna się wojna 

domowa o schedę po obalonym dyktatorze. Polski 
korespondent Ron Harib, przebywający w tym czasie w Libii, trafia w 
sam środek rewolucyjnych zamieszek. Seria dziwnych zdarzeń stawia 
na drodze Rona rosyjskich agentów, a także Tuaregów, którzy wiernie 
służyli  Kaddafiemu. W obozie Nomadów Harib trafia na trop wywie-
zionych przez dyktatora pieniędzy i materiałów kompromitujących euro-
pejskich i amerykańskich polityków. Skarbów i dokumentów poszukują 
tajne służby Francji, Rosji, USA i... Polski. W poszukiwaniach pomaga 
Ronowi dziewczyna z tuareskiego plemienia, która ma do wykonania 
tajną misję w Europie. Przeszłość Hariba też kryje tajemnicę. Nieznaną 
nawet jemu samemu... Tylko dotarcie do złota Kaddafiego przed wywia-
dami tych mocarstw może ocalić życie dziennikarza. „Harib” to pasjonu-
jąca powieść z dynamiczną akcją, którą warto przeczytać!

Agnieszka Wojdowicz, Córka głosu. Księga życia Hili Campos, 
Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2018.

„Córka głosu. Księga życia Hili Campos” to porywająca historia 
opowiadająca o burzliwych dziejach sefardyjskich Żydów, wygnanych 
w 1492 roku z Hiszpanii edyktem króla Ferdynanda i królowej Izabeli. 
Wygnani z Toledo Camposowie osiedlili się najpierw w Antwerpii, a na-
stępnie w Wenecji, która ofiarowała im namiastkę stabilizacji i minimum 
wygód. Mimo to żyją w izolacji i są wenecjanami drugiej kategorii, co 
miasto daje im odczuć na każdym kroku. Pragnienie znalezienia nowej 
ojczyzny wiedzie ród Camposów do najpotężniejszych państw szesna-
stowiecznej Europy, a niekończącym się peregrynacjom przyświeca idea 
„città ideale” – miasta idealnego. Czy to możliwe, że nazywa się ono 
Zamość…? Polecamy!

Izabela Degórska, Internat, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2017.
Kiedy Wiktoria, studentka socjologii, staje przed wyborem tematu 

pracy magisterskiej, bez wahania decyduje się opisać subkulturę utworzo-
ną wokół starej powieści pt. „Internat”. Jej czytelniczki niczym pensjo-
nariuszki ubierają się w mundurki, spotykają się na fanowskich zlotach i 
promują się w mediach społecznościowych. Żeby poznać fenomen fascy-
nacji powieścią sama czyta egzemplarz, pod wpływem którego jej życie 
się diametralnie zmienia, a ona sama musi rozpocząć walkę o przetrwanie. 
Najlepszą zachętą do przeczytania „Internatu” niechaj będzie dopisek na 
okładce „Pożerasz książki? Uważaj! Ta książka może pożreć Ciebie!” Po-
lecamy na beztroskie wakacyjne wieczory!   Oprac. MBP Wisła

Wisła w drodze do niepodległości
W związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości w centrum 

Wisły w pobliżu placu Hoffa (przed salą gimnastyczną) stanęła wysta-
wa poświęcona losom naszej miejscowości oraz Śląska Cieszyńskiego 
w XX wieku. Można będzie ją oglądać do listopada 2018 roku, kiedy 
nastąpi kumulacja wydarzeń rocznicowych. Wystawę odwiedziła już 
młodzież wiślańskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a każdy 
zwiedzający (uczestnik rajdu szkół) otrzymał pamiątkową, tematyczną 
zakładkę. Każda szkoła otrzymała też komplet 25 egzemplarzy katalogu 
wystawy, który jest jej wiernym odbiciem i który można wykorzystać 
podczas zajęć edukacyjnych. Opublikowane zakładki i katalog wystawy 
są dostępne dla wszystkich chętnych i każdy zainteresowany otrzyma-
niem tych materiałów może zgłosić się po ich odbiór do Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wiśle (pl. Hoffa 3, Dom Zdrojowy, I piętro). Wystawa 

i katalog prezentują 
zdjęcia dawnej Wisły, 
dokumentów archi-
walnych, osób zaan-
gażowanych w proces 
odzyskania niepodle-
głości i przyłączenia 
Śląska Cieszyńskie-
go do Polski, a także 
piękne drzeworyty 
Pawła Stellera. Za-
praszamy!!!        (drc)fot
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Bajkowe święto
Z okazji Dnia Dziecka Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle za-

prosiła dwie grupy przedszkolne na wernisaż wystawy „Bajki nasze-
go dzieciństwa”. W upalny poranek 1 czerwca dzieci z Przedszkola 
Integracyjnego z Wisły Malinki oraz dzieci z Zespołu Przedszkoli 
Miejskich przybyły do wypożyczalni dziecięcej, by dowiedzieć się 
jak powstają bajki animowane i zobaczyć materiały ze Studia Filmów 
Rysunkowych z Bielska–Białej. Najmłodsi wysłuchali opowiadania 
ze zbioru „Dobranocki wszechczasów” z Reksiem w roli głównej 
oraz otrzymali słodkości. Spotkanie było okazją do wręczenia nagród 
laureatom konkursu „Bibliomaniak 2017”, w którym „na podium” 
stanęła Noemi Cieślar z ilością 297 wypożyczonych książek, miejsce 
drugie zajęła Laura Popiołek (182 wypożyczone książki), a trzecie 
miejsce zajęła Lena Procner, która w roku ubiegłym wypożyczyła 
152 książki. Serdecznie gratulujemy małym laureatkom i jesteśmy 
dumni, że są pozytywnym przykładem dla swoich rówieśników.

Monika Śliwka

JEST X TOM!
29 czerwca ukazał się X tom „Rocznika Wiślańskiego”, któ-

rego promocja odbyła się w sali głównej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. Jubileuszowy tom wy-
dany przez Wydawnictwo Luteranin Parafii Ewangelicko–Augs-
burskiej w Wiśle zgromadził wielu gości oraz liczną publiczność, 
przede wszystkim wiernych czytelników czasopisma. Wpisał się 
także w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę.

Zebranych fragmentem prozy Andrzeja Stasiuka dotyczą-
cym cmentarzy z I wojny światowej przywitała dyrektor biblio-
teki Renata Czyż. 
Następnie wystą-
piły po kolei trzy 
redaktorki „Roczni-
ka Wiślańskiego”: 
Maria Szlaur–Bujok 
przypomniała po-
stać Jerzego Drozda 
– wiślańskiego na-
uczyciela, śpiewaka 
i folklorysty, Renata 
Czyż przedstawiła 
zawartość tegorocz-
nego tomu wiślań-
skiego periodyku, 
a Danuta Szczypka 
podzieliła się danymi 
statystycznymi, re-
fleksjami i wnioska-
mi z pracy Redakcji 
na przestrzeni 10 lat. 
Na zakończenie spot-
kania jako Wydawca głos zabrał ks. radca Waldemar Szajthauer, 
proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle. Docenia-
jąc pracę Redakcji życzył dalszych tomów i ich promocji w ko-
lejnych latach, a wraz z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem 
podziękował za trud wkładany w zbieranie materiałów, opracowa-
nie tekstów, dobór ilustracji, redakcję i korekty. Burmistrz miasta 
zachęcił także zebranych do zapoznania się z plenerową wystawą 
i jej dostępnym w bibliotece katalogiem pt. „Wisła w drodze do 
niepodległości”, których autorką jest Danuta Szczypka. 

Tom X „Rocznika Wiślańskiego” można nabywać w księgarni 
oraz kancelarii parafialnej, dostępne są także niektóre z wcześniej-
szych tomów. Redakcja dziękuje wszystkim autorom za współ-
pracę przez 10 lat, a czytelnikom życzy interesującej lektury.

(drc)

fot
. M

BP
 w

 W
iśl

e

fot
. M

BP
 w

 W
iśl

e



8  echo WISŁY

EXPO ZDROWIE 2018
23 maja na rynku miasta stanęły granatowe namioty Expo Zdro-

wie. Tym razem pogoda dopisała, uczestnicy również. Z pełnej 
oferty skorzystało w tym roku 171 osób, natomiast z degustacji o 
wiele więcej. W godzinach rannych z wystawy korzystali głównie 
wiślanie – 67 osób, później chętni spoza Wisły – 104 osoby. Byli 
to głównie turyści ze Śląska. Zarejestrowały się także pojedyncze 
osoby z Mazur, Szczecina, Elbląga, Zamościa, Wrocławia i Włoc-
ławka, a także z sąsiednich krajów z Czech i Niemiec. W badaniach 
wzięło udział 114 kobiet i 57 mężczyzn. Przeciwskazania do testu 
wysiłkowego miało 35 osób.

W tym roku wystawa została wzbogacona o badanie gęstości 
kości i badanie słuchu. Wystawa jak zwykle cieszyła się dużym za-
interesowaniem, a zwłaszcza stanowiska z degustacją i przepisami. 
Na miejscu również można było skorzystać dodatkowo z porad sze-
fowej kuchni. 

Expo Zdrowie już po raz siódmy zostało zorganizowane przez 
wiślańską filię Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej przy finanso-
wym wsparciu Gminy Wisła, Starostwa Powiatowego i wiślańskiego 
zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Julia Troszok

Wisła Czarne działa lokalnie!
W ostatnim tygodniu roku szkolnego, w Cieszynie w sali sesyj-

nej Banku Spółdzielczego odbyło się spotkanie, na którym dokonano 
uroczystego wręczenia umów dla 11 organizacji pozarządowych, któ-
re uzyskały dofinansowanie swoich projektów z programu „Działaj 
Lokalnie”. Wśród grantobiorców znalazło się także Stowarzyszenie 
wspierające działalność Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem 
„Nad Białką”, ze swoim projektem – Ukulele JAM SESSION w 
Czarnem.

Projekt będzie polegał na organizacji warsztatów z nauki gry na 
UKULELE. Już dzisiaj zachęcamy do tego, aby wziąć w nich udział.

Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS

Warsztaty w Muzeum 
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego w Wiśle zaprasza na 

bezpłatne warsztaty „Tradycyjnego haftu krzyżykowego górali ślą-
skich”.

Zajęcia prowadzone będą w każdą środę lipca i sierpnia* w go-
dzinach 14:00 – 16:00 oraz w sobotę 28 lipca w godzinach 10:00 
– 12:00. Materiały zapewnia organizator. Więcej informacji pod nu-

merem telefonu 33 855 22 50.
*z wyjątkiem dnia 15.08.2018
Warsztaty realizowane dzięki do-

finansowaniu z Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z programu 
kultura ludowa i tradycyjna.

Nasze dzieci integrują się  
i bawią 

Mowa o milusińskich z Nowej Osady i Gościejowa, które w upal-
ny dzień, 1 czerwca, bawiły się podczas obchodów Dnia Dziecka na 
Jonidle. Były rozgrywki sportowe, wyścigi na „góralkach” i trady-
cyjnych rowerach, strzelanie z łuku, rzut do celu, a także konkurs 
plastyczny.

Dużą atrakcją była też zabawa wężem strażackim, którą zreali-
zowano dzięki uprzejmości strażaków z OSP Wisła Centrum. Było 
też coś dla podniebienia w postaci jajecznicy z chlebem smażonej na 
grillu, herbaty z zielin oraz zimnych napojów. Każde dziecko otrzy-
mało paczkę ze słodyczami, nagrody za udział w konkursach, a na 
zakończenie imprezy – lody. Najlepszym podziękowaniem dla orga-
nizatorów tej sympatycznej imprezy były uśmiechnięte buzie dzieci.

Imprezę zorganizował Zarząd Osiedla nr 7, przy udziale i wspar-
ciu radnych Bronisława Szalbota i Zdzisława Pilcha, którym bardzo 
dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do Firmy Xtraining 
za wypożyczenie sprzętu do rozgrywek, WSS Wisła za udostępnienie 
miejsca, a także Firmie „Spar” w Nowej Osadzie za pomoc i przy-
chylność w zorganizowaniu paczek.               Zarząd Osiedla nr 7
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Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza!

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

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, spot-
kania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery z kij-
kami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!

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

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

Przedwakacyjne spotkanie 
z lekarzem

6 czerwca w Stowarzyszeniu RtS, przy ul. 1 Maja 62A odbyło się 
spotkanie z wiślańskim lekarzem Rafałem Wienckiem. Temat spot-
kania był bardzo aktualny – „Letnie zagrożenia”. Wakacje się zbliża-
ją, czemu zwykle towarzyszą pozytywne emocje. Myślimy głównie 
o jasnych stronach lata i urlopu, a przecież każdy kij ma dwa końce. 
Mając świadomość istnienia potencjalnych zagrożeń, jakie na nas 
czyhają, możemy się ustrzec wielu przykrych niespodzianek, a jeśli 
już nawet przytrafią się nam zdrowotne komplikacje, lecz jesteśmy 
na nie przygotowani, to łatwiej nam będzie z nimi sobie poradzić. Bo 
przecież o zdrowiu myślimy zwykle dopiero wtedy, gdy go zaczyna 
brakować. Już wiele lat temu poeta pisał o szlachetnym zdrowiu i 
mimo stuleci niewiele się tu zmieniło w naszym myśleniu.

W trakcie spotkania pojawiło się sporo wątków, z których część 
była nieźle znana uczestnikom, a przecież warto swoją wiedzę upo-
rządkować i – przede wszystkim – uzupełnić. Spotkanie zaczęło się 
od prezentacji doktora Wiencka na zapowiedziane tematy, którą 
uzupełniły obszerne komentarze. Potem przyszedł czas na pytania. 
Uczestnicy mieli możliwość zadawania konkretnych pytań, na które 
otrzymywali konkretne odpowiedzi. To unikatowa sytuacja: można 
na żywo zapytać o coś lekarza i on ma czas, by odpowiedzieć, bo w 
kolejce nie czekają kolejni pacjenci...

Tematów było kilka. Na początek były zagrożenia związane ze 
słońcem i temperaturą: przede wszystkim jak uniknąć poparzenia 
słonecznego i odwodnienia. To drugie zresztą grozi nam nie tylko 
z powodu wysokiej temperatury, ale też zatruć. Jak sobie wtedy ra-
dzić i jak praktycznie uzupełniać płyny i ubytek soli mineralnych? 
Kiedy trzeba pilnie szukać pomocy lekarza, a kiedy i jak można z 
oparzeniem czy zatruciem walczyć samodzielnie? Jak się mają nasze 
przekonania na ten temat do wiedzy i praktyki lekarskiej? Te kwe-
stie zajęły sporo miejsca. Innym, obszernym tematem, który wywo-
łał duże zainteresowanie były ukąszenia. Na pierwszy ogień poszły 
oczywiście kleszcze, które jeszcze dwa pokolenia temu nie stanowiły 
problemu dla ludzi, a obecnie nas przerażają. Czy słusznie? Gdzie na 
nas czyhają? Jak wyciągać kleszcze? Jak posługiwać się „lassem”? 
Jakie niebezpieczeństwa niosą z sobą ich ukąszenia? Jakie zagrożenia 
niosą „nasze” kleszcze, na Śląsku Cieszyńskim, a jakie kleszcze na 
Mazurach? Warto to wiedzieć i to przed wakacjami. Po kleszczach 
przyszedł czas na niebezpieczne dla nas owady, takie jak osy, pszczo-
ły, szerszenie. Kiedy mogą być najgroźniejsze? Jak się ustrzec uką-
szeń i co robić, gdy się już padnie ich ofiarą? To tylko najważniejsze 
wątki, które pojawiły się w czasie prezentacji i dyskusji. Wątków 
było oczywiście więcej, a dyskusja ożywiona. Rozmawialiśmy także 
o zagrożeniach, które niesie woda, o wypadkach komunikacyjnych i 
o innych sytuacjach, które mogą zepsuć nasze wakacje.

Jesienią, kiedy już szczęśliwie powrócimy po urlopach i waka-
cjach do Wisły, planujemy w Stowarzyszeniu RtS kolejne spotkanie z 
panem doktorem. Najprawdopodobniej kolejnym tematem, o którym 
będziemy rozmawiać będzie stres: jego obecność i wpływ na nasze 
życie i zdrowie. Jak sobie z nim radzić? Czy wobec tego tak popular-
nego zagrożenia jesteśmy zupełnie bezsilni? Czy możemy coś zrobić 
by się przed nim bronić, a jeśli tak, to co? Zapowiada się kolejna, 
gorąca dyskusja. Już teraz zapraszamy.    (ajotka)

Nabór do Społecznego Ogniska 
Muzycznego 

Społeczne Ognisko Muzyczne im. J. Drozda w Wiśle ogłasza wpisy 
na rok szkolny 2018/19. 

Oto oferta: 
– dział młodzieżowy i dla dorosłych (czteroletni dla dzieci od lat 10) 

w następujących sekcjach: fortepian, akordeon (klawiszowy i guzikowy), 
skrzypce, gitara (klasyczna i akustyczna), flet prosty i poprzeczny, sakso-
fon, keyboard, śpiew solowy (rozrywkowy), perkusja, organy kościelne, 
akompaniament liturgiczny; 

– dział przedszkolny (dla dzieci do lat 6): rytmika z elementami gry 
na instrumentach;

– dział dziecięcy (sześcioletni dla dzieci do lat 10) w następujących 
sekcjach: fortepian, akordeon (klawiszowy i guzikowy), skrzypce, gitara 
(klasyczna i akustyczna), flet prosty i poprzeczny, saksofon, keyboard, 
śpiew solowy (rozrywkowy), perkusja.

W trakcie trwania nauki 2–letnie umuzykalnienie (teoria  muzyki, 
solfeż) i 2 lata rytmiki.

Zgłoszenia od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 – 18.00 lub 
pod numerem telefonu: 33/855 21 31.

Ponadto Społeczne Ognisko Muzyczne im. J. Drozda ogłasza nabór 
do klas organów kościelnych i akompaniamentu liturgicznego, dla osób 
w każdym wieku!

Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: 43–460 Wisła, ul. 1 Maja 66, tel.: 33/855 21 31, e–mail: 

som@wisla.pl, www.som.wisla.pl.  Społeczne Ognisko Muzyczne

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: wystawa malarstwa Magdaleny Krężelok „Relacje”.

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. Li-
powa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 
33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu 
Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.: 
33/855 34 47. Wystawa: wystawa fotografii piktorialnej. 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. Wy-
stawa prac Salvadora Dali i wystawa „Inne Światy” Jakuba Różalskiego.

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.
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KRONIKA POLICYJNA

Stowarzyszenie Grupa Twórców 
Wiślanie zaprasza!

Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie zaprasza wszystkie chęt-
ne osoby twórczo zakręcone do wstąpienia do naszego Stowarzyszenia. 
Oferujemy możliwość własnej samorealizacji, udział w wystawach, wer-
nisażach i jarmarkach. Stała wystawa prac w Galerii u Niedźwiedzia.

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

Zarząd Stowarzyszenia GTW

REKLAMA • OGŁOSZENIA Najnowsza książka Andrzeja 
Niedoby „Rzeka niepokorna. 

Saga cieszyńska” 
Długo oczekiwana saga rodu Niedobów pióra Andrzeja Niedoby, 

uznanego wiślańskiego twórcy i dziennikarza. Na dwustu stronach 
autor z charakterystyczną swadą opisuje rodzinne dzieje od czasów 
sprzed wybuchu I wojny światowej aż do lat najnowszych. W tle 
rodzinnych radości i dramatów toczą się wielkie dzieje, a bohatero-
wie sagi często powracają do Olzy, gdzie odbija się cały XX wiek 
ze swoim chaosem, jaki dotknął ziem Śląska Cieszyńskiego i terenu 
zwanego Zaolziem.

Autor nie bawi się w polityczną poprawność i rodzinne dzieje 
opisuje wprost, co na pewno jest wyrazem szczerości. Publikację 
zdobią archiwalne zdjęcia, a odpowiednia technika składu i druku 
przyjazna jest także starszemu Czytelnikowi. „Rzeka niepokorna” to 
przepiękny pejzaż najmniejszej z ojczyzn: „ziemi, która powstała z 
uśmiechu samego Boga”.

Więcej o książce na stronie: www.fabrykasilesia.pl.
(mat. prasowe)

– 2 czerwca na ul. 1 Maja policjanci zatrzymali mieszkańca 
Wisły, który jechał na motorze mając ok. 1,6 promila alkoholu 
w organizmie.

– 8 czerwca wiślański Komisariat Policji został powiado-
miony o kradzieży sprzętu narciarskiego z piwnicy budynku 
przy ul. Bukowej. Stratę oszacowaną na ok. 3000 złotych po-
niósł mieszkaniec naszej miejscowości.

– 21 czerwca wpadł mieszkaniec Wisły, który poruszał się 
samochodem na ul. 1 Maja, mimo cofniętych uprawnień.

– 21 czerwca zaginęła 74–letnia mieszkanka Mysłowic, 
przebywająca w jednym z ośrodków wczasowych przy ul. Gór-
nośląskiej. Na szczęście w dniu następnym policjanci odnaleźli 
na ul. Partecznik zaginioną kobietę.

– 22 czerwca w jednym z lokali gastronomicznych przy ul. 
1 Maja dokonano kradzieży telefonu komórkowego o wartości 
550 złotych. Poszkodowany to mieszkaniec Wisły.

– 29 czerwca na ul. Konopnickiej zastopowano mieszkańca 
naszej miejscowości, który jechał motorowerem. Był nietrzeź-
wy, a pomiar pokazał ok. 2 promile.

We współpracy z dyżurnym KP Wisła Januszem Malczykiem
Opracował Łukasz Bielski
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55. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

28 lipca – 5 sierpnia

P r o g r a m  –  W i s ł a

KOROWÓD ZESPOŁÓW 
28 lipca (sobota) – 15.30 
ul. Olimpijska, ul. 1 Maja, pl. B. Hoffa

KONCERTY KAPEL POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 
codziennie godz. 11.00, estrada na pl. B. Hoffa

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

28 lipca – sobota – g. 17.00
WISŁA z Wisły 
PILSKO z Żywca 
CZANTORIA z Ustronia 
MIETNIOWIACY z Mietniowa 
WILAMOWICE z Wilamowic 
AL–AZHAR KELAPA GADING z Dżakarty  
– INDONEZJA

29 lipca – niedziela – g. 17.00
MALI TKOCZE z Wisły 
BOJSZOWIANIE z Bojszów 
DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ze Złotnika  
ZBYRCOK z Juszczyna 
KOZIANIE z Kóz 
GROJCOWIANIE z Wieprza 
KONIAKÓW z Koniakowa 
KLUB TAIKO z Takatsuki – JAPONIA

30 lipca – poniedziałek – g. 18.00
SŁOPNICZANIE ze Słopnic 
DUDOSKI z Międzyrzecza Górnego 
BYSTRZYCA z Bystrzycy 
I TERRAZZANI z Trabii – WŁOCHY 
PERŁYNKA ze Sławuty – UKRAINA 
KITKA z Istibanji – MACEDONIA

31 lipca – wtorek – g. 18.00
KOCAELI ARMELIT z Izmitu – TURCJA 
MŁODE PODHALE z Nowego Targu 
SPOD KICEK z Mordarki 
JAROSŁAWIAKI z Jarosławia 
DOLANIE z Gilowic  
SPOD KIKULI z Lalik

1 sierpnia – środa – g. 18.00
WAŃCY z Wisły 
ŚWARNI ŁOJCE z Sadku–Kostrzy  
KURPIE ZIELONE z Białegostoku 
JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej 
SOKOŁOWIANIE z Sokołowa Podlaskiego 
KUD BRANKO RADIČEVIĆ ze Sremskiej  
Mitrovicy – SERBIA 
ENSEMBLE ARTISTIQUE NATIONAL DU 
BÉNIN z Kotonu – BENIN

2 sierpnia – czwartek – g. 18.00
ĆWIKLICE z Ćwiklic 
REGLE z Poronina 
JAWORZE z Jaworza 
ŁASTIWOCZKA z Przemkowa 
NOSA TERRA z Pereiras (Mos) – HISZPANIA 
PERŁYNKA ze Sławuty – UKRAINA

3 sierpnia – piątek – g. 18.00
MAGURZANIE z Łodygowic 
ANDRYCHÓW z Andrychowa 
ŚWIERCZKOWIACY z Tarnowa 
KOTLINA z Osieka 
VATRĂ DE DOR z Kluż–Napoka – RUMUNIA 
MEZDRA ze Sliwen – BUŁGARIA

4 sierpnia – sobota – g. 17.00
STEJIZBIANKI z Wisły 
INŻU–MARŻAN oraz KERBEZ z Atyrau  
– KAZACHSTAN 
SHIVAM NRUTYA z Vapi – INDIE 
BABIOGÓRZANIE–POLANA MAKOWSKA  
z Makowa Podhalańskiego 
ISTEBNA z Istebnej 
ZIEMIA MYŚLENICKA z Myślenic 
HULAJNIKI z Milówki 
KASINIANIE–ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej

5 sierpnia – niedziela – g. 17.00
TKOCZE z Wisły 
I TERRAZZANI z Trabii – WŁOCHY 
ZIEMIA RAJCZAŃSKA z Rajczy 
COMPAÑÍA TITULAR DE DANZA 
FOLKLÓRICA UANL z Monterrey – MEKSYK 
KOCAELI ARMELIT z Izmitu – TURCJA 
WISŁA PLUS z Wisły 
gość TKB: FUTURE FOLK 
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Letnie Etiudy  
Baletowe 

13 czerwca w wiślańskim amfiteatrze odbyły się 
Letnie Etiudy Baletowe. Ich celem było podsumowanie 
i prezentacja pracy uczniów Małej Szkoły Baletu pro-
wadzonej w Domu Kultury w Wiśle. Zaprezentowały 
się trzy grupy: początkująca, średniozaawansowana 
oraz zaawansowana. Serdecznie dziękujemy Pani Ma-
rioli Ptak za przygotowanie i prowadzenie zajęć.
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„Gry przyjaźni” 
23 czerwca, 14–osobowa reprezentacja miasta Wisła, na 

czele z sekretarzem miasta Sylwestrem Foltynem, wzięła 
udział w I Międzynarodowych Grach Przyjaźni, które odbyły 
się u naszego partnera na Słowacji, w miejscowości Čierne. 
Wśród startujących były drużyny z Czech, Słowacji i Polski. 
Pozytywne nastawienie naszej ekipy zaowocowało zdoby-
ciem I miejsca. Konkurencje były bardzo łatwe, lekkie i przy-
jemne, a głównym celem imprezy była integracja mieszkań-
ców pogranicza. 

Dziękujemy Staroście Gminy Čierne – Panu Ing. Pavlowi 
Gomola oraz Ivecie Bobulovej za wspaniałą zabawę i profesjo-
nalnie przygotowaną imprezę.

Maria Bujok

„Wariacje kabertowe”  
w Bibliotece 

18 czerwca w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki im.  
J. Śniegonia Grupa Teatralno–Kabaretowa „Emocja” zapre-
zentowała z okazji swojego 5–lecia „Wariacje kabaretowe” w 
reżyserii Joanny Leszczyńskiej. Wystąpili: Lidia Forias, Barba-
ra Koczwara, Paulina Laskowska, Wanda Przybylska, Andrzej 
Kowalczyk, Krzysztof Kowalczyk, Dariusz Księżopolski, Rafał 
Martynek, Marcin Olszak oraz najmłodszy artysta Jasiu Walkie-
wicz. Wśród zaproszonych gości byli burmistrz Wisły Tomasz 
Bujok, przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski, 
komendant Straży Miejskiej w Wiśle Beata Miś i dyrektor Wi-
ślańskiego Centrum Kultury Maria Bujok. Po udanym występie 
gratulacjom i podziękowaniom nie było końca, a dodatkowo ar-
tyści przygotowali dla wszystkich poczęstunek.

Marlena Fizek
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W dniach 2–3 czerwca na scenie wiślańskiego Amfiteatru im. 
Stanisława Hadyny odbył się 31. Wojewódzki Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Folklorystycznych. Brały w nim udział zespoły, których 
członkami są uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

Podczas trwania festiwalu publiczność mogła podziwiać żywio-
łowy folklor dziecięcy, który miał być dopasowany do wieku, a także 
przynależności do regionu danego zespołu. Występy oceniało jury 
w składzie: Małgorzata Kiereś – etnograf z Muzeum Beskidzkiego 
w Wiśle (przewodnicząca), Adam Adamowski – choreograf Zespołu 
Pieśni i Tańca „Żywczanie”, Krystyna Pieronkiewicz–Pieczko – et-
nograf z Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Dariusz Kocemba 
– etnolog z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Białej (sekre-
tarz). Rywalizacja była bardzo wyrównana, a każdy z zespołów po-
kazał wysoki poziom artystyczny. Dodatkową atrakcją był korowód 
grup biorących udział w przeglądzie, który przeszedł ulicami miasta.

REWIA DZIECIĘCEGO  
FOLKLORU

Zgodnie z protokołem jury w 31. Przeglądzie Dziecięcych Ze-
społów Folklorystycznych w Wiśle zaprezentowało się 7 zespołów w 
kategorii autentycznej i tyle samo w kategorii opracowanej artystycz-
nie. Jury oceniło 14 programów, zaprezentowanych według następu-
jącej kolejności występowania:

1. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie” z Wieprza 
– „We środę na targu”,

2. Zespół Folklorystyczny „Raciborzanie II” z Raciborza – „Na 
galanów mumy eszcze czas”,

3. Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa – 
„Powrót z odpustu”,

4. Zespół Folklorystyczny „Raciborzanie III” z Raciborza – „Nie 
yny świynci gorki lepium”,

5. Zespół Regionalny „Mała Juzyna” z Zawoi – „Na kamieńcu”,
6. Zespół Folklorystyczny „Raciborzanie IV” z Raciborza – 

„Chodzimy spać z kurami”,
7. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Brenna” z Brennej – tańce 

i zabawy z okolic Brennej,

8. Zespół Folklorystyczny „Łężczok III” z Zawady Książęcej – 
„Jak się duma szkubie piyrze, bajtlum się zawiyro dwiyrze”,

9. Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Ziemia Suska” z Suchej 
Beskidzkiej – „Na borówki”,

10. Zespół Regionalny „Mała Istebna” z Istebnej – zabawy i tańce 
z Trójwsi Beskidzkiej,

11. Zespół Regionalny „Mali Magurzanie” z Łodygowic – „Faryna”,
12. Zespół Regionalny Gminy Świnna „Małe Hajduki” z Pewli Śle-

mieńskiej – tańce, śpiew, gry i zabawy dzieci z Beskidu Żywieckiego,
13. Regionalny Zespół Dziecięcy „Mały Haśnik” z Żabnicy – 

„Przy pasieniu gęsi”,
14. Zespół Regionalny „Hulajniki” z Milówki – „Po wykopkach”.

W kategorii zespołów autentycznych nagrody otrzymały:
• I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł: Zespół Re-

gionalny „Mała Istebna”;
• II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.200 zł: Zespół Re-

gionalny „Hulajniki”;
• III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł: Zespół Regio-

nalny „Budzowskie Kliszczaki”.

W kategorii zespołów opracowanych artystycznie nagrody otrzymały:
• I miejsca nie przyznano;
• dwa II miejsca ex aequo i nagrody pieniężne w wysokości 1.200 

zł: Zespół Folklorystyczny „Raciborzanie IV” i Regionalny Ze-
spół Dziecięcy „Mały Haśnik” z Żabnicy,

• III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł: Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Mali Grojcowianie”.

Dodatkowo jury przyznało cztery równorzędne wyróżnienia (bez 
podziału na kategorie, za prezentację zabaw i gier dziecięcych) i 
nagrody pieniężne w wysokości 650 zł, które otrzymały: Dziecięcy 
Zespół Regionalny „Mała Brenna” z Brennej, Dziecięcy Zespół Re-
gionalny „Mała Ziemia Suska”, Zespół Regionalny Gminy Świnna 
„Małe Hajduki” oraz Zespół Regionalny „Mali Magurzanie”

Nagrody w łącznej wysokości 10.000 zł ufundował Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej. Do udziału w Karpackim Festi-
walu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce–Zdroju w 2019 
roku zostały wytypowane dwa zespoły: Zespół Regionalny „Mała 
Istebna” i Zespół Regionalny „Hulajniki” z Milówki. Organizatorami 
przeglądu byli: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej oraz 
Wiślańskie Centrum Kultury.          Marlena Fizek
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23 czerwca Wisła powitała wakacje. Towarzyszyło nam Polskie 
Radio Katowice i uczestnicy rajdu 4x4 Women’s Challenge.

Od samego rana plac Hoffa opanowały „terenówki”, za których 
kółkiem siedziały odważne panie, uczestniczące w drugiej edycji rajdu 
4x4 Women’s Challenge. Honorowy start prowadziły Dagmara Ko-
walczyk – organizatorka rajdu i specjalistka od motoryzacji z telewizji 
TVN Turbo i Agnieszka Strzemińska – prezenter i dziennikarka Radia 
Katowice, które przez niemal cały dzień nadawało relacje z Wisły. Po 
prezentacji załóg i pojazdów, uczestniczki rajdu udały się na tor offroa-
dowy „Pod Piramidą”, gdzie w ekstremalnych warunkach rywalizowa-
ły w rajdzie. W tym czasie na placu Hoffa odbył się pokaz akcji ratow-
ników GOPR, a w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w wieczornej 
części artystycznej zagrał zespół Makabunda. Oczywiście wszystkim 
tym wydarzeniom towarzyszyło Polskie Radio Katowice.

Po powrocie załóg z rajdu, na deskach amfiteatru odbyło się wrę-
czenie nagród i pucharów najlepszym uczestniczkom. W imieniu bur-
mistrza Wisły Tomasza Bujoka, puchary wręczał i gratulacje zwycięż-
czyniom składał sekretarz miasta Sylwester Foltyn. W poszczególnych 
kategoriach miejsca na podium zajmowały następujące załogi:

– kategoria GOŚĆ: 1. Wiktoria Skibińska/Nikola Skibińska wraz 
z Marcinem Miodkiem, 2. Monika Skiba/Patrycja Fabisiak wraz z 
managerem;

– kategoria ADVENTURE: 1. Katarzyna Białowąs/Julia Boro-
nowska, 2. Joanna Sennik/Aleksandra Domaradzka, 3. Katarzyna 
Stodulska/Weronika Kuśmierczyk;

– kategoria UTV: 1. Oliwia Latos–Brzozowska/Anna Kraszew-
ska, 2. Dominika Tajner–Wiśniewska/Nikola Pasecka, 3. Patrycja 
Kindla–Tomaszczyk/Anna Sikora;

– kategoria EXTREME: 1. Marzena Kaczmarek/Dorota Zbrosz-
ko, 2. Miriam Ujcekova Bondova/Michaela Bondova (Słowacja), 3. 
Aleksandra Zachara/Ela Kuras.

Na zakończenie imprezy odbyła się krótka zabawa z Dj–em. Należy 
dodać, że Powitanie Wakacji z Radiem Katowice i 4x4 Women’s Chal-
lenge poprzedziła kampania promocyjna na antenie rozgłośni.       (luki)

Powitaliśmy wakacje z Radiem Katowice  
i rajdem terenowym 

fot
. K

ata
rzy

na
 K

ub
as

ze
ws

ka

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i

fot
. Ł

uk
as

z B
iel

sk
i



echo WISŁY  15

„Słoneczna Dziecinada” 
2 czerwca na placu Hoffa w Wiśle odbyła się wspaniała 

zabawa dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Program „Słonecz-
na Dziecinada” Ruphert & Rico była doskonałą rozrywką dla 
najmłodszych. 

W programie imprezy znalazło się między innymi: malo-
wanie włosów, konfetti, zimne ognie, bańki mydlane i wiele 
innych. Wszyscy uczestnicy bawili się znakomicie.

Marlena Fizek
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7 czerwca odbył się w Wiśle „Rajd gwiaździsty”. Impreza wpisu-
je się w miejskie obchody 100–lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę, a była skierowana do wszystkich uczniów szkół podstawo-
wych oraz klas gimnazjalnych. 

Podczas rajdu uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali miejsca 
pamięci na terenie Wisły. Najmłodsi uczniowie z klas I–III odwiedzili 
m.in.: tablicę nauczycieli w holu Szkoły Podstawowej nr 1, tablicę Jana 
Sztwiertni na budynku starej szkoły, tablicę ks. Władysława Pawlasa 
w kościele Ap. Piotra i Pawła, Pomnik Poległym i Walczącym o Pol-
skość i Wolność Ojczyzny, obelisk ks. Juliusza Bursche czy pomnik Jana 
Sztwiertni przed Amfiteatrem im. Stanisława Hadyny. Punktem kulmi-
nacyjnym było odwiedzenie wystawy „Wisła w drodze do niepodległo-
ści” na placu Hoffa, oraz udział w programie interaktywnym z piosen-
kami patriotycznymi oraz konkursami w wykonaniu Teatru „Vis a Vis”.

Trasy uczniów klas IV–VII oraz klas gimnazjalnych były bardziej 
zróżnicowane. Uczniowie ze wszystkich szkół, w zależności od doboru 
trasy, zobaczyli: tablicę nauczycieli w holu SP1, tablicę Jana Sztwiert-
ni na budynku starej szkoły, tablicę ks. Władysława Pawlasa w koś-
ciele Ap. Piotra i Pawła, Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość 
i Wolność Ojczyzny, głaz z tablicą zamordowanej rodziny Cieślarów 
i Szczyrkowian, cmentarz ewangelicki „Na Gróniczku” (grób symbo-
liczny ofiar II wojny światowej, groby Goszyków, Michejdów, Jana 
Sztwiertni, Dyrny i Procnera, Młynarczyk, Wandy Sochaczewskiej, 
Wawrzyńca Kalisza, Agnieszki Pilch, tablice ofiar wojny na kaplicy 
cmentarnej), pomnik Jana Sztwiertni przed amfiteatrem, grób niezna-

Rajd gwiaździsty wiślańskich szkół
nego żołnierza w Nowej Osadzie, głaz z tablicą Dyrny i Procnera obok 
Karczmy Beskidzkiej, głaz z tablicą na grobie zbiorowym (Uścień-
ków), tablicę Adolfa Pilcha na szkole, tablicę Romana Mrozińskiego 
na Kopydle, tablicę Józefa Korola w Jaworniku, cmentarz katolicki 
(tablica nagrobna mjr Rudolfa Galusa, grób Jana Halamy), tablicę pa-
mięci żołnierzy NSZ w kościele pw. Wniebowzięcia NMP, obelisk ks. 
Juliusza Bursche. Oczywiście każda z grup zwiedziła wystawę „Wisła 
w drodze do niepodległości” na placu Hoffa, a na zakończenie obejrzeli 
spektakl „W oddaleniu” – historię miłości dwojga młodych ludzi na tle 
wydarzeń wojennych w wykonaniu Teatru „Vis a Vis”.       (luki)

Przedszkole nr 2 zorganizowało dla swoich wychowanków 
olimpiadę sportową pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 
Dzieci podzielono na trzy zespoły: czerwony, zielony i niebieski, 
a one w kolorowym pochodzie pomaszerowały na boisko wielo-
funkcyjne w Parku Kopczyńskiego, 
gdzie odbywała się rywalizacja. Były 
wyścigi z przeszkodami, bieg z worecz-
kami, rzut obręczami do celu, toczenie 
piłki, noszenie wody. Wygrała drużyna 
niebieska przed zielonymi i czerwony-
mi, ale wszyscy uczestnicy otrzymali 
medale. Rozgrywki sprawiły dzieciom 
wiele radości.

Następnym ważnym wydarze-
niem było uroczyste zakończenie roku 
szkolnego w sali Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, na którym dzieci z naszego 
przedszkola zatańczyły, zaśpiewały, re-
cytowały wiersze i pożegnały kolegów 
z zerówki. Nasi absolwenci podzięko-
wali za opiekę i pracę wychowawczo–

Olimpiada sportowa w przedszkolu
dydaktyczną i na zawsze opuścili mury przedszkola, przechodząc 
na dalszy stopień edukacji szkolnej. Wszystkim dzieciom życzymy 
miłych chwil w szkole, bardzo dobrych wyników w nauce oraz we-
sołych wakacji.           (IW)
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA NR 3
24 maja w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył się Dzień 

Rodziny Zespołu Przedszkoli Miejskich w Wiśle. Dzieci z Przed-
szkola Publicznego nr 3 przygotowały program regionalny. Maluszki 
ubrane w wiślański strój codzienny zatańczyły „Nie chcę Cię znać”, 
„Grozik”, „Piekło dziewczę” oraz zaśpiewały piosenkę „Kocham Cię”. 
Starszaki natomiast przygotowały „Zasiali górale”, układ taneczny do 
góralskiej muzyki, „Poleczkę góralską” oraz  „Szumi jawor”.  Po wy-
stępach rodzice otrzymali skromne upominki od swoich dzieci. 

W tym roku w przedszkolu obchodziliśmy również Dzień Dzie-
cka. Z tej okazji 30 maja zorganizowana została wycieczka po Wiśle 
Ciuchcią Martusią. Była również pieczona kiełbaska z sałatką i pysz-
ne lody. Jak co roku, na Dzień Dziecka zaprosił nas do sklepu SPAR 
Pan Procner, gdzie dzieci otrzymały małe paczuszki z okazji swojego 
święta. Również Pan Wojnar zaprosił przedszkolaki na lody. Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do umilenia tego wyjątkowego dnia na-
szym podopiecznym – serdecznie dziękujemy!

Natomiast 8 czerwca w DW Beskidy odbyło się oficjalne zakoń-
czenie roku szkolnego. Dzieci zaprezentowały krótki program arty-
styczny, w którym to mogły pokazać czego nauczyły się na zajęciach 
z rytmiki. Nie zabrakło również upominków dla wszystkich dzieci i 
podziękowań dla nauczycieli, dla Rady Rodziców oraz wszystkich, 
którzy aktywnie włączyli się w życie przedszkola.  Po oficjalniej czę-
ści goście i dzieci miło spędziły czas na słodkim poczęstunku. Ser-
decznie dziękujemy za miłe przyjęcie DW Beskidy.      (AO)

VII Festiwal Piosenki 
„Nasza Szansa” 

8 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny od-
był się VII Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa”. Uczest-
niczyło w nim blisko 80 osób z różnych stron Polski. 

Młodzi wykonawcy przyjechali do nas z Tarnowskich Gór, Iła-
wy, Chorzowa, Kuźni Raciborskiej, Bierawy, Budzisk, Buczkowic, 
Oświęcimia, Strumienia, Rybnika, Ustronia, Górek Wielkich, Pszczy-
ny, Chybia, Grodźca, Bystrej, Świętoszówki, Bielska–Białej, Porąbki, 
Rybarzowic, Istebnej, Cieszyna i Harbutowic. Nie mogło również za-
braknąć młodych artystów z Wisły. Podczas tegorocznego festiwalu 
uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, a jury w składzie: 
Iwona Drozdowska – przewodnicząca, Zofia Adamiec i Edyta Mojeś-
cik miały przed sobą trudne zadanie wyboru najlepszych głosów.

Ostatecznie lista laureatów VII Festiwalu Piosenki Młodzieżowej 
„Nasza Szansa”, którzy w nagrodę będą mogli wystąpić podczas du-
żych imprez organizowanych w naszym mieście, wygląda następują: 

– Piknik Ekologiczno–Leśny i koncert zespołu „Pectus” – 7 
lipca: Marcelina Kanik, Weronika Pagieła, Natalia Kobyłecka i Mar-
ta Staniek;

– Prywatka PRL–u – 21 lipca: Natalia Kobyłecka, Marysia Ju-
roszek, Kinga Zabawska, Natalia Lemantowicz i Zuzanna Lemanto-
wicz;

– Lato z Filharmonią i koncert zespołu „Vołosi” – 15 sierpnia: 
Dominika Dreszler;

– Wiślaczek Country – 25 sierpnia: Patrycja Łukasik, Wojciech 
Koprowski i Milena Kopeć;

– Dni Wisły – 1 września: Monika Bachłaj, Magda Pilch, Marta 
Staniek, Karina Skwarczyńska i Zuzanna Wajdzik;

– Dni Wisły – 2 września: zespół „The Deers”;
– Dożynki i koncert zespołu „Golec uOrkiestra” – 9 września: 

Antosia Kraszewska i chór szkolny „Wiolinki”.           Marlena Fizek
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Zdrowie dla wszystkich
Od 16 do 23 maja uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Ja-

worniku przyłączyli się do obchodów jubileuszowego, 70. Światowego 
Tygodnia Zdrowia pod hasłem „Zdrowie dla wszystkich”.

W ramach obchodów podjęto liczne działania oraz zaangażowano 
wielu uczestników. Uczniowie na zajęciach bibliotecznych mieli możli-
wość zapoznania się z głównym założeniem i przesłaniem kampanii Świa-
towego Dnia Zdrowia, a następnie dyskutowali w klasach na temat reali-
zacji wizji „Zdrowia dla wszystkich”. „Wdrażanie do świadomego dbania 
o własne zdrowie” to tematy spotkań z pielęgniarką szkolną. Obecny tryb 
życia, ilość godzin spędzanych w pozycji siedzącej przed komputerem, 
przed telewizorem czy w samochodzie z pewnością nie służą dobremu 
zdrowiu. Ponieważ aktywność fizyczna powoduje wzrost hormonów 
szczęścia, więc polepsza samopoczucie, nastrój i dobre zdrowie, dlatego 
najlepszym rozwiązaniem były liczne spacery, rajd z rodzicami na Skolni-
ty i wycieczki klasowe, które cieszyły się ogromną popularnością.

Podsumowanie akcji odbyło się na apelu 23 maja. Uczniowie za-
prezentowali przygotowane prace na temat „dokończę zdanie – Zdrowie 
jest jak…”. Do ukazania jak cenne i jednocześnie ulotne oraz jak ogrom-
ny wpływ mamy na swoje zdrowie, uczniowie zastosowali metaforę np. 
„zdrowie jest jak dryfujący okręt”, lub „zdrowie jest jak nieskończoność”, 
itd. Wszystkie te przenośnie ubarwiły opisywaną rzeczywistość, budowały 
nastrój, miały oddać emocje związane z koniecznością dbania o zdrowie. 
W tym dniu korytarze szkolne zostały przyozdobione pięknymi, koloro-
wymi plakatami zawierającymi głębokie myśli dotyczące zdrowia, wyra-
żone przez najmłodszych. Nagrody dla wszystkich uczestników ufundował 
Urząd Miasta Wisła, za co bardzo serdecznie dziękujemy.    Organizatorzy

Językowe i matematyczne 
osiągnięcia uczniów z Głębiec

Oto przegląd osiągnięć uczniów z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 1 w Wiśle Głębce. 

Joel Kojma i Jagoda Małysz uzyskali bardzo dobry wynik w Ogól-
nopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem nauko-
wym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodo-
wej, w którym udział wzięli uczniowie klas III–VII. Uczennica klasy IV b  
Gabriela Małysz w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego 
„The Big Challenge” uzyskała 1. miejsce (na 709 uczestników) w woje-
wództwie śląskim, oraz 8. pozycję (na 6955 uczestników) w kraju. Gra-
tulujemy! Z kolei Joel Kojma zajął 3., Sara Kojma 4., a Oliwia Podżorska 
5. miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym z języka angiel-
skiego, który odbył się w Goleszowie, natomiast Julia Pilch z klasy VII 
oraz Tymoteusz Cienciała z klasy IV a z powodzeniem reprezentowali 
ZSP1 w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Poezja i proza w języku 
Shaespeare’a”, który odbył się w Zebrzydowicach. 

W ZSP1 odbył się także konkurs „Kangur Matematyczny”, które-
go celem jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych 
kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu, który opracowu-
je Stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti’eres”. Na jego rozwiązanie 
przeznaczone jest 75 minut, a sam konkurs przeprowadzany jest w sześ-
ciu kategoriach wiekowych. W tym roku w matematycznych zmaganiach 
wystartowało 37 uczniów ZSP1 z klas II–VII. Po ogłoszeniu wyników 
okazało się, że wynik bardzo dobry otrzymali Julia Pilch z klasy VII, a 
trzy wyróżnienia zdobyli Dawid Pilch z klasy IV b, Vincent Ohl z klasy 
V i Joel Kojma z klasy VII. Gratulujemy wyniku!

Opiekunowie: Lidia Konik, Izabela Leśniewska 
i Natalia Płomieńska–Krzak

PODSUMOWALI PROJEKT
W Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle odbyło się 

podsumowanie realizacji dwuletniego projektu „Mobilny Technik w ZSGH 
w Wiśle” realizowanego i finansowanego  w  ramach programu PO WER.

W ramach tego projektu 50 uczniów technikum odbyło czteroty-
godniowe staże w hotelach i restauracjach w Portsmouth w Anglii oraz 
w Maladze w Hiszpanii. W trakcie spotkania uczniowie podzielili się 
wrażeniami z pobytu. Praktykanci mieli okazję zdobyć doświadczenie 
zawodowe, pracując jako recepcjoniści, kelnerzy i pracownicy działu 
służby pięter w hotelach, oraz jako kelnerzy i pracownicy kuchni w re-
stauracjach. Odbyte przez nich staże to niewątpliwie szansa współpracy 
w międzynarodowym środowisku, zapoznanie się z obowiązującymi za 
granicą procedurami i organizacją pracy, a także rozwinięcie umiejętno-
ści językowych oraz zapoznanie się z kulturą odwiedzanego państwa. 
Uczniowie mogli nabyć nowe umiejętności zawodowe z zakresu obsługi 
klienta, poszerzyć swoją wiedzę na temat specyfiki kuchni, zdobyć wie-
dzę o nowych trendach w hotelarstwie i gastronomii. Pobyt na stażu był 
także doskonałą okazją do obserwacji wielokulturowego społeczeństwa, 
które pomimo różnic religijnych, światopoglądowych czy obyczajowych 
może funkcjonować poprawnie. W zakładach pracy uczniowie mieli 
możliwość poznania ludzi pochodzących z różnych krajów europejskich, 
Azji czy Afryki, którzy potrafią z sobą współpracować i wspólnie dbać o 
jakość oferowanych klientom usług.

Podczas pobytu młodzież mieszkała w domach rodzin goszczących, 
dzięki temu z bliska mogła zaobserwować zwyczaje i tradycje tutaj panu-

jące oraz posmakować potraw 
lokalnej kuchni. W czasie 
wolnym uczniowie mieli moż-
liwość poznania historii i kul-
tury odwiedzanego państwa w 
trakcie wycieczek, w ramach 
których zwiedzali ważne dla 
regionu atrakcje turystyczne.

Pobyt na stażu dodał 
uczniom pewności siebie i 
odwagi. Musieli nauczyć się 

samodzielności, odpowiedzialności, współpracy. Pomimo czasami pew-
nych obaw przed wyjazdem wszyscy wrócili zadowoleni. W ankietach 
uczniowie podkreślali, że chętnie wzięliby ponownie udział w zagranicz-
nym stażu, a także, że zachęcaliby innych uczniów do skorzystania z 
takiej możliwości.                    Joanna Warmuzińska

Nauka z przygodami
Każdy doskonale wie, że najlepiej uczy się przez zabawę. Jeszcze le-

piej, kiedy można uczyć się podróżując. Również w tym roku uczniowie 
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach postanowili 
zwiedzić ciekawe zakątki Polski i Czech. 

Wszystkie klasy odkrywały tajemnice przyrody, historii, fizyki, a 
nawet regionalizmu podróżując ze swoimi wychowawcami. Klasa V 
i VI odwiedziła w tym roku Kraków, zagłębiając się w jego historię i 
wspaniałe zabytki. Najstarsi uczniowie z klasy VII wyjechali do Czech, 
by odkrywać tamtejszą historię związaną również z Polską i podziwiać 
piękne okoliczności przyrody. Klasy IV odwiedziły Centrum „Nauko-
technika” w Świnnej, gdzie wzięły udział w ciekawych i zaskakujących 
warsztatach, m.in. z ciekłym azotem. Z kolei młodsze klasy w tym roku 
poznawały gwiazdy i kosmos w chorzowskim Planetarium oraz dawne 
życie ludzi ze śląska w Górnośląskim Parku Etnograficznym. To była 
naprawdę ciekawa i z przygodami końcówka roku szkolnego. 

O swoich wycieczkach tak pisały uczennice:
„…ciekawsza była huta Vitkovice, do której przyjechaliśmy zaraz po 

wyjściu z zamku. Mieliśmy panią przewodniczkę, która opowiadała nam 
o hucie. Następnie pojechaliśmy do Muzeum Tatry, było tam bardzo dużo 
samochodów. Po obiedzie pojechaliśmy do Aquaparku. Na drugi dzień po-
szliśmy do ruin zamku w Hukvaldach i pojechaliśmy do Stramberku, gdzie 
kupiliśmy „stramberskie usi” (korzenne ciastka)” – Joanna Pilch z klasy VII.

„W dniu 5 czerwca wraz z całą klasą mieliśmy wycieczkę do Chorzo-
wa. Byliśmy w Planetarium, oglądaliśmy spektakl o planetach. Mieliśmy 
możliwość widzieć planety z bliska. Po Planetarium weszliśmy na wieżę, 
z której było widać stadion. Zwiedziliśmy również Park Etnograficzny, 
w którym najbardziej podobała mi się szkoła. Do domu wróciliśmy zmę-
czeni, ale pełni wrażeń i fajnych wspomnień” – Maja Maguda klasa III a. 

Weronika Karch
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Czerwiec w „Jedynce”
Czerwiec dla uczniów był okresem wytężonej nauki. Ostatnie spraw-

dziany, kartkówki, wystawianie ocen, ale również wiele niezwykłych i 
wspaniałych wydarzeń, wycieczek, rajdów, które odbywają się na świe-
żym powietrzu.

25 maja klasy IV wzięły udział w wycieczce dydaktycznej do Leśne-
go Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ustroniu, połączonej z ogniskiem 
klasowym. Tego samego dnia z wycieczki do Pragi wróciła klasa III c 
gimnazjum, która zwiedziła najciekawsze miejsca stolicy Czech.

Nie na latającym dywanie, ale zwykłym busem (dziękujemy Urzędo-
wi Miasta Wisła) grupa teatralna „Śmiałe Rododendrony” pojechała 28 
maja do wiślańskich przedszkoli, aby przenieść dzieci – za pomocą wy-
obraźni – w świat arabskich księżniczek, dżinów, czarowników. Znana 
baśń o czarodziejskiej lampie i o tym, jak odmieniła ona życie Alladyna 
i jego najbliższych, na nowo ożyła na „deskach” przedszkoli za sprawą 
grupy gimnazjalistów: Anny Bujok, Dżesiki Czyż, Dominika Chromika, 
Kevina Gorzelanego, Wiktorii Kędzior, Natalii Kobyłeckiej, Natalii Wale-
czek, Marty Wąsowicz i Mikołaja Śmiałkowskiego (opiekun Ewa Śmiał-
kowska). Następnego dnia po występach grupa teatralna wybrała się na 
wycieczkę do Warszawy, która zakończyła realizowany w tym roku przez 
Ewę Śmiałkowska projekt „Gimnazjaliści dzieciom”. Tym razem nasi ucz-
niowie występowali w roli widzów – pojechali obejrzeć „Pilotów” w tea-
trze Roma. Trafili na dwusetne przedstawienie, więc spektakl uświetniony 
został jeszcze obecnością syna polskiego pilota, który walczył w bitwach 
o Anglię w latach II wojny światowej. Losy tych lotników stały się kanwą 
scenariusza musicalu, który uczniowie mieli okazję obejrzeć.

29 maja klasy trzecie szkoły podstawowej przygotowały dla swo-
ich mam niespodziankę – „Dzień Mamy na sportowo”. Głównym celem 
spotkania było połączenie uroczystości z promowaniem zdrowego stylu 
życia poprzez wspólne spędzenie czasu na zabawach i rozgrywkach spor-
towych, a także integracji dzieci i rodziców. 

Również uczniowie klas trzecich, korzystając z pięknej, letniej pogo-
dy, pojechali na wycieczkę do ZOO w Ostrawie, które słynie z ciekawej 
aranżacji oraz wielu egzotycznych roślin i zwierząt. Uczestnicy wyjazdu 
zachwyceni byli przede wszystkim pawiami, które swobodnie spacero-
wały między zwiedzającymi oraz wszystkimi zwierzętami  afrykańskimi. 

30 maja gimnazjaliści oraz uczniowie klas siódmych SP wzięli dział 
w koncercie profilaktycznym. Ta słowno–muzyczna forma przekazu 
przypadła do gustu naszym uczniom, którzy usłyszeli od basisty Oddzia-
łu Zamkniętego Grzegorza Stępnia wiele ważnych informacji na temat 
wartości, pasji, ale też zagrożeń i niewłaściwych wyborów związanych z 
sięganiem po substancje psychoaktywne. Muzyk wykonał również kilka 
utworów z autorskiej płyty oraz z repertuaru Oddziału Zamkniętego.

6 czerwca kolejny raz odbył się w naszej szkole Dzień Zdrowia. Ucz-
niowie spędzili czas aktywnie wykonując zadania sprawdzające ich wie-
dzę i umiejętności z dziedzin: zdrowego odżywiania i pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Koniec imprezy został uprzyjemniony spożyciem pysz-
nych, świeżych truskawek.

Najmłodsi uczniowie szkoły uczestniczyli w warsztatach czekolado-
wych, które odbyły się w pijalni kawy i czekolady „Mount Blanc” w Wiśle. 
Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia prelekcji przedstawiającej proces 
powstawania czekolady. Uczniowie mieli możliwość spróbowania ziaren 
kakaowca oraz degustacji różnego rodzaju czekolad (gorzkiej, mlecznej, 
białej). Każdy z uczestników warsztatów stworzył własną tabliczkę cze-
kolady oraz własnoręcznie przygotował opakowania, za co otrzymał tytuł 
„Mistrza czekolady”, potwierdzony dyplomem. Uczniowie naszej szkoły 
wzięli również udział w zorganizowanym przez Urząd Miasta Wisła Raj-
dzie Gwieździstym z okazji uczczenia pamiątki 100–lecia odzyskania nie-
podległości pod hasłem „Wisła w drodze do niepodległości”. 

Nasi uczniowie nawet pod koniec roku angażowali się w konkursach i 
osiągali wspaniałe wyniki. 9 czerwca w Krakowie odbył się finał VI edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”, organizowane-
go przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego. Na 68 
drużyn w kategorii „Gimna-
zjum i klasy VII” przyznano 
cztery nagrody główne i dwa 
wyróżnienia. Nasza ekipa w 
składzie: Andrzej Karkoszka, 
Jakub Czyż, Patryk Nogow-
czyk i Michał Zawada otrzy-
mała wyróżnienie. Z kolei 
Jakub Czyż zajął drugie miej-
sce w powiatowym konkursie 
„Zadbaj o swoje zdrowie”. 
Nagrodą była jednodniowa 
wycieczka do Warszawy, or-
ganizowana przez gminę Chy-
bie, na którą pojechał z opiekunem Ewą Lazar. Także w czerwcu odbył się 
w naszej szkole konkurs na recenzję. Uczniowie mieli za zadanie opisać i 
ocenić dowolną pozycję z listy lektur nieobowiązkowych, do których za-
glądają z własnej woli i które ich interesują. Do jury wpłynęło wiele prac, a 
pierwszą nagrodę wywalczyły Paulina Cieślar z III c oraz Wiktoria Kozioł 
z III b. Nagrodami w konkursie były ciekawe pozycje książkowe.

W dniach 9–13 czerwca grupa uczniów gimnazjum i trzech siód-
moklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle wyjechała razem z 
opiekunami na obóz sportowy do Międzybrodzia Bialskiego. Cała grupa 
spędziła czas bardzo aktywnie, ucząc się nowych umiejętności i pozna-
jąc nowe sposoby spędzania wolnego czasu nad wodą. Wielu pierwszy 
raz miało możliwość spróbowania swoich sił jako sternicy żaglówki lub 
na desce windsurfingowej. Mimo sporej dawki wiedzy oraz umiejętno-
ści praktycznych z zakresu żeglowania i pozostałych sportów wodnych, 
podczas obozu panowała świetna atmosfera mająca odzwierciedlenie w 
pogodzie, która przez cały obóz stwarzała świetne warunki do nauki i 
zabawy. Dziękujemy nauczycielom, bez których wyjazd nie byłby moż-
liwy: kierownikowi obozu Marcinowi Kotowiczowi i opiekunom Bar-
tłomiejowi Kopijowi oraz Jakubowi Matusznemu. Z kolei 15 czerwca 
nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Dzień Sportu. W 
zmaganiach wzięli udział uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum. Ze-
społy klasowe rywalizowały w rozgrywkach piłki ręcznej, badmintona, 
siatkówki, tenisa stołowego oraz w szachach. Wygrali wszyscy, którzy 
mieli ochotę rywalizować na boisku i dobrze się bawić.

19 czerwca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Dniu Ratowni-
ctwa, który odbył się pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Dzieci mogły 
poznać kulisy pracy strażaków, ratowników medycznych, ratowników 
wodnych i policjantów. Dowiedziały się, jak zachować bezpieczeństwo 
podczas pobytu nad wodą. Uczniowie wzięli również  udział w konkur-
sie, w którym w praktyczny sposób musieli udzielić pierwszej pomocy 
osobom poszkodowanym podczas wypadku w górach, osobie z atakiem 
padaczki, osobie, która doznała urazu na rolkach, czy też osobie nieprzy-
tomnej bez wyczuwalnego oddechu. Uczniowie świetnie poradzili sobie 
z każdą z tych sytuacji i wśród wszystkich wiślańskich szkół, biorących 
udział w wydarzeniu, zajęli drugie miejsce.

Uczniowie klas I–III jak co roku bardzo chętnie pokazują swoim 
młodszym kolegom z przedszkola szkołę i kulisy bycia uczniem. Dzieje 
się to podczas dnia otwartego, który w tym roku odbył się 14 czerw-
ca Uczniowie zaprezentowali swoim przyszłym kolegom program ar-
tystyczny, a dyrektor Gabriela Polok–Otawa opowiedziała o zaletach 
szkoły. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek. Dziękujemy naszym 
gościom za liczną obecność!

W przeddzień zakończenia roku szkolnego w „Jedynce” odbył się 
rajd pod hasłem „Zabawą ocalić od zapomnienia”. Uczniowie klas I–VII 
udali się na spacer po centrum miasta, oglądając po drodze Hotel Piast, 
kościół ewangelicki Ap. Piotra i Pawła, Aleję Gwiazd Sportu, Zameczek 
Myśliwski Habsburgów i tablicę ks. Juliusza Bursche wraz z willą „Zaci-
sze”. Następnie dzieci dotarły do parku Kopczyńskiego, gdzie odnajdy-
wały różne fantastyczne postacie z baśni, bajek, legend, które miały dla 
naszych uczniów zadania i zagadki związane z Wisłą.

21 czerwca pożegnaliśmy uczniów klas III gimnazjum. Zabawny 
program artystyczny przygotowały klasy II b i II c pod kierownictwem 
Edyty Soluch–Cieślar. Natomiast 22 czerwca nastąpił długo wyczeki-
wany moment zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Wielu uczniów 
otrzymało świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Kilko-
ro mogło pochwalić się 100% frekwencją, co także zostało docenione. 
Wszyscy licznie zgromadzeni rodzice, nauczyciele oraz uczniowie obej-
rzeli prezentację podsumowującą wydarzenia mijającego roku. Przed 
nami zasłużony wypoczynek – wakacje. Życzymy słońca podczas wa-
kacyjnych wędrówek, bezpieczeństwa na szlakach i na plażach, relaksu i 
dobrego wykorzystania wolnego czasu.     Monika Cieślar, Dorota Polok
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Współpraca turystyczno–promocyjna pomiędzy Ustroniem a 
Wisłą nabiera rozpędu. Po wspólnych kalendarzach imprez przyszła 
czas na wspólną akcję rabatową, skierowaną do turystów przebywa-
jących w beskidzkich kurortach co najmniej dwie doby.

Celem akcji „Wisła, Ustroń… zostaję dłużej – do-
staję więcej” jest wspólne dotarcie do osób przebywają-
cych w Ustroniu i Wiśle i jak największe uatrakcyjnienie 
ich pobytów poprzez specjalne zniżki na atrakcje oraz 
umożliwienie łatwej komunikacji pomiędzy miastami. 
Podobna akcja odbyła się już w Wiśle. Ponieważ została 
bardzo dobrze odebrana zarówno przez turystów, jak i 
gestorów bazy noclegowej postanowiono poszerzyć ją 
o sąsiedni Ustroń.

– Inicjatywa była przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę, dlatego zdecydowaliśmy się ją kontynuować. 
Całe przedsięwzięcie jest rezultatem dobrze układają-
cej się współpracy miasta z gestorami prowadzącymi 
działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu tury-
stycznego – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

– To bardzo duże przedsięwzięcie angażujące bar-
dzo dużą ilość podmiotów, dlatego też. mam nadzieję, 
że poszerzenie współpracy przyniesie wymierne korzy-
ści dla wszystkich zaangażowanych, zarówno dla orga-
nizatorów, jak i gestorów bazy turystycznej, ale przede wszystkim 
dla turystów, dla których pobyt w naszych miastach okaże się jeszcze 
bardziej atrakcyjny – dodaje burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec.

Całe przedsięwzięcie polega na wydawaniu kart rabatowych, 
uprawniających do skorzystania z promocyjnych cen (niższych o 

REKLAMA • OGŁOSZENIA

15%) na określone w nich atrakcje turystyczne, więc turyści, którzy 
uiszczają opłatę miejscowa i opłatę uzdrowiskową, zyskują dużo wię-
cej, bo wartość rabatów znacznie przewyższa wysokość tej opłaty. 
Karty wydawane są przez rozliczające się z miastami z inkasowa-

Rabaty i darmowa kolej

nej opłaty miejscowej i uzdrowiskowej podmioty oferujące pobyt w 
Wiśle i Ustroniu, zatem zyskują też uczciwi gestorzy, którzy mogą 
swoim gościom zaproponować wspomniane karty rabatowe. 

W tym roku turyści, którzy zapłacili opłatę miejscową w Wiśle i 
opłatę uzdrowiskową w Ustroniu mogą skorzystać także z darmowego 
transportu koleją między Wisłą a Ustroniem. Posiadając wspomnianą 
kartę rabatową mogą jednorazowo przejechać pociągiem Kolei Ślą-
skich „tam i z powrotem” między dwoma turystycznymi miejscowoś-
ciami. – Bardzo cieszymy się z tego, że nasza współpraca się rozwija 
i mamy nadzieję, że dodatkowe połączenia przypadną turystom do 
gustu. Kolej wydaje się bowiem jednym z najwygodniejszych sposo-
bów podróżowania i zwiedzania. Nie musimy się np. martwić o korki 
czy znalezienie miejsca parkingowego. Dodatkowo warto podkreślić, 
że jest to jednocześnie jedna z najbardziej ekologicznych form trans-
portu – mówi Wojciech Dinges, prezes Kolei Śląskich.

Pomysł uruchomienia dodatkowych przejazdów kolejowych po-
między Wisłą a Ustroniem pojawił się już w zeszłym roku lecz ze 
względu na remonty mostów kolejowych nie doszedł do skutku. Czas 
ten jednak nie został zmarnowany i pozwolił na dokładne dopraco-
wanie szczegółów. Finalizacja akcji nie powiodłaby się bez zaan-
gażowania i wsparcia wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa 
Śląskiego Sylwii Cieślar.

Dzięki temu w piątek 8 czerwca w Urzędzie Miejskim w Wiśle 
podpisano trójstronną umowę określającą warunki i zasady funkcjo-
nowania bezpłatnych przejazdów pociągami dla turystów na trasie 
Wisła Głębce – Ustroń / Ustroń – Wisła Głębce. Z darmowych prze-
jazdów będzie można korzystać od czerwca do 1 września. Obejmu-
ją one weekendowy rozkład jazdy, z którym zapoznać można się na 
stronie Kolei Śląskich, jak również w książeczce rabatowej dystry-
buowanej na terenie Wisły i Ustronia. Umowę podpisali: burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok, burmistrz Ustronia Ireneusz Szarzec, prezes 
Zarządu Kolei Śląskich Wojciech Dinges i wiceprezes Zarządu Kolei 
Śląskich Renata Szczygieł.

Szczegółowy opis oferowanych usług objętych rabatem oraz re-
gulamin akcji umieszczony jest w każdym egzemplarzu karty raba-
towej oraz na stronach internetowych miast. Karty te gestorzy mogą 
pobierać w Centrum Informacji Turystycznej przy placu Hoffa w Wi-
śle i w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie 
Miejskim w Ustroniu.        (mat. prasowe)
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Po szczęście do Beskidzkiej 5 
Zabawa w parku rozrywki, wygrana ulubionej drużyny, czy 

poranek przy kawie z ukochaną osobą – pojęć szczęścia jest wie-
le. Nie od dziś wiadomo, że szczęście można znaleźć również w 
górach. Gminy Beskidzkiej 5: Brenna, Istebna, Szczyrk, Ustroń i 
Wisła zapraszają wszystkich gości, by w Beskidach odnaleźli 
swoją drogę do szczęścia.

„Poszukiwacze szczęścia w Beskidzkiej 5” to aktywna gra 
terenowa dla całej rodziny, która ma zachęcić do zwiedzania, 
spacerów oraz miłego spędzenia wolnego czasu w Beskidzie 
Śląskim. – Jesteśmy przekonani, że będzie to prawdziwy hit, 
bo poszukiwaczem szczęścia może zostać naprawdę każdy. 
Wystarczy tylko odebrać specjalną książeczkę, zdobyć naklej-
ki i wygrać fajne nagrody. Mamy nadzieję, że ta dobra zabawa 
wpłynie także pozytywnie na pobudzenie ruchu turystycznego 
między naszymi miejscowościami – mówią włodarze gmin Be-
skidzkiej 5.

Pokrótce sprawa wygląda tak: w Punkcie Informacji Tury-
stycznej lub w wybranych atrakcjach turystycznych pobieramy 
książkę – przewodnik po miejscach wartych odwiedzenia, w tych 
miejscach odnajdujemy symboliczne „szczęście” i otrzymujemy 
naklejkę, którą wklejamy do broszurki. Im więcej tych naklejek 

zbierzemy, tym bardziej atrakcyjne nagrody możemy zdobyć. Trzeba 
jednak pamiętać o tym, że najcenniejsze nagrody wygramy, gdy od-
wiedzimy wszystkie gminy Beskidzkiej 5.

Konferencja inaugurująca projekt i przybliżająca szczegóły akcji 
odbyła się 27 czerwca w Katowicach, a gra wystartowała 5 lipca. 
Więcej o akcji na stronie www.beskidzka5.pl.       (luki)

Stała, dobrze układająca się współpraca samorządów Wisły i 
Ustronia z gestorami prowadzącymi działalność gospodarczą zwią-
zaną z obsługą ruchu turystycznego, po raz kolejny zaowocowała 
wydaniem karty rabatowej uprawniającej do korzystania z promo-
cyjnych cen na określone w niej atrakcje turystyczne. Akcja promo-
cyjna „Wisła, Ustroń…zostaję dłużej, dostaję więcej” oparta jest na 
współpracy na rzecz rozwoju turystyki 
sąsiednich miejscowości we współpracy 
z Kolejami Śląskimi. Tym razem są to 
atrakcje nie tylko Wisły, ale i Ustronia.

Celem karty jest promowanie osób 
i grup przebywających w ośrodkach w 
Wiśle i Ustroniu, które uiściły opłatę 
miejscową lub opłatę uzdrowiskową. 
Zebrana opłata stanowi dla miast dochód 
pozwalający na realizację wielu zadań 
i inwestycji, które w widoczny sposób 
przyczyniają się do wzbogacenia oferty 
turystycznej, sportowej i kulturalnej obu 
miejscowości.

Przygotowane karty rabatowe wy-
dawane są w obiektach noclegowych 
działających na terenie obu gmin. Karty 
dystrybuowane w ramach akcji „Wisła, 
Ustroń... zostaję dłużej, dostaję więcej” 
uprawniają turystów do skorzystania z 
promocyjnych cen (niższych o 15%) na 
określone w nich wiślańskie i ustrońskie 
atrakcje turystyczne oraz na bezpłatne 
przejazdy Kolejami Śląskimi w piątki 
oraz w weekendy i święta na trasie Wi-
sła Głębce – Ustroń oraz Ustroń – Wisła 
Głębce w terminie od 10 czerwca do 1 września 2018 roku. Każ-
da karta rabatowa to 8 kuponów na piątkowe przejazdy z Wisły do 
Ustronia i 8 z Ustronia do Wisły oraz taka sama ilość kuponów na 
obie trasy na przejazdy w weekendy i święta.

Karty rabatowe przysługują obiektom noclegowym rozliczają-
cym się z miastem z pobieranej opłaty miejscowej. W razie pytań 
zarówno ze strony gestorów, jak i turystów prosimy o kontakt z Cen-
trum Informacji Turystycznej – Wisła Otwarta Turystycznie (e–mail: 
informacja@wisla.pl, tel.: 33 855 34 56).

Atrakcje objęte rabatem:

Wisła
–  wypożyczalnia rowerów w Informacji Turystycznej Wisła Otwarta 

Turystycznie– 15% na wypożyczenie rowerów;
–  Ciuchcia Martusia – 15% na przejazd ciuchcią;

–  kuligi doliną Gościejowa – 15% na kuli-
gi letnie i przejazdy bryczką;

–  Muzeum Magicznego Realizmu – 
Ochorowiczówka – 15% na bilety 
wstępu;

– kolej linowa Nowa Osada – 15% na 
bilety na kolej linową i przejazdy hu-
lajnogą Monsterroller;

–  Pętla Cieńkowska – 15% na wjazd i 
zjazd wyciągiem w ramach Pętli Cień-
kowskiej;

–  Skolnity Ski&Bike – 15% na bilety na 
kolej linową;

–  strzelnica nad Wisłą – 15% na wszyst-
kie usługi strzelnicy;

–  Wiślańska Ciuchcia – 15% na przejaz-
dy ciuchcią

Ustroń
–  Miejska Informacja Turystyczna – 

15% na zakup pamiątek;
–  Górski Park Równica – 15% na bilety 

do kina 7D;
–  Figle Migle – 15% na bilety wstępu;
–  kolej linowa Czantoria – 15% na bilety 

na kolej linową;
–  kolej linowa Poniwiec – 15% na bilety na kolej linową;
–  Leśny Park Niespodzianek – 15% na bilety wstępu od poniedziałku 

do piątku;
–  Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego – 15% na bilety wstępu;
–  Muzeum Zbiory Marii Skalickiej – 15% na bilety wstępu;
–  Ustrońska Ciuchcia – 15% na przejazdy ciuchcią

Zapraszamy!!!
(tp)

„Wisła, Ustroń… zostaję dłużej, dostaję więcej” – kolejna edycja
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Sport

Laureaci LOTOS Cup 2018  
obsypani nagrodami!

15 czerwca 2018 roku na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle–
Malince odbyło się uroczyste podsumowanie Narodowego Progra-
mu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” 
– LOTOS Cup 2018 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. 
Tego dnia w Wiśle obecny był m.in. Prezes Polskiego Związku Nar-
ciarskiego – Apoloniusz Tajner, który wręczył nagrody najlepszym 
zawodnikom minionego sezonu oraz ich trenerom. 

W tegorocznej edycji nagrodzonych zostało 69 skoczków narciar-
skich oraz kombinatorów norweskich. Tradycyjnie już 12 laureatów, 
czyli najlepsza trójka zawodników w kategoriach Junior C i Junior B 
w skokach narciarskich oraz kombinacji norweskiej otrzymała roczne 
stypendia ufundowane przez Grupę LOTOS S.A. (I miejsce – 12 x 
500 zł, II miejsce – 12 x 400 zł, III miejsce – 12 x 300 zł). Stypendia-
mi nagrodzono także 18 trenerów z klubów zaangażowanych w na-
rodowy program LOTOS Cup. Po raz pierwszy w historii wręczone 
zostały nagrody finansowe dla sześciu najlepszych klubów cyklu, a 
także skoczków narciarskich, którzy w trakcie sezonu w poszczegól-
nych konkursach zajmowali miejsca na podium w kategoriach Senior 
oraz Junior A.

Najlepsi zawodnicy LOTOS Cup 2018
SKOKI NARCIARSKIE
– Junior E: 1. Wiktor Szozda (WSS Wisła), 2. Tymoteusz Dy-

duch (LKS Klimczok Bystra), 3. Kacper Jarząbek (TS Wisła Zako-
pane), 4. Mikołaj Wantulok (WSS Wisła), 5. Klemens Staszel (KS 
Eve–nement Zakopane), 6. Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła);

– Młodziczki: 1. Marcelina Bełtowska (AZS Zakopane), 2. Wik-
toria Przybyła (SSR LZS Sokół Szczyrk), 3. Pola Bełtowska (AZS 
Zakopane), 4. Sara Tajner (SSR LZS Sokół Szczyrk), 5. Natalia Sło-
wik (AZS Zakopane), 6. Paulina Czepczor (WSS Wisła);

– Junior D: 1. Jan Rzadkosz (TS Wisła Zakopane), 2. Tymoteusz 
Amilkiewicz (AZS Zakopane), 2. Klemens Joniak (LKS Poroniec 
Poronin), 4. Marcin Wróbel (AZS Zakopane), 5. Jan Cudzich (TS 
Wisła Zakopane), 6. Mateusz Chraścina (LKS Olimpia Goleszów);

– Junior C: 1. Mateusz Jarosz (TS Wisła Zakopane), 2. Krystian 
Zygmuntowicz (LKS Poroniec Poronin), 3. Arkadiusz Jojko (WSS 
Wisła), 4. Bartłomiej Klimowski (PKS Olimpijczyk Gilowice), 5. Jan 
Habdas (LKS Klimczok Bystra), 6. Stanisław Majerczyk (TS Wisła 
Zakopane);

– Juniorki: 1. Joanna Kil (AZS Zakopane), 2. Joanna Szwab (AZS 
Zakopane), 3. Nicole Konderla (WSS Wisła), 4. Róża Pawlikowska 
(AZS Zakopane), 5. Nikola Pietraszko (LKS Klimczok Bystra), 6. 
Kamila Karpiel (AZS Zakopane);

– Junior B: 1. Mateusz Gruszka (AZS Zakopane), 2. Piotr Kudzia 
(LKS Klimczok Bystra), 3. Karol Niemczyk (LKS Klimczok Bystra), 
4. Szymon Pawłowski (LKS Klimczok Bystra), 5. Szymon Jojko 
(WSS Wisła), 6. Maciej Zborowski (KS Chochołów);

– Junior A: 1. Damian Skupień (TS Wisła Zakopane), 2. Dawid 
Jarząbek (TS Wisła Zakopane), 3. Dominik Kastelik (SSR LZS Sokół 
Szczyrk);

– Senior: 1. Krzysztof Leja (AZS Zakopane), 2. Krzysztof Miętus 
(AZS Zakopane), 3. Andrzej Stękała (AZS Zakopane).

KOMBINACJA NORWESKA
– Junior E: 1. Kacper Jarząbek (TS Wisła Zakopane), 2. Jakub 

Cieślar (WSS Wisła), 3. Tymoteusz Dyduch (LKS Klimczok Bystra), 
4. Klemens Staszel (KS Eve–nement Zakopane), 5. Mikołaj Serwato-
wicz (TS Wisła Zakopane), 6. Mateusz Maciusiak (KS Chochołów);

– Junior D: 1. Tymoteusz Amilkiewicz (AZS Zakopane), 2. Kle-
mens Joniak (LKS Poroniec Poronin), 3. Jan Cudzich (TS Wisła Za-

kopane), 4. Andrzej Waliczek (LKS Poroniec Poronin), 5. Jan Galica 
(KS Eve–nement Zakopane), 6. Mateusz Michniak (AZS Zakopane);

– Junior C: 1. Mateusz Jarosz (TS Wisła Zakopane), 2. Maciej Gąsie-
nica–Ciaptak (AZS Zakopane), 3. Bartłomiej Klimowski (PKS Olimpij-
czyk Gilowice), 4. Adam Skupień (LKS Poroniec Poronin), 5. Tomasz 
Piczura (AZS Zakopane), 6. Jakub Żegleń (LKS Poroniec Poronin);

– Junior B: 1. Piotr Kudzia (LKS Klimczok Bystra), 2. Andrzej 
Szczechowicz (TS Wisła Zakopane), 3. Maciej Zborowski (KS Cho-
chołów), 4. Mateusz Małyjurek (WSS Wisła), 5. Maciej Korzeniow-
ski (AZS Zakopane), 6. Patryk Pulkowski (LKS Klimczok Bystra);

– Open: 1. Paweł Twardosz (PKS Olimpijczyk Gilowice), 2. 
Artur Wacławiak (UKS Sołtysianie Stare Bystre), 3. Kacper Konior 
(LKS Klimczok Bystra).

Po raz piąty w historii funkcjonowania programu nagrodzeni 
zostali również trenerzy, którzy szkolą następców mistrza. Roczne 
stypendia w wysokości 1800 złotych miesięcznie otrzymało 18 trene-
rów. Należy dodać, że w tym sezonie powiększone zostało grono tre-
nerów–stypendystów z 15 osób do 18. Zwiększone zostały również 
wynagrodzenia trenerskie z 1500 zł do 1800 zł. Stypendia trenerskie 
otrzymali: Kazimierz Długopolski (AZS Zakopane), Krystian Dłu-
gopolski (AZS Zakopane), Jakub Kot (AZS Zakopane), Jan Szturc 
(WSS Wisła), Wojciech Tajner (WSS Wisła), Rafał Śliż (WSS Wi-
sła), Józef Jarząbek (TS Wisła Zakopane), Paweł Serwatowicz (TS 
Wisła Zakopane), Jarosław Konior (LKS Klimczok Bystra), Andrzej 
Gąsienica (LKS Poroniec Poronin), Jarosław Węgrzynkiewicz (SSR 
LZS Sokół Szczyrk), Andrzej Zarycki (KS Eve–nement Zakopane), 
Krzysztof Miętus (KS Eve–nement Zakopane), Witold Bulik (PKS 
Olimpijczyk Gilowice), Kazimierz Bafia (KS Chochołów), Tadeusz 
Tajner (LKS Olimpia Goleszów), Andrzej Ruchała (UKS Sołtysianie 
Stare Bystre) i Andrzej Piszko (ZKN Sokół Zagórz).

Nagrody finansowe dla najlepszych klubów LOTOS Cup 2018 
trafiły do: AZS Zakopane – 12 000 zł, Wiślańskie Stowarzyszenie 
Sportowe – 10 000 zł, TS Wisła Zakopane – 8 000 zł, LKS Klimczok 
Bystra – 7 500 zł, LKS Poroniec Poronin – 7 000 zł i KS Eve–nement 
Zakopane – 6 500 zł. Z kolei nagrody finansowe dla skoczków nar-
ciarskich w kategorii Senior otrzymali: Krzysztof Leja (AZS Zakopa-
ne) – 7 000 zł, Krzysztof Miętus (AZS Zakopane) – 5 400 zł, Andrzej 
Stękała (AZS Zakopane) – 3 400 zł i Aleksander Zniszczoł (WSS 
Wisła) – 2 200 zł, a nagrody finansowe dla skoczków narciarskich w 
kategorii Junior A zdobyli: Damian Skupień (TS Wisła Zakopane) – 5 
400 zł, Dominik Kastelik (SSR LZS Sokół Szczyrk) – 4 800 zł, Da-
wid Jarząbek (TS Wisła Zakopane) – 3 200 zł, Paweł Twardosz (PKS 
Olimpijczyk Gilowice) – 2 200 zł, Bartosz Czyż (WSS Wisła) – 1 
800 zł, Mateusz Rajda (SSR LZS Sokół Szczyrk) – 1 200 zł i Wiktor 
Pękala (SSR LZS Sokół Szczyrk) – 600 zł.

Po raz kolejny Grupa LOTOS S.A. ufundowała również sprzęt 
sportowy dla klubów, które uczestniczą w programie LOTOS Cup. W 
tym sezonie do klubów, które zajmują się szkoleniem skoczków nar-
ciarskich oraz kombinatorów norweskich, przekazano łącznie: 35 par 
nart skokowych, 26 par butów skokowych, 26 par nart biegowych, 26 
par wiązań biegowych oraz 26 kombinezonów skokowych.

Anna Karczewska/PZN
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Rekordowa passa Tymka 
Cienciały 

Tymoteusz Cienciała z Wiślańskiego Stowarzyszenia Spor-
towego odniósł trzynaste i czternaste zwycięstwo z rzędu w 
konkursie Turnieju Czterech Skoczni Dzieci. Młody polski sko-
czek najpierw triumfował w Berchtesgaden, a następnie pokonał 
wszystkich rywali podczas zmagań w Reit im Winkl.

Zawody w Berchtesgaden otwierały jubileuszową, 20. edy-
cję imprezy. Na skoczni HS 30 Cienciała skoczył 29 oraz 28,5 
metra, zbliżając się do rekordu obiektu. Zawodnik WSS–u, 
startujący w kategorii 10–latków, wygrał z przewagą 2 pkt. nad 
drugim Czechem Jiřím Černým (dwukrotnie 27,5 m) i 8,7 pkt. 
nad trzecim Niemcem Haile Göpfertem (dwukrotnie 27 m). W 
Reit im Winkl (skocznia HS 30) Wiślanin po raz kolejny nie dał 
szans rywalom. Po skokach na 34,5 m i 34 m wyprzedził Heile 
Göpferta o 41,8 pkt. (29,5 i 27,5 m) oraz Felixa Briedena 56,1 
pkt (27 i 26 m).

Do tej pory Cienciała trzykrotnie wygrywał klasyfikację koń-
cową całego Turnieju Czterech Skoczni Dzieci – w latach 2015–
2017. Za każdym razem zwyciężał we wszystkich pojedynczych 
zawodach. Po ostatnich sukcesach w Niemczech, jest na dobrej 
drodze do powtórzenia tego wyczynu po raz kolejny, co byłoby 
absolutnym rekordem imprezy.

W klasyfikacji generalnej Cienciała prowadzi z kompletem 
(200) punktów. Drugi jest Heile Göpfert, z wyraźną stratą 60 pkt. 
Trzecie miejsce zajmuje Felix Brieden (110 pkt.).

Turniej Czterech Skoczni Dzieci odbywa się co roku na małych 
obiektach w Niemczech i Austrii. W tym sezonie część austriacka 
odbędzie się we wrześniu – najpierw w Bischofshofen, a następ-
nie w Hinzenbach – przy okazji finału FIS Grand Prix. Dla Tym-
ka Cienciały będzie to więc świetna okazja do tego, by po kolejne 
laury sięgnąć przed szeroką publicznością – z pewnością w sporej 
części także z Polski.

(mat. prasowe)

9 czerwca na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się zawody w 
skokach narciarskich dzieci i młodzieży pod nazwą Międzynarodowe 
Skoki Narciarskie II. Organizatorem zawodów było Wiślańskie Sto-
warzyszenie Sportowe.

W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Paulina 
Czepczor (WSS Wisła), Jewa Biodryckaja (Białoruś), Rafał Rafacz 
(AZS Zakopane), Mikołaj Wantulok (WSS Wisła), Kacper Wantulok 
(WSS Wisła) oraz Adam Pilch (WSS Wisła).

Wyniki:

Chłopcy – rocznik 2005–2006) – skocznia HS–44

1 Rafał Rafacz AZS Zakopane 219,0 pkt. 40,0 i 40,0 m

2 Klemens Staszel KS Eve–nement Zakopane 210,6 pkt. 39,5 i 38,5 m

3 Szymon Dubiel AZS Zakopane 205,2 pkt. 36,5 i 39,5 m

7 Wojciech Cieślar WSS Wisła 170,3 pkt. 34,5 i 32,0 m

9 Jakub Cieślar WSS Wisła 138,1 pkt. 30,0 i 35,5 m

10 Michał Szalbót WSS Wisła 114,6 pkt. 28,0 i 25,0 m

11 Kacper Botor WSS Wisła 45,9 pkt. 18,0 i 16,5 m

Chłopcy (rocznik 2007–2008) – skoczna HS–24

1 Mikołaj Wantulok WSS Wisła 256,3 pkt. 23,5 i 22,5 m

2 Tymoteusz Cieślar WSS Wisła 252,8 pkt. 23,5 i 22,5 m

3 Grzegorz Rafacz AZS Zakopane 242,7 pkt. 22,5 i 21,5 m

4 Jan Krużołek WSS Wisła 229,2 pkt. 21,5 i 21,0 m

12 Jakub Żyła WSS Wisła 204,8 pkt. 19,5 i 19,0 m

14 Tomasz Samiec WSS Wisła 202,9 pkt. 20,0 i 18,0 m

15 OIiwier Szturc WSS Wisła 201,5 pkt. 19,0 i 18,5 m

22 Wojciech Sikora WSS Wisła 180,5 pkt. 19,0 i 18,5 m

25 Mateusz Majewski WSS Wisła 168,8 pkt. 18,0 i 18,0 m

27 Maciej Agopsowicz WSS Wisła 162,8 pkt. 18,0 i 18,0 m

29 Jan Cieślar WSS Wisła 136,6 pkt. 13,0 i 14,0 m

Chłopcy (rocznik 2009–2010) – skoczna HS–13

1 Kacper Wantulok WSS Wisła 221,2 pkt. 9,5 i 11,5 m

2 Filip Filipiec KS Eve–nement Zakopane 213,5 pkt. 10,5 i 9,5 m

3 Kevin Kubień WSS Wisła 212,9 pkt. 9,5 i 10,0 m

4 Bartłomiej Krużołek WSS Wisła 207,4 pkt. 10,0 i 9,5 m

9 Adam Łupieżowiec WSS Wisła 189,0 pkt. 9,0 i 8,5 m

12 Michał Cieślar WSS Wisła 184,3 pkt. 8,5 i 8,0 m

Chłopcy (rocznik 2010 i młodsi) – skocznia HS–13

1 Adam Pilch WSS Wisła 231,4 pkt. 11,0 i 11,0 m

2 Wiktor Sosna WSS Wisła 178,1 pkt. 7,5 i 8,0 m

3 Jakub Nawrocki WSS Wisła 175,1 pkt. 8,0 i 7,5 m

5 Jan Małyjurek WSS Wisła 157,3 pkt. 6,0 i 10,5 m

6 Dominik Bujok WSS Wisła 100,3 pkt. 2,0 i 2,0 m

7 Adrian Dachowski WSS Wisła 77,7 pkt. 1,5 i 2,0 m

Dziewczęta (rocznik 2007 i starsze) – skocznia HS–24

1 Paulina Czepczor WSS Wisła 203,7 pkt. 20,0 i 19,0 m

2 Natalia Nowak WSS Wisła 199,0 pkt. 19,5 i 18,0 m

3 Zuzanna Rapacz KS Eve–nement Zakopane 179,8 pkt. 19,5 i 19,0 m

4 Agnieszka Ochodek WSS Wisła 132,7 pkt. 13,5 i 13,0 m

Dziewczęta (rocznik 2008 i młodsze) – skocznia HS–13

1 Jewa Biodryckaja Klub Mińsk 187,4 pkt. 7,5 i 9,5 m

2 Julia Fender LKS Klimczok Bystra 183,2 pkt. 8,0 i 8,0 m

3 Dorota Kawulok WSS Wisła 180,1 pkt. 8,0 i 7,5 m

5 Nikola Kiersnowska WSS Wisła 172,0 pkt. 7,5 i 7,5 m

8 Wiktoria Dachowska WSS Wisła 120,7 pkt. 4,0 i 4,5 m

9 Oliwia Śliż WSS Wisła 101,3 pkt. 2,0 i 2,0 m

(luki)
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 6. miejsce w zawodach Uphill 

Magurka MTB 2018, które odbyły się w 19 maja w Wilkowicach. 
Nasz zawodnik w kategorii M 30–39 zajął lokatę tuż za podium.

• W dniach 22–23 maja odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w siatkówce plażowej dziewcząt i chłopców. Repre-
zentacje Szkoły Podstawowej nr 1 z Wisły Centrum zajęły odpo-
wiednio 8. i 5. miejsce.

• W dniach 25–27 maja w Kluszkowcach odbyła się kolejna edycja 
festiwalu rowerowego Małopolska Joy Ride Festival. Anna Sojka 
z Wisły zajęła 3. miejsce w konkurencji Kärcher Dual Slalom i 5. 
miejsce w konkurencji Garmin Enduro.

• 26 maja na parkingu przed boiskiem „Pod Wałką” im. Adolfa 
Bolko Kantora odbył się XIII Kręciołek Samochodowy o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. W kategorii 
nauczycieli triumfował Jakub Kuc z Wisły.

• Michał Czyż z UKS Wisła zdobył dwa brązowe medale podczas 
Mistrzostw Śląska Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych, 
które odbyły się w dniach 26–27 maja w Częstochowie. Zawod-
nik z Wisły krążki wywalczył w pchnięciu kulą (6 kg) i rzucie 
dyskiem (1,75 kg) juniorów z rocznika 1999–2000.

• W dniach 26–27 maja na terenie kamieniołomu w Płazie niedaleko 
Chrzanowa odbyły się zawody w motocyklowym enduro KCH En-
duro Dynamit. W kategorii Pro wiślańscy zawodnicy zajmowali na-
stępujące lokaty: 8. Piotr Andrzejewski (Wisła / MXE Cieszyn) – 7 
okrążeń, 9. Mateusz Kukuczka (Wisła / MXE Cieszyn) – 7 okrążeń, 
14. Tymoteusz Michalec (Wisła / MXE Cieszyn) – 6 okrążeń.

• 27 maja odbyła się piąta tegoroczna edycja Panewnickiego Biegu 
Dzika. Bardzo dobrze zaprezentował się w nim Radosław Tro-
szok z Wisły, który został sklasyfikowany na 9. miejscu.

• 27 maja rozegrano Turniej Minikoszykówki Dziewcząt „Od Wisły 
do WNBA” (rocznik 2007 i młodsze). W rywalizacji czterech ze-
społów bezapelacyjnie najlepsza okazała się drużyna MOSiR Boch-
nia. Oto wyniki turnieju: ISWJ II Wisła – ISWJ Wisła 24:17, MO-
SiR Bochnia – Pogoń Ruda Śląska 59:0, MOSiR Bochnia – ISWJ 
Wisła 76:9, ISWJ II Wisła – Pogoń Ruda Śląska 16:9, Pogoń Ruda 
Śląska – ISWJ Wisła 24:11, MOSiR Bochnia – ISWJ II Wisła 75:7.

• 31 maja w Tychach odbył się IV Charytatywny Bieg Ewangelicki 
Duszpasterstwa Wojskowego. W biegu na dystansie 14 km najlep-
szy okazał się Mateusz Wantulok z Wisły, natomiast w biegu na 
dystansie dwa razy krótszym 3. był Gabriel Boś z Wisły, a wśród 
kobiet na podium znalazła się Katarzyna Raszka z Wisły.

• Marek Piskornik z Wisły zajął 198. miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej dystansu Mega wyścigu kolarskiego Beskidy MTB Trophy, 
który był rozgrywany w dniach 31 maja – 2 czerwca (ostatni etap 
zaplanowany na 3 czerwca został odwołany z powodu trudnych wa-
runków atmosferycznych). Nasz zawodnik w kategorii M–2 był 29.

• W dniach 31 maja – 3 czerwca w Tychach odbyła się IV Let-
nia Olimpiada Młodzieży Ewangelickiej. Wiślanie zdobyli w niej 
sporo krążków. Oto wykaz naszych medalistów: koszykówka 
uliczna (streetball) – złoty i srebrny medal w rywalizacji kobiet 
i mężczyzn; tenis stołowy – srebrny medal Przemysława Poloka 
w grze pojedynczej juniorów; koszykówka – złoty medal w ry-
walizacji kobiet; piłka ręczna – złoty medal w rywalizacji kobiet; 
siatkówka – złoty medal w rywalizacji juniorek; lekkoatletyka – 
srebrny medal Pauliny Wisełki w biegu na 400 m juniorek, złoty 
medal sztafety 4 x 100 m juniorek, srebrny medal Marceliny Ste-
bel w skoku w dal juniorek.

• W dniach 1–2 czerwca w Suwałkach odbyły się Wielobojowe 
Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce. Startujący w dziesięcioboju 
seniorów Radosław Sobczyk z Wisły miał sporego pecha, bowiem 
już w pierwszej konkurencji – biegu na 100 metrów, nabawił się 
kontuzji nogi. Jednak reprezentant KS AZS AWF Wrocław stanął 
do rywalizacji w tych konkurencjach, w których kontuzja nie prze-
szkadzała, czyli w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem, zajmując 
ostatecznie 12. pozycję. 

• Blisko trzystu uczestników stanęło na starcie pierwszych w tym roku 
zawodów rowerowych Enduro Trail, które odbyły się w dniach 1–2 
czerwca w Bielsku–Białej. W wyścigu wystartowały dwie zawod-
niczki z Wisły. Karolina Chrapek zajęła 158. miejsce w „generalce”, 
a w kategorii kobiet była 15., natomiast Anna Sojka uplasowała się na 
187. pozycji, w kategorii kobiet zajmując 19. lokatę.

• Koszykarska reprezentacja Polski kobiet pokonała Irlandię 81:49 
w meczu towarzyskim, który rozegrano 2 czerwca w Wałbrzychu. 
Magdalena Szajtauer z Wisły rzuciła 6 punktów, zebrała 6 piłek 
oraz zanotowała po 1 asyście, przechwycie i bloku.

• Zawodnicy WSS Wisła dwunastokrotnie stawali na podium w 
Międzynarodowym Konkursie Skoków Narciarskich, który zo-
stał rozegrany 2 czerwca w niemieckim Bad Freienwalde. W 
gronie zwycięzców znaleźli się Nicole Konderla (kobiety rocznik 
1999–2001, skocznia K–60), Mikołaj Wantulok (chłopcy rocznik 
2007, skocznia K–42), Tymoteusz Cienciała (chłopcy rocznik 
2008, skocznia K–21) oraz Kacper Wantulok (chłopcy rocznik 
2009, skocznia K–21). Na drugim stopniu podium stawali: Pau-
lina Czepczor (dziewczęta rocznik 2005–2006, skocznia K–42), 
Dorota Kawulok (dziewczęta rocznik 2010–2011, skocznia K–10) 
i Adam Pilch (chłopcy rocznik 2010–2011, skocznia K–10). Z 
kolei na najniższym stopniu podium stanęli: Miłosz Krzempek 
(chłopcy rocznik 2003, skocznia K–60), Jakub Wisełka (chłopcy 
rocznik 2004, skocznia K–60), Agnieszka Ochodek (open, skocz-
nia K–21), Jan Krużołek (chłopcy rocznik 2008, skocznia K–21) 
i Michał Cieślar (chłopcy rocznik 2010–2011, skocznia K–10). 
Z kolei 3 czerwca w nietypowym konkursie drużynowym (ekipy 
składały się z dwóch skoczków, z których jeden rywalizował na 
skoczni K–42, a drugi na skoczni K–60) duetom z WSS Wisła nie 
udało się stanąć na podium. Najlepsza nasza drużyna w składzie 
Mikołaj Wantulok i Jakub Wisełka zajęła 6. miejsce.

• Radosław Troszok zajął 39. miejsce (22. w kategorii M–35) w 
XVI Biegu na Hrobaczą Łąkę, który odbył się 3 czerwca w Ko-
zach. Rywalizowano na dystansie 14 km (przewyższenie: 469 m).

• 5 czerwca w Skoczowie odbyła się VI edycja piłkarskiego turnie-
ju dziewcząt o Puchar Rzeki Wisły. W imprezie zorganizowanej 
przez KKS Wisła Skoczów oraz Skoczowski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji rywalizowano w dwóch kategoriach wiekowych U–19 
oraz U–15. W starszej grupie 3. miejsce zajęła drużyna z ZSGH 
im. W. Reymonta w Wiśle.

• Paweł Słowiok zajął 7. miejsce w Wysokogórskim Biegu im. dh 
Franciszka Marduły – VII Mistrzostwach Polski w Biegach Wyso-
kogórskich Skyrunning, który odbył się 9 czerwca w Zakopanem. 
Wiślanin w kategorii do lat 39 zajął 5. lokatę. Trasa nie była łatwa, 
gdyż dystans wyniósł 32 km, a przewyższenie 2218 m.

• Karol Pinkas wygrał piąty turniej Grand Prix Jaworzna w sza-
chach, który rozegrano 9 czerwca. Pochodzący z Wisły szachista 
wygrał wczoraj pięć pojedynków, a pozostałe dwa zremisował.

• Zespół Epompa.pl z Wisły i Ustronia wygrał Turniej Grup Spo-
łecznych, który rozegrano 9 czerwca na cieszyńskim Rynku w 
ramach imprezy „Uliczne Granie 2018”. 10 czerwca w turnieju 
„Uliczny Mundial”, nasza drużyna odpadła w ćwierćfinale. Rywa-
lizacja toczyła się w piłce nożnej ulicznej.

• 9 czerwca w auli Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem od-
było się uroczyste podsumowanie Narodowego Programu Roz-
woju Biegów Narciarskich za sezon 2017/2018. Najlepsi biegacze 
oraz biegaczki minionej zimy zostali obsypani nagrodami, nato-
miast sześciu najlepszym klubom NPRBN wręczone zostały na-
grody finansowe. Nas cieszy fakt, że wśród laureatek w kategorii 
Juniorka A znalazła się zawodniczka WSS Wisła Natalia Bury, 
która zajęła 3. miejsce w klasyfikacji NPRBN.

• Zawodnicy WSS Wisła siedmiokrotnie stawali na podium Memo-
riału Tadeusza Pawlusiaka w skokach narciarskich, który odbył 
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się 10 czerwca w Szczyrku. W gronie zwycięzców znaleźli się 
Kacper Juroszek (Junior B – skocznia HS–77) i Mikołaj Wantu-
lok (Junior E – skocznia HS–44), 2. lokaty zajęli Paulina Cieślar 
(Juniorki – skocznia HS–77) i Tymoteusz Cienciała (Junior E – 
skocznia HS–44), natomiast na 3. miejscach zostali sklasyfiko-
wani: Paulina Czepczor (Młodziczki – skocznia HS–44), Szymon 
Jojko (Junior B – skocznia HS–77) i Miłosz Krzempek (Junior C 
– skocznia HS–77).

• Tymoteusz Cienciała znalazł się w gronie zwycięzców pierwsze-
go konkursu dwudziestej edycji Dziecięcego Turnieju Czterech 
Skoczni, który odbył się 16 czerwca w niemieckim Berchtesga-
den. Zawodnik WSS Wisła triumfował w gronie zawodników do 
lat 10 na skoczni HS–30. To trzynaste z rzędu zwycięstwo Tymka 
w grupie skoczków z rocznika 2008. Przypomnijmy, że w latach 
2015, 2016 i 2017 nasz zawodnik triumfował we wszystkich czte-
rech konkursach DTSC.

• 16 czerwca w Szczawnie–Zdroju odbyła się kolejna runda Pucha-
ru Polski w dogtrekkingu. Na dystansie mid zwycięstwo na swoje 
konto zapisał Jakub Glajcar z Wisły, startujący z psem Verti.

• 16 czerwca w Wiśle rozegrano mecz finałowy Mistrzostw Polski 
Kadr Wojewódzkich Dziewcząt (U–13) im. Kazimierza Górskiego, 
w którym zmierzyły się reprezentacje Śląskiego Związku Piłki Noż-
nej i Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W regulaminowym 
czasie gry padł remis 0:0 i o zwycięstwie decydowały rzuty karne, 
które 4:3 wygrały piłkarki ze Śląskiego ZPN. 

• 16 czerwca w Wiśle rozegrano Międzynarodowy Turniej Koszy-
kówki Kadetek (U–16) „U stóp Baraniej Góry”. W rywalizacji 
trzech zespołów najlepsza okazała się czeska drużyna BK Přibor, 
2. miejsce zajęła Korona Kraków, a trzecie ISWJ Wisła. Oto wyni-
ki turnieju: BK Přibor – ISWJ Wisła 62:35, Korona Kraków – BK 
Přibor 47:45, Korona Kraków – ISWJ Wisła – 33:18, BK Přibor 
– ISWJ Wisła 59:29, BK Přibor – Korona Kraków 68:37, Korona 
Kraków – ISWJ Wisła 54:41. Wyróżnienia indywidualne uzyskały: 
MVP – Michaela Hoffmanová (BK Přibor), Najlepiej rzucająca – 
Sara Polenc (Korona Kraków), Najlepsza obrończyni – Samantha 
Pinkas (ISWJ Wisła), Najlepiej asystująca – Markéta Zajícová (BK 
Přibor). Drużyna z Wisły zagrała w składzie (punkty): Natalia Ko-
byłecka (37), Julia Gluza (22), Samantha Pinkas (20), Marta Bagiń-
ska (12), Magda Barabasz (12), Sandra Hracka (9), Emilia Procner 
(4), Julia Podżorska (2), Julia Zawada (2), Liliana Arsenicz (2), Ag-
nieszka Szalbot (2), Sabina Szalbot i Elżbieta Podżorska.

• 16 czerwca w Bielsku–Białej odbył się mityng lekkoatletycz-
ny Beskidianathletic. Wystartowali w nim reprezentanci UKS Wi-
sła. Najlepiej spisał się Michał Czyż dwukrotnie stając na drugim 
stopniu podium w rzucie dyskiem (1,75 kg) i pchnięciu kulą (6 
kg) mężczyzn. Wśród dziewcząt U–14 Karolina Kozok zajęła 38. 
miejsce w biegu na 60 m i 18. miejsce w skoku w dal, natomiast w 
kategorii U–12 Martyna Gniewek była 16. w biegu na 300 m. W 
rywalizacji chłopców U–14 Kamil Kędzior zajął 5. lokatę w skoku 
w dal, natomiast w grupie U–12 Dawid Pietruszka był 7. w biegu 
na 60 i 600 m.

• W dniach 16–17 czerwca w Bochni odbył się XXI Międzynarodo-
wy Turniej Judo w Kopalni Soli. To jedyne w Europie zawody w 
tej widowiskowej dyscyplinie sportu rozgrywane pod powierzch-
nią ziemi. Do rywalizacji przystąpiło sześciu zawodników UKS 
Wisła Centrum. Oto ich wyniki: 4. miejsce – Zuzanna Zalewska 
(U–16 / kategoria do 52 kg), 7. miejsce – Radosław Skurzok 
(U–14 / kategoria do 42 kg), 7. miejsce – Jonasz Pilch (U–14 / 
kategoria do 50 kg), I runda repesaży – Dawid Grochowski (U–12 
kategoria do 31 kg), Oskar Szturc (U–12 / kategoria do 50 kg) i 
Filip Grochowski (U–10 / kategoria do 26 kg).

• W dniach 16–17 czerwca w Szczyrku Skalitem rozegrano zawo-
dy letniej edycji Narodowego Programu Rozwoju Skoków Nar-
ciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018. 
W pierwszym dniu rywalizacji w gronie zwycięzców znalazło się 
trzech zawodników WSS Wisła: Kacper Juroszek (Junior B), Mi-
łosz Krzempek (Junior C) oraz Mikołaj Wantulok (Junior E). Na-
tomiast w drugim dniu zmagań w swoich kategoriach triumfowali 
Miłosz Krzempek (Junior C) i Mikołaj Wantulok (Junior E).

• Przemysław Krupa wygrał Inivicta Bieg 66 Dookoła Doliny Wi-
sły, który odbył się 17 czerwca na trasie Ustroń – Czantoria – So-

szów – Stożek – Kiczory – Kubalonka – Stecówka – Barania Góra 
– Magurka Wiślańska – Malinów – Przełęcz Salmopolska – Trzy 
Kopce Wiślańskie – Orłowa – Równica – Ustroń. 22. miejsce w 
tym biegu zajął Radosław Troszok z Wisły.

• 17 czerwca w Wiśle odbyła się czwarta runda Morawsko–Słowa-
ckiego Pucharu w kolarskim zjeździe rowerowym. Z grona na-
szych zawodników najlepiej zaprezentował się Marek Goryczka z 
Wisły, który zajął 2. lokatę w kategorii Junior.

• 17 czerwca w Tuchowie odbyły się zawody trzeciej rundy Pucha-
ru Szlaku Solnego w kolarskim cross–country. W kategorii junio-
rów młodszych 5. miejsce zajął Patryk Nogowczyk z Wisły. 

• W dniach 21–24 czerwca w Czechach rozegrano XXX Beskidzki 
Turnieju Skoków Narciarskich Dzieci. W pierwszym konkursie, 
który odbył się w miejscowości Rožnov pod Radhoštěm, nieźle 
zaprezentował się zawodnicy WSS Wisła. Na drugim stopniu 
podium stanęli: Jakub Wisełka (rocznik 2003–2004 – skocznia 
K–70), Wiktor Szozda (rocznik 2005–2006 – skocznia K–35) 
oraz Mikołaj Wantulok (rocznik 2007–2008 – skocznia K–35), 
a na trzecim Dominik Niemczyk (rocznik 2003–2004 – skocznia 
K–70). W Kozlovicach w rywalizacji wzięło udział kilku zawod-
ników WSS Wisła, ale żadnemu z nich nie udało się stanąć na 
podium. Kolejny konkurs w Nydku przyniósł podium dla Wiktora 
Szozdy, kóry zajął 3. miejsce w rywalizacji rocznika 2005–2006 
na skoczni K–40. Cykl zakończyły zawody, które rozegrano po-
nownie w miejscowości Rožnov pod Radhoštém. Tam na podium 
uplasował się Wiktor Szozda, kóry tym razem był 2. w swojej 
kategorii wiekowej (rocznik 2005–2006 – skocznia K–42). W kla-
syfikacji końcowej cyklu żadnemu z reprezentantów WSS Wisła 
nie udało się stanąć na podium.

• Blisko trzystu uczestników wzięło udział w drugiej edycji Tyskiej 
Piwnej Mili, która odbyła się 23 czerwca w Tychach. Zawody pole-
gały na pokonaniu czterech pętli o długości około czterystu metrów 
(łącznie jednej mili – czyli 1609 metrów), przy czym tuż po starcie, 
oraz po ukończeniu pierwszej, drugiej i trzeciej pętli każdy z uczest-
ników musiał w specjalnej strefie wypić „małe piwo”. 38. miejsce 
wśród kobiet w tej ciekawej imprezie zajęła Diana Branc z Wisły.

(luki)
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KOLARZE Z WISŁY NIE ZWALNIAJĄ
Rowerzyści zespołu HOTEL***PODIUM WISŁA & DIAGNOSTIX 

kontynuują swoje starty w zawodach Bike Atelier MTB Maraton. Czwarta 
w tym roku edycja tej imprezy odbyła się 10 czerwca w Olkuszu. Na trasach 
Jury Krakowsko–Częstochowskiej wiślańska ekipa wystartowała w trzyoso-
bowym składzie.

Ewa Gorzelany w kategorii K–40 zajęła 4. miejsce, Adam Pilch w kate-
gorii M–40 był 16., a Janusz Gomola z powodu wywrotki wycofał się z za-
wodów. – Trasa tej rundy miała 29 kilometrów. Prowadziła leśnymi drogami 
i ścieżkami w okolicach Olkusza. Co prawda nie było zbyt dużo wzniesień 
do pokonania, ale piaszczyste podłoże w połączeniu z dużymi prędkościami 
i wysoką temperaturą stworzyły nie lada wyzwanie dla zawodników. Mimo 
kilku przygód zawody uważamy za udane – podsumowali wiślańscy kolarze.

Bike Atelier MTB Maraton osiągnął półmetek 24 czerwca. Piąte zawody 
tego cyklu zawitały do Żarek w Jurze Krakowsko–Częstochowskiej. – Trasa 
wiodła ciekawymi i malowniczymi ścieżkami. Był asfalt, kamyki i piasek więc 
wszystkiego po trochu. Mimo naszych obaw pogoda była dla nas łaskawa i 
cały wyścig przebiegł w dobrych warunkach – relacjonują wiślańscy kolarze.

Na trasie dystansu HOBBY, która liczyła 27,5 km i 530 metrów prze-
wyższenia, bardzo dobry wynik uzyskała Ewa Gorzelany zajmując 3. miejsce 
w klasie M–40. Adam Pilch i Janusz Gomola na tym samym dystansie zajęli 
odpowiednio 16. i 21. miejsca w kategorii M–40. Niestety z powodu defektu 
koła zawodów nie był w stanie ukończyć Wojtek Rensz.

Cykl Bike Atelier MTB czeka teraz miesięczna przerwa, ale zawodnicy 
HOTEL***PODIUM WISŁA & DIAGNOSTIX planują starty w kilku in-
nych zawodach na naszym terenie. Życzymy powodzenia.        (luki)

LIGA 6
W czerwcu zakończyła się pierwsza runda piłkarskiej Ligi 6 o Puchar 

Burmistrza Miasta Wisła. Oto wyniki czerwcowych kolejek:
4. kolejka: Kumple – Epompa.pl 2:8 (Krzysztof Molin 2 – Artur Adam-

czyk 2, Kamil Miedziak, Krzysztof Kaczorowski, Grzegorz Procner, Robert 
Madzia, Łukasz Andrzejewski, samobójcza), Lisy – FC Łujce 11:2 (Michał 
Raszka 3, Waldemar Szarzec 3, Mateusz Pilch 2, Piotr Szarzec 2, Sebastian 
Bujok – Krzysztof Kamiński, Paweł Cieślar), FC Young Boys – Głębce 6:0 
(Michał Jopek 3, Mirosław Wałach 2, Michał Pilch), Malinka – Łabajów–
Czarne Nadleśnictwo 0:3 (Jakub Jurosz, Salomon Pilch, Patrycjusz Gruca);

5. kolejka: Epompa.pl – Głębce 6:2 (Maciej Wasilewski 2, Kamil Mie-
dziak, Artur Adamczyk, Jakub Niemczyk, Grzegorz Procner – Mirosław 
Wantulok 2), FC Łujce – Kumple 6:8 (Mateusz Cieślar 2, Paweł Cieślar 2, 
Bartłomiej Zapała, Krzysztof Kamiński – Tomisław Tajner 3, Przemysław 
Polok 2, Tomasz Wuwer 2, Tomasz Graczyk), Łabajów–Czarne Nadleśni-
ctwo – Lisy 0:5 (Michał Raszka 2, Łukasz Procner, Waldemar Szarzec, Piotr 
Szarzec), FC Young Boys – Malinka 5:2 (Michał Jopek 4, Michał Pilch – 
Rafał Śliż, Akos Niedoba);

6. kolejka: Kumple – Łabajów–Czarne Nadleśnictwo 5:2 (Kamil Cieślar 
2, Przemysław Polok, Błażej Krzempek, Mateusz Piekunko – Jakub Jurosz 
2), Epompa.pl – FC Łujce 12:1 (Jakub Głuszak 4, Maciej Wasilewski 3, Ire-
neusz Miedziak 2, Kamil Miedziak, Artur Adamczyk, Jakub Niemczyk – Pa-
weł Cieślar), Lisy – FC Young Boys 3:2 (Michał Raszka 3 – Mateusz Cieślar, 
Artur Marek), Malinka – Głębce 3:4 (Tomasz Cieślar, Adam Gała, Łukasz 
Niemczyk – Mirosław Wantulok 2, Grzegorz Usov, Paweł Lazar);

7. kolejka: FC Young Boys – Kumple 7:3 (Hubert Marekwica 2, Michał 
Jopek 2, Michał Pilch, Mateusz Turoń, Mateusz Tomala – Kamil Cieślar 3), 
Malinka – Lisy 2:3 (Remigiusz Pilch, Adam Czyż – Michał Raszka 2, Wal-
demar Szarzec), FC Łujce – Głębce 3:6 (Krzysztof Kamiński, Arkadiusz Ka-
miński, Rafał Kamiński – Mirosław Wantulok 4, Zbigniew Kuczera, Robert 
Kędzior), Łabajów–Czarne Nadleśnictwo – Epompa.pl 3:2 (Jakub Jurosz, 
Samuel Pilch, Dawid Durbacz – Robert Madzia 2).

Na półmetku rozgrywek liderem tabeli jest zespół Epompa.pl z dorob-
kiem 18 pkt. i bilansem goli 41:12. Liderem klasyfikacji strzelców jest Mi-
chał Raszka (Lisy) – 19 goli.           (luki)

Koniec sezonu piłkarskiego
16 czerwca zakończyły się futbolowe rozgrywki w sezonie 2017/18. 

Pierwsza drużyna WSS Wisła ponownie znalazła się w czołówce okręgówki.
Miniony miesiąc był dla wiślan bardzo udany. Podopieczni Tomasza Wu-

wra zanotowali komplet trzech zwycięstw. Najpierw pokonali na własnym 
boisku w derbach powiatu LKS 99 Pruchna 3:2 (Mateusz Tomala, Szymon 
Płoszaj, Bartłomiej Rucki), następnie, także w derbach, wygrali na wyjeździe z 
Błyskawicą Drogomyśl 2:1 (Sebastian Juroszek, Bartłomiej Rucki), by zakoń-
czyć sezon wygraną na Jonidle z Metalem WG Skałką Żabnica 7:0 (Szymon 
Płoszaj 4, Kamil Kotrys 2, Damian Stawicki). Mecz ostatniej kolejki okręgów-
ki miał niecodzienny przebieg, gdyż wszystkie gole wiślanie zdobyli przed 
przerwą, a na więcej nie mieli szans, gdyż rywale nie wyszli na drugą połowę.

Ostatecznie nasza drużyna zajęła w tabeli 4. lokatę z dorobkiem 57 pkt. 
i bilansem bramek 75:47.

22 czerwca w Restauracji Wirtuozeria w Bielsku–Białej odbyła się 
doroczna Gala „Futbolowe Asy Beskidów”, która oficjalnie i uroczyście 
zwieńczyła piłkarski sezon 2017/2018 ze szczególnym uwzględnieniem ligi 
okręgowej. Cieszymy się, że po raz drugi z rzędu statuetka króla strzelców 
powędrowała do Szymona Płoszaja. Napastnik WSS Wisła wraz ze swoim 
kolegą klubowym Bartłomiejem Ruckim znaleźli się również w „jedenastce” 
sezonu. Warto dodać, że tytuł piłkarskiej osobowości w regionie im. Sławo-
mira Wojtulewskiego otrzymał Jan Pilch, wiceprezes WSS Wisła, od 20 lat 
związany z piłką w naszym mieście. Gratulujemy!

Grający w III lidze okręgowej trampkarzy i juniorów młodzi piłkarze 
WSS Wisła miniony miesiąc rozpoczęli dwumeczem z Wisłą Strumień. 
Trampkarze przegrali 0:11, a juniorzy wygrali 4:2 (Andrzej Cieślar 2, Zbi-
gniew Michalik, Robert Gomola). W kolejnym meczu juniorzy WSS Wi-
sła pokonali na wyjeździe Wyzwolenie Simoradz 5:0 (Bartosz Mitręga 3, 
Zbigniew Michalik, Tymoteusz Pilch), natomiast trampkarze nie grali, gdyż 
rywale wycofali zespół z tych rozgrywek. Natomiast sezon podopieczni Ka-
mila Kotrysa zakończyli dwumeczem z Cukrownikiem Chybie. Juniorzy 
przegrali z liderem tabeli 1:6 (Seweryn Tatara), a trampkarze 0:7.

Na mecie rozgrywek trampkarze zajęli w tabeli ostatnie miejsce z dorobkiem 
4 pkt. i bilansem bramek 35:140. Znacznie lepszy sezon mają za sobą juniorzy, 
którzy w tabeli zajęli 2. pozycję z 52 pkt. na koncie i bilansem goli 79:32.       (luki) 
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Barbarian Race 2018 za nami! Pierwszy weekend czerwca już 
od trzech lat przebiega w Wiśle pod znakiem ekstremalnego biegu 
z przeszkodami. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 1000 osób z 
najróżniejszych zakątków Polski, a także z Czech, Słowacji i Litwy.

Start tegorocznych zmagań zlokalizowany został na skoczni im. 
Adama Małysza w Malince, natomiast meta tradycyjnie już mieściła 
się przy dolnej stacji kolei linowej Nowa Osada. Biegi z przeszkoda-
mi podzielone były na kategorię Elita, w której startowali najlepsi za-
wodnicy oraz kategorię Open, gdzie rywalizowali wszyscy pozostali. 
Zwycięzcami zostali najszybsi uczestnicy łącznie z obu kategorii, a 
prym zdecydowanie wiedli uczestnicy z grupy Elita.

2 czerwca rozegrano bieg, którego we wcześniejszych edycjach 
nie było. Rebelia to zmagania na 6–kilometrowej trasie z około 20 
przeszkodami. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjni okazali się są-
siedzi ze Słowacji, którzy jako jedyni przebiegli dystans poniżej go-
dziny. Najlepszy czas miał Peter Žiška, (59:39), 2. był Peter Mlynár 
(59:59), a na 3. miejscu dobiegł pierwszy z Polaków Konrad Farkow-
ski (01:05:11). Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Klaudia Szu-
ba–Łata (01:17:34) przed Anną Solakiewicz (01:28:15) i Aleksandrą 
Padula (01:28:38).

Barbarzyńcy zdobyli Wisłę

Tego samego dnia rywalizowano również w I Mistrzostwach 
Polski w Biegu na Skocznię. Do udziału zgłosiło się aż 343 uczest-
ników, którzy co piętnaście minut startowali podzieleni na dziesięć 
fal. Do biegu finałowego zakwalifikowano 30 najlepszych kobiet 
oraz mężczyzn. Zwycięzcą został członek słowackiej kadry narodo-
wej biegaczy narciarskich, trzykrotny uczestnik igrzysk olimpijskich 
(Vancouver, Soczi, Pjongczang) Peter Mlynár (03:21,010), natomiast 
tytuł mistrza Polski trafił w ręce 2. na mecie Piotra Kudzi, który na 
co dzień jest członkiem juniorskiej kadry w kombinacji norweskiej. 
Najlepszy z Polaków do zwycięzcy stracił 3,5 sekundy (03:24,650). 
Miejsce na najniższym stopniu podium wywalczył Dawid Kowal-
czyk (03:29,910). W rywalizacji pań najszybciej na skocznię wbiegła 
Zuzanna Kielak (04:07,350) przed Aleksandrą Bazyłka (04:38,350) 
oraz Klaudią Szuba–Łata (04:56,150).

Najdłuższy dystans do pokonania mieli zawodnicy 3 czerwca, 
gdy rozegrano główny bieg Barbarian Race. Na około 14–kilometro-
wej trasie ustawiono prawie 40 ekstremalnych przeszkód. Początko-
wo uczestnikom towarzyszyła wyjątkowo paskudna aura – intensyw-
ne opady deszczu, mgła i niskie temperatury. Dopiero około południa 
zaczęło się wypogadzać, wtedy jednak najszybsi byli już na mecie, a 
z wyczerpującą trasą mierzyli się ci, którzy walczyli przede wszyst-
kim o dotarcie do mety. W tej morderczej rywalizacji po raz kolejny 
najlepszy okazał się Peter Žiška, wielokrotny zwycięzca słynnej w 
środowisku biegów ekstremalnych serii Spartan Race. Czas triumfa-
tora to 01:33:33,110. 2. miejsce wywalczył Tomasz Oślizło do zwy-
cięzcy tracąc niespełna minutę (01:34:30,250), a 3. Kacper Kąkol 
(01:36:59,650). Na starcie stanęło też 61 kobiet, z których najszybszą 
była Edyta Baluta (02:10:28,050). Za nią uplasowała się Gabriela 
Dubska ze Słowacji (02:26:39,010), a na 3. miejscu Aleksandra Gro-
belna (02:27:15,640). Osobno liczona była też klasyfikacja drużyno-
wa, gdzie brane pod uwagę były czasy pięciu najlepszych zawodni-

ków z każdego teamu. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się Husaria 
Race Team, a kolejne stopnie podium zajęli członkowie xRunners 
oraz Gorący Potok Team.

Dodatkowo na Nowej Osadzie odbyła się rywalizacja dla dzieci 
w dwóch kategoriach wiekowych: 5–8 oraz 9–12 lat. Tutaj czasy nie 
były liczone, a najważniejsze dla uczestników było po prostu ukoń-
czenie zawodów, nad czym czuwali profesjonalni instruktorzy, po-
magając najmłodszym w pokonywaniu przeszkód.

Mimo trudnych warunków uczestnicy wyjeżdżali z Wisły szczęś-
liwi z ukończenia rywalizacji i już zapowiedzieli swój przyjazd w 
roku następnym. Zawody udało się przeprowadzić bez większych 
kontuzji, co przy tak wymagających przeszkodach nie było takie 
oczywiste. Barbarian Race po raz kolejny udowodnił, że nie przypad-
kowo w roku 2017 otrzymał tytuł najlepszego biegu przeszkodowego 
w Polsce! Tadeusz Papierzyński

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki
fot

. T
ad

eu
sz

 P
ap

ier
zy

ńs
ki



ROZMAITOŚCI

rys
. J

an
us

z K
oż

us
zn

ik

Zebrały się Hana z Marenó
– Podziwej sie, jako to je. Jak my kierysi rok nie pisały, to sie 

żoden nie jargoł. A teraz jeden roz i fórt cosi słysze.
– A co? Bo jo nic nie wie.
– Ponekierzi  prawió, że jak nas ni ma, to w Echu wszyciutko je 

piekuśnie, gładziutko, samo chwoła. A insi zaś sie wyśmiywajó, że 
nas już nareszcie majó dość ty władze i teroz bydzie pokój, bo  i tak 
żoden tego nie czyto.

– A myślisz, że to je prowda?
– Dyć dobrze wiysz, że nas żoden nie wyciepoł, jak dotyl. A na 

łopak, radni se wzieli na ambit to, co my rządziły ło głosowaniu i, 
podziwejmy sie – poradzó aj być przeciw. Poroz to lepij wyglądo!.

– A Fojt co na to?
– Dotyl siedzioł po cichu. Nałozajst nas czyto, bo naszó rzeczó 

łumiy rządzić, ale ni mo czasu ani być za, ani przeciw.
– Isto sie już za temi niedźwiedziami łoglóndo.
Co?! Dyć łun isto nie raubczykuje?
– To nie wiysz nic? Przeca łogłosili, że trzeja chladać miśków, 

tych z parku, co jich fórt kradnó.
– I kiery mo za temi złodziejami chodzić? My?!
– Na wszycy. Bo dy ledwo nowe postawió, to sie stracó. Jeny 

ten nejwiększy sie  łobstowo.
– Jako nagroda je, jak kiery znóndzie?
– Myśle że ja, bo by tak nie łogłoszali, a przeca policyja se nie 

łumiy poradzić. Tela roków i fórt nic!
– Niedowno widziołec,  jak jich myli.
– Policyjantów?!
– Ale! Miśki! Takó maszenó ciśli wode, pucowali i co już jeny. 

Isto ty nowe teraz bydó znaczne, to sie tak hóne nie stracó. 
– Zamiast coby kozali ludzió chladać po dziedzinie, łudować, 

że to je tako zabawa, mógliby jeny ty kamery powieszać i już by 
dopadli złodzieji.

– Nó, ale na to jeszcze nie prziszli!
Baby z Grónia

KALENDARIUM IMPREZ
14 lipca (sobota) – 6. Bieg o Wiślańską Kryke i 2. Bieg do 

Źródeł Wisły – Plac Hoffa (start)
20 lipca (piątek) – Odsłonięcie tablicy w Alei Gwiazd Sportu 

(Walter Hofer) i ceremonia wręczenia numerów startowych najlep-
szym zawodnikom kwalifikacji do konkursu indywidualnego FIS 
Grand Prix w skokach narciarskich – Plac Hoffa

20–22 lipca (piątek–niedziela) – FIS Grand Prix w skokach 
narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza

20–22 lipca (piątek–niedziela) – Prywatka PRL–u, Święto Są-
siada, Rajd Zabytkowych Pojazdów i Rowerowy Rajd Retro – Plac 
Hoffa, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny, park Kopczyńskiego

21 lipca (sobota) – „Tribute to chillout” – piosenki śpiewają 
półfinaliści programu „Must be the music” – Villa Rubinstein

22 lipca (niedziela) – Koncert Muzyki Organowej – Kościół 
Ap. Piotra i Pawła

28 lipca (sobota) – Lady Brigitte drag queen retro cabaret – 
Villa Rubinstein

28 lipca–5 sierpnia (sobota–niedziela) – 55. Tydzień Kultury 
Beskidzkiej – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny, Plac Hoffa

30 lipca–4 sierpnia (poniedziałek–sobota) – Promocja książki 
używanej – Miejska Biblioteka Publiczna

2 sierpnia (czwartek) – „Nie tylko Gorolski – więcej niż Świę-
to” – spotkanie autorskie z Jarosławem jot–Drużyckim – Miejska 
Biblioteka Publiczna

4–5 sierpnia (sobota–niedziela) – IV Międzynarodowy Ple-
ner Rzeźbiarski – rzeźba piłą motorową – Kolej linowa Ski&Bike 
Skolnity

lipiec – sierpień – Akcja „Przewodnik czeka”, akcja „Leśnik 
czeka”, bezpłatne zajęcia „Tenisowe Lato 2018”

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