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REKLAMA  • OGŁOSZENIA
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Wielkie sportowe emocje i duża dawka rozrywki – tak w 
skrócie można podsumować miniony weekend w Wiśle. Przy 
okazji Pucharu Świata w skokach narciarskich, który po raz 
pierwszy w historii trwał cały weekend, atrakcji nie brakowa-
ło. Specjalna Strefa Kibica oferowała konkursy i koncerty, a 
na skoczni trwało wielkie święto sportu. Bohaterami weeken-
du byli Roman Koudelka, triumfator konkursu rozegranego 
4 marca (drugi konkurs w dniu 5 marca odwołano), oraz Go-
lec uOrkiestra, której koncert przyciągnął do centrum miasta 
prawdziwe tłumy. Więcej o pucharowym szaleństwie w Wi-
śle na str. 14-15.

PUCHAROWE SZALEŃSTWO

Zapraszamy na nowy serwis internetowy miasta

www.wisla.pl

Koncert Golec uOrkiestry Triumfatorzy konkursu skoków
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA Budżet obywatelski 2016  
– co wybraliśmy?

29 lutego zakończyło się głosowanie na projekty w ramach bu-
dżetu obywatelskiego. Zagłosowało 821 osób. Najwięcej punktów w 
poszczególnych osiedlach uzyskały projekty o nazwach: 
–  Chodnik na cmentarz „na Groniczku” od ul. Wyzwolenia (Cen-

trum), 
–  Zespół urządzeń–przyrządów do ćwiczeń dla dorosłych i seniorów 

„Siłownie pod chmurką” (Obłaziec), 
–  Siłownia zewnętrzna (Jawornik),
–  Wiata drewniana (Głębce), 
–  Lampy solarne uliczne – od przystanku Malinka Pieczki do skrzy-

żowania os. Sadowy (Malinka), 
–  Świetlica środowiskowa (Czarne),  
–  Plac zabaw dla dzieci (Nowa Osada).

Wprowadzenie zadań do budżetu miasta nastąpiło 1 marca w dro-
dze stosownego zarządzenia Burmistrza Miasta Wisła.

Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła

SŁOWO OD BURMISTRZA
Czytając lub słuchając wiadomości z różnych rejonów naszego 

kraju często dowiadujemy się o podejmowanych przez lokalne wła-
dze kontrowersyjnych i bardzo trudnych decyzjach, mających na celu 
poprawę stanu ekologicznego swoich miejscowości. Wypowiadałem 
się już w sprawie zanieczyszczeń wody i potrzeby ochrony wód, w 
związku z dokuczliwym brakiem opadów, suszami oraz brakiem wody 
w lokalnych ujęciach, z których korzystają nasi mieszkańcy. Z przera-
żeniem myślałem też o tym, jak trudna i druzgocząca dla niektórych 
naszych rodzin byłaby sytuacja, w której z uwagi na zanieczyszczenie 
powietrza tak jak w Krakowie, musielibyśmy wprowadzić zakaz opa-
lania węglem. Dopiero w takich sytuacjach dociera do nas, jak bardzo 
musimy zintensyfikować działania zmierzające do poprawy sytuacji. 
Jesteśmy miejscowością turystyczno–wczasową i chcąc zachęcić tu-
rystów do odwiedzenia Wisły musimy szczególnie dbać o środowisko.

Spotykałem się z różnymi wypowiedziami, dotyczącymi potrze-
by funkcjonowania u nas Straży Miejskiej. Jedni wypowiadali się o 
potrzebie utrzymania tej jednostki, inni zaś o jej likwidacji. Syste-
matycznie analizuję jej działalność, a wyniki pracy strażników coraz 
bardziej przekonują mnie o potrzebie kontynuacji tych działań.

W roku 2015 Straż Miejska m.in. przeprowadziła 146 kontroli 
sanitarno–porządkowych zakończonych protokołem, z czego tylko 
w siedmiu przypadkach nie stwierdzono uchybień. Przedmiotem 
kontroli była gospodarka odpadami, oznakowanie posesji, utrzyma-
nie należytego stanu sanitarno–porządkowego posesji, dopełnienie 
obowiązków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w zakresie pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą kontrolowano pra-
widłowość pozbywania się nieczystości powstałych w jej wyniku. 68 
kontroli dotyczyło podmiotów prowadzących działalność gospodar-
czą i tylko w 6 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości. Z ko-
lei na prywatnych posesjach przeprowadzono ich 78. Kontrolą objęto 
nieruchomości wytypowane przez Referat Rozwoju Gospodarczego i 
Środowiska, co do których istniało uzasadnione podejrzenie odnośnie 

braku prowadzenia prawidłowej 
gospodarki ściekowej. Tylko w 
jednym przypadku nie stwierdzo-
no nieprawidłowości.

Wyniki przeprowadzonych 
kontroli dają obraz tego, jak niska 
jest świadomość mieszkańców i 
działających w mieście zakładów 
w zakresie zagrożeń wynikających 
z wypuszczania do środowiska 
nieczystości płynnych, wyrzucania 
śmieci oraz spalania różnych odpa-
dów i tworzyw sztucznych zanieczyszczających atmosferę. Te kontrole 
przekonują nas o potrzebie funkcjonowania Straży Miejskiej.

Warto w tym miejscu podkreślić, że jako miasto podejmujemy 
wiele działań proekologicznych. Apeluję zatem do wszystkich miesz-
kańców – dbajmy o estetykę i czystość w naszej Wiśle, szanujmy 
nasze środowisko, bo niszcząc go mamy bardzo dużo do stracenia.

Od kwietnia bieżącego roku jako miasto wykonywać będziemy 
kolejne duże zadanie zlecone w ramach realizacji programu, potocz-
nie zwanego „Programem 500+”. Jednostką odpowiedzialną będzie 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Mamy świadomość tego, jak 
duże znaczenie ma to wsparcie dla wielu wiślańskich rodzin. Pomoc 
realizowana będzie we wszystkich rodzinach niezależnie od dochodu 
dla drugiego i kolejnych dzieci w wieku od 0 do 18 lat w wysokości 
500 złotych miesięcznie. Natomiast na pierwsze dziecko świadczenie 
otrzymają rodziny, których dochód netto na 1 osobę w rodzinie w 
roku 2014 nie przekraczał 800 złotych, a w rodzinach z dzieckiem 
niepełnosprawnym 1 200 złotych. Wnioski o przyznanie wsparcia 
składać można od 1 kwietnia br., a wnioski złożone do dnia 30 czerw-
ca br., pozwolą na przyznanie i wypłatę świadczeń od dnia wejścia w 
życie ustawy. Dołożymy wszelkich starań, aby decyzje wydane były 
jak najszybciej, a wypłata nastąpiła natychmiast po uprawomocnieniu 
się decyzji.                            Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta 

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

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

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

Uwaga Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłasza-

nie w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2016 będą 
świętować jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego, celem wy-
stąpienia z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie 
medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywil-
nego (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod 
numerem telefonu: 33/855–35–95 do dnia 15 marca 2016 r.

Irena Szatan – Kierownik USC

Z prac Rady Miasta Wisła
W lutym Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji podjęła 

następujące tematy:
– sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2015,
– sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie za lata 2011–2015,
– poszukiwanie zasobów lokalnych w celu poszerzenia oferty 

turystycznej,
– stan przygotowań do imprezy „Bieg po nowe życie”,
– ustawa krajobrazowa,
– szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków przez 

Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w roku 2015,
– program finansowania sportu – założenia,
– kontrola stanu prawnego dróg, na które poniesiono nakłady 

finansowe w roku 2015 (remonty, modernizacje).
Radni spotkali się również z kierownikiem Nadzoru Wodnego 

Wisła Czarne z Panem Pawłem Kurkiem, a tematem rozmów były 
możliwe formy współpracy, zagospodarowanie terenu wokół zapo-
ry w Czarnym i koryta rzeki Wisły.

Sesja Rady Miasta odbyła się w dniu 25 lutego. Głównymi te-
matami sesji były:

– sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2015 (przyjęty 15 
głosami „za” – jednogłośnie),

– sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2011–2015” za rok 2015 (jednogłośnie),

– sprawozdanie z realizacji wniosków podjętych w roku 2015 
(jednogłośnie),

– sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w roku 2015 (jed-
nogłośnie).

Podczas sesji Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:
– w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Wisła do 2020 roku, realizowanego w ramach projektu 
pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Wisła”, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna śro-
dowisku i efektywność energetyczna – działanie 9.3 termomo-
dernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 
niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3), współfinansowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(jednogłośnie),

– w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowe-
go zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła 
w rejonie ul. Polnej (14 „za” i 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy osiąg-
nęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości lokalowych, stanowiących własność 
Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 
lat (jednogłośnie),

– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2016 (14 „za” i 1 
„wstrzymujący się”),

– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 
(jednogłośnie),

– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 
r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu (jednogłośnie),

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

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieru-
chomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wisła w trybie 
bezprzetargowym, na czas określony do 15 lat (jednogłośnie),

– w sprawie sprostowania błędu w tekście jednolitym uchwa-
ły nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 
2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych , zawartym w obwieszczeniu nr 10/2015 Rady 
Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jedno-
litego tekstu uchwały nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 
31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych (jednogłośnie),

– w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego 
członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 
(jednogłośnie),

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Re-
witalizacji Gminy Wisła za okres od 2016 do 2025 roku (jednogłośnie).

Kolejna sesja Rady Miasta Wisła odbędzie się 31 marca.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Burmistrz Miasta Wisła
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.  2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Wisła w 
okresie od dnia 04 marca 2016 do 25 marca  2016 roku, na tablicach 
ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz 
nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

Umiem pływać – jestem bezpieczny 
W marcu 2016 r. rozpocznie się realizacja projektu pn.: „Umiem pły-

wać – jestem bezpieczny”. Miasto Wisła otrzymało dofinansowanie na 
realizację projektu ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie łącznie 160 go-
dzin lekcyjnych zajęć nauki pływania dla wszystkich uczniów klas III 
wiślańskich szkół podstawowych – łącznie 86 uczniów. Uczniowie po-
dzieleni będą na 8 grup, a dla każdej grupy przewidzianych jest 20 godzin 
lekcyjnych zajęć nauki pływania. Zajęcia odbywać się będą na dwóch 
basenach – na basenie DW Beskidy oraz na basenie OS PZSN Start. Nau-
ka pływania oraz dojazdy są bezpłatne dla uczestników. W realizacji pro-
jektu pomagać będą opiekunowie wskazani przez poszczególne szkoły.

Sylwester Foltyn – Dyrektor MZEAS w Wiśle

ZMIANY W PODATKACH  
I OPŁATACH LOKALNYCH

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie szereg zmian w podatkach 
i opłatach lokalnych. Pomimo, że stawki podatków pozostały na podob-
nym jak w roku 2015 poziomie to w niektórych przypadkach wysokość 
zobowiązania podatkowego może ulec istotnej zmianie. 

Poniżej najistotniejsze z tych zmian.
Brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania – organ podatkowy 

nie będzie wydawał decyzji/nakazów płatniczych (podatek od nierucho-
mości, rolny, leśny) jeżeli wysokość zobowiązania nie przekroczy kosz-
tów doręczenia decyzji przez operatora pocztowego tj. 6,10 zł.

Jednorazowa płatność podatku – jeżeli wysokość podatku od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego nie przekroczy 100 zł rocznie to będzie 
płatna jednorazowo w terminie pierwszej raty tj. do 15 marca 2016 r.

Nowe zasady przeliczania użytków rolnych – niektóre grunty rolne 
stanowiące gospodarstwa rolne będą przeliczane na hektary przeliczenio-
we według nowych zasad:

– grunty rolne zabudowane – 1 ha fizyczny = 1 ha przeliczeniowy;
– rowy – 1 ha fizyczny =  0,2 ha przeliczeniowego;
– grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fi-

zyczny = 0,2 ha przeliczeniowego;
– grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fizyczny = 0,2 ha prze-

liczeniowego;
– grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fizyczny 

= 1 ha przeliczeniowy.
Zmiana ta może wpłynąć zarówno na wysokość podatku jak i wy-

sokość świadczeń udzielanych rolnikom i ich rodzinom w zależności od 
dochodowości gospodarstw rolnych (np. świadczenia z MOPS, stypen-
dia, świadczenia z KRUS). Na podstawie średniej ceny skupu żyta staw-
ka podatku rolnego w roku 2016 wynosi:

– dla gruntów gospodarstw rolnych – 134,375 zł/ha przeliczeniowy 
rocznie;

– dla gruntów nie stanowiących  gospodarstw rolnych – 268,75 zł/
ha fizyczny rocznie.

Stawka podatku dla lasów ochronnych – w związku ze zmianą usta-
wy o podatku leśnym lasy ochronne nie będą korzystały z 50% obniżenia 
stawki podatkowej. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna staw-
ka podatku leśnego w roku 2016 wynosi 42,1894 zł/ha rocznie.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Wisła prosi o terminowe i rzetelne 
zgłaszanie wszelkich zmian mających wpływ na wysokość podatku oraz 
aktualizację danych osobowych. Przypomina się również o terminowości 
regulowania podatków – od zaległości podatkowych mogą zostać nali-
czone odsetki oraz dodatkowe koszty.

Referat Finansów UM Wisła

Rekrutacja do szkół podstawowych  
oraz gimnazjum 

na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty 
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekruta-
cyjnym (…) (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) Burmistrz Miasta Wisła 
zarządzeniem Nr Or.0050.15.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r. ustalił 
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz po-
stępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2016/2017:

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyj-
nym – od 16 czerwca 2016 do 30 czerwca 2016 (od 26 lipca 2016 do 
1 sierpnia 2016 postępowanie uzupełniające);

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie 
do szkoły podstawowej – do 4 lipca 2016 (do 4 sierpnia 2016 postę-
powanie uzupełniające);

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifiko-
wanych – 19 lipca 2016 (22 sierpnia 2016 postępowanie uzupełnia-
jące);  

4. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w 
postaci pisemnego oświadczenia – do 22 lipca 2016 (do 25 sierpnia 
2016 postępowanie uzupełniające);

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 25 lipca 
2016 (26 sierpnia 2016 postępowanie uzupełniające).

Powyższy harmonogram dotyczy wyłącznie rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych. Harmonogram dotyczący rekruta-
cji do gimnazjów, na podstawie w/w rozporządzenia, określony zo-
stanie i podany do publicznej wiadomości przez Śląskiego Kuratora 
Oświaty.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które mieszkają w obwo-
dzie danej szkoły. W takim wypadku są one przyjmowane do obwo-
dowej szkoły z urzędu na podstawie stosownego zgłoszenia. 

Zasady rekrutacji określają przepisy rozdziału 2a ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 
r., poz. 2156). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja do szkół 
podstawowych i gimnazjów dla uczniów spoza obwodu danej szko-
ły będzie się odbywała w oparciu o kryteria punktowane, ustalone 
uchwałą Rady Miasta Wisła. Kryteria te są następujące: rodzeństwo 
kandydata już uczęszcza do szkoły, w której składany jest wniosek 
– 12 pkt.; jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje 
w obwodzie szkoły, w której jest składany wniosek – 10 pkt.; rodzic 
kandydata jest absolwentem szkoły, w której składany jest wniosek 
– 8 pkt.; kandydat mieszka w odległości do 4 km. od szkoły, w któ-
rej został złożony wniosek o przyjęcie – 6 pkt.; kandydat mieszka w 
odległości powyżej 4 km. do 5 km. od szkoły, w której składany jest 
wniosek – 4 pkt.; kandydat mieszka w odległości powyżej 5 km. od 
szkoły, w której składany jest wniosek – 2 pkt.

Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice 
(prawni opiekunowie) powinni udokumentować stosownymi oświad-
czeniami. 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 
2016/2017 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczegól-
nych szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Admini-
stracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33 855 29 44, e–mail: mzeas@
um.wisla.pl.

Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS w Wiśle
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Wiadomości

REKLAMA  • OGŁOSZENIA
Nagrody i stypendia sportowe  

– można składać wnioski!
Na podstawie uchwały Rady Miasta Wisła nr XV/211/2016 z dnia 25 

lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Wisła informuje o możliwości składania 
wniosków o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej 
dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym w roku 2015. 

Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów i na-
gród sportowych dostępne są w Referacie Promocji, Turystyki i Spor-
tu UM w Wiśle oraz na stronie miasta www.wisla.pl. Termin składania 
wniosków mija 31 marca 2016 roku. 

Wszelkich informacji nt. składania wniosków udziela Referat Pro-
mocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle (tel.: 33 
855 34 56, e–mail: media@um.wisla.pl).            (luki)

Wisła – Čierne. Będzie współpraca!
16 lutego burmistrz Wisły Tomasz Bujok odwiedził słowacką miejsco-

wość Čierne. Na zaproszenie tamtejszego Starosty Pavola Gomoli, panowie 
spotkali się, aby omówić możliwość nawiązania współpracy obu miast. 

Pretekstem do rozpoczęcia rozmów stała się możliwość pozyskania 
środków z Programu Interreg V–A Polska – Słowacja 2014–2020. Nato-
miast efektem spotkania jest decyzja o rozpoczęciu przygotowań do reali-
zacji wspólnego projektu transgranicznego, skoncentrowanego na rozwoju 
turystycznym obu miejscowości. Jego realizacja, w przypadku uzyskania 
dofinansowania z Programu, wystartuje w 2017 roku.           (ps)

30 minut bezpłatnego parkowania
Uprzejmie informuję, iż od 1 marca w dni robocze (poniedziałek–

piątek) dla mieszkańców Wisły będzie dostępny w centrum miasta pół-
godzinny bezpłatny parking przy targowisku. 

Krótkie chwilowe postoje w celu załatwienia przez mieszkańców 
pilnej sprawy w instytucjach w centrum miasta, wiązały się zawsze z 
koniecznością uregulowania opłaty parkingowej za całą godzinę postoju, 
co często wywoływało niezadowolenie.

Jednocześnie zarówno służby porządkowe miasta jak i mieszkańcy 
zwracali wielokrotnie uwagę na niebezpieczne pojawianie się dużej ilo-
ści samochodów na płycie rynku. Centrum miasta wyłączone jest z ruchu 
samochodowego i z takim przeświadczeniem oraz mniejszą uwagą poru-
szają się po placu Hoffa piesi, zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwie-
dzające nasze miasto. Wjeżdżające na plac samochody stanowią dla nich 
coraz większe zagrożenie. Mamy nadzieję, że nieodpłatne zaparkowa-
nie samochodu w celu np. złożenia dokumentów na biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego, załatwienia sprawy w Urzędzie Pocztowym i innych 
placówkach poprawi tą sytuację. 

Stwarzając możliwość chwilowego bezpłatnego zaparkowania, celem 
rozwiązania problemu, wzmożone zostaną kontrole, dotyczące zasad wjaz-
du w strefę centrum. Osoby, które mają do załatwienia sprawy w centrum, 
proszone są zatem o korzystanie z parkingu WSS przy targowisku.  

Dziękuję Zarządowi Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego za wy-
rażenie zgody na korzystanie z parkingu według powyższych uzgodnień.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
W 2015 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wiśle przeprowa-

dzili 146 kontroli sanitarno–porządkowych zakończonych protokołem. 
Przedmiotem kontroli była gospodarka odpadami, oznakowanie posesji, 
utrzymanie należytego stanu sanitarno–porządkowego posesji, dopeł-
nienie obowiązków związanych z utrzymaniem zwierząt, a w zakresie 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, kontrolowano pra-
widłowość pozbywania się nieczystości powstałych w jej wyniku.

Z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadzono 
68 kontroli, w wyniku których wykryto następujące nieprawidłowości:
 –  11 przypadków braku posiadania umowy na wywóz nieczystości sta-

łych,
 –  61 przypadków braku lub niewystarczająco udokumentowanej ilości 

wywozu śmieci,
 –  2 przypadki braku lub niewystarczająco udokumentowanej ilości wy-

wozu nieczystości płynnych.
Za powyższe uchybienia nałożono 2 mandaty oraz zastosowano 60 

pouczeń, natomiast w 6 przypadkach nie stwierdzono uchybień. Zakres 
kontroli obejmował zarówno podmioty gospodarcze, prowadzące dzia-
łalność z zakresu wynajmu kwater (45), jak i innej działalności (23). 
Część przedsiębiorców prowadzących działalność podpisało wymagane 
prawem umowy związane z odprowadzaniem odpadów w czasie pomię-
dzy umówieniem na kontrolę, a jej przeprowadzeniem. W roku bieżącym 
kontynuowane będą kontrole podmiotów gospodarczych, oraz przepro-
wadzane ponowne kontrole, celem sprawdzenia wykonania zaleceń.

W przypadku kontroli posesji, na których nie jest prowadzona dzia-
łalność gospodarcza, przeprowadzono 78 kontroli. Kontrolowane były 
głównie posesje wytypowane przez Referat Rozwoju Gospodarczego i 
Środowiska, co do których istniało uzasadnione podejrzenie odnośnie 
nieprawidłowej gospodarki ściekowej. W wyniku  kontroli nałożono 
38 mandatów oraz zastosowano 39 pouczeń. W jednym przypadku nie 
stwierdzono uchybień.

Nadejście wiosny związane jest ze wzrostem liczby interwencji do-
tyczących wypalania suchych traw. Wypalanie pozostałości roślinnych, 
wbrew błędnej ocenie nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie – prowa-
dzi do jej wyjałowienia. Płomienie trawiące roślinność powodują za-
grożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, nieodwracalne straty w środo-
wisku naturalnym oraz zagrożenie pożarowe dla obiektów. Niechlubna 
tradycja nie znika pomimo grożących kar. Straż Miejska przypomina, 
że praktyka wiosennego wypalania traw jest procederem nielegalnym 
– jest wykroczeniem i może skutkować wysokimi grzywnami. Ustawa 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody stanowi jednoznacz-
nie: „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów 
przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”, a 
kto nie stosuje się do tego zakazu popełnia wykroczenie i podlega ka-
rze aresztu albo karze grzywny do 5.000 złotych. Zabraniają tego rów-
nież przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. Straż Miejska apeluje o rozwagę i 
powstrzymanie się od tego typu działań, prosząc jednocześnie o wyka-
szanie suchych traw i chwastów wyrosłych na działkach i nieużytkach. 
Ludzie mieszkający w sąsiedztwie nie wykoszonych terenów obawiają 
się zagrożenia pożarowego dla swoich domostw. Przypominam rów-
nież, iż odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być komposto-
wane lub gromadzone w workach koloru brązowego i przekazywane 
operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej
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Wieści z biblioteki Z historią w tle
Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle goś-

ciła uczniów klasy II b Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła 
Stalmacha w Wiśle. Podczas pierwszej wizyty młodzież zwiedziła 
bibliotekę, a 2 lutego uczestnicy spotkania zapoznali się z historią 
pisma i książki.

Na co dzień nie zastanawiamy się, co by było, gdyby nagle prze-
stały działać komputery, a wszyscy wokół zapomnieli, jak się pisze. 
Zdani bylibyśmy tylko na przekazy ustne, które są ulotne i szybko 
ulegają zniekształceniu. O tym, jak bardzo odczuwano kiedyś brak 
możliwości trwałego zapisania myśli i słów, przekonali się sami ucz-
niowie, bo zaraz na wstępie zagrali w „głuchy telefon”. Poprzez ko-
lejne etapy rozwoju pisma i ewolucji form książki przeprowadziła 
słuchaczy prezentacja multimedialna i specjalnie przygotowane re-
kwizyty, które miały ułatwić przyswajanie wiadomości i usystema-
tyzowanie posiadanej już wiedzy na ten temat. Co prawda uczniowie 
nie byli oceniani, ale nie obyło się bez małego testu, który miał zwe-
ryfikować, ile udało się zapamiętać. Dla najlepszych były nagrody, 

Biblioteka poleca
Wanda Majer–Pietraszak, Dom i dalekie 

ścieżki, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2015.
Hanna, tytułowa bohaterka powieści to ak-

torka, która u schyłku życia mieszka w Domu Aktora wraz z innymi 
starszymi osobami, które, podobnie jak ona, wiele lat przepracowa-
ły w teatrze. Jest mocno doświadczoną przez życie, unikającą ludzi 
damą. Być może właśnie dlatego w jesieni życia wydaje się być oso-
bą zimną i zamkniętą w sobie. Któregoś dnia jednak w Domu Aktora 
dzieje się coś, co sprawia, że bohaterka powoli wychodzi ze swej 
skorupy i próbuje żyć na nowo. Rozmyślania Hanki niosą w sobie 
wiele życiowej uniwersalnej mądrości i prawdy, która często w co-
dziennym biegu gdzieś nam umyka. Teraźniejszość przeplata się tutaj 
z przeszłością, młodość ze starością, a miłość z nienawiścią. „Dom i 
dalekie ścieżki” to mądra książka o przyjaźni, miłości, przemijaniu 
i zdradzie, idealna dla czytelnika, który oczekuje od lektury czegoś 
więcej niż tylko rozrywki. Polecamy!

Lee Child, Zmuś mnie, Wydawnictwo Albatros, Warszawa 2016.
Zapraszamy do przeczytania kolejnego porywającego tomu przy-

gód z byłym żandarmem wojskowym Jackiem Reacherem. Przypa-
dek sprawia, że wysiada w małej mieścinie, bo... zaintrygowała go 
jej nazwa. Na stacji poznaje agentkę FBI, prywatną detektyw, panią 
Chang, czekającą na kolegę, który niestety zniknął bez śladu. W mo-
telu zostały jego rzeczy, a telefon nie odpowiada. Reacher zaintrygo-
wany dziwnym zachowaniem mieszkańców miasteczka angażuje się 
w sprawę śledztwa. Tymczasem za Reacherem i Chang stale podąża-
ją wysłannicy „Matczynego Spoczynku”, którzy najchętniej pozbyli-
by się nieproszonych gości. Jaki będzie finał tej tajemniczej sprawy? 
Zachęcamy do przeczytania!

Paweł Wakuła, Jagiełło pod… prysznicem: opowieści o wład-
cach Polski, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2015.

Kuba jest przeciętnym uczniem. Z polskiego „trója”, matematy-
ka nie lepiej, no ale żeby z historii złapać trzy jedynki? Jego ojciec 
po powrocie z wywiadówki jest już bliski zawału, bo „historia vitae 
magistra est” (łac.) – historia jest nauczycielką życia. „No i sami po-
wiedzcie, czy warto chodzić na te wywiadówki?!”. Po przeczytaniu 
tej pozycji, zapewne będzie to jeden z przyjemniejszych obowiąz-
ków, bo może i główny bohater jest wymyślony, ale wszystko inne 
zgodne jest z faktami historycznymi. Relaks plus zabawa plus nauka 
równa się piątka z historii. Zachęcamy do przeczytania.      

Oprac. MBP w Wiśle

5 lat minęło
Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej w Wiśle 23 lutego obchodziła mały jubileusz. Tego dnia przypad-
ła 5. rocznica założenia grupy i jej działalności. Było sympatycznie, 
a momentami uroczyście.

Pierwsze zebranie grupy odbyło się 23 lutego 2011 roku. W ciągu 
pięciu lat dyskutanci omówili 38 tematów związanych z przeszłością 

Wisły. Zakres poruszanych kwestii był bardzo szeroki: od historii, 
przez kulturę, turystykę i sport po zwyczaje ludowe, gości wiślań-
skich ośrodków wypoczynkowych oraz wybitne postacie zasłużone 
dla rozwoju miasta. Frekwencja podczas spotkań kształtowała się 
bardzo różnie. W zależności od tematu od 3 do 23 osób.

Niespodzianką dla zebranych była wizyta burmistrza Wisły To-
masza Bujoka, który wręczył założycielom grupy pamiątkowe po-
dziękowania. Teresa Łączyńska i Danuta Szczypka oraz Jerzy Kufa 
nie tylko zainicjowali powstanie grupy, ale najczęściej pracowali jako 
osoby wprowadzające w temat i moderatorzy rozmów. Dziękując im 
za zaangażowanie burmistrz Bujok życzył dalszych, ciekawych po-
mysłów i pasjonujących dyskusji.

Spotkanie miało charakter podsumowujący, ale też wyznaczający 
nowe kierunki działań. Grupa postanowiła stworzyć bank archiwal-
nych zdjęć z Wisły, by w przyszłości być może utworzyć z nich al-
bum pt. „Wiślan portret własny” oraz chce namawiać mieszkańców 
do spisywania historii własnych rodzin. Lepiej dokumentowane i 
archiwizowane mają być same dyskusje, a zwłaszcza mowy wpro-
wadzające do nich. Zebrani wyznaczyli też nowe tematy i zapraszają 
wszystkich chętnych do udziału w spotkaniach, które odbywają się 
w bibliotece (na antresoli) zawsze w ostatni wtorek miesiąca o godz. 
16.00. Zapraszamy!              Renata Czyż

 

wszyscy otrzymali długopisy, a najaktywniejszy uczestnik dostał bi-
blioteczny pendrive. Zaproponowano też odbiór darmowego kodu, 
który uprawnia do korzystania z publikacji w formie e–booków 
na platformie Ibuk Libra. 

Dziękujemy za miłe spotkanie i zapraszamy na kolejne lekcje, 
np. o tym jak korzystać z bibliotecznych katalogów internetowych 
i jak obsługiwać własne konto biblioteczne. Przed taką lekcją zale-
cana jest wcześniejsza wizyta w wypożyczalni w celu odbioru karty 
bibliotecznej.          Monika Śliwka
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Mali artyści
12 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia 

w Wiśle podsumowano konkurs plastyczny pt. „W krainie Królowej 
Śniegu”. Wzięły w nim udział dzieci z wiślańskich przedszkoli, które 
w grudniu oglądały przedstawienie teatralne lub czytały w przedszko-
lach baśń Jana Christiana Andersena. Z prac małych artystów powstała 
wystawa, którą już można oglądać w godzinach pracy biblioteki.

W bibliotecznym labiryncie
Zachęcając młodzież i dzieci do korzystania z oferty usług 

i swoich zasobów, Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zamieści-
ła w ofercie propozycję zwiedzania pomieszczeń obu wypożyczalni 
i pracowni komputerowej wraz z prezentacją księgozbioru, która cie-
szy się sporym zainteresowaniem. 

10 lutego kolejna grupa, tym razem uczniowie klasy IIa Lice-
um Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle, zapozna-
li się z historią biblioteki i budynku Domu Zdrojowego. Okazuje 
się, że Dom Zdrojowy przyjmował w swe progi ważne osobistości 
ze świata literatury, filmu i kultury, a spośród polityków gościł w nim 
m.in. prof. Ignacy Mościcki – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
przed II wojną światową. 

Sztuka filmowa w Wiśle
18 lutego w sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Wiśle odbyło się niezwykle interesujące spotkanie. Projekcji filmo-
wej towarzyszył wywiad z twórcą filmów dokumentalnych, reżyse-
rem Adamem Lewandowskim. Uczestnicy zobaczyli też dwie zapo-
wiedzi najnowszych polskich filmów fabularnych, które już wkrótce 
wejdą na ekrany kin.

Adam Lewandowski to młody twórca filmowy, operator, scenarzy-
sta i reżyser, absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim 
i scenariopisarstwa w Krakowskiej Szkole Scenariuszowej. Jest autorem 
lub współautorem krótkometrażowych filmów fabularnych i filmów do-
kumentalnych. Pracuje na planach filmowych jako „making of”, czyli 
tworzy dokumenty z planów filmowych przedstawiające, w jaki sposób 
powstawał dany obraz. Jest m.in. współautorem zdjęć i scenariusza oraz 
reżyserem „Pod mocnym Smarzolem”, który nakręcił na planie filmu w 
reżyserii Wojciecha Smarzowskiego (ten obraz powstał oczywiście w 
oparciu o prozę Jerzego Pilcha „Pod Mocnym Aniołem”). 

Wiślańscy widzowie mieli okazję zobaczyć debiut reżyserski Ada-
ma Lewandowskiego pt. „Niezależna Republika Samosiuk”. Film z 
2012 roku był prezentowany w Konkursie Polskim 52. Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego w Krakowie, gdzie był nominowany do nagrody 
Złotego Lajkonika. Obraz ten otrzymał Nagrodę „Ponad Granicami” 
im. Krzysztofa Kieślowskiego podczas The New York Polish Film 
Festival w Nowym Jorku. Opowiada o życiu i pracy wybitnego pol-
skiego operatora filmowego Zygmunta Samosiuka (1939–1983), który 
do polskiego kina wprowadził m.in. estetykę „kamery z ręki”, barwne 
świecenie i pracę przy minimalnej ekspozycji. W filmie wspominają 
go, m.in. Andrzej Wajda, Janusz Majewski i Daniel Olbrychski. 

Niebywałą okazją i niespodzianką dla widzów był pokaz dwóch 
krótkich dokumentów nakręconych na planach dopiero powstają-
cych polskich filmów („Niewinne” z Agatą Kuleszą w roli głównej, 
który wejdzie na ekrany 11 marca, oraz „Konwój” z Robertem Wię-
ckiewiczem, który zobaczymy jesienią tego roku). Obie zapowiedzi 
zwiastują niezwykle ciekawe premiery filmowe, o których wiślańscy 

widzowie mogli się dowiedzieć jako jedni z pierwszych, za co po-
dziękowania należą się ich twórcy. 

Gość biblioteki udzielił wywiadu, odpowiadał na pytania z sali 
i zapowiedział powrót do Wisły, gdyż obecnie pracuje nad filmem 
biograficznym poświęconym Jerzemu Pilchowi. Zwrócił się rów-
nież z apelem o udostępnienie dla celów filmowych zdjęć z Wisły 
z lat 50. i 60. XX wieku, przedstawiających życie codzienne miesz-
kańców. Chętnych prosimy o kontakt z biblioteką, która zaprasza na 
kolejne spotkania i projekcje filmowe.            Renata Czyż

W konkursie, na który nadesłanych zostało 70 prac, wzięły udział 
wszystkie przedszkola publiczne. Jury oceniało przede wszystkim sa-
modzielność wykonania, zgodność z tematyką oraz staranność. W ka-
tegorii wiekowej od 3–4 lat przyznano trzy nagrody: I miejsce zajęła 
Eliza Cieślar, II miejsce Karolina Kohut (obie z Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince), a III miejsce Jan Małyjurek 
(z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach). W kate-
gorii wiekowej od 5–6 lat I miejsce zajęła Milena Wisełka (z Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach), II miejsce równo-
rzędnie Maja Raszka i Marzena Marek (obie z Przedszkola Publicz-
nego nr 3 w Wiśle Nowej Osadzie), a III miejsce Lena Haratyk (z Ze-
społu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach). Wyróżnienia 
w tej kategorii wiekowej otrzymały Nikola Twardowska (z Przedszko-
la Publicznego nr 3 w Wiśle Nowej Osadzie), oraz Julia Nogowczyk 
i Maja Bujok (obie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle 
Głębcach). Nagrody laureatom wręczyli goście biblioteki: Sylwester 
Foltyn – dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyj-
nego Szkół i Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.

Po wręczeniu nagród dzieci słuchały bajek oglądanych jedno-
cześnie w teatrzyku kamishibai, a rodzice i dziadkowie zwiedzali bi-
bliotekę dla dorosłych. Słodki poczęstunek dopełnił całości imprezy. 

Biblioteka dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich 
opiekunom z przedszkoli, a także rodzicom i dziadkom, którzy zna-
leźli czas na przyjście z dziećmi do biblioteki. Wszystkich zaprasza-
my do zwiedzania wystawy zdobiącej ściany w bibliotece w wypoży-
czalni dla dzieci i młodzieży (Dom Zdrojowy, pl. Hoffa 3).        (drc)

Finałem spotkania był pokaz multimedialny obrazujący przemia-
ny, jakie dokonały się w budynku i bibliotece na przestrzeni ostatnich 
lat. Chętnych do zwiedzania i wypożyczania, tych małych i tych du-
żych, serdecznie zapraszamy.         Monika Śliwka
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Wiślańska biblioteka zaprosiła dzieci i młodzież na zajęcia i war-
sztaty w czasie ferii zimowych. Było… dla każdego coś miłego…

Czytanie na śniadanie
Poranki czytelniczo–filmowe poświęcono przygodom Bolka i Lol-

ka. Wolontariusze czytali dzieciom, które po wysłuchaniu bajki, mogły 
zobaczyć kreskówkę z udziałem dwóch sympatycznych bohaterów.

Każdego ranka o godz. 9.30 wolontariusze, uczniowie i na-
uczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle, czytali dzieciom, 
zgodnie z hasłem „Czytaj 20 minut dziennie, codziennie”. W czasie 
ferii śląskich najmłodsi słuchali tekstów w interpretacji uczennic: 
Klaudii Wigłasz, Justyny Kurowskiej, Karoliny Wisełki i Natalii 
Biernat oraz nauczycielek: Beaty Mendrek, Barbary Szalbot, Janiny 
Podżorskiej, Edyty Cieślar i Joanny Sobczyk, a także Moniki Cieślar. 
Po każdym czytaniu dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały baj-
kę z serii „Bolek i Lolek”. 

Uczestnikami byli mali czytelnicy przychodzący z rodzicami 
lub dziadkami oraz grupki z przedszkoli. Radość młodych słuchaczy 
i widzów była nagrodą samą w sobie zarówno dla wolontariuszy, jak 
i organizatorów.

Ferie w bibliotece i Zuzanna Pilch. Kiedy rysunki zostały ponumerowane, a do każ-
dej planszy dopasowano tekst, można było wreszcie zaprezentować 
efekty pracy uczestników. Zapadła cisza, wszyscy wygodnie usiedli 
i nastąpiło pierwsze odczytanie legendy. Chętni mieli okazję spróbo-
wać swoich sił w animowaniu świeżo powstałej opowieści, podczas 
gdy inni z zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowiadaną historię. 
Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom tych warsztatów 
i informujemy, że ich talent będzie prezentowany innym grupom, 
które legendy „O Malince” jeszcze nie poznały. 

Trzecie spotkanie, inspirowane było mało znaną, choć piękną le-
gendą opowiadającą o dwóch siostrach – Białce i Czarnosze, na cześć 
których nazwane zostały dwa źródełka tworzące po połączeniu rzekę 
Wisłę. Legendę zaprezentował słuchaczom Oliver Strycki, który za 
odczytanie zgarnął gromkie brawa. To spotkanie zainicjowało roz-
mowy o ekologii i podbudziło do pracy twórczej z wykorzystaniem 
masy solnej i odlewów górskich kwiatów.  

Ostatnie, czwarte spotkanie z wiślańskimi legendami, przyniosło 
uczestnikom bibliotecznych warsztatów wiedzę na temat pierwszego 
mieszkańca Wisły – Imka Wisełki. Większość uczestników znała już 
omawianą legendę, dlatego wystarczyło tylko odświeżyć szczegóły, 
co stało się powodem do dyskusji i sprostowań, na przykład na temat 
tego, jak rzeczywiście nazywał się piesek głównego bohatera? Bam-
bo, a może Burek? Tym razem praca twórcza wymagała umiejętności 
technicznych i kreatywności, bo należało samodzielnie wykonać i 
udekorować papierowe torebki. Później były też informacje na temat 
elementów regionalnego stroju wiślańskiego w wersji męskiej i żeń-
skiej. Na koniec dzieci ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia i mogły 
włożyć do swoich torebek upominki. 

Mimo, że okres ferii to czas wolny od szkoły, nasi milusińscy 
wcale nie zwalniali się od myślenia i z wielkim zaangażowaniem roz-
wiązywali krzyżówki, rebusy i kalambury. Te formy pracy w postaci 
zabaw, posłużyły utrwaleniu i poszerzeniu zdobytej wiedzy i mobili-
zowały do drużynowych rywalizacji, ale zawsze w duchu współpracy 
i z uśmiechami na ustach.

Pod znakiem legend
Na czas ferii starszym dzieciom i młodzieży biblioteka zapro-

ponowała spotkania z wiślańskimi legendami. Uczestnicy zajęć 
poznali następujące legendy: „O śpiących rycerzach”, „O Malin-
ce”, „O Czarnosze i Białce” oraz legendę o pierwszym mieszkań-
cu Wisły spisaną przez Bogumiła Hoffa w powieści zatytułowanej 
„Imko Wisełka”. Spotkania odbyły się kolejno 16, 18, 23 i 25 lutego.   
Wszystkie przeprowadzone zajęcia rozpoczynały się zawsze od czę-
ści zapoznawczej i integrującej grupę. W zależności o tematu jaki 
miał być realizowany, dzieci układały rymy, malowały nawzajem 
swoje portrety i przedstawiały nowo poznane osoby, z którymi prze-
prowadziły wywiad. Po części powitalnej przechodzono do omawia-
nia legend, które były odczytywane w całości lub we fragmentach 
przez samych uczestników. Następnie w każdym z czterech bloków 
warsztatowych był czas na wykonanie pracy plastycznej. 

Podczas pierwszych warsztatów młodzi artyści stworzyli obrazy 
przedstawiające górę Czantorię, grotę z uśpionymi rycerzami, wy-
konali też korony i hełmy rycerskie z papieru. W tych samych za-
jęciach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
w Wiśle Głębcach, którzy zawitali do biblioteki 19 lutego. Powstały 
piękne prace plastyczne nawiązujące tematyką do poznanej legendy, 
były też zabawy i czas na poczęstunek. Pragniemy złożyć serdecz-
ne podziękowania Pani Grażynie Poloczek, za to że zorganizowała 
swoim uczniom wyjazd do biblioteki, jednocześnie zachęcając ich 
do korzystania z bogatej oferty kulturalnej i oczywiście, do czytania 
i wypożyczania książek. 

W trakcie drugiego bloku warsztatowego powstał papierowy teatr 
obrazkowy kamishibai z legendą „O Malice”. W rolę pisarzy i ilu-
stratorów wcielili się: Piotr Kurzydło, Daniel Stasiak, Karina Stasiak, 
Sergiusz Wieliczko, Szymon Polok, Alicja Wrześniewska, Marta 
Śliwka, Julia Szarzec, Marta Konieczny, Barbara Konieczny, Anna 
Cieślar, Kamila Tkaczyk, Karolina Tkaczyk, Alicja Tkaczyk, Łukasz 
Cieślar, Wiktoria Kohut, Julia Madzia, Dawid Pilch, Miriam Pilch 

Kurs edycji video
Podczas zimowej przerwy od zajęć szkolnych także gimnazjaliści 

mieli okazję nabyć nowe umiejętności w bibliotece. W dwa czwartki 
ferii odbył się dwuczęściowy kurs edycji video w programie Adobe 
Premiere Elements. Zajęcia przebiegały w kameralnym gronie i luź-
nej atmosferze, która sprzyjała zadawaniu pytań.

Jak to bywa na podobnych kursach nie obyło się bez „teorii”, 
którą jednak zrealizowano szybko i bez znużenia. Zastrzyk wiedzy 
nie poszedł na marne, bo przydał się w części praktycznej, która była 
nastawiona na nabycie jak największych umiejętności edycyjnych 
materiałów video. Kursanci uczyli się nakładać różne eleganckie i te 
bardziej zaawansowane efekty na zdjęcia. Poznawali możliwości au-
tomatycznego tworzenia przejść pomiędzy dwoma zasobami projektu 
i sami tworzyli autorskie przejścia. Bardzo ciekawe było nadawanie 
ruchu slajdom tak, by cały pokaz był dynamiczny i ciekawy.

Niestety dwa czwartki minęły szybko, a apetyty były coraz więk-
sze. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wpaść do biblioteki 
i skorzystać z dostępnych dla każdego programów Adobe do two-
rzenia video (Premiere Elements) oraz edycji fotografii (Photoshop). 
Biblioteka zaprasza.                          Monika Śliwka, Sebastian Polok
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Z dniem 1 września 2011 roku oficjalnie zakończyło swoją działal-
ność czynne przez okres ponad 70 lat kino „Marzenie” w Wiśle. Ta wiel-
ce zasłużona dla kultury Wisły placówka, zasługuje na to, by jej działal-
ność została w sposób naukowy opracowana.

26 stycznia Klub Dyskusyjny działający przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wiśle poświęcił swoje spotkanie historii tej zacnej placów-
ki. Poniżej garść informacji, zanotowanych w trakcie tego spotkania.

Jak wynika z relacji rozmówców w okresie przedwojennym filmy 
wyświetlano w hotelu „Piast” (obecnie restauracja „Ogrodowa”) oraz 
prawdopodobnie w Hali Targowej. Kino nosiło nazwę „Sztuka” (afisz pro-
gramowy tego kina miał w rękach Stanisław Pilch, który przekazał go Zbi-
gniewowi Kojmie). Natomiast w 1937 lub 1938 roku w nowo wybudowa-
nym Domu Zdrojowym uruchomiono kino „Marzenie”. W czasie drugiej 
wojny światowej kino było nadal czynne. Oczywiście wyświetlano filmy 
propagandowe, ale nie tylko. Puszczano również romanse. Niemcy bardzo 
przestrzegali, aby np. na filmy dozwolone od 18 roku życia, nie dostawała 
się młodzież. W tym celu, przy wejściu na salę kinową stał niemiecki poli-
cjant, który bacznie obserwował wchodzących do kina.

Po zakończeniu wojny 15 listopada 1945 roku sekretarz gminy Jan 
Zubik zwrócił się pismem do Okręgowego Wydziału Kinofikacji w Ka-
towicach z informacją, iż w dniu 3 października 1945 roku przejął opie-
kę nad inwentarzem kina w Wiśle. Jednocześnie upoważnił Jana Steca 
do otrzymania wszelkich wskazówek w sprawie uruchomienia kina. Jan 
Stec pismem z dnia 12 maja 1946 roku zwrócił się do instytucji Film Pol-
ski – Okręgowy Zarząd Kin w Katowicach z prośbą o zgłoszenie go do 
egzaminu na kinooperatora. Pismo to opiniował Jan Zubik, już kierownik 
kina, stwierdzając, iż „Jan Stec zatrudniony jest w tutejszym kinie jako 
kinooperator”. Stąd wniosek, iż kino w tym czasie już w Wiśle działało.

Pierwszym kierownikiem placówki był wspominany Jan Zubik, a jego 
następcą Adam Zyder (wynika to z dokumentu udzielenia urlopu w czasie 
2–15.08.1949). Kolejni kierownicy to: Jerzy Podżorski (dokument – udzie-
lenie urlopu w 1951 roku), pani Podżorska (przyjmowała do pracy w 1957 
roku pana Keniga – operatora), Jan Cieślar (ostatni dostępny protokół z 
1966 roku), Irena Kautz (protokół z kontroli kina z dnia 13.09.1967), Irena 
Rahowy (protokół z kontroli kina z dnia 13.09.1969), Tadeusz Cieślar (peł-
nił funkcję kierownika od 16.07.1969 do 31.03.1978), Jan Kojma – (pełnił 
funckję kierownika od 1.07.1978 do 1990 roku).

Należy również wymienić operatorów, którzy zatrudnieni byli w 
kinie „Marzenie”. Byli to: Jan Stec – od początku uruchomienia kina 
po wojnie, Jan Szalbót z Dziechcinki – od 30.11.1952 do 31.12.2004, 
Władysław Kenig z Bajcarów – od 24.01.1957 do 31.01.1982, Stanisław 
Pilch z Czarnego – od 15.04.1973 do 31.05.1990, Józef Bestwina – od 
1.08.1972 (przeniesiony później do Istebnej), oraz Zbigniew Kojma. Po-
nadto, zatrudnione były w kinie panie bileterki i kasjerki. Wymienię tyl-
ko niektóre z nich: pani Witkowa, pani Knagowa, pani Groberska, pani 
Chlebkowa, pani Maria Szturc i wiele innych.

Po wojnie filmy wyświetlano na niemieckiej aparaturze marki Erne-
mann IV. W latach 60. ubiegłego wieku wymieniono aparaturę na Erne-

mann VII, a w momencie wprowadzenia na ekrany filmów panoramicz-
nych, wymieniono aparaturę na nowszą.

Sala kinowa liczyła (wg. protokołu kwalifikacyjnego) 391 miejsc oraz 
36 miejsc na balkonie. Z chwilą wprowadzenia filmów panoramicznych 
zaistniała konieczność ustawienia projektora centralnie w stosunku do po-
szerzonego ekranu. Dlatego zabudowano balkon, aby przeznaczyć go na 
kabinę projekcyjną. W tym to również czasie podniesiono amfiteatralnie 
tylną część podłogi oraz zmieniono ustawienie krzeseł i dokonano ich wy-
miany. Kolejna modernizacja kina miała miejsce w latach 80. ubiegłego 
stulecia, a polegała ona na dobudowaniu klatki schodowej z tyłu kina, co 
umożliwiało bezkolizyjne wyjście. 

Sala kinowa spełniała również funkcję widowiskowo–estradową. 
Oprócz cyklicznych imprez filmowych („Dni Filmu Radzieckiego” w 
listopadzie czy „Filmowa Zima” w czasie ferii zimowych), odbywały 
się tam również imprezy m.in.: zakończenia Rajdów Wiślańskich, sym-
pozja, akademie okolicznościowe, imprezy szkolne, występy zespołów 
estradowych, spotkania autorskie i wiele, wiele innych.

Operatorzy kina „Marzenie” obsługiwali również projekcje filmów 
w DW „Patria”, a później w DW „Almira”, które były w gestii Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR, oraz „Na Zameczku Prezydenckim” w Czarnym, 
który w ówczesnym czasie był w dyspozycji Urzędu Rady Ministrów.

„Kino Marzenie” 
– już tylko marzenie

Bezpieczniej w Internecie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle wzięła 

udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”, któ-
ra w tym roku realizowana jest pod hasłem „Lepszy Internet zależy 
od Ciebie”. Obchody przypadły na dzień 9 lutego i pozwoliły na zor-
ganizowanie lekcji dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa 
w sieci, w których udział wzięły dwie klasy piąte z Zespołu Szkół 
nr 1 w Wiśle. 

Uczestnicy pierwszego spotkania zapoznali się z materiałem filmo-
wym, który opowiadał o dziewczynie imieniem Mimi. W wyniku prze-
mocy ze strony rówieśników zdecydowała się ona na ucieczkę z domu. 
Film oparty był na prawdziwych wydarzeniach i zrealizowany na podsta-
wie zgłoszenia w infolinii Helpline (nr tel. 800 100 100), specjalizującej 
się w doradztwie w przypadku nękania i cyber przemocy. Młodzi inter-
nauci po obejrzeniu fragmentów filmu mieli za zadanie zastanowić się, 
jak można było zaradzić zaistniałej sytuacji. Na koniec pokazane zostały 
również konsekwencje, jakie ponieśli sprawcy całego zdarzenia i pod-
kreślony fakt, że wszystko co robimy w sieci zostawia swój cyfrowy ślad. 
Druga klasa podjęła temat prywatności w sieci i negatywnych skutków 

udostępniania swoich danych osobowych. Cztery krótkie filmy zachęciły 
młodzież do wysuwania wniosków z zaprezentowanych sytuacji prob-
lemowych, a także do szukania rozwiązań w przypadku niepokojących 
zdarzeń. Zwrócono uwagę na wrażliwość i to, że nie należy być obojęt-
nym na wyśmiewanie i obrażanie innych.

Podsumowaniem obu spotkań było wspólne odczytanie ustalonych 
zasad, jakimi należy się kierować podczas korzystania z Internetu. Uczest-
nicy dostali plakaty z kodeksem wzorowego internauty – do powieszenia 
w sali lekcyjnej oraz nalepki z logo akcji i ulotki z czterema najważniej-
szymi zasadami netykiety. Młodym internautom dziękujemy za aktywność 
i podjęcie dialogu w trakcie spotkań. Mamy nadzieje, że uczniowie podpi-
sując plakat z zasadami zobowiążą się tym samym do ich przestrzegania. 
Każdy użytkownik może przyczynić się do tego, że Internet będzie miej-
scem bezpiecznym i pozytywnym, bo każdy z nas ponosi odpowiedzial-
ność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany 
jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć 
Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet, 
zaś głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. W tym roku 
w ramach obchodów zgłoszono 1410 inicjatyw edukacyjnych skierowa-
nych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.        Monika Śliwka

W latach 60. ubiegłego wieku czynne było w okresie wakacji letnich 
Kino Letnie. Projekcje odbywały się na Basenie Kąpielowym, a w póź-
niejszych latach, w muszli koncertowej. 

Na przestrzeni czasu repertuar filmowy był bardzo zróżnicowany. Po-
nadto w okresie powojennym wyświetlano głównie filmy radzieckie. Stop-
niowo, kiedy następowała odwilż polityczna, zaczęły do Wisły napływać 
filmy produkcji francuskiej, włoskiej, brytyjskiej, szwedzkiej i wreszcie 
amerykańskiej (głównie westerny). Był okres, gdy w czasie wakacji letnich 
wyświetlano supernowości, których nie wyświetlano jeszcze w miastach 
wojewódzkich. Seanse odbywały się o godzinach 15:00, 17:00 i 19:30, na-
tomiast w niedzielę, dodatkowo poranek dla dzieci o 10:30. W poniedziałki 
kino było nieczynne. Kino „Marzenie”, prócz swojej podstawowej funkcji, 
było również centrum kulturowym, a zarazem miejscem spotkań towarzy-
skich. Wspominać go będziemy z wielkim sentymentem.

Na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować moim rozmów-
com, dzięki którym udało się zebrać tę garść informacji: pani Helenie 
Hławiczce, pani Marii Szturc, panu Władysławowi Kenigowi, panu Ed-
mundowi Wittke, panu Zbigniewowi Cieślarowi oraz panom Janowi i 
Zbigniewowi Kojmie.                  Jerzy Kufa

Zo
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Spotkanie seniorów
14 lutego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Cen-

trum, odbyło się spotkanie wiślańskich seniorów. W spotkaniu uczest-
niczyli mieszkańcy miasta Wisła, którzy w roku 2015 ukończyli 80 
rok życia i starsi. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystosował 
zaproszenia na spotkanie do 467 osób. Dla takiej grupy przygotowa-
no też noworoczne paczki.

W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób. Życzenia seniorom 
złożyli obecni na spotkaniu burmistrz Wisły Tomasz Bujok, sekretarz 
miasta Jan Cieślar oraz zastępca przewodniczącego Rady Miasta Wi-
sła Rafał Skurzok. Był poczęstunek oraz program artystyczny przy-
gotowany przez zespół wokalno–muzyczny. Rówieśnicze spotkania 
dla wielu uczestników były okazją do miłych wspomnień i sympa-
tycznych rozmów.

Ogólnokrajowy Konkurs  
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regional-
ny w Częstochowie zaprasza wszystkich rolników do udziału w XIV 
edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz 
innymi instytucjami. Celem Konkursu 
jest promocja zasad ochrony zdrowia i 
życia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest 
zgłoszenie gospodarstwa rolnego w 
Oddziale Regionalnym KRUS w Czę-
stochowie ul. Korczaka 5, tel. (34) 365 
32 92 lub w Placówkach  Terenowych  
KRUS w terminie do 31 marca 2016 r.  

Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach 
udziału w Konkursie dostępne są w Placówkach Terenowych KRUS 
i siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie (pokój 
24/25), a także na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Sukces grupy „Grónie”
Niezmiernie miło nam poinformować, iż grupa kolędnicza „Ko-

lędowanie u Gazdy”, złożona z członków grupy śpiewaczej „Grónie” 
z Wisły, zajęła I miejsce w konkursie grup kolędniczych w ramach 
44. Góralskiego Karnawału. Ogólnopolski konkurs odbył się w 
dniach 4–7 lutego w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej.

To kolejny sukces grupy „Grónie”, którego serdecznie gratulu-
jemy. Złota Rozeta Góralska, którą zdobyli wiślanie, z pewnością 
pięknie ozdobi bogatą kolekcję trofeów, jaką posiada grupa.     (luki)

Dziecięcy Zespół Regionalny 
„Mała Wisła” – zajęcia

Po krótkiej przerwie ruszyły zajęcia Dziecięcego Zespołu Re-
gionalnego „Mała Wisła”. Zajęcia odbywają się w każdą środę w 
godz. 17:00 – 17:45 w Gołębniku (salka nad Biblioteką). Zapra-
szamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat oraz młodzież gra-
jącą na instrumentach. Zajęcia są bezpłatne.                       (WCK)
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Komisje Konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach będą oce-
niać elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, 
między innymi:
• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy
• stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i 

używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w 

osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wy-
padkami,

• stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
• warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
• stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
• rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływa-

jące na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w go-
spodarstwie rolnym,

• estetyka gospodarstw.
Przystąpienie do Konkursu to szansa i okazja do polepszenia stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy we własnym gospodarstwie rolnym, 
to sprawdzian efektów swojej pracy i wprowadzonych innowacji czy 
ulepszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Zdobyta przy okazji 
uczestnictwa w Konkursie nagroda to dodatkowa motywacja i promo-
cja dla laureata i regionu, z którego się wywodzi.          Karina Balcar

MOPS jako organizator serdecznie dziękuje za pomoc w organi-
zacji spotkania: Panu Romanowi Wisełka za przygotowanie posiłku, 
OSP Wisła Centrum za udostępnienie sali oraz Zespołowi Szkół nr 1 
Wisła Centrum za wypożyczenie zastawy.

Anna Bujok – Kierownik MOPS w Wiśle
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Grupa siedmiu osób z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dzia-
łającej przy OSP Wisła Centrum, wspólnie z opiekunami, wybrała 
się na wycieczkę do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowi-
cach. Podczas zwiedzania z przewodnikiem młodzież poznała sprzęt 
pożarniczy, używany na ziemiach polskich od 1717 roku po lata 70. 
XX wieku.

MDP W MUZEUM POŻARNICTWA
Wśród wielu atrakcyjnych eksponatów można było zobaczyć 

m.in. najstarszą sikawkę konną. Młodzież z zainteresowaniem po-
dziwiała sporą kolekcje strażackiego umundurowania wyjściowego, 
jak i używanego podczas działań ratowniczo–gaśniczych. Ciekawie 
prezentował się również drobny sprzęt gaśniczy.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się do sekcji 
młodzieżowych OSP, które działają w jednostkach OSP Wisła Cen-
trum (opiekun Krystian Piszczek – 505 180 043) i OSP Wisła Jawor-
nik (opiekun Łukasz Burian – 503 916 829).           Krystian Piszczek

Zarząd Wiślańskiej Organizacji Turystycznej przedstawił Rad-
nym Miasta Wisła projekt założenia spółdzielni socjalnej, która mia-
łaby zajmować się prowadzeniem Centrum Informacji Turystycznej, 
szeroko pojętą obsługą turysty (sprzedaż noclegów, gadżetów, itd.) 
oraz promocją Wisły. Radni oraz Walne Zgromadzenie Członków 
WOT uchwaliły stosowne uchwały w sprawie założenie spółdzielni 
socjalnej, a sam pomysł został oceniony pozytywnie przez komisję 
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) i tym samym za-
kwalifikowaliśmy się do kolejnego etapu – szkoleniowo–doradczego.

Spółdzielnia będzie nosiła nazwę Wisła Otwarta Turystycznie. 
Przez 12 miesięcy będzie miała wsparcie z OWES pod względem fi-
nansowym, szkoleniowym, księgowym, prawnym i merytorycznym. 
Podczas rekrutacji zostali wyłonieni pracownicy (2 osoby na pełny 
etat i 3 osoby na pół etatu), którzy są aktualnie w fazie szkoleń. Pla-
nowany czas rozpoczęcia działalności to przełom marca/kwietnia – w 
zależności od czasu spełnienia wymogów formalnych. 

Doświadczenia OWES z innymi spółdzielniami socjalnymi osób 
prawnych pozwalają na optymistyczne plany. Zarząd WOT jest prze-
konany, że po roku działalności Spółdzielnia będzie w stanie utrzy-
mać się i pozyskiwać środki na działania statutowe.

Kolejnym sukcesem dla WOT jest pozytywna ocena i przyznanie 
dotacji z Urzędu Miejskiego na realizację zadań publicznych Gminy 
Wisła w roku 2016. W ramach zadań planujemy przeprowadzenie 
dwudniowych warsztatów fotograficznych (poniekąd jest to konty-
nuacja warsztatów prowadzonych już przez znakomitego fotografa 
Adama Brzozę) oraz szkolenia z wykorzystania portali społecznoś-
ciowych w turystyce. Udział w warsztatach będzie bezpłatny. O 
szczegółach będziemy informować na bieżąco na stronach www.wot.
wisla.pl oraz www.wisla.pl.

Ten rok zapowiada się dla Wiślańskiej Organizacji Turystycznej 
jako przełomowy i bardzo intensywny. Wierzymy, że jest do duża 
szansa dla Organizacji na realizację jej celów, a dzięki wsparciu Rad-
nych i Burmistrza Miasta Wisła możemy podjąć ryzyko tak kluczo-
wych działań.

Karolina Wantulok – Prezes Zarządu WOT

PROMOCJA WISŁY
Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 

w Wiśle na początku roku podjął szereg działań, mających na celu 
promocję naszego miasta, a w szczególności oferty zimowej. Pole-
gały one na prowadzeniu kampanii reklamowych w mediach ogól-
nopolskich, regionalnych i branżowych oraz organizacji ciekawych 
imprez sportowo–turystycznych, cieszących się dużym zainteresowa-
niem mediów.

Oto wykaz najważniejszych działań:
ESKA Snow News – codzienne newsy w Radiu ESKA, dotyczą-

ce aktualnych warunków narciarskich oraz informacji o wydarze-
niach sportowo–rekreacyjnych;

TVP VOD Seriale – kampania na stronie internetowej Telewizji 
Polskiej polegająca na wyeksponowaniu spotów filmowych o Wiśle 
w paśmie seriali o wysokiej oglądalności, takich jak „M jak Miłość” 
i „Barwy Szczęścia”;

TVN Media – kampania w dniach 2–7 lutego, spoty filmowe o 
Wiśle w kanałach należących do grupy TVN, m.in.: TVN 24, TVN 
Fabuła, TVN Turbo, Discovery, etc.;

TVP1 i TVP 3 – 12–minutowy materiał o Wiśle w programie  „Fe-
rie w Polsce – Beskidzka 5”, dwukrotnie pokazany na antenie TVP3,  
a raz na antenie TVP1 (wspólna kampania w ramach Beskidzkiej 5);

Radio ZET – 7–dniowa kampania, w ramach której wyemitowa-
nych zostało 40 spotów reklamowych Wisły na antenie Radia ZET;

TVSilesia (TVS) – wyjazdowa prognoza pogody w ramach cyklu 
MeteoSki wyemitowana 10 lutego;

Radio Katowice – wejścia na żywo w dniach 4 i 5 lutego na antenie 
radia w magazynie „To lubię” (tematem było narciarstwo biegowe);

OX.PL – wykupiono miejsce (główny baner reklamowy) na por-
talu Śląska Cieszyńskiego;

Głos Ziemi Cieszyńskiej, Kronika Beskidzka, Twoja Witryna – 
publikacja kalendarza imprez „Zima w Wiśle 2016” na łamach tych 
gazet;

W każdym z wyżej wymienionych działań duży nacisk kładziony 
był na popularyzację walorów turystycznych Wisły, Pucharu Świata 
w skokach narciarskich oraz Strefy Kibica, jaką zorganizowano w 
centrum miasta w trakcie zawodów PŚ.

Ponadto Referat PTKS stale współpracuje z mediami lokalnymi, 
regionalnymi i ogólnopolskimi wysyłając informacje o warunkach 
narciarskich w Wiśle oraz planowanych imprezach i wydarzeniach. 
Zamieszczamy również na bieżąco informacje w serwisie samorzą-
dowym Polskiej Agencji Prasowej.

Ewa Zarychta – Kierownik Referatu PTKS

fot
. K

rys
tia

n P
isz

cz
ek

fot
. K

rys
tia

n P
isz

cz
ek



12  echo WISŁY

NIEMIECCY GIMNAZJALIŚCI  
PONOWNIE W WIŚLE

„Herzlich willkommen” („Serdecznie witamy”) – taki napis za-
wisł 3 lutego nad głównym wejściem do Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle 
Centrum. W ten sposób gimnazjaliści powitali swoich gości, którzy 
tego dnia przybyli do wiślańskiej szkoły w ramach wymiany polsko–
niemieckiej młodzieży.

Gimnazjum nr 1 od lat współpracuje z Aue–Geest Gymnasium 
z Harsefeld, małego miasteczka położonego na północy Niemiec. 
Efektem tej współpracy są, organizowane co dwa lata, wymiany ucz-
niowskie. Również w bieżącym roku szkolnym 21 gimnazjalistów 
skorzystało z szansy na przeżycie niezapomnianej przygody.

Po wieczornym powitaniu długo wyczekiwanych gości przez 
uczniów, ich rodziców oraz dyrektor Gabrielę Polok–Otawę wszyscy 
udali się do domów, aby zebrać siły na nadchodzące dni, obfitują-
ce w liczne atrakcje i aktywności. Organizatorki projektu: Marzena 
Oziemkiewicz (nauczycielka języka angielskiego i polskiego) oraz 
Anna Czendlik–Ochman (nauczycielka języka niemieckiego) zadba-
ły o to, aby nie było czasu na nudę.

Nowy dzień rozpoczął się od wizyty w Parku Wodnym „Tropika-
na” w Hotelu Gołębiewski, po czym przyszedł czas na pokazanie goś-
ciom szkoły, miasta oraz integrację podczas wspólnych gier i zabaw. 
Kolejne dni były nie mniej intensywne. Nie lada atrakcją, zwłaszcza 
dla młodzieży z Niemiec, była jazda na nartach pod okiem instruk-
torów, wyjazd na skocznię im. Adama Małysza w Wiśle Malince, 
kręgle w Hotelu Stok oraz kulig z pieczeniem kiełbasek zakończony 
dyskoteką. Ważnym punktem projektu były wspólne lekcje, w któ-
rych niemieccy uczniowie uczestniczyli wraz ze swoimi polskimi 
kolegami ostatniego dnia pobytu.

W kilkudniowym programie wymiany znalazło się również miej-
sce na wycieczki. Uczniowie odwiedzili Chlebową Chatę w Górkach 
Małych, w której mogli spróbować własnoręcznie wyrobionego ma-
sła, sera i samodzielnie upieczonych podpłomyków, zwiedzili Kra-
ków, a dodatkowo młodzież niemiecka wraz z opiekunami udała się 
do Muzeum Auschwitz–Birkenau.

Dziewięć dni minęło błyskawicznie i nieuchronnie nadszedł czas 
pożegnania. Zwieńczeniem pobytu był kulig w bajkowej scenerii w 
Wiśle Czarne. Nie zabrakło góralskiej muzyki, przysmaków z ogni-
ska i... bitwy na śnieżki.

12 lutego niemieccy goście wyruszyli w długą drogę do domu. 
Nikt nie lubi pożegnań, ale przecież już niedługo uczniowie znowu 
się zobaczą. Tym razem w Niemczech, dokąd wiślańscy gimnazjali-
ści udadzą się 30 maja.

Wymiana nie mogłaby się odbyć bez finansowej pomocy ze stro-
ny Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży, która od początku 
wspiera nasz projekt. Jednocześnie dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w jego realizację, a w szczególności: dyrekcji Hote-
lu Gołębiewski, dyrektorowi Skoczni im. A. Małysza, właścicielom 
Ośrodka Narciarskiego Nowa Osada, dyrekcji Hotelu Stok, Piekarni 
u Troszoka oraz gimnazjalnej Radzie Rodziców.        (MO)
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BAL TRZECIOKLASISTÓW
28 stycznia w strażnicy OSP w Wiśle Oazie odbył się coroczny 

bal uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1. Jak zwykle poprzedzony 
on został zorganizowanym w szkole kursem tańca towarzyskiego, 
podczas którego młodzież, pod okiem profesjonalistów, zgłębiła taj-
niki tanecznych kroków oraz zasady savoir–vivre’u.

Odmienieni nie do poznania, wystrojeni w piękne kreacje gim-
nazjaliści, dumnie odtańczyli tradycyjnego poloneza prowadzonego 
przez dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Gabrielę Polok–Otawę i Mirosła-
wa Florczaka, nauczyciela wychowania fizycznego. Nie zabrakło 
także powitań i ciepłych słów. Pani dyrektor przywitała dyrektora 
wiślańskiego MZEAS–u Sylwestra Foltyna, nauczycieli i rodziców, a 
pani wodzirej w swym krótkim przemówieniu nie szczędziła pochwał 
pod adresem naszych uczniów, ich wytwornego wyglądu i zachowa-
nia. Po części oficjalnej gimnazjaliści oddali się „szaleństwom” na 
parkiecie. Spalone w tańcu kalorie mogli uzupełnić przy wspaniale 
nakrytych stołach i posilić się potrawami ze „szwedzkiego bufetu” 
przygotowanego przez uczniów ZSGH pod okiem Iwony Gomoli, na-
uczycielki przedmiotów gastronomicznych i mamy jednej z uczennic.

Na doskonałej zabawie czas upłynął bardzo szybko i kilka minut 
po 22.00 dyrektor ZS1, ku rozczarowaniu roztańczonej młodzieży, 
zakończyła bal. Trzecioklasiści wyraźnie czują niedosyt i już planują 
następny na zakończenie gimnazjum.         (MO)

Kolejny polsko–szwedzki projekt 
eTwinning

W dniach  4–15 lutego wiślańscy gimnazjaliści, wraz ze swoimi 
kolegami z zaprzyjaźnionej szwedzkiej Birkaskolan, pod kierunkiem 
Jolany Leśnik i Edyty Soluch–Cieślar realizowali kolejny projekt 
programu eTwinning zatytułowany „Stronger together”. Tematyka 
związana była z profilaktyką nowotworową, a ramy czasowe wyzna-
czały 4 lutego – Międzynarodowy dzień walki z rakiem, oraz 15 lute-
go – Dzień walki z  rakiem dzieciństwa.

Młodzież obu szkół mimo oddalenia sięgającego 1074 km uczest-
niczyła we wspólnych aktywnościach: 

– podczas zajęć plastycznych i wychowawczych tworzyła prace 
(rysunki, malunki, collage) oraz fotografie z motywami pomocy i serca,

– brała udział w zajęciach profilaktycznych przeprowadzonych 
przez Ewę Lazar,

– na lekcjach wychowawczych i biologii rozwijała postawę em-
patii i dyskutowała na temat projektu (profilaktyka raka, metody le-
czenia, pomoc oferowana dzieciom i rodzinom),

– na zajęciach z języków obcych wzbogacała słownictwo z zakre-
su uczuć i zdrowia,

– wzięła udział w międzynarodowej akcji Child for Child, two-
rząc wspólne nagranie piosenki „We are one”.

Na znak solidarności z chorymi, uczniowie nosili żółte wstą-
żeczki, znak walki z rakiem dzieciństwa. Poruszeni informacją, że 
każdego dnia 700 dzieci diagnozuje się jako chorych na raka przy-

gotowali tematyczny performan-
ce. Projekt zakończył wieczór 
filmowy oraz wspólne światełko 
do nieba, które wiślanie zapali-
li 12 lutego, a Szwedzi trzy dni 
później.

Jolanta Leśnik
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA
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PUCHAROWE  
SZALEŃSTWO

Przez trzy dni kibice z całej Polski i zagranicy bawili się w 
Wiśle przy okazji zawodów Pucharu Świata w skokach narciar-
skich. Na skoczni im. Adama Małysza w Malince oraz w specjal-
nie zorganizowanej Strefie Kibica #Pozytywna Energia na placu 
Hoffa atrakcji nie brakowało.

Impreza rozpoczęła się 3 marca od kwalifikacji, które wygrał 
Czech Roman Koudelka. Po rywalizacji na skoczni najlepsi za-
wodnicy tegorocznego Pucharu Świata przyjechali do Strefy Kibi-
ca, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia numerów startowych. – 
Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny w Wiśle rozpoczynamy 
zabawę związaną z Pucharem Świata. Wszystkim państwu życzę 
doskonałej zabawy i przygody ze sportem pod tytułem „skoki nar-
ciarskie” – przywitał krótko kibiców gospodarz miasta Tomasz 
Bujok, który wraz z prezesem PZN Apoloniuszem Tajnerem, 
radną Sejmiku Śląskiego Sylwią Cieślar i Adamem Małyszem 
wręczali plastrony gwiazdom skoków. Po ceremonii każdy mógł 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia i otrzymać autograf od swojego 
ulubionego skoczka. Następnie odbyły się koncerty Elvis Presley 
Revival i popularnego Czadomana.

4 marca przyszedł czas na poważne skakanie. Pierwszy z za-
planowanych konkursów odbył się bez przeszkód i potwierdził 
dobrą dyspozycję Romana Koudelki, który tego dnia latał daleko 
i po skokach na odległość 127,5 i 133 metry (nota 269,0 pkt.) wy-
grał zawody. Drugi na podium Norweg Kenneth Gangnes, któ-
ry lądował na 127,5 i 130 metrze stracił do czeskiego skoczka 
zaledwie jeden punkt (nota 268,0 pkt.). Na najniższym stopniu 

podium stanął Japończyk Noriaki Kasai, który uzyskał najlepsze 
odległości – 128,5 i 134 metry, ale uzyskał niższą notę od swoich 
konkurentów (265,4 pkt.). 

Jedyny wiślanin w konkursie Piotr Żyła w swoich skokach 
uzyskał odległości 126 i 123,5 metra i z notą 236,5 pkt. zajął 18. 
miejsce. Wiślanin po konkursie był jednak zadowolony ze swoje-
go występu. – Moje skoki może nie były super, ale były dobre. Po 
prostu były takie, na jakie aktualnie mnie stać i z tego mogę być 
zadowolony – ocenił zawodnik WSS Wisła.

Konkurs na żywo śledzono także na telebimie w Strefie Kibi-
ca. Po transmisji odbyły się kolejne koncerty, a gwiazdą wieczoru 
był duet Kalwi&Remi.

Drugi konkurs, zaplanowany na 5 marca, niestety się nie odbył. 
Przeszkodą był zbyt silny wiatr. – Szkoda, ale takie już są skoki. 
Na pogodę nie mamy wpływu. Jury podjęło taką decyzję, trzeba 
ją zaakceptować i jechać dalej – skomentował krótko Piotr Żyła. 
Wśród osób, które nie obejrzały tego dnia zmagań skoczków, był 
również prezydent Andrzej Duda z małżonką. Para prezydencka 
pojawiła się na skoczni i spotkała się z burmistrzem Wisły Toma-
szem Bujokiem i jego małżonką, prezesem PZN Apoloniuszem 
Tajnerem i szefem Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata w 
Wiśle Andrzejem Wąsowiczem. Po odwołaniu zawodów wielu 
kibiców ze skoczni udało się prosto do centrum, gdzie w Strefie 
Kibica mogli posłuchać koncertu Freddie Merkury Revival oraz 
gwiazdy wieczoru – Golec uOrkiestry.

Przez trzy dni Wisła tętniła życiem. Prócz emocji sportowych, 
wiele się również działo w Strefie Kibica, którą zorganizowały 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Urząd Mia-
sta Wisła. Nic dziwnego, że wszyscy w Wiśle liczą na kolejny 
weekend z Pucharem Świata w przyszłym sezonie. – To jedne z 
najfajniejszych zawodów w tym sezonie. Jest tu super atmosfera, 
więc mam nadzieję, że w następnym roku znów spotkamy się na 
zawodach w Wiśle, które potrwają cały weekend – podsumował 
Piotr Żyła.

Łukasz Bielski
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Wiadomości

20 lutego była okazja, by zobaczyć Wisłę w telewizji. Nasze 
miasto gościło w programie „Pytanie na śniadanie”, emitowa-
nym w TVP2. Gośćmi programu byli m.in. burmistrz Tomasz 
Bujok, Adam Małysz i Tymek Cienciała, Andrzej Wąsowicz 

Wisła w programie „Pytanie na śniadanie”

Zjeżdżali na byle czym
Rekordowa liczba uczestników (101 osób) wzięła udział w 

piątym „Zjeździe na Byle Czym” w Wiśle. Na starcie pojawili 
się mieszkańcy: Wisły, Zebrzydowic, Kończyc, Bełchatowa, 
Sosnowca, Zabrza, Bielska–Białej, Katowic, Bażanowic, Cie-
szyna, Chorzowa, Skoczowa, Tychów, Tarnowskich Gór, Ra-
dzionkowa, Ustronia, Bytomia, Świętochłowic, Przezchlebia, 
Łazisk Górnych, Gliwic i Lublińca.

Zabawa była wspaniała. Zjeżdżano na bardzo dziwnym 
sprzęcie, prezentując różne style, np. „na śpiocha”, „na kapu-
stę”, „na widlarza”, „na Shreka”, „na żabkę”, „na zajączka”, 
„na lodówkę” i „na wc–kaczkę”. Najmłodszą uczestniczką 
była 3–miesięczna Helenka Procner, jadąca z mamą na lawo-
rze, a najstarszym był 86–letni Jerzy Cienciała, który trasę po-
konał na drewnianych widłach. Najliczniejszą rodziną okazała 
się wiślańska rodzina Sikora–Czyż, natomiast najbardziej ory-
ginalnym pojazdem zostało uznane drewniane łoże z czterema 
śpiochami na pierzynie. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Katarzynie i 
Krzysztofowi Byrtom za wspaniałą gościnność na wyciągu Si-
glany, kapeli góralskiej z Istebnej, wszystkim uczestnikom oraz 

bardzo licznie przybyłym kibicom. Szczególne podziękowania 
kierujemy do sponsorów: Polskiego Związku Narciarskiego, 
Firmy Poly Sport, Firmy Brugi, Firmy Jur–Gast, Hotelu Re-
stauracji Arka SPA, Wyciągu Klepki, Wypożyczalni Jonidło, 
Wyciągu Beskidy, Wyciagu Nowa Osada, Wyciągu Siglany, 
Cukierni „U Janeczki”, Cukierni „Wiślańka”, Cukierni „Deli-
cje”, Sklepu „Spirali”, Pracowni „Malec–Art”, DW Beskidy, 
Piekarni „U Troszoka” oraz Bronisława Kamieniorza. Dzięku-
jemy również naszym patronom medialnym: portalowi OX.PL, 
telewizji TVS, Głosowi Ziemi Cieszyńskiej, Dziennikowi Za-
chodniemu, Naszemiasto.pl, HaloCieszyn.pl – Portal Ludzi Ot-
wartych i Radiu CCM.

Maria Bujok – Dyrektor WCK

i Piotr Kupicha. Podczas programu promowano walory tury-
styczne Wisły oraz zaproszono widzów na Puchar Świata w 
skokach narciarskich i Bieg po Nowe Życie.
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Jakość i entuzjazm
Minął pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016. Zapał, z jakim 

młodzież i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w 
Wiśle rozpoczęli ten rok szkolny, nie skończył się na obchodach 70–lecia 
szkoły. Jakość i entuzjazm towarzyszyły całej społeczności „Stalmacha” 
do samych ferii. 

By nie być gołosłownym, przytoczę niektóre wydarzenia i osiągnięcia 
młodzieży: 2. miejsce chłopców i 3. miejsce dziewcząt w Mistrzostwach 
Powiatu w lekkoatletyce, a następnie 4. miejsce dziewcząt i 5. miejsce 
chłopców w Mistrzostwach Rejonu Pszczyńsko–Cieszyńskiego; 3. miejsce 
dziewcząt i 4. miejsce chłopców w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego 
Szkół Ponadgimnazjalnych w biegach przełajowych; kolejny z rzędu tytuł 
Mistrza Powiatu Cieszyńskiego w koszykówce dziewcząt; 2. miejsce Sary 
Wrzecionko w Wojewódzkim Konkursie Poezji Metafizycznej w Rybni-
ku, 2. miejsce Magdaleny Knopek w XXIII Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim im. Ludomiry Krop; 3. miejsce Joanny Bujok i Magdaleny 
Knopek w Konkursie Powiatowym „4 minuty, które decydują o życiu”.

Ponadto uczniowie LO wzięli udział w: integracyjnym rajdzie szkol-
nym połączonym ze sprzątaniem szlaków turystycznych oraz otrzęsinami 
uczniów klasy pierwszej, Ogólnopolskim Tygodniu Kariery 2015 (war-
sztaty, prelekcje prowadzone m.in.  przez doradców zawodowych z PUP 
w Cieszynie, Klubu Pracy w Skoczowie i Inkubatora Kariery w Cieszy-
nie), II Letniej Szkole Nauk Filozoficznych i Społecznych im. Profesora 
Jana Szczepańskiego w Ustroniu; IV Regionalnej Olimpiadzie Wiedzy o 
Zdrowiu Psychicznym (etap powiatowy); miejskich uroczystościach zwią-
zanych ze Świętem Niepodległości, spotkaniu z podróżnikiem i alpinistą 
Robertem Guzikiem, warsztatach profilaktycznych dla młodzieży „Smak 
życia, czyli debata o dopalaczach”, wycieczkach szkolnych do Wiednia 
na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz do Wrocławia na wystawę naukową 
„Body Worlds & The Cycle of Life” poświęconą ludzkiemu ciału i cy-
klom w nim zachodzącym, konkursach szkolnych (Quiz o Nauczycielach, 
Święto Dziękczynienia w „Stalmachu”, Językowy Omnibus „Stalmacha”, 
Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS, Konkurs Kolęd), oraz wernisażach wystaw 
prac plastycznych uczennicy Pauliny Chraściny i fotografii ucznia Józefa 
Skurzoka. Dodatkowo Samorząd Uczniowski zorganizował szkolny Dzień 
Chłopaka, Noc Gier, Walentynki, a na przerwach tańce zumby.

LO w Wiśle co roku uzyskuje wysoką lokatę we współzawodnictwie 
sportowym szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego. Tym ra-
zem również otrzymało nagrodę za zajęcie 2. miejsca za rok szkolny 
2014/15. Uzyskiwane wyniki sportowe poskutkowały również chęcią 
współpracy i podpisaniem Patronatu Edukacyjnego między Akademią 
Wychowania Fizycznego w Katowicach i naszym LO.

Wielu uczniów wiślańskiego Liceum zostało nagrodzonych za wyso-
kie wyniki w nauce i inne osiągnięcia, w tym sportowe. Stypendium Pre-
zesa Rady Ministrów otrzymała Sara Wrzecionko, stypendia Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej otrzymali uczniowie klas maturalnych – Marcelina 
Strządała, Joanna Bujok i Mateusz Major, oraz absolwenci – Marcelina 
Heczko, Łucja Juroszek i Tomasz Bujok. Nagroda im. J. Bujaka za osiąg-
nięcia sportowe trafiła do Radosława Sobczyka.

„Licealiści czytają przedszkolakom” to rozpoczęta w styczniu ak-
cja młodzieży na rzecz społeczności lokalnej (uczniowie w przedszko-
lach wiślańskich, jako wolontariusze, czytają dzieciom bajki i baśnie 
świata). Inicjatywa ta wpisuje się w priorytet Ministerstwa Edukacji na 
rok szkolny 2015/16, który jest obwołany rokiem upowszechniania i 
promowania czytelnictwa. 

Jak widać, zapału i pomysłów nie brakuje ani nauczycielom, ani 
uczniom. Chętnie poświęcają swój wolny czas na dodatkowe zajęcia, by 
poszerzyć zakres swojej wiedzy i umiejętności.            Janina Podżorska
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BAL 2016 – PODZIĘKOWANIE
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowanie za okazanie dobrej 

woli i hojności podczas organizacji balu sponsorom: Markowi i Jadwidze 
Legierskim, Helenie Legierskiej, Firmie Smakosz, Piekarni nr 1, Piekarni 
nr 2, Justynie Kędzior – Hurtownia warzyw i owoców, Państwu Podżor-
skim – Hurtownia Rybna Amur, Bronisławowi Kamieniorz, Markowi 
Pilch oraz wielu innym sponsorom!

Dziękujemy również za okazane wsparcie rodzicom: Iwonie Tysz-
kowskiej, Adamowi Cieślar, Ewie, Piotrkowi i Krzyśkowi Cieślar, Ag-
nieszce Troszok, Natalii i Piotrowi Słowiok, Kindze i Andrzejowi Leś-
niak, Jadwidze Legierskiej, Lidzi Troszok, Danielowi Świerczek, Darii 
Gwóźdź, Annie i Wandzie Wantulok, Beacie Szarzec, Eli Bujok, Małgo-
si Ćwiertni, Janinie Podżorskiej, Dorocie Kobielusz, Kasi i Marcinowi 
Sztwiertnia, Annie Karkoszka, Beacie i Dawidowi Szalbot, Joannie Ka-
czorowskiej–Krzok, Kasi Szarzec, Wioli Załęskiej–Pilch, Joli Niemczyk, 
Annie Zyzak, Marii Pietruszka, Beacie Niemczyk, Andrzejowi Zwias, 
Halinie Majsterkiewicz, Ilonie Pilch, Ilonie Śliż, Basi Czyż, Markowi 
Potyka, Teresie Czyż, Aleksandrze Kaczorowskiej, Kasi Kozok, Annie 
Zyzak, Iwonie Burian, Monice Podżorskiej, Karinie Troszok, Beacie Le-
sieckiej, Uli Konderla, Beacie Prusak, Beacie Cieślar, Bronisławie Ikas, 
Wiktorii Cieślar, Karolinie Greń, Izie Chmiel, Agnieszce Słowiok, Joli 
Cieślar oraz tym, którzy nie zostali wymienieni. WIELKIE DZIĘKI!

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5

„Koncert Życzeń” dla babci i dziadka
29 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jawornik hucznie 

świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji w progi naszej szkoły 
przybyło wielu zacnych gości. Najważniejszymi oczywiście byli nasi ko-
chani solenizanci, czyli babcie i dziadkowie, ale również swoją obecnoś-
cią zaszczycili nas Tomasz Bujok – burmistrz Wisły, Sylwester Foltyn 
– dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół, 
Damian Cieślar – skarbnik miasta, Stanisław Cieślar – radny Wisły oraz  
Jadwiga Legierska – przedstawicielka Rady Rodziców naszej szkoły. 

Gości serdecznie powitała dyrektor szkoły Katarzyna Czyż. Na-
stępnie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I–III z głębi serc za-
śpiewały, zatańczyły, zagrały i recytowały dla swoich babć i dziadków,  
w których oczach kręciły się łzy radości na widok  małych artystów.  
Na koniec dzieci wręczyły gościom własnoręcznie wykonane prezenty. 
Przy kawce i ciasteczku dziadkowie wspominali, rozmawiali i cieszyli 
się, że mają takie wspaniałe wnuczęta. Było to spotkanie o szczególnie 
rodzinnym charakterze, pełne ciepła i serdeczności. 

Nauczycielki z klas I–III oraz oddziału przedszkolnego składają po-
dziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom, 
którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

Joanna Bolechowicz – Świerczek 
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Dzień Dziadków w SP2
4 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbyły 

się obchody Dnia Dziadków, tradycyjnie połączone z recytatorskim 
konkursem gwarowym „Latosi pogwarki w Białce”, organizowanym 
już po raz szesnasty przez bibliotekę szkolną. W tym roku w pro-
gramie artystycznym brali udział uczniowie wszystkich klas. Zostali 
oni przygotowani przez wychowawczynie: Ewę Kubacką–Kałużę, 
Joannę Pilch i Edytę Polok, a o oprawę muzyczną zadbała dyrektor 
Elżbieta Szajtauer, która wyćwiczyła z dziećmi na tę okazję utwory 
muzyczne wykonywane na dzwonkach i keyboardzie. 

Podczas uroczystości zatańczyły też dziewczynki biorące udział 
w zajęciach kółka tanecznego Xdance, którego opiekunem jest 
Aleksandra Forias. Nie zabrakło niespodzianek – pięć minut przed 
rozpoczęciem nastąpiła przerwa w dostawie prądu spowodowana 
gwałtownym wiatrem, więc w ostatniej chwili byliśmy zmuszeni 
zmienić ustalony porządek programu artystycznego, co dostarczyło 
trochę emocji. 

Co łączy głębczańską  
„Czwórkę” i dzieci z Afryki?

Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach 
zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury na cel charytatywny. Uzyska-
ne ze zbiórki pieniądze przekazaliśmy na akcję charytatywną „Ad-
opcja na odległość”, wspierając edukację dzieci z ośrodka Mafinga z 
Tanzanii w Afryce. 

Taka zbiórka makulatury przynosi nam podwójną satysfakcję, 
gdyż nasze działania przyczyniają się do ochrony środowiska natu-
ralnego i równocześnie możemy pomóc dzieciom żyjącym w bardzo 
trudnych warunkach. W zbiórce wzięła udział większa część uczniów 
szkoły. Udało się zebrać 4,5 tony makulatury, a rekordzistami byli: 
Dominik Kozieł (klasa 2b ) – 366 kg, Tomasz Cieślar (klasa 1 b) – 
278 kg oraz rodzeństwo Natalia i Mateusz Skiba (klasa 5 i 6) – po 200 
kg. Wśród klas najwięcej makulatury przyniosła klasa V – 1500 kg 
(58 kg na jednego ucznia). Wielkim zaangażowaniem wykazali się 
także rodzice, za co składamy im serdeczne podziękowania!

Grażyna Poloczek

XIII Międzyszkolny Konkurs  
Ortograficzny w Głębcach

2 lutego w Szkole Podstawowej nr 4 przy Zespole Szkolno–Przed-
szkolnym nr 1 w Wiśle Głębce odbył się XIII Międzyszkolny Konkurs 
Ortograficzny Wiślańskich Szkół Podstawowych klas IV–VI. W konkur-
sie wzięło udział 20 uczniów z wiślańskich podstawówek, którzy zostali 
wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Od pierwszej edycji konkursu autorką tekstu dyktanda oraz prze-
wodniczącą komisji jest nauczycielka języka polskiego Anna Podżor-
ny–Tomiczek. W tym roku przedstawiał on historię Julii, która zamiast 
podróżować po świecie, musiała uczyć się pisowni wyrazów z trudnością 
ortograficzną.

Test sprawdzał umiejętności różnorodnej pisowni wyrazów. Nie bra-
kowało w tekście wyjątków, z którymi nawet najlepsi uczniowie miewa-
ją kłopoty. Oto próbka tekstu, z którym zmierzyli się uczniowie, piszący 
tekst dyktanda: ,,gżegżółka z żółtą piegżą siedziała na krzaku jeżyn obok 
żywopłotu z bukszpanu”. Prace zostały sprawdzone zaraz po napisaniu, a 
na uznanie komisji zasługiwał wysoki poziom ich poprawności.
Laureatami XIII Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego zostali: 
1. miejsce – Natalia Kobyłecka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Głębcach 
(praca bezbłędna),
2. miejsce – Szymon Legierski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku,
3. miejsce – Tomasz Wąsowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Centrum.
Wyróżnienia zdobyli: Marta Barabasz (SP 1), Natalia Waleczek (SP 3), 
Joel Kojma (SP 4), Mariusz Podżorski (SP 5).

Zwycięzcy zostali obdarowani dyplomami oraz nagrodami książko-
wymi, a wszyscy uczniowie w czasie oczekiwania na ogłoszenie wyni-
ków konkursu zostali poczęstowani słodką drożdżówką oraz rozgrzali 
się gorącą herbatą.

Do uczestnictwa w konkursie tradycyjnie zapraszamy za rok. Ser-
decznie gratuluję oraz dziękuję moim uczniom, z którymi mogłam 
współpracować. Dziękuję również rodzicom za współpracę.

Renata Broda – Organizatorka konkursu
Po występach uczniów poszczególnych klas przyszedł czas na 

przeprowadzenie konkursu recytatorskiego, nad którego przebiegiem 
czuwały nauczycielki–bibliotekarki: Marta Procner i Alicja Pieszka. 
W tym roku wzięło w nim udział 15 uczniów z klas „0” do VI. Byli to: 
Wojtek Wrzecionko z kl. „0”, Dominik Juroszek, Wiktoria Madzia i 
Wiktoria Witucka z kl. I, Paulina Puszyńksa i Zuzia Wierzba z kl. II, 
Kuba Witucki z kl. III, Estera Bujok, Ela Kuś, Natalia Pilch i Oliwia 
Żegunia z kl. IV, Kinga Cieślar z kl. V oraz Artur Cieślar, Dawid 
Cieślar i Piotrek Wantulok z kl. VI. W jury zasiedli: Andrzej Pilch 
oraz emerytowane nauczycielki – Małgorzata Pilch i Julia Troszok. 
Dzieci recytowały poezję lub prozę wiślańskich poetów, a niektórzy 
prezentowali teksty napisane specjalnie dla nich przez rodziców lub 
dziadków. Po wystąpieniu wszystkich uczestników konkursu, jury 
udało się na naradę, a w tym czasie odbywały się występy uczniów 
uczęszczających do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wiśle 
(Mikołaj Giza) i filii Ogniska Muzycznego w Bielsku–Białej dzia-
łającego w naszej szkole (Dominika Cieślar, Ania Mosler, Hania i 
Marysia Pilch, Wiktoria i Jakub Wituccy, Wiktoria Martynek). Na 
zakończenie imprezy zostały ogłoszone wyniki konkursu: pierwsze 
miejsce oraz nagrodę publiczności zdobyło rodzeństwo – Wiktoria i 
Jakub Wituccy. Drugie miejsce zajęła Oliwia Żegunia, trzecie miej-
sce Kinga Cieślar, a wyróżnieni zostali: Natalia Pilch oraz Wojciech 
Wrzecionko, który, jako czterolatek, był najmłodszym uczestnikiem 
konkursu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Radę Rodziców, Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzę-
du Miejskiego w Wiśle oraz Jarosława Gluzę. Nazwiska zdobywców 
I miejsca zostały umieszczone w pucharze ufundowanym w zeszłym 
roku przez Ewę Lazar, który razem z innymi pucharami zdobi gablotę 
przy wejściu do szkoły.

Podczas trwania uroczystości nasi mili goście mogli skorzystać 
z poczęstunku przygotowanego przez rodziców naszych uczniów, 
otrzymali także miłe upominki przygotowane przez uczniów. Całość 
przeplatana była śpiewem góralskich pieśni ludowych. 

Alicja Pieszka
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Dzień Babci i Dziadka w Głębcach
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym mroźnych 

dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi 
się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych 
babć i dziadków. Pamiętają o tych dniach również uczniowie szkoły 
Podstawowej nr 4 z Głębiec, którzy dla nich przygotowali wspaniałą 
uroczystość. 

Tym razem babcie i dziadkowie zasiedli przy jednym wielkim 
stole i obejrzeli program przygotowany przez uczniów. Przekona-
li się, że ich wnuki posiadają fantastyczne umiejętności aktorskie, 
muzyczne, taneczne i plastyczne. Skosztowali słodkich wypieków 
przygotowanych przez kochane mamy i spędzili ten uroczysty czas 
na radosnych wspomnieniach i rozmowach w rodzinnej atmosferze. 

Dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za obecność, za 
dobre i ciepłe słowo, a mamom za pomoc w przygotowaniu ciast 
i stołów. 

Kochanym babciom i drogim dziadkom jeszcze raz życzymy 
samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze 
swych wnuków jak w tym dniu.   Weronika Karch

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ  
NA GRÓNIACH

Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poe-
tów. Tym razem prezentujemy wiersze Pawła Szturca pod tytułem 
„Koronczarka”. 

KORONCZARKA
Już jest wieczór głęboki: 
za oknami kurzy śniegiem 
koronczarka dźwiga ściegi 
i cieszy się swoim dziełem. 
Haft jej idzie łańcuszkowy: 
to przechodzi zaś na pełny 
kunszt to w rękach zagadkowy 
a zarazem jakby święty. 
Zegar tyka, czas odmierza– 
koronczarce to nie szkodzi, 
ona się do siebie zwierza 
i myślą gdzieś tam wychodzi. 
Ma to wszystko w kodzie własnym, 
w ruchach palców jakże pewnych 
i w tych ściegach, co za ciasnych 
jakby na upór już gniewnych. 
W nić się wplata inny kolor: 
za zajączku wielkanocnym 
choć prawdziwy jest płochliwy 
jej wyskoczył i jest mocny. 
A powłoczki na jajeczka 
koszyk zdobią na święcone, 
gdy przewiąże je wstążeczka, 
potem będą pokropione. 
I ta pasja koronczarki:  
gdy hekluje te cudeńka, 
są wysokiej własnej marki, 
nabyć je przychodzi chętka. 
Również inne dzieła tworzy: 
i obrazki wyszywane; 
pejzaż z kościółkiem odtworzy– 
nicią wszystko malowane.

 Kiedy stół jest zastawiony: 
 pisanki w koronce siedzą 
 i tak jest już ozdobiony, 
 z obiadem, co wszyscy jedzą. 
 Wielkanocne czuć tu tchnienie: 
 koronczarki trud w ozdobie 
 i świąteczne już mówienie, 
 każdy coś miłego powie. 
 A dziewczynka zapatrzona 
 na jajeczko w tej koronce 
 i na buzi uśmiechnięta 
 tak, jakby świeciło słońce. 
 „Kto te jajka tak ubierał 
 w takie piękne sukieneczki? 
 Kto je ślicznie powyszywał 
 z tej cieniuteńkiej niteczki?”

„Hafciareczka, ta Tereska– 
mówi mama do córeczki– 
tak szydełkiem zwinnie głaska, 
że wychodzą sukieneczki. 
A tych ściegów bardzo dużo 
i prawie wszystkie dobrze zna; 
paluszkami rusza żwawo: 
talent z pasją w sobie ma.”

Paweł Szturc 

Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza! 

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

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

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

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
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Wiślańskie Ostatki
6 lutego odbyły się Wiślańskie Ostatki. Niesamowite stroje, 

wyśmienite humory uczestników oraz wspaniała zabawa z zespo-
łem Magnum – tak wyglądał bal, który odbył się w strażnicy OSP 
Wisła Centrum. Można powiedzieć, że karnawał zakończono w 
Wiśle z dużym przytupem.         (luki)

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

1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–
17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki 
nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura materialna 
górali Beskidu Śląskiego.

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

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

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawa pisanek i prac świątecznych Stowa-
rzyszenia Grupa Twórców Wiślanie (wernisaż 18 marca). Dom 
Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Aleksandry Mazur pod tytułem „Ko-
nie” i ekspozycja stała.

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

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

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

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

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

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

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

Talenty z wiślańskiego SOM
Dyrekcja Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda 

w Wiśle wytypowała pięć uczennic: Martynę Kawulok, Anetę Cie-
ślar, Natalię Kobyłecką, Natalię Kędzior i Edytę Mojeścik do kon-
kursu wokalnego, pt. „Kochać, jak to łatwo zaśpiewać”, który odbył 
się 27 lutego w Skoczowie. Spośród 21 uczestników (grupa wiekowa 
12–17 lat) Jury pod przewodnictwem dyrektora MCK „Integrator” w 
Skoczowie Kuby Abrahamowicza, przyznało I miejsce Edycie Mo-
jeścik, a II miejsce Natalii Kędzior. Gratulacje dla zwyciężczyń, z 
życzeniami dalszych sukcesów, przekazuje Dyrekcja SOM i prowa-
dząca klasę śpiewu Irmina Barczewska–Garus. 

5 marca w skoczowskim Kino – „Teatrze Elektrycznym” od-
był się koncert laureatów, przed którym laureatki miały mogły sko-
rzystać z warsztatów wokalnych, przygotowanych w ramach nagro-
dy, przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie.

Także 27 lutego uczennice SOM otrzymały zaproszenie od Wy-
działu Promocji, Kultury, Sportu i 
Turystyki Urzędu Miasta w Ustro-
niu do udziału w koncertowym 
zakończeniu ferii zimowych. Na 
ustrońskim Rynku wystąpiły: Na-
talia Kobyłecka, która zaśpiewała 
piosenkę z repertuaru C. Dion/A. 
Pszczółkowskiej pt. „My heart 
will go on”, Natalia Kędzior, w 
której wykonaniu usłyszeliśmy 
utwór z repertuaru SIA pt. „Elastic 
heart”, oraz Edyta Mojeścik, która 
wykonała piosenkę z repertuaru 
P. Sokół/A. Iwanek, pt. „Miasto”. 
Występ uczennic z Wisły bardzo 
się spodobał, a SOM zostało za-
proszone do kolejnych występów 
w Ustroniu.

Dyrekcja SOM

Wyróżnienie dla dzieci z Wisły
Podczas 47. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych 

„Żywieckie Gody” wyróżnienia zdobyły dzieci z Wisły. Organizato-
rami przeglądu byli: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej, 
Miejskie Centrum Kultury w Żywcu oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Milówce.

W kategorii „Dziecięce grupy kolędnicze występujące na scenie 
– dzieci składające powinszowania” pierwsze miejsce zdobył „Mały 
winszownik” Szymon Szarzec z Wisły. W kategorii „Dziecięce grupy 
kolędnicze występujące na scenie – kolędnicy” drugie miejsce przy-
znano grupie „Pastuszki” z Wisły. Z kolei w kategorii „Dzieci skła-
dające powinszowania” drugie miejsce zdobyły „Winszowniczki” z 
Wisły. Laureatom składamy serdeczne gratulacje!

Iwona Klimaszewska
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W ramach obchodów 50–lecia Społecznego Ogniska Muzycz-
nego im. Jerzego Drozda w Wiśle, zorganizowany został I Mię-
dzyszkolny Konkurs pt. „Jan Sztwiertnia – wiślański kompozytor” 
przeznaczony dla dzieci z wiślańskich szkół podstawowych. Hono-
rowy patronat nad konkursem objął burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Przy okazji konkursu dr hab. Hubert Miśka – solista Opery 
w Bytomiu, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie i 
autor licznych publikacji na temat Jana Sztwiertni, przekazał do 
biblioteki szkolnej wydawnictwa poświęcone Janowi Sztwiertni 
(nuty, płyty CD). Celem samego konkursu było propagowanie 
wśród młodzieży wiedzy o życiu i dorobku muzycznym wiślań-
skiego kompozytora. 

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: muzycznej, pla-
stycznej i teoretycznej. Do udziału w konkursie przystąpiły cztery 
wiślańskie szkoły: Zespół Szkół nr 1 z Wisły Centrum, Zespół 
Szkolno–Przedszkolny nr 1 z Wisły Głębce, Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 2 z Wisły Malinka oraz Szkoła Podstawowa nr 5 
z Wisły Jawornik. W sumie konkurs zgromadził 36 uczestników, 
po 3 uczniów w każdej kategorii z każdej szkoły.

10 lutego Jury w składzie: przewodnicząca Alicja Pilch – prze-
wodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady 
Miasta Wisła, Małgorzata Kiereś – kierownik Muzeum Beskidz-
kiego w Wiśle i Magdalena Kania – artystka, muzyk, flecistka, po 
wysłuchaniu uczestników kategorii muzycznej (grupa wiekowa kl. 
IV– VI), przyznało następujące miejsca: 1. Natalia Kobyłecka (ZSP 
nr 1, opiekun – Agnieszka Pliszczyńska), 2. Krzysztof Cieślar (SP 
nr 5, opiekun – Elżbieta Panek), 3. Julia Zawada (SP nr 5, opiekun 
– Elżbieta Panek) oraz duet Natalia Kędzior i Dżesika Czyż (ZSP nr 
1, opiekun – Agnieszka Pliszczyńska). Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Zuzanna Pilch (ZSP nr 2, opiekun – Elżbieta König) oraz 
Kevin Gorzelany (ZS nr 1, opiekun – Małgorzata Borowska).

11 lutego Jury w składzie: przewodnicząca Alicja Pilch i Ag-
nieszka Macoszek – plastyk z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, 
po obejrzeniu prac przygotowanych przez uczestników kategorii 
plastycznej (grupa wiekowa kl. IV– VI), przyznało miejsca: 1. 
Aleksandra Gąsior (SP nr 5, opiekun – Elżbieta Panek) i Natalia 

Jan Sztwiertnia – wiślański kompozytor
nr 1, opiekun – Agnieszka Pliszczyńska), 2. Nikola Nogowczyk 
(ZSP nr 2, opiekun – Klaudia Szewczyk), 3. Anna Szajthauer (ZS 
nr 1, opiekun – Anita Binek) i Joel Kojma (ZSP nr 1, opiekun 
–  Agnieszka Pliszczyńska). Dwa wyróżnienia przyznano: Natalii 
Kędzior (ZSP nr 1, opiekun – Agnieszka Pliszczyńska) oraz Mali-
nie Cordova (ZS nr 1, opiekun – Anita Binek).

Tego samego dnia w sali koncertowej SOM, odbył się uroczysty 
koncert laureatów I Międzyszkolnego Konkursu pt. „Jan Sztwiert-
nia – wiślański kompozytor”. Laureatom oraz szkołom, które wy-
typowały uczestników, zostały wręczone dyplomy i nagrody. W 
programie koncertu usłyszeliśmy utwory Jana Sztwiertni: „Śniło 
mi się, śniło” – arię Hanki, „Gronie, nasze gronie”, „Przez wodę 
koniczki”, „Świergoli sikoreczka”, „Ej, nie masz to”, „Ej, koło Cie-
szyna”, „Pod naszymi okny”, „Zachodzi słoneczko”, „Łąkami idę”, 

Kędzior (ZSP nr 1, opiekun – Agnieszka Pliszczyńska), 2. Anna 
Bujok (SP nr 5, opiekun – Elżbieta Panek) i Wiktoria Kędzior 
(ZSP nr 1, opiekun – Agnieszka Pliszczyńska), 3. Patrycja Pinkas 
(ZS nr 1, opiekun – Anita Binek) i Julia Pilch (ZSP nr 1, opiekun 
– Agnieszka Pliszczyńska). Przyznano także dwa wyróżnienia, 
które otrzymali: Natan Lazar i Marta Wąsowicz (ZS nr 1, opiekun 
– Anita Binek). Opiekunem uczestników kategorii plastycznej z 
ZSP nr 2 była Klaudia Szewczyk.

Z kolei 12 lutego Jury w składzie: przewodnicząca Alicja 
Pilch i Danuta Szczypka – autorka wielu publikacji m.in. o Janie 
Sztwiertni, oceniło prace konkursu teoretycznego. Wyniki są na-
stępujące (grupa wiekowa kl. IV– VI): 1. Natalia Kobyłecka (ZSP 

„Boli mnie, Haniczko, twoi zmartwieni” – arię Jewki, „Smutno mi 
było”– duet Michała i Hanki. Oprócz laureatów, podczas koncer-
tu wystąpili uczniowie SOM: Joanna Pilch, Patrycja Pinkas i Sa-
mantha Pinkas – flet poprzeczny, Tina Gaglione – flet prosty, Alek-
sandra Długosz – skrzypce, oraz Edyta Mojeścik, Aneta Cieślar i 
Zenon Zembol – śpiew. Gościnnie akompaniował Witold Pieńkow-
ski – artysta–muzyk, pianista, wykładowca UŚ w Cieszynie), za co 
Dyrekcja SOM im. J. Drozda w Wiśle, serdecznie dziękuje.

Tego rodzaju konkursy poszerzają wiedzę o wybitnych jed-
nostkach, które wpisują się na stałe do historii regionu. Konkurs 
wiedzy o życiu i twórczości Jana Sztwiertni, będzie kontynuowa-
ny w przyszłym roku. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:
– Jurorom konkursu,
– ks. Waldemarowi Szajthauerowi, proboszczowi Parafii 

Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle Centrum, za wypożyczenie 
na czas trwania konkursu wystawy przygotowanej na obchody 75. 
rocznicy śmierci kompozytora,

– Paniom Marii Bujok–Szlaur i Danucie Szczypce za udostęp-
nienie materiałów, dotyczących postaci Jana Sztwiertni (publika-
cje).

Szczególne podziękowania należą się także sponsorom za nie-
odpłatne przekazanie nagród wszystkim uczestnikom konkursu: 
Wydawnictwu Kartograficznemu Mapy Ścienne p. Beaty Piętki 
oraz Zakładom Przemysłu Cukierniczego „MIESZKO” S. A.

Nagrodę główną, za uzyskanie 1. miejsca we wszystkich 
konkursowych kategoriach, ufundowało Społeczne Ognisko Mu-
zyczne im. Jerzego Drozda w Wiśle. Są to stypendia, a laureaci 
otrzymali również drobne upominki (słowniki, bajki, artykuły pa-
piernicze, długopisy).

Podczas codziennych zmagań konkursowych, uczestnicy 
mogli poczęstować się gorącą herbatą, zimnymi napojami oraz 
ciasteczkami i cukierkami. Dyrekcja SOM bardzo dziękuje Pani 
Grażynie Gizie za pomoc w organizacji konkursu, a wszystkim 
uczestnikom składa gratulacje.

Iga Baranowska–Jagiełło – Dyrektor SOM im. J. Drozda
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Sport

PRZYGRANIJ MNIE!
Cześć, Mam na imię Lucas. Jestem małym trzyletnim pie-

skiem uwielbiającym głaskanie i pieszczoty. Niestety moje ży-
cie od początku było smutne, nigdy nie miałem swojego kocha-
nego opiekuna, na dodatek zostałem skrzywdzony i moja tylna 
łapka jest odrobine krótsza ale nie przeszkadza mi to w chodze-
niu. Przez kilka miesięcy byłem w schronisku, ale bardzo źle to 
znosiłem, bardzo schudłem i dobra pani wzięła mnie do siebie 
na dom tymczasowy. Ta pani bardzo mnie chwali, mówi że je-
stem grzeczny i mogę sam zostawać w domu. Szukam swojego 
człowieka, którego mógłbym kochać do końca moich dni!

Kontakt: Karina 662 151 885

ADAM CIEŚLAR PUNKTUJE
W minionym miesiącu o punkty Pucharu Świata walczyli nasi 

„eksportowi” dwuboiści – Adam Cieślar i Paweł Słowiok. Po stycz-
niowych startach w Pucharze Kontynentalnym duet zawodników z 
Beskidów wrócił do startów w zawodach najwyższej rangi.

W minionym miesiącu punktował jednak tylko Adam. W austria-
ckim Ramsau podczas zawodów Pucharu Świata „Seefeld Triple” 
(29–31 stycznia), czy w Oslo (6 lutego) jeszcze konta punktowego 
nie udało się podreperować, ale już w Trondheim (9–10 lutego) isteb-
nianin zajmował 37. i 24. lokatę, co pozwoliło dopisać do dorobku 
kilka oczek. Paweł tego szczęścia nie miał i zajmował odległe pozy-
cje, które sprawiły, że nie pojechał do fińskiego Lahti (19–21 lutego). 
Tam startował tylko Adam, który w pierwszym dniu zmagań był 29., 
a w drugim, razem ze Szczepanem Kupczakiem, wywalczył 9. lokatę 
w sprincie drużynowym 2x7,5 km. Z trzeciej konkurencji zawodnika 
WSS Wisła wyeliminowała choroba.

Najwięcej punktów Adam Cieślar zdobył w ostatni weekend 
lutego, startując w zawodach Pucharu Świata, rozegranych we wło-
skim Val di Fiemme. 27 lutego nasz dwuboista zajął 19. pozycję, 
notując najlepszy start w historii swoich indywidualnych startów w 
PŚ. Dzień później Adam jeszcze się poprawił i zajął 18. miejsce. Na 
koniec lutego istebnianin zajmował w klasyfikacji PŚ w kombinacji 
norweskiej 36. miejsce z dorobkiem 52 pkt. 

  (luki)

LUTY NA SKOCZNIACH
To był kolejny trudny miesiąc dla polskich kadrowiczów. Rów-

nież dla zawodników WSS Wisła, którzy nie wystąpili podczas kon-
kursów Pucharu Świata w Oslo (6 lutego) i Trondheim (10 lutego).

Nieco lepiej powiodło się Piotrowi Żyle w Vikersund, gdzie na 
norweskim „mamucie” zdobył pierwsze w tym roku kalendarzowym 
punkty PŚ. W rozegranym 12 lutego konkursie lotów narciarskich za-
wodnik WSS Wisła zajął 18. miejsce (319,4 pkt. – 200,0 i 190,5 m). 
Zwyciężył reprezentant Słowenii Robert Kranjec (432,8 pkt. – 236,0 
i 239,5 m). W drugim konkursie, 13 lutego, wiślanin zakończył rywa-
lizację na 34. pozycji (122,2 pkt. – 165,0 m), a triumfował Słoweniec 
Peter Prevc (457,6 pkt. – 238,5 i 230,0 m). Z kolei w ostatnim dniu 
zmagań Piotr Żyła po skokach na odległość 216 i 228 metrów zajął 
12. miejsce (408,7 pkt.). Zwyciężył lider klasyfikacji generalnej PŚ 
Słoweniec Peter Prevc (469,0 pkt. – 237,0 i 249,0 m).

Z Norwegii skoczkowie przenieśli się do fińskiego Lahti. 19 lutego 
zawody indywidualne nie wyszły Piotrowi Żyle, który ukończył zmaga-
nia na 35. pozycji (103,8 pkt. – 115,0 m). Wygrał Austriak Michael Hay-
boeck (265,4 pkt. – 128,0 i 129,0 m). Dzień później, 20 lutego, odwołano 
konkurs drużynowy, natomiast 21 lutego w rywalizacji indywidualnej 
skoczek WSS Wisła zajął 46. pozycję (83,7 pkt. – 82,5 m). Wygrał po-
nownie Austriak Michael Hayboeck (241,4 pkt. – 98,5 i 100,0 m).

Zaraz z Lahti skoczkowie pojechali na konkursy do Kuopio. 22 
lutego rozegrano tam konkurs drużynowy, w którym reprezentacja 
Polski w składzie: Andrzej Stękała, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i 
Stefan Hula zajęła 6. miejsce (899,5 pkt.). Zwyciężyła czwórka 
skoczków z Norwegii (1057,2 pkt.). W kolejnym dniu, 23 lutego, w 
konkursie indywidualnym skoczek WSS Wisła był 16. (218,2 pkt. 
– 122,0 i 119,5 m). Trzecie zwycięstwo z rzędu w zawodach PŚ za-
liczył Austriak Michael Hayboeck (264,5 pkt. – 131,0 i 129,0 m).

Miniony miesiąc skoczkowie zakończyli startem w Kazachstanie. 
W dniach 27–28 lutego w Ałmatach Piotr Żyła niestety nie powięk-
szył swojego dorobku punktowego. Zawodnik WSS Wisła zajmował 
48. (84,9 pkt. – 115,0 m) i 39. miejsce (117,9 pkt. – 126,5 m). Dwu-
krotnie triumfował Słoweniec Peter Prevc (272,7 pkt. – 141,0 i 137,5 
m) i (325,9 pkt. – 139,5 i 139,0 m), który zapewnił sobie triumf w 
klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2015/16.                       (luki)
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SIATKÓWKA NAJMŁODSZYCH
10 lutego w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczy-

ków odbyły się Gminne Zawody Szkół Podstawowych w Siat-
kówce. Do rywalizacji przystąpili zawodnicy i zawodniczki z 
Głębiec, Malinki i Centrum. 

Wśród dziewcząt najlepsza okazała się reprezentacja Zespo-
łu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Głębcach. Na drugim stopniu 
podium stanęła drużyna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 
w Malince, a na trzecim zespół ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Centrum. Wśród chłopców podium wyglądało zgoła odmien-
nie. Na pierwszym miejscu znalazła się reprezentacja z SP 1, 
na drugim ZSP 2, a na trzecim ZSP 1.   

Pogoda pokrzyżowała  
plany

11 lutego w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpij-
czyków odbyła się konferencja prasowa na temat zawodów w 
siatkówce na śniegu Snow Volley 2016. – Wisła to świetne 
miejsce na taki turniej. Chcemy zaszczepić siatkówkę wśród 
mieszkańców, a szczególnie wśród młodzieży. Nie bez znacze-
nia jest również fakt promocji miasta przy okazji tej imprezy. 
Liczę na to, że ta impreza zagości u nas na stałe, a może poku-
simy się wspólnie z organizatorami o to, by również latem siat-
kówka, ale już ta plażowa, zagościła w Wiśle – mówił Tomasz 
Bujok, burmistrz Wisły.

Siatkówka na śniegu to dyscyplina w naszym kraju zupełnie 
nowa. Jest ona popularniejsza raczej w innych krajach Europy, 
ale i w Polsce postanowiono zorganizować zawody tego typu. – 
Siatkówka na śniegu to nowy pomysł, który pomału rozwija się 
w Europie. Organizując zawody siatkarskie latem, chcieliśmy 
spróbować, jak ta dyscyplina będzie wyglądać zimą. Czegoś 
takiego w Polsce nie było, a innowacyjne pomysły zawsze cie-
szą się zainteresowaniem, stąd pomysł, by siatkówkę na śniegu 
propagować również w Polsce – powiedział Marcin Strządała 
z firmy BDB Event, organizator cyklu Snow Volley. Gościem 
konferencji był były reprezentant Polski Marcin Prus, który 
jest ambasadorem cyklu. – Siatkówka na śniegu może wkrótce 
być bardzo popularna. Mamy dwukrotnego mistrza świata w tej 
dyscyplinie, co także nie 
jest bez znaczenia. Tego 
typu imprezy jak Snow 
Volley na pewno przy-
czyniają się do tego, by 
promować siatkówkę – 
podkreślił Marcin Prus. 

Po części oficjalnej 
konferencji mistrz świata 
i Europy juniorów oraz 
czterokrotny mistrz Polski 
w siatkówce spotkał się z 
wiślańską młodzieżą. Pan 
Marcin opowiadał o swojej przygodzie ze sportem, ostrzegał mło-
dych ludzi przed różnymi pokusami i zachęcał do tego, by wierzyli 
w swoje możliwości i dążyli do wytyczonego celu. Były reprezen-
tant Polski zapraszał wszystkich na imprezę Snow Volley w Wiśle. 
Był też oczywiście czas na pamiątkowe zdjęcia.

Wszystko byłoby pięknie, jednak pogoda znów sprawiła Wi-
śle psikusa i ze względu na brak śniegu impreza, która była pla-

nowana w dniach 20–21 lutego została odwołana. Szkoda. Jednak 
jest szansa, że wiosną lub latem na wiślańskim rynku zobaczymy 
w akcji siatkarzy, ale tych plażowych.

Organizatorzy dziękują dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Ga-
brieli Polok–Otawie za udostępnienie hali sportowej, oraz 
Marcinowi Prusowi za przeprowadzenie z młodzieżą ciekawej 
i pouczającej lekcji.         (luki)
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KSIĘŻA I KLERYCY  
NA NARTACH

6 lutego na stoku Stożka w Wiśle odbyły się XIX Mistrzostwa 
Polski Księży i Kleryków w narciarstwie alpejskim o Puchar im. św. 
Jana Pawła II. W zawodach wzięło udział blisko siedemdziesięciu 
uczestników, wśród których najlepszy czas zawodów uzyskał sale-
zjanin ze Świętochłowic, ks. Henryk Urbaś.

Oto wyniki zawodów w po-
szczególnych kategoriach:
• Klerycy: 1. Jakub Gojny;
• Kategoria – 25–35 lat: 1. 

Łukasz Skiba, 2. Szymon 
Kos, 3. Krzysztof Patas;

• Kategoria – 36–45 lat: 1. 
Daniel Waszek, 2. Da-
mian Copek, 3. Mirosław 
Lenart;

• Kategoria – 46–55 lat: 
1. Henryk Urbaś, 2. Do-
brosław Mężyk, 3. Jacek 
Gasidło;

• Kategoria – 56–65 lat: 1. 
Krzysztof Szybiak, 2. Jó-
zef Walusiak;

• Kategoria rodzinna: 1. ks. 
Szymon Kos z ojcem.

 
Kolejny raz impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem me-

diów i przyniosła sporo sportowych emocji. Widać, że księża radzą 
sobie na nartach całkiem dobrze. Kolejna edycja mistrzostw za rok.

(luki)

Biegali na Kubalonce  
i Białym Krzyżu

17 lutego na trasach Kubalonki rozegrano trzecią edycję Śląsko–
Beskidzkiej Ligi Regionalnej Grupy Azoty. Organizatorzy mieli dużo 
szczęścia, bowiem zawody udało się przeprowadzić na resztkach śniegu.

– Walczyliśmy o trasę, sypaliśmy we wtorek i dzisiaj śnieg na 
łączniki oraz zjazd wiodący na stadion, żeby dzieci mogły biegać w 
miarę komfortowych warunkach. Dośnieżenia wymagał też stadion, 
roboty było wiele – powiedział Jacek Suszka, sędzia główny zawo-
dów. Wystarczyło na Ligę, o reszcie sezonu na trasach Kubalonki 
możemy zapomnieć, no chyba, że dosypie śniegu – dodał.

Juniorki i Juniorzy C, D rywalizowali w biegach techniką do-
wolną na dystansie 2,5 km, natomiast Juniorki i Juniorzy E mieli do 
pokonania 2 km. W poszczególnych kategoriach wiekowych trium-
fowali: Kamila Gruszka (NKS Trójwieś Istebna) – Juniorki C, Jakub 
Plinka (LKS Klimczok Bystra) – Juniorzy C, Ewa Gazur (NKS Trój-
wieś Istebna) – Juniorki D, Artur Bożek (LKS Klimczok Bystra) – 
Juniorzy D, Zuzanna Fujak (UMKS Marklowice) – Juniorki E, Artur 
Baczyński (UMKS Marklowice) – Juniorzy E. Bardzo dobrze zapre-
zentowali się również reprezentanci WSS Wisła. Na podium stawali: 
Zuzanna Cieślar, która była 2. w grupie Juniorka D, Gabriel Boś i 
Łukasz Cieślar, którzy zajęli odpowiednio 2. i 3. miejsce w grupie 
Junior D, oraz Tomasz Wąsowicz, który wywalczył 2. lokatę w gru-
pie Junior E. Nic więc dziwnego, że w dobrym nastroju po zawodach 
była druga trener klubu WSS Wisła Iwona Boś. – Mamy na podium 
dziewczyny, mamy chłopaków, dobrze, że jest Liga, dzieci motywuje 
to do dalszej pracy na treningach. Na ogólnopolskich zawodach cięż-
ko o dyplom, czy medal, a tutaj walczymy i odbudowujemy wiślań-
skie biegi narciarskie – skomentowała trenerka wiślańskiego klubu.

Z kolei 26 lutego odbyła się czwarta edycja Ligi. Tym razem 
po raz pierwszy biegano na Białym Krzyżu. Kiedyś biegano tam na 
nartach regularnie, teraz czasami trenuje tam Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego ze Szczyrku. Na szczęście lub nieszczęście brak tras 
na Kubalonce spowodował „odmrożenie” przełęczy Salmopolskiej 
i rozegranie tam właśnie zawodów z cyklu Śląsko–Beskidzka Liga 
Regionalna Grupy AZOTY.

Łącznie w trzech kategoriach wiekowych wystartowało blisko 
80 zawodniczek i zawodników. W najmłodszej kategorii wiekowej 
– Junior E, triumfował Tomasz Wąsowicz z WSS Wisła. W pozosta-
łych grupach najlepsi byli: Eliza Rucka (MKS Istebna) – Juniorki C, 
Antoni Juroszek (MKS Istebna) – Juniorzy C, Ewa Gazur (NKS Trój-
wieś Istebna) – Juniorki D, Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Istebna) 
– Juniorzy D oraz Zuzanna Fujak (UMKS Marklowice) – Juniorki E. 
Oprócz wspomnianego Tomasza Wąsowicza, na podium zawodów 
stanęła również jego koleżanka klubowa Zuzanna Cieślar, która była 
3. w biegu na 3 km stylem klasycznym Juniorek D. Tuż za podium w 
tej kategorii znalazła się druga zawodniczka WSS Wisła Małgorzata 
Szalbot. Pozostali reprezentanci wiślańskiego klubu zajmowali nastę-
pujące miejsca: Juniorki D – 7. Aleksandra Raszka, 8. Magda Pilch; 
Juniorzy D – 5. Gabriel Boś, 9. Łukasz Cieślar; Juniorki E – 6. Laura 
Wantulok; Juniorzy E – 5. Mateusz Praski.        (luki)

PUCHAR GŁUSZCA  
DLA WIŚLAN

19 lutego na skoczni HS–10 w Wiśle Centrum rozegrano Kon-
kurs Skoków Narciarskich o Puchar Głuszca. W poszczególnych 
kategoriach wiekowych najlepsi okazali się zawodnicy WSS Wisła: 
Karolina Kiraga, Wiktor Szozda oraz Tymoteusz Cienciała.

Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych przedstawiają 
się następująco:

– Dziewczęta: 1. Karolina Kiraga (WSS Wisła) – 109,6 pkt., 9,5 
i 8,5 m; 2. Wiktoria Kiersnowska (WSS Wisła) – 104,4 pkt., 9,0 i 8,0 
m; 3. Wiktoria Przybyła (Sokół Szczyrk) – 101,8 pkt., 8,0 i 8,5 m; 
5. Paulina Czepczor (WSS Wisła) – 86,2 pkt., 6,5 i 7,0 m; 7. Olga 
Cieślar (WSS Wisła) – 83,6 pkt., 6,5 i 6,5 m; 8. Zofia Pilch (WSS 
Wisła) – 31,6 pkt., 1,0 i 2,0 m;

– Chłopcy (rocznik 2006–2007): 1. Wiktor Szozda (WSS Wisła) 
– 127,8 pkt., 10,0 i 11,5 m; 2. Adam Bachleda (Evenement Zakopa-
ne) – 114,8 pkt., 8,5 i 10,5 m; 2. Wiktor Fender (Klimczok Bysta) 
– 114,8 pkt., 9,0 i 10,0 m; 5. Jakub Żyła (WSS Wisła) – 109,6 pkt., 
8,5 i 9,5 m; 7. Jakub Cieślar (WSS Wisła) – 104,4 pkt., 7,5 i 9,5 m; 9. 
Wojciech Cieślar (WSS Wisła) – 101,8 pkt., 8,0 i 8,5 m; 12. Kacper 
Botor (WSS Wisła) – 91,4 pkt., 7,5 i 7,0 m; 14. Mikołaj Gaczkowski 
(WSS Wisła) – 81,0 pkt., 7,0 i 5,5 m; 15. Mikołaj Wantulok (WSS 
Wisła) – 78,4 pkt., 7,0 i 5,0 m;

– Chłopcy (rocznik 2008 i młodsi): 1. Tymoteusz Cienciała (WSS 
Wisła) – 117,4 pkt., 9,5 i 10,0 m; 2. Marcin Waszek (Olimpia Gole-
szów) – 96,6 pkt., 8,0 i 7,5 m; 3. Wiktor Brudny (Olimpia Goleszów) 
– 86,6 pkt., 7,0 i 8,5 m; 6. Jan Pilch (WSS Wisła) – 81,0 pkt., 6,5 i 6,0 
m; 8. Michał Cieślar (WSS Wisła) – 52,4 pkt., 3,5 i 3,5 m.        (luki)
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Reprezentant Norwegii Henrik Kristoffersen wygrał slalom męż-

czyzn zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata w narciarstwie alpej-
skim, który został rozegrany 26 stycznia w austriackim Schladming. 
Adam Chrapek z Wisły, dla którego był to drugi start w zawodach 
najwyższej rangi w tym sezonie, nie ukończył pierwszego przejazdu.

• 29 stycznia w Ośrodku Narciarskim Stożek w Wiśle odbyła się trzecia 
tegoroczna eliminacja Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie. 
Najlepsze czasy zawodów uzyskali Klaudia Górecka z Bielska–Białej 
oraz Karol Miśkowiec z Krakowa. Nasz jedyny reprezentant Marcin 
Czyż zajął 2. miejsce.

• 30 stycznia w Ośrodku Narciarskim Złoty Groń w Istebnej odbyła 
się szósta tegoroczna eliminacja Mistrzostw Polski Amatorów PZN w 
slalomie gigancie. W kategorii mężczyzn w wieku 18–35 lat wysokie 
2. miejsce zajął Marcin Czyż z Wisły.

• W dniach 30–31 stycznia w Bischofshofen odbyły się zawody Pucha-
ru Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie 
Piotr Żyła zajął 29. miejsce, zaliczając upadek w serii finałowej, na-
tomiast w drugim dniu odbudował się i wskoczył na najniższy stopień 
podium. Wygrywali Niemcy – Karl Geiger i Markus Eisenbichler.

• 5 lutego w Łące odbyły się Rejonowe Drużynowe Zawody Szachowe 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów, w którym zmierzyły się najlepsze 
zespoły z powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego. Wśród chłopców 
na 6. pozycji rywalizację ukończyła reprezentacja Gimnazjum nr 1 w 
Wiśle w składzie Adam Czyż i Marcin Hombek.

• Piotr Żyła dwukrotnie zajął 4. miejsce w konkursach Pucharu Kontynen-
talnego w skokach narciarskich, rozegranych w dniach 6–7 lutego w sło-
weńskiej Planicy. Dwukrotnie wygrywał Austriak Philipp Aschenwald.

• 6 lutego w Zakopanem odbyły się kolejne zawody z cyklu Puchar 
Grupy Azoty – Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich 
„Bieg na Igrzyska”. W kategorii Juniorki B na dystansie 4,8 km tech-
niką klasyczną 14. była Natalia Bury, a 20. Małgorzata Niemiec (WSS 
Wisła). W grupie Juniorek D na dystansie 2,4 km techniką klasycz-
ną 13. była Zuzanna Cieślar, 21. Małgorzata Szalbot, 28. Aleksandra 
Raszka, a 30. Magda Pilch (WSS Wisła). Z kolei wśród Juniorów D 
na dystansie 2,4 km techniką klasyczną 23. był Gabriel Boś, a 36. 
Łukasz Cieślar (WSS Wisła). Zawody w dniu 7 lutego odwołano.

• 6 lutego na stoku Czantorii odbyły się Zawody w narciarstwie alpej-
skim o Puchar SRS Czantoria Ustroń. Nagrodę specjalną za najlepszy 
czas wywalczył Marcin Czyż z Wisły.

• Adam Chrapek z Wisły zajmował 10. i 12. miejsce w slalomie gi-
gancie, podczas rozegranych w dniach 6–7 lutego zawodów FIS w 
narciarstwie alpejskim w niemieckim Berchtesgaden.

• 10 lutego Adam Chrapek z Wisły (AZS AWF Katowice) zajął 7. 
miejsce w slalomie mężczyzn, rozegranym w ramach zawodów FIS 
Citizen w narciarstwie alpejskim, które odbyły się w niemieckim 
Lenggries. Dzień później, 11 lutego, nasz alpejczyk nie ukończył ry-
walizacji, wypadając z trasy.

• Żadnemu zawodnikowi WSS Wisła nie udało się zdobyć punktów 
w konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, ro-
zegranym 13 lutego w Zakopanem. Tomasz Byrt zajął 32. miejsce, 
Łukasz Podżorski był 43., a Aleksander Zniszczoł 51. Zwyciężył Au-
striak Ulrich Wohlgenannt. 14 lutego lepiej poszło tylko Łukaszowi 
Podżorskiemu, który wywalczył 11. miejsce. Pozostali dwaj zawod-
nicy WSS Wisła: Aleksander Zniszczoł (57. miejsce) i Tomasz Byrt 
(DSQ) nie zdołali wywalczyć awansu do serii finałowej. Ponownie 
wygrał Ulrich Wohlgenannt.

• Natalia Bury zajęła 4., a Małgorzata Niemiec (obie WSS Wisła) 23. 
miejsce w biegu Juniorek B na dystansie 4,8 km techniką dowolną 
podczas zawodów Puchar Grupy Azoty – Narodowy Program Roz-
woju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, który rozgrywano 
na Polanie Jakuszyckiej 13 lutego. Dzień później, 14 lutego, Natalia 
Bury była 8., a Małgorzata Niemiec 21. w biegu Juniorek B na dystan-
sie 5 km techniką klasyczną na dochodzenie.

• Drużyna WSS Wisła triumfowała Halowym Turnieju Piłki Nożnej 
Żaków (rocznik 2005 i młodsi), który odbył się 13 lutego w Kończy-
cach Wielkich. Nasz zespół w 7 meczach zdobył komplet 21 punk-
tów, notując bilans bramek 29:1.

• W dniach 15–18 lutego w Bormio rozegrano zawody FIS w narciar-
stwie alpejskim. Adam Chrapek z Wisły zaprezetował się z bardzo 
dobrej strony – zajął 4. miejsce w slalomie mężczyzn i wygrał super-

gigant mężczyzn, co dało 4. pozycję w superkombinacji (slalom + 
supergigant), a na koniec był 2. w supergigancie mężczyzn.

• 17 lutego na Polanie Jakuszyckiej rozegrano pierwszą konkurencję 
zmagań biegaczy narciarskich na XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w sportach zimowych „Dolnośląskie 2016” – sprint tech-
niką dowolną. W kategorii Juniorki B (rocznik 1998–1999) 11. miej-
sce w zawodach zajęła Natalia Bury z WSS Wisła. Dzień później, 18 
lutego, rywalizacja toczyła się na dystansie 5 km techniką klasyczną. 
Natalia Bury zajęła 15., a jej klubowa koleżanka Małgorzata Niemiec 
20. miejsce. 20 lutego w biegu techniką dowolną na dystansie 7,5 km 
Natalia Bury wywalczyła 5. lokatę, a Małgorzata Niemiec była 18., 
natomiast  21 lutego w sprintach drużynowych techniką dowolną nasz 
żeński duet z WSS Wisła zajął 9. miejsce.

• 18 lutego w czeskim Harrachovie rozegrano pierwszy konkurs sko-
ków narciarskich na XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 
w sportach zimowych „Dolnośląskie 2016”. W rywalizacji juniorów 
młodszych (junior B) na skoczni normalnej triumfował zawodnik 
WSS Wisła Paweł Wąsek, a drugie miejsce zajął jego kolega klubo-
wy Bartosz Czyż. Ponadto 8. miejsce wywalczył Jakub Jurosz, 13. 
był Wiktor Pękała, a 16. Przemysław Kuszel, również zawodnicy 
wiślańskiego klubu. Dzień później, 19 lutego, na skoczni w Harra-
chowie oraz trasach biegowych na Polanie Jakuszyckiej rozegrano 
sprint drużynowy juniorów młodszych (Junior B) w kombinacji nor-
weskiej. Tą rywalizację na 3. pozycji zawody ukończyła drużyna Ślą-
ska w składzie: Przemysław Kuszel (WSS Wisła) oraz Mateusz Dyrcz 
(Olimpijczyk Gilowice). Tego samego dnia, w ramach XXII OOM 
rozegrano również drużynowy konkurs skoków narciarskich, w któ-
rym triumfował zespół WSS Wisła w składzie: Jakub Jurosz, Bartosz 
Czyż i Paweł Wąsek. Natomiast 20 lutego rozegrano ostatni konkurs 
indywidualny w ramach OOM, w którym bezapelacyjne zwycięstwo 
odniósł Paweł Wąsek. Na podium stanął także Bartosz Czyż, który 
zajął 3. miejsce. Ponadto 5. był Jakub Jurosz, 14. Wiktor Pękała, a 16. 
Przemysław Kuszel.

• W dniach 20–21 lutego w amerykańskim Iron Mountain rozegrano 
dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. 
Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła), zajmował w zawodach 27. i 30. 
miejsce. Wygrywali reprezentant USA Michael Glasder i Austriak 
Florian Altenburger.

• Jakub Glajcar wygrał drugie w tym roku zawody szóstej edycji Pa-
newnickiego Biegu Dzika, rozegrane 21 lutego. Przypomnijmy, że 
biegacz z Wisły triumfował także w styczniowej edycji tej imprezy. 
W drugiej edycji biegu nieźle zaprezentował się również drugi wiśla-
nin Radosław Troszok, który ukończył rywalizację na 11. pozycji.

• Łukasz Podżorski (WSS Wisła) zajął 23. miejsce w indywidualnym 
konkursie skoków narciarskich rozegranym w rumuńskiej miejsco-
wości Râşnov w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie 
klasycznym. Złoty medal w zawodach rozegranych 23 lutego wywal-
czył Niemiec David Siegel.

• Reprezentacja Polski w składzie: Joanna Szwab (KS Chochołów), Łu-
kasz Podżorski (WSS Wisła), Kinga Rajda (SS–R LZS Sokół Szczyrk) 
i Przemysław Kantyka (LKS Klimczok Bystra) zajęła 11. miejsce w 
konkursie drużyn mieszanych w skokach narciarskich, który rozegrano 
24 lutego w rumuńskiej miejscowości Râşnov w ramach Mistrzostw 
Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym. Zwyciężyła reprezentacja 
Słowenii. Zaraz potem rozegrano konkurs drużynowy panów, w któ-
rym reprezentacja Polski w składzie: Łukasz Podżorski (WSS Wisła), 
Krzysztof Leja (AZS Zakopane), Dominik Kastelik (SS–R LZS Sokół 
Szczyrk) i Przemysław Kantyka (LKS Klimczok Bystra) wywalczyła 
7. lokatę, tracąc do zwycięskiej ekipy Niemiec ponad sto punktów.

• 26 lutego na stoku Stożka w Wiśle odbyła się kolejna edycja Pucharu 
Stożka w narciarstwie alpejskim, będąca zarazem eliminacją Mistrzostw 
Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. W poszczególnych kate-
goriach wiekowych triumfowali: Magdalena Blaszke–Kasperska z Za-
brza, Monika Szafran–Rasiewicz z Józefosława, ex–equo Alicja Pilch z 
Wisły i Aleksandra Libera–Cichy z Istebnej, Jadwiga Gołda z Żywca, 
Krzysztof Kania z Ustronia, Bartłomiej Ptak z Zakopanego, Krzysztof 
Wsół z Wrocławia, Tadeusz Bąk z Bierunia oraz Marian Soboński z 
Gliwic. Na podium w kategorii mężczyzn w wieku 18–35 lat znalazł 
się także Borys Madejczyk z Wisły, który był 3.

• Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) zajął 17. miejsce w jednoseryjnym 
konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który odbył 
się 27 lutego w niemieckim Brotterode. Zwyciężył Bartłomiej Kłusek 
(LKS Klimczok Bystra). Dzień później zawody odwołano.           (luki)
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Trzecia edycja zawodów Lotos Cup 2016, rozegrana w dniach 
5–6 lutego w Szczyrku, była niezwykle udana dla reprezentantów 
Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego Wisła. Nasi zawodnicy 
każdego dnia triumfowali w czterech z ośmiu kategorii wiekowych.

W pierwszym dniu rywalizacji na najwyższym stopniu po-
dium stanęli Paulina Cieślar (Młodziczki), Tomasz Pilch (Junior 
C), Łukasz Podżorski (Junior A) i Tomasz Byrt (Senior). Miejsce 
na podium wywalczyli także Kacper Juroszek (Junior C) i Artur 
Kukuła (Senior), którzy uplasowali się na 3. pozycji.

Juroszek (WSS Wisła) – 495, 5. Mateusz Małyjurek (WSS Wisła) 
– 318, 12. Szymon Jojko (WSS Wisła) – 163;

Juniorzy D (rocznik 2002–2003): 1. Jan Habdas (Klimczok 
Bystra) – 680, 2. Adam Niźnik (Wisła Zakopane) – 660, 3. Wiktor 
Fickowski (Sokół Szczyrk) – 455, 8. Marcin Małyjurek (WSS Wi-
sła) – 248, 9. Miłosz Krzempek (WSS Wisła) – 214, 14. Arkadiusz 
Jojko (WSS Wisła) – 143, 28. Piotr Cieślar (WSS Wisła) – 22, 31. 
Adrian Wawrzacz (WSS Wisła) – 14;

Juniorzy E (rocznik 2004 i młodsi): 1. Jan Rzadkosz (Wisła 
Zakopane) – 620, 2. Wiktor Szozda (WSS Wisła) – 541, 3. Ma-
teusz Chraścina (Olimpia Goleszów) – 466, 7. Wojciech Troszok 
(WSS Wisła) – 299, 9. Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła) – 258, 
25. Wojciech Cieślar (WSS Wisła) – 52, 27. Jakub Wisełka (WSS 
Wisła) – 49, 32. Tadeusz De Mulder (WSS Wisła) – 26, 37. Jakub 
Cieślar (WSS Wisła) – 1;

Młodziczki (rocznik 2002 i młodsze): 1. Paulina Cieślar (WSS 
Wisła) – 780, 2. Sabina Król (AZS Zakopane) – 660, 3. Róża 
Pawlikowska (AZS Zakopane) – 480, 6. Wiktoria Kieresnowska 
(WSS Wisła) – 160.

Tuż po zakończeniu rywalizacji na skoczni zmagania w za-
wodach LOTOS Cup przeniosły się na trasy Kubalonki, gdzie w 
trzecim konkursie kombinacji norweskiej walczyli dwuboiści. 
Spośród reprezentantów WSS Wisła na podium znalazł się tylko 
Marcin Małyjurek (Junior D). Natomiast 14 lutego, również na 
trasach Istebnej–Kubalonki, odbyły się czwarte, finałowe zawody 
LOTOS Cup 2016 w kombinacji norweskiej. Tym razem w kate-
gorii Junior C 3. miejsce wywalczył Mateusz Małyjurek.

Klasyfikacja końcowa LOTOS Cup w kombinacji norweskiej 
wygląda następująco:

Junior C (rocznik 2000–2001): 1. Piotr Kudzia (Klimczok By-
stra) – 400 pkt., 2. Mateusz Małyjurek (WSS Wisła) – 270, 3. Ma-
ciej Zborowski (KS Chochołów) – 245, 8. Szymon Jojko (WSS 
Wisła) – 128, 12. Kacper Juroszek (WSS Wisła) – 26;

LOTOS CUP 2016 ZAKOŃCZONY

W drugim dniu zmagań, ponownie na najwyższym stopniu po-
dium w swoich kategoriach wiekowych stawali: Łukasz Podżor-
ski, Tomasz Pilch i Paulina Cieślar. Czwarty triumf na konto WSS 
Wisła zapisał tym razem Wiktor Szozda, który wygrał konkurs w 
grupie Junior E. Poza triumfatorami kategorii na podium stanął 
jeszcze Tomasz Byrt, który był 3. wśród Seniorów. Ze względu 
na złe warunki pogodowe w trzeciej edycji tegorocznego LOTOS 
Cup 2016 nie rozegrano kombinacji norweskiej.

Cały cykl zakończył się w dniach 12–14 lutego. W pierwszym 
dniu rywalizacji na kompleksie skoczni Szczyrk Skalite rozegrano 
konkurs skoków. Spośród zawodników WSS Wisła w swoich ka-
tegoriach zwyciężali; Paulina Cieślar (Młodziczki), Tomasz Pilch 
(Junior C), Paweł Wąsek (Junior B), Łukasz Podżorski (Junior 
A) oraz Tomasz Byrt (Senior). Na „pudle” stawali również Artur 
Kukuła (2. miejsce w Seniorach), Bartosz Czyż (3. w Junior B) i 
Kacper Juroszek (3. w Junior C).

13 lutego rozegrany został finałowy konkurs skoków narciar-
skich LOTOS Cup 2016. Tym razem w gronie triumfatorów zna-
leźli się: Paulina Cieślar (Młodziczki) i Tomasz Pilch (Junior C), 
z kolei na drugim stopniu podium stawali Kacper Juroszek (Junior 
C) i Paweł Wąsek (Junior B).

Klasyfikacja końcowa LOTOS CUP w skokach narciarskich 
wygląda następująco:

Seniorzy: 1. Adam Ruda (ZTS Zakucie Zagórz) – 465 pkt., 2. 
Artur Kukuła (WSS Wisła) – 440, 3. Andrzej Zapotoczny (AZS 
Zakopane) – 390, 4. Tomasz Byrt (WSS Wisła) – 336, 15. Alek-
sander Zniszczoł – 100; 

Juniorzy A (rocznik 1996–1997): 1. Łukasz Podżorski – 600, 
2. Krzysztof Leja (AZS Zakopane) – 560, 3. Paweł Gut (Poroniec 
Poronin) – 350; 

Juniorzy B (rocznik 1998–1999): 1. Dominik Kastelik (Sokół 
Szczyrk) – 580, 2. Paweł Wąsek (WSS Wisła) – 520, 3. Dawid 
Jarząbek (Wisła Zakopane) – 500, 5. Bartosz Czyż (WSS Wisła) – 
351, 7. Jakub Jurosz (WSS Wisła) – 296, 19. Wiktor Pękała (WSS 
Wisła) – 107, 20. Przemysław Kuszel – 98; 

Juniorzy C (rocznik 2000–2001): 1. Tomasz Pilch (WSS Wi-
sła) – 780, 2. Kacper Stosel (AZS Zakopane) – 600, 3. Kacper 

Junior D (rocznik 2002–2003): 1. Mateusz Jarosz (Wisła Za-
kopane) – 400, 2. Bartłomiej Klimowski (Olimpijczyk Gilowi-
ce) – 320, 3. Marcin Małyjurek (WSS Wisła) – 201, 14. Miłosz 
Krzempek (WSS Wisła) – 74, 21. Adrian Wawrzacz (WSS Wisła) 
– 27, 22. Arkadiusz Jojko (WSS Wisła) – 18, 23. Piotr Cieślar 
(WSS Wisła) – 12;

Junior E (rocznik 2004 i młodsi): 1. Jan Rzadkosz (Wisła Za-
kopane) – 360, 2. Kacper Jarząbek (Wisła Zakopane) – 300, 3. Jan 
Cudzich (Poroniec Poronin) – 290, 9. Jakub Cieślar (WSS Wisła) 
– 86, 11. Wojciech Troszok (WSS Wisła) – 80, 13. Wiktor Szozda 
(WSS Wisła) – 79, 14. Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła) – 77. 

(luki)

fot
. A

lic
ja 

Ko
sm

an
/P

ZN

fot
. A

lic
ja 

Ko
sm

an
/P

ZN



echo WISŁY  27

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

KONIEC SEZONU KOSZYKAREK
6 lutego w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 

zespół ISSiR Wisła rozegrał kolejny ligowy mecz. Tym razem prze-
ciwniczkami podopiecznych Daniela Arsenicza i Przemysława Ku-
rzoka był zespół AZS Politechnika Częstochowa. Nasza drużyna 
dzielnie walczyła z rywalkami. Do przerwy wiślanki prowadziły 7 
punktami, a po trzeciej części gry ciągle miały 5 oczek zapasu. Nie-
stety o nieszczęśliwej porażce naszych dziewczyn zadecydowała 
ostatnia kwarta, przegrana 8:23. To sprawiło, że to częstochowianki 
wywiozły komplet punktów z Wisły.

ISSiR Wisła – AZS Politechnika Częstochowa 52:62 (15:11, 
18:15, 11:13, 8:23) Zagrały (punkty): Beata Szarzec (16), Marcelina 
Strządała (13), Justyna Brańka (13), Agata Tomala (3), Stefania Se-
niow (2), Justyna Pilch (2), Daria Caputa (2), Katarzyna Raszka (1), 
Karolina Podżorska.

13 lutego, w meczu wyjazdowym, koszykarki ISSiR Wisła wy-
soko przegrały z rezerwami Wisły Can–Pack Kraków 31:102. Takie 
porażki są bardzo bolesne, ale też dają doświadczenie, które będzie 
procentować w przyszłości.

Wisła II Can–Pack Kraków – ISSiR Wisła 31:102 (25:5, 
18:14, 33:9, 26:3) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (15), Da-
ria Caputa (8), Agata Tomala (3), Justyna Pilch (3), Stefania Seniow 
(2), Justyna Brańka, Ewa Szarzec, Gabriela Kosek, Karolina Podżor-
ska, Paulina Heczko.

20 lutego w meczu przed własną publicznością koszykarki ISSiR 
Wisła rozegrały kolejny ligowy mecz, w którym ich rywalkami była 
ekipa wicelidera tabeli – Chrobry Basket Głuchołazy. Niestety nasz 
zespół, mimo ambitnej postawy, musiał uznać wyższość przeciwni-
czek z Dolnego Śląska, przegrywając 52:73.

ISSiR Wisła – Chrobry Basket Głuchołazy 52:73 (10:25, 
11:15, 18:14, 13:19) Zagrały (punkty): Beata Szarzec (19), Marceli-
na Strządała (13), Daria Caputa (11), Justyna Pilch (7), Agata Tomala 
(2), Stefania Seniow, Katarzyna Raszka, Aleksandra Suszka, Gabrie-
la Kosek, Karolina Podżorska.

Ostatni mecz w sezonie nasz zespół rozegrał 27 lutego. W sali 
gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków koszykarki ISSiR 
Wisła zakończyły rozgrywki w efektownym stylu, pokonując Ikara 
Niepołomice 77:40.

ISSiR Wisła – MTS Ikar Niepołomice 77:40 (25:11, 18:12, 
13:3, 21:14) Zagrały (punkty): Beata Szarzec (23), Justyna Pilch (9), 
Marcelina Strządała (8), Daria Caputa (8), Agata Tomala (7), Karo-
lina Podżorska (6), Aleksandra Suszka (5), Justyna Brańka (5), Ste-
fania Seniow (4), Katarzyna Raszka (2), Gabriela Kosek, Katarzyna 
Wałęska

W sezonie 2015/16 koszykarki z Wisły w II lidze zajęły 8. lo-
katę, gromadząc na swoim koncie 23 punkty w 18 meczach. Nasze 
dziewczyny odniosły 5 zwycięstw i 13 porażek. Bilans punktowy to 
962:1210.           (luki)

Sukces UKS Centrum
13 lutego w Mysłowicach odbyły się Mistrzostwa Polski Mło-

dzieżowców w Jujitsu.  Podczas imprezy bardzo dobrze zaprezen-
towali się juniorzy UKS Centrum Wisła. Tomasz Legierski zajął 5. 
miejsce w mocno obsadzonej kategorii 69 kg, a Jeremiasz Bujok zdo-
był brązowy medal w kategorii 77 kg. 

Zawody były sprawdzianem przed Mistrzostwami Polski Junio-
rów, które odbędą się w kwietniu, a podopieczni trenera Jakuba Ma-
tusznego pokazali na co ich stać zmagając się ze starszymi i bardziej 
doświadczonymi przeciwnikami.         (luki)

Gimnazjalistki z Wisły  
Mistrzyniami Powiatu!

12 lutego w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 
w Wiśle odbyły się mistrzostwa szkół gimnazjalnych powiatu cie-
szyńskiego w koszykówce dziewcząt. W turnieju wzięły udział repre-
zentacje Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, Gimnazjum nr 1 w Skoczowie 
i Gimnazjum nr 1 w Wiśle.

Drużyna gospodyń, prowadzona przez trenera Marcina Kotowicza, 
w pierwszym meczu pewnie pokonała drużynę ze Skoczowa 60:28. 
Drugi pojedynek stoczyły ze sobą zawodniczki ze Skoczowa i Cieszyna 
(skoczowianki wygrały 40:16). W ostatnim mecz turnieju reprezentant-
ki wiślańskiego Gimnazjum ponownie odniosły efektowne zwycięstwo, 
pokonując drużynę z Cieszyna 52:11. Nasza drużyna obroniła tytuł mi-
strzowski wywalczony w zeszłorocznym turnieju i kolejny raz będzie 
reprezentowała powiat cieszyński w następnych etapach rozgrywek.

Zespół Gimnazjum nr 1 w Wiśle zagrałw składzie: Gabriela Ko-
sek (kapitan), Katarzyna Raszka, Martyna Szalbót, Ewelina Heczko, 
Sandra Tatara, Joanna Roman, Sylwia Cieślar, Marta Cieślar, Maja 
Szalbot, Małgorzata Colosenco, Katarzyna Cieślar, Natalia Cieślar.

Marcin Kotowicz
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ROZMAITOŚCI KRONIKA POLICYJNA

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
13 marca (niedziela) – Puchar Soszowa w narciarstwie alpej-

skim – ON Soszów
14 marca (poniedziałek) – V Konkurs Gwarowy im. Marii 

Pilch – Muzeum Beskidzkie
18 marca (piątek) – Wernisaż wystawy pisanek i prac świą-

tecznych oraz konkurs na wielkanocne wypieki – Wiślańskie Cen-
trum Kultury

19 marca (sobota) – Bieg po Nowe Życie – Plac Hoffa
19 marca (sobota) – Puchar Stożka dla dzieci i młodzieży  

w slalomie gigancie – ON Stożek
19 marca (sobota) – XIII Międzynarodowy Rajd Narciarsko–

Pieszy „Ku Źródłom Wisły” – Wisła i okolice
29 marca (wtorek) – Spotkanie grupy dyskusyjnej – Miejska 

Biblioteka Publiczna
1 kwietnia (piątek) – Wernisaż wystawy „Hanka Działa” – Wi-

ślańskie Centrum Kultury
1–2 kwietnia (piątek–sobota) – II Turniej Tenisa Stołowego  

o Puchar Burmistrza Miasta Wisła – OS PZSN „Start”

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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– W dniach 1–3 lutego z samochodu ciężarowego zapar-
kowanego przy ul. Kolejowej, skradziono dwa akumulatory 
o wartości ok. 1000 złotych. Szkodę poniósł właściciel firmy 
transportowej.

– 2 lutego na ul. Jawornik policjanci zatrzymali do kontro-
li samochód marki Citroen, którym podróżował nietrzeźwy 
turysta. Badanie alkomatem wykazało, że ma ponad 2 promile 
alkoholu w wydychanym powietrzu.

– 14 lutego na ul. Wyzwolenia skradziono odśnieżarkę o 
wartości ok. 1500 złotych. Stratę poniósł mieszkaniec Wisły.

– Tego samego dnia na jednym ze stoków narciarskich w 
Wiśle doszło do zderzenia dwóch narciarzy. W wyniku wy-
padku jedna osoba została odwieziona do szpitala z urazem 
kręgosłupa. Zajście wyjaśnia policja.

– 29 lutego na ul. 1 Maja wpadł kierowca z Wisły, który 
prowadził VW Jetta na „podwójnym gazie”. Delikwent miał 
ok. 1,5 promila alkoholu w organizmie.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski


