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To było wspaniałe wydarzenie, które na długo zostanie w 
pamięci wiślan i turystów. Dożynki jak zwykle przyciągnęły 

do centrum naszego miasta tłumy. Było kolorowo i wesoło.  
Więcej o dożynkowym świętowaniu przeczytacie na str. 14–15.

GÓRALE PODZIĘKOWALI ZA PLONY
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Odznaczeni za wsparcie dla Wisły i Ostojićeva
24 września w w Belgradzie odbył się premierowy pokaz 

filmu dokumentalnego pt. „Ciągle tu jesteśmy”, który opo-
wiada historię mieszkańców Ostojićeva. Pokaz był okazją do 
wręczenia przez burmistrza Wisły Tomasza Bujoka Medali im. 
Bogumiła Hoffa – Zasłużony dla Miasta Wisła.

Odznaczenie otrzymał historyk Dušan Drljača, autor wielu 
prac naukowych nt. społeczności Ostojićeva oraz Paweł Soko-
łowski, Konsul RP w Belgradzie. – Panie Konsulu, mieszkańcy 
Ostojićeva przez cały czas są przez Pana otaczani niesamowitą 
opieką i wyrozumiałością. Również współpraca z władzami 
miasta Wisła przez wiele lat była w naszej ocenie na bardzo 
wysokim poziomie. Panie Profesorze, Pana publikacje i ba-
dania na pewno przyczyniły się do obudzenia w wiślanach w 

Ostojićevie poczucia wspólnoty – mówił Tomasz Bujok pod-
czas wręczania medali.

W wydarzeniu gospodarzowi Wisły towarzyszyli sekretarz 
miasta Sylwester Foltyn, przewodniczący Rady Miasta Wisła 
Janusz Podżorski i kierownik Referatu Organizacyjnego Urzę-
du Miasta Tadeusz Chmiel oraz twórcy filmu: Andrzej Drobik, 
Angelika Donczew i Adam Donczew.

Z kolei 25 września pokaz filmu odbył się właśnie w 
Ostojićevie. Film „Ciągle tu jesteśmy” jest pełnometrażo-
wym dokumentem, opowiadającym historię mieszkańców wsi 
Ostojićevo w Autonomicznej Prowincji Wojvodina w Serbii, 
do której w XIX w. wyemigrowała grupa mieszkańców be-
skidzkiego miasta Wisła. Film opowiada losy potomków wi-
ślańskich osadników, pokazuje tradycję i życie codzienne w 
Ostojićevie oraz zadaje pytania na temat przyszłości tej nie-
zwykłej społeczności.
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

nusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.  
Zapraszamy!

We wrześniu Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się na-
stępującymi tematami:

– informacja z poszczególnych placówek Niepublicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej mieszczących się na terenie miasta 
Wisła z planów rozwoju w kolejnych latach, oraz profilaktyki an-
tygrypowej dla seniorów Miasta Wisła,

– wnioski do budżetu na 2020 rok,
– stan przygotowania placówek oświatowych do roku szkolne-

go (objazd placówek),
– zapoznanie się z propozycjami na kandydatów do Nagrody 

im. Jana Bujaka,
– opiniowanie wniosków o Laur Srebrnej Cieszynianki,
– raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej,
– zapoznanie się z działalnością Kół Łowieckich działających 

na terenie miasta – gospodarka, sprawy odszkodowań,
– wizytacja realizowanych wybranych inwestycji gminnych,
– kontrola stanu prawnego dróg – odcinków dodanych w roku 

2018 nie będące drogami publicznymi: boczny odcinek ulicy 
Głębce (do „domu Leśnika”), boczny odcinek ulicy Głębce („do 
Sigły”) oraz końcowy (w prawo) odcinek ulicy Rastoki.

Sesja Rady Miasta odbyła się 12 września, a jej głównymi te-
matami były: przyznanie Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebr-
na Cieszynianka” Panu Andrzejowi Niedobie (jednogłośnie) oraz 
zapoznanie z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta 
Wisła za I półrocze 2019 roku, o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz o przebiegu planów finansowych sa-
morządowych instytucji kultury (jednogłośnie).

Podczas obrad podjęto następujące uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 

(13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2019 (13 „za”, 1 

„wstrzymujący się”),
– zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2019 (13 „za”, 1 

„wstrzymujący się”),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 paździer-

nika 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek 
opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w dro-
dze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso w opłacie miejscowej (14 „za” – jednogłośnie),

– w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządu Osiedla nr 1 w 
Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła 
własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3916/59 po-
łożonej w Wiśle (11 „za”, 3 „wstrzymujące się”),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wi-
sła własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1853/11  
w Wiśle (jednogłośnie),

Z prac Rady Miasta Wisła
– w sprawie zmiany treści Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, stanowiące-
go załącznik do uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia 2018 
roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (jednogłośnie),

– w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego 
„Aglomeracja Beskidzka” z siedzibą w Bielsku–Białej (9 „za”, 4 
„wstrzymujące się”, 1 „przeciw”),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 26 mar-
ca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy oraz innych składników wynagrodzenia (11 „za”, 3 
„wstrzymujące się”),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 
2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 
związku z realizacją przedsięwzięcia „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Wiśle – etap I” (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa w celu 
wspólnej realizacji pn: Rowerem przez Beskidy – etap I (13 „za”, 1 
„wstrzymujący się”),

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 28 maja 2019 
roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie odpowiedzi na wniosek z dnia 10 lipca 2019 roku 
dotyczącego wyznaczenia dodatkowych punktów zlewnych ścieków 
(jednogłośnie),

– w sprawie odpowiedzi na petycję z dnia 25 czerwca 2019 
roku dotyczącą zrezygnowania z używania jednorazowego plasti-
ku oraz rozpoczęcia akcji edukacyjnej dotyczącej tego problemu 
(jednogłośnie),

– w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 13 czerwca 
2019 roku w sprawie udzielenia ulg w podatkach (jednogłośnie),

– w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 roku na 
działanie Burmistrza Miasta Wisła dotyczącej zawierania umów na 
usługę prowadzenia audytu wewnętrznego (jednogłośnie).

Podczas obrad Burmistrz Miasta Tomasz Bujok udzielał odpo-
wiedzi na zgłoszone zapytania a Radni przekazywali komunikaty i 
informacje.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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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!

REMONT DW 941
Przypominamy, iż wszystkie bieżące informacje na temat 

planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 znaleźć 

można na stronie internetowej: https://przebudowadrogiwoje-

wodzkiej941–wisla.pl/utrudnienia/
Informacje przetargowe oraz zakres zaplanowanych prac 

na stronie: http://www.bip–slaskie.pl/zdwkatowice/zamowie-

nie/1536223480 
Zachęcamy do systematycznego śledzenia stron i zapozna-

nia się z postępami prac.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego funk-

cjonariusze Straży Miejskiej wraz z dzielnicowymi Komisa-
riatu Policji w Wiśle przeprowadzili szereg prelekcji w przed-
szkolach, oraz klasach I–III szkół podstawowych. 

Działania prowadzone w ramach akcji „Bezpieczna droga 
do szkoły” mają na celu upowszechnianie wśród dzieci zacho-
wań i nawyków, umożliwiających uniknięcia różnorodnych 
zagrożeń na jakie mogą być narażone w drodze do szkoły, w 
szkole, w domu czy na podwórku. Wszystkie dzieci otrzymały 
odblaski a dodatkowo pierwszoklasiści otrzymali książeczki 
edukacyjne. Przy tej okazji dzieci naocznie mogły potwierdzić 
fakt, o którym nadal zapominamy, tj. nie tylko widzieć, ale i 
być widocznym dla innych.

W czasie spotkań część dzieci otwarcie przyznaje, że jest 
przywożona do miejsca zajęć szkolnych z pominięciem obo-

wiązujących zasad. Brakuje fotelika 
– podkładki, nie są zapinane pasy bez-
pieczeństwa, zarówno u dziecka, jak i 
kierowcy. Poza oczywistym zagroże-
niem jakie powoduje to zaniechanie, 
przypominam, iż kierowca odpowiada  
również karnie:

– brak zapiętych pasów kierowcy – 
mandat 100 zł i 2 pkt. karne,

– brak zapiętych pasów pasażera – 
mandat 100 zł i 4 pkt. karne,

– nieprawidłowe przewożenie 
dziecka – mandat 150 zł i 6 pkt. kar-
nych.

Wraz z nadejściem jesieni przypominamy regularnie 
użytkownikom posesji o właściwym zagospodarowywaniu 
zebranych odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi). Właściciel 
nieruchomości powinien zebrać liście, gałęzie i przekazać je 
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne. Przypomi-
nam, iż spalanie odpadów zielonych jest nielegalne!

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle 
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Spotkanie z uczestnikami  
warsztatów

13 września burmistrz Wisły Tomasz Bujok spotkał się z uczest-
nikami warsztatów aktywizacji zawodowej. Organizatorem pobytu w 
Wiśle była Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z Mikołowa, zaj-
mująca się pomocą i wsparciem osób wykluczonych i zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

Podczas spotkania z uczestnikami gospodarz Wisły przedstawił 
specyfikę wiślańskiego samorządu. Rozmawiano również na temat 
barier architektonicznych w mieście.         Paweł Brągiel

Bezpieczna droga do szkoły
20 września w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle dziel-

nicowy mł. asp. Bogusław Bury, przy wsparciu służb ratowniczych 
wraz z Urzędem Miasta Wisła oraz Wiślańskim Centrum Kultury, 
zorganizował ogólnodostępne spotkanie z dziećmi i młodzieżą szkol-
ną w ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”.

Spotkanie miało charakter pokazowo–szkoleniowy a jego celem 
było pogłębienie wiedzy uczestników i przypomnienie im zasad bez-

piecznego zachowania się na drodze oraz udzielania pierwszej pomo-
cy i postępowania w sytuacji kryzysowej. Prelekcja skierowana była 
przede wszystkim do uczniów chodzących pieszo do szkoły, jednak 
nie zabrakło również ważnych informacji dla rodziców dowożących 
dzieci samochodami. Przeprowadzono symulację wypadku drogowe-
go i przedstawiono zasady wzywania pomocy. Prawidłowe działanie 
na bieżąco omawiane było przez obecnych na miejscu funkcjonariu-
szy policji oraz dowódców pozostałych służb. Pokazano także dzia-
łania strażaków OSP Wisła podczas wydobywania zakleszczonych 
osób z rozbitego samochodu oraz przyjazd i akcję ratunkową z udzia-
łem karetki pogotowia wraz z zespołem ratunkowym.             (WCK)
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WIZYTA GOŚCI ZE STAWISZYNA
W dniach 20–22 września odwiedzili nas przedstawiciele Giny 

Stawiszyn – miasta, z którym Wisła jest partnerem w projekcie „Do-
bre formy i metody promocji sukcesem rozwoju Gminy i Miasta Sta-
wiszyn w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”. 

Wspólnie z gośćmi zobaczyliśmy piękny Ogród Sztuki Janosi-
kArt, gdzie nasz lokalny rzeźbiarz Grzegorz Michałek opowiedział 
o swoich pracach i genezie swojej przygody z tym rzemiosłem. Nie 
mogliśmy nie pokazać bogactwa kulinarnego naszego rejonu, dlatego 
zaprosiliśmy naszych gości do Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki, 
aby tam skosztowali chleba ze smalcem, kapuśnicy, placków z blachy 
oraz skubanych i kołocza wiślańskiego z herbatą z zielin.

Następny dzień rozpoczęliśmy sporą dawką folkloru, ponieważ 
pierwszym punktem naszej trasy było Muzeum Beskidzkie. Nasi 
goście zachwyceni gwarą wiślańską wysłuchali przewodnika i jego 
opowiadań o tym, jak kiedyś żyli i czym się zajmowali mieszkańcy 
Wisły. Potem udaliśmy się na skocznię narciarską im. Adama Mały-
sza, gdzie wyjechaliśmy kolejką na szczyt obiektu i podziwialiśmy 
widok na dolinę Malinki i Centrum. Wieczorem w dolinie Białej Wi-
sełki zorganizowano dla naszych gości kulig. Towarzyszył nam bur-
mistrz Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn i przewod-
niczący Rady Miasta Janusz Podżorski. Po kuligu zatrzymaliśmy się 
w kolybie i zjedliśmy kolację przy akompaniamencie kapeli „Wisła”. 

Trzeci dzień wizyty zaczęliśmy od oglądnięcia inwestycji prowa-
dzonych na terenie naszego miasta, czyli Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej i basenów. Opowiedział o nich sekretarz miasta. Większość z 
naszych gości była w Wiśle po raz pierwszy, ale zachwyceni miastem 
zadeklarowali, że na pewno tu wrócą.

Serdecznie dziękujemy, że włodarze Gminy Stawiszyn zdecydo-
wali, że to akurat nasze miast zostało ich partnerem i że mogliśmy się 
wymienić doświadczeniami.        Magdalena Staszkiewicz
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Wieści z biblioteki 

Biblioteka poleca      
Magdalena Majcher, Jeszcze jeden 

uśmiech, Wydawnictwo Pascal, Bielsko–Biała 2019.
Matki feministki kontra Matki Polki kury domowe. Ekomamy 

w kontrze do klientek McDonald’s. Matki pracujące przeciwko peł-
noetatowym mamom. Kariera czy dziecko? Poród naturalny czy ce-
sarskie cięcie? Pierś czy butelka? Współczesnym kobietom nie żyje 
się lekko. Cztery przyjaciółki: Monika, Karolina, Olga i Agnieszka 
spotykają się w kawiarni dla mam z dziećmi. Każda kocha swoje 
dzieci, każda chce dla nich jak najlepiej i każda ma swoją teorię na 
ich wychowanie, uważając, że jej metody wychowawcze są najlep-
sze i najbardziej skuteczne. Autorka po raz kolejny sięga po temat 
macierzyństwa, aby opowiedzieć ważną historię, poruszyć sprawy 
trudne. Gdy życie dziecka jednej z nich jest zagrożone jednoczą siły 
i robią wszystko, by dziewczynka odzyskała zdrowie. Współczesna 
opowieść o sile miłości, przyjaźni i nadziei. 

Richard P. Feynman, „A co ciebie obchodzi, co myślą inni?”, 
Wydawnictwo Znak Litera Nova, Kraków 2019.

Kontynuacja kultowej książki „Pan raczy żartować, panie Feyn-
man” napisana jest w lekki, zrozumiały dla większości sposób. Autor – 
laureat Nagrody Nobla – opowiada o swoim niezwykłym życiu, wspo-
mina dwie ważne osoby – ojca i żonę, która powtarzała mu tytułowe 
zdanie. W swojej książce genialny fizyk porusza m.in. temat słynnej 
katastrofy promu Challenger, pisze list, w którym dzieli się swoimi 
obserwacjami z Warszawy, opowiada o wizycie u belgijskiej pary kró-
lewskiej. Zebrane w książce historie zaskoczą, rozbawią, udowodnią, 
że nawet najwięksi naukowcy mają doskonałe poczucie humoru, zain-
spirują do odkrywania tajemnic nauki. Warto przeczytać!

Eva Susso, Sto porad dla kłamczuchów, Wydawnictwo Zaka-
marki, Poznań 2019.

O tym, że „kłamstwo ma krótkie nóżki”, każdy z nas na pew-
no mógł się przekonać. Rolf, który pragnie zaimponować Ofelii, tak 
bardzo puszcza wodze fantazji, że zaczyna gubić się w stworzonych 
przez siebie historiach. Na początku wcale nie zamierza kłamać, ale 
kiedy w niekontrolowany sposób przeistacza się w superbohatera ra-
tującego Paryż przed inwazją kosmitów, albo udaje laureata konkursu 
literackiego, coś musi wymknąć się spod kontroli. „Młody” brnie jed-
nak dalej, dodając coraz to nowsze rewelacje. Czy ostatecznie Rolf 
wyplącze się ze swoich kłamstewek i zwróci na siebie uwagę sym-
patii? Polecamy szczególnie młodym czytelnikom, którzy stawiają 
pierwsze kroki w czytaniu. Duża czcionka, ciekawe ilustracje, wartka 
akcja i mnóstwo humoru. Warto przeczytać!       Oprac. MBP w Wiśle

Regionalizm i nowatorstwo
Pierwsza z sześciu zaplanowanych debat organizowanych przez 

cieszyńskie Stowarzyszenie Rotunda odbyła się 5 września w Wiśle. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia wsparła organiza-
cyjnie projekt, którzy uzyskał dofinansowanie z Programu Wielo-
letniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”. Realizowany projekt obejmuje kilka 
miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, w których odbywają się tema-
tyczne debaty z udziałem zaproszonych gości oraz akcja uliczna w 
Cieszynie i koncert międzywojennych szlagierów.

Projekt dotyczy II Rzeczypospolitej na Śląsku Cieszyńskim – 
budowania nowej polskiej państwowości w różnych zakresach życia 
społecznego: kultury i sztuki, polityki, gospodarki, administracji, czy 
w ogóle procesów modernizacji. Pierwsza debata obejmowała temat 
roli kultury ludowej w polityce kulturalnej II Rzeczypospolitej, budo-
waniu nowej polskiej tożsamości i poszukiwaniu stylu narodowego, 
zwłaszcza w sztuce użytkowej i architekturze. Niezwykle ciekawe 
zderzenie kultury ludowej z modernizmem i wielkimi inwestycjami 
międzywojennej Polski w Beskidach, a zwłaszcza w Wiśle prowoku-
je do dziś do dyskusji.

W całym kraju 7 września odbyła się akcja promu-
jąca czytelnictwo i polską literaturę piękną. Narodowe 
Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej zagości-

ło także w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wi-
śle. W tym roku czytano osiem nowel na ósme Narodowe Czytanie.

Biblioteka w Wiśle z tej okazji zorganizowała spacer literacki pt. 
„Śladami autorów nowel”, podczas którego omówione zostały związ-
ki literatów z Wisłą i zaprezentowane fragmenty wybranych do lek-
tury tekstów. Z ośmiu autorów, aż sześciu gościło w Wiśle lub miało 
pośrednie związki z beskidzką miejscowością, m.in. Maria Konopni-
cka, Bolesław Prus i Władysław Stanisław Reymont. Spacer okazał 
się bardzo udanym pomysłem. Pogoda dopisała, a jego uczestnicy 
zaangażowali się w czytanie wybranych fragmentów.

Biblioteka dziękuje członkiniom Wiślańskiej Akademii Aktyw-
nych i pozostałym uczestnikom za czynny udział w akcji i zaprasza 
na kolejne wydarzenia biblioteczne oraz po lektury. Wszystkie nowe-
le są dostępne w zbiorach biblioteki. Zapraszamy!       (drc)

Narodowe Czytanie w Wiśle

W debacie udział wzięli Małgorzata Kiereś – kierownik Muzeum 
Beskidzkiego w Wiśle i znana etnograf, Łukasz Konarzewski – Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków i Przemysław Czernek – historyk 
sztuki, specjalista w zakresie modernizmu. Moderował Zbigniew 
Machej – poeta, dyplomata i działacz kultury. Efektem spotkania 
było wiele ciekawych spostrzeżeń i wniosków, a po jego zakończe-
niu dyskusje jeszcze długo toczyły się w holu biblioteki. Wiślańska 
książnica przy okazji debaty przygotowała wystawę „Beskidy w 
drzeworycie Pawła Stellera” – przedstawiciela ówczesnej sztuki, któ-
rego 45. rocznica śmierci minęła 4 września.        (drc)
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SUKCES GRUPY ŚPIEWACZEJ
Żeńska grupa śpiewacza Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Wisła” zdobyła 2. miejsce w kategorii grup śpiewaczych dorosłych 
podczas IV Konkursu Muzykantów i Spiywoków w Jaworzynce. 
Konkurs odbył się 8 września. Gratulujemy!!!       (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. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu 
Śląskiego (budynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwie-
dzia”). Enklawa budownictwa drewnianego.

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

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

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: Marek Krakowski – „Góra, łunochód, 
człowiek i pies” wystawa fotografii. Dom Zdrojowy – czekoladowa 
figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy stałe Jana Żyrka, Kornela Wilczka, Krystiana Wod-
nioka i Moniki Ślósarczyk. Wystawy czasowe: Barbara Kasza „Bar-
wy Lata”, Anwar Belaaroui „Afrykańskie królowe”.

Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”, ul. 
Ochorowicza 6, czynne w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), 
tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała (m.in.: Salvador Dali, Tomasz 
Sętowski, Zdzisław Beksiński i wielu innych). 

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

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 4A, czynne w 
lipcu i sierpniu codziennie w godz. 10.00–16.00, w maju, czerwcu i 
wrześniu w soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00. Ekspozycja stała.

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

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

Miłość do czytania
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zorganizowała 26 wrześ-

nia Dzień Głośnego Czytania, w ramach którego uczniowie klasy II b 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz najlepsi czytelnicy bibliotek szkol-
nych mogli się spotkać z lektorką – Malwiną Kożurno.

Już na samym początku prowadząca dała popis swych możliwo-
ści, prezentując publiczności humorystyczny fragment z opowiadania 
Renaty Piątkowskiej pt. „Ciekawe, co będzie jutro?”. Odpowiednia 
postawa, modulacja głosu, mimika, poprawna dykcja oraz wspania-
ły kontakt ze słuchaczami pozwoliły wyciągnąć z czytanego tekstu 
maksimum emocji. Później zawodowa lektorka wręczyła nagrody 
laureatom, wśród których znaleźli się: Kamil Domagała, Klaudia 
Żyła, Dawid Szalbót (SP 1 w Wiśle Centrum), Natalia Pilch, Paulina 
Puszyńska, Emil Poljak (SP 2 w Wiśle Czarne), Alicja Brzyska, Eliza 
Cieślar, Julia Cieślar (ZSP nr 2 w Wiśle Malice), Nikola Widła, Lena 
Pączko, Bartosz Pilch (ZSP nr 1 w Wiśle Głębce), Hanna Szarzec, 
Zuzanna Czyż oraz Dorota Niemczyk (SP 5 w Wiśle Jaworniku). 
Następnie wszyscy uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami ćwi-
czyli swój aparat mowy, a wszystko w formie zabawy i wspólnej in-
tegracji. Na zakończenie każdy mógł wypróbować swoje osiągnięcia 
przedstawiając się i czytając głośno fragmenty wiersza.

Dziękujemy wszystkim za udział w warsztatach i gratulujemy 
bibliotekarzom szkolnym i rodzicom, że wspierają i mobilizują swo-
ich podopiecznych do czytania. Cytując Maliwnę Kożurno jesteśmy 
przekonani, że „z młodych pięknie czytających, wyrosną wspaniali, 
wrażliwi dorośli”.          Monika Śliwka

Najmłodsi do biblioteki!
Już są. Tak bardzo wyczekiwane przez Was wyprawki czytel-

nicze w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” właśnie 
dotarły do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Zapraszamy 
wszystkie dzieci w wieku 3–6 lat po odbiór pakietu. 

W wyprawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem for-
my i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także 
Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, 
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytel-

nicze zainteresowania oraz pa-
miątkową przypinką.

W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informa-
cyjna przypomni o nieocenionej 
roli czytania w rozwoju ich dzie-
cka oraz o rozmaitych korzyś-
ciach wynikających z częstego 
odwiedzania biblioteki.

Udział w projekcie jest cał-
kowicie bezpłatny. Dzieci, które 
wzięły udział w pierwszej edycji 
programu również są uprawnione 
do odbioru wyprawki. Serdecz-
nie zapraszamy. Więcej szczegó-
łów znajdziecie na stronie biblio-
teki: biblioteka.wisla.pl.       (drc)
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Jak każdy nauczyciel pozostawiła piętno własnej osobo-
wości na swych uczniach i w środowisku. Ale nie widać tego 
tak wyraźnie jak w niedużych miejskich szkołach. Szkoła po-
wszechna w Wiśle–Czarnem powstała w 1879 roku. 90 lat 
później, w roku 1969, zbudowano nowy, dzisiejszy budynek. 
Dawne centrum Czarnego zalane zostało wodami Białej i Czar-
nej Wisełki spiętrzonymi zaporą ziemną. 

Te dwie październikowe rocznice zbiegają się z jeszcze jed-
ną – smutniejszą. Dwadzieścia pięć lat temu, 13 października 
1994 roku, zmarła długoletnia nauczycielka, kierowniczka a 
potem dyrektor szkoły w Czarnem – Wiesława Buczek. Warto 
wspomnieć o tym tak zasłużonym dla wiślańskiej oświaty pe-
dagogu. Pani Wiesia – jak o niej mówiono, urodziła się 9 wrześ-
nia 1932 roku w Centurii koło Zawiercia. Szkołę podstawową 
ukończyła w Jastrzębiu Zdroju. Po ukończeniu Państwowego 
Liceum Pedagogicznego w Cieszynie w 1951 roku skierowano 
ją do pracy w Wiśle–Równem, tam gdzie kiedyś uczył, miesz-
kał i tworzył znakomity kompozytor Jan Sztwiertnia. Warunki 
pracy były tu bardzo trudne. Nie było drogi, prądu, wody, dale-
ko do sklepu, poczty, do lekarza. Jednak poświęcała się bardzo 
i przepracowała tam trzy lata. W 1954 roku, po przepracowaniu 
tzw. nakazu pracy, przeniesiono ją do Wisły–Czarnego. Z tą 
szkołą związana była przez 36 lat, tak długo, jak pozwalało jej 
zdrowie. Przez 10 lat była nauczycielką, a od 1964 roku dyrek-
torką. Szkoły były w zasadzie dwie. Ta stara, której ślady kryje 
dziś woda i ta nowa, przy ulicy Biała Wisełka.

Zasługi Wiesławy Buczek dla Wisły Czarnego są nie do 
przecenienia. Przede wszystkim patronowała budowie nowej 

WIESŁAWA BUCZEK (1932–1994)
szkoły, spędzając przez czte-
ry lata wiele czasu, najpierw 
na przygotowaniach projektu 
nowej placówki, a potem na 
placu budowy, by powstała 
szkoła jaką chciała mieć. A 
trzeba wiedzieć, że dbała o 
czystość i porządek, mimo że 
stary budynek szkolny był w 
opłakanym stanie. Nie bardzo 
spełniał normy i wymogi po-
trzeb. Szkoła ta słynęła w ca-
łym powiecie cieszyńskim z wzorowej czystości, zajmując w 
konkursach czystości trzy pierwsze miejsca pod rząd. Rzadko 
się zdarza, by dyrektor szkoły był jednocześnie higienistką, ale 
Pani Wiesia wiedziała jak zły jest stan zdrowia góralskich dzie-
ci i problem ten bardzo leżał jej na sercu. Dlatego nawiązała 
kontakt ze Śląską Akademią Medyczną, której pracownicy i 
studenci najpierw prowadzili badania dzieci, a potem z Jej in-
spiracji stworzyli jeden z pierwszych, długoletni, komplekso-
wy program ochrony zdrowia mieszkańców wsi. Za swą dzia-
łalność na tym polu Wiesława Buczek uhonorowana została 
Złotą Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jak rzadko kto umiała mobilizować młodzież do nauki. 
To właśnie w okresie jej działalności bardzo wielu uczniów z 
Czarnego kontynuowało naukę w szkołach średnich i na stu-
diach. Ich losem interesowała się do końca, póki nie zostali le-
karzami, dyrektorami, pilotami i inżynierami. Na wymienienie 
wszystkich zasług tych wielkich i tych całkiem małych, co tyl-
ko uśmiech na buzi dziecka wywoływały, nie starcza miejsca. 
Dość powiedzieć, że w latach 1954–1990 nic ważnego w Czar-
nym nie mogło się bez Niej odbyć. Współpracowała z Komite-
tem Rodzicielskim, z Samorządem Uczniowskim, z Nadleśni-
ctwem, z najstarszą wylęgarnią pstrąga w Europie. Jako biolog 
pracę dyplomową poświęciła tej placówce. Za wzorową pracę 
pedagogiczną została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a 
za całokształt działalności Rada Państwa nadała Wiesławie Bu-
czek Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Była osobą kochającą dzieci, rozumiała potrzeby dziecka. 
Jej cechą było sprawiedliwe ocenianie, za co była szczególnie 
lubiana. Dużą wagę przywiązywała do wychowania patriotycz-
nego. Razem z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim 
szkoła zdobyła sztandar. Na emeryturę przeszła w 1984 roku, 
ale pracowała jeszcze do 1990 roku. Potem choroba na to nie 
pozwalała. „O ludziach dobrych nie mów, że umierają” mó-
wili starożytni Rzymianie, dlatego i Pani Wiesia nie wszystka 
umarła. Zostawiła setkom młodych ludzi swoją osobowość, 
swą dobroć, życzliwość, uśmiech i swoje serce. Nauczyła mi-
łości do ludzi, przyrody, ziemi, wiślańskich gór i lasów. Na 
życzenie rodziny męża spoczęła na Cmentarzu Komunalnym 
w Ustroniu. W naszej pamięci została zawsze zafrasowana, ale 
uśmiechnięta, bo wciąż trzeba było robić i zrobić. Była po pro-
stu nauczycielką „Siłaczką” i to jest pomnik, co od spiżu twar-
dszy. Wśród odwiedzających miejsce jej spoczynku są często 
jej wychowankowie, byli uczniowie i uczennice.

(Hugo)
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

WIEŚCI Z GŁĘBIEC
Z okazji Dnia Przedszkolaka, który przypada na 20 września, 

dzieci z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 wybrały się na wy-
cieczkę. Przedszkolaki z obu zerówek pojechały do Centrum Paster-
skiego w Koniakowie. Celem wyjazdu było zapoznanie się z tematy-
ką gospodarki pasterskiej. 

Na początku przedszkolaki odwiedziły zagrodę, gdzie mieszka-
ją owce oraz kozy. Można było dotknąć oraz nakarmić zwierzęta, 
co dla wszystkich było nie lada atrakcją. Następnie dzieci udały się 
na warsztaty. Poznały tam, jak wygląda codzienne życie pasterzy na 
hali. Prelekcja o mleku i serach również cieszyła się wielkim zain-
teresowaniem, szczególnie podczas degustacji pysznych serków. 
Przedszkolaki obejrzały wiele sprzętów używanych przez pasterzy, 

XXVIII Rajd Szkoły  
do Źródeł Wisły

20 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czar-
nem wraz z wychowawcami ruszyli na górskie szlaki, by wziąć udział 
w tradycyjnym rajdzie turystycznym. W tym roku meta rajdu zosta-
ła ustanowiona na Rastocznem, a uczniowie zdobywali ten szczyt w 
dwóch grupach. 

Starsi wyruszyli spod szkoły doliną Białej Wisełki na Równe, 
gdzie poznali historię działającej tam niegdyś szkoły podstawowej. 
Później udali się w dalszą drogę stokówką, która doprowadziła całą 
grupę do celu. Młodsze dzieci z kolei podróżowały doliną Białej Wi-
sełki na wozie i tylko fragment szlaku pokonały na własnych nogach, 
tak by trasa nie przerosła ich możliwości. Obie grupy spotkały się na 
mecie, gdzie na wszystkich czekał posiłek – gorąca herbata, kiełbaski 
z grilla, drożdżówki i owoce. Po posiłku dzieci miały czas na zabawy 
integracyjne na świeżym powietrzu. Po podsumowaniu rajdu wszy-
scy udali się w drogę powrotną.

między innymi: instrumenty pasterskie, tradycyjne drewniane naczy-
nia pasterskie do wyrobu serów oraz dzwonki dla owiec. Kolejnym 
punktem wycieczki było oglądanie pokazu obróbki wełny na starych 
sprzętach. Pokaz kończył się aktywnością przedszkolaków podczas 
wyklejania owieczki oraz samodzielnego wykonania pomponu i ko-
kardki, które każdy mógł zabrać do domu na pamiątkę. Na zakończe-
nie dzieci otrzymały jeszcze drewniane zwierzątko oraz książeczkę z 
kolorowankami i zadaniami od pani prowadzącej warsztaty. Wyjazd 
przedszkolaków do Centrum Pasterskiego był bardzo udany oraz 
owocny w nowe doświadczenia. 

Dla najmłodszych przedszkolaków z Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 1 Dzień Przedszkolaka także obfitował w wiele atrakcji. 
Były zabawy i gry z wykorzystaniem Magicznego Dywanu, śpiewy 
i tańce przy ich ulubionych melodiach. Każdy otrzymał pamiątkowy 
medal, który dzieci z dumą pokazywały swoim najbliższym. Wrze-
sień dla naszych 3 i 4–latków jest miesiącem poznawania nowych 
kolegów, adaptacji w przedszkolu oraz nauki pierwszych przedszkol-
nych piosenek oraz wierszyków. O wielu naszych sukcesach, cieka-
wych zajęciach i imprezach informujemy na naszej facebookowej 
stronie Przedszkola nr 1 w Wiśle Głębcach. Serdecznie zachęcamy 
do odwiedzin! Judyta Łuka

Cieszymy się, że w tym roku odbył się już 28. rajd szkolny, pod-
czas którego dzieci mogły poznawać swoją okolicę, spędzać czas na 
łonie przyrody i dobrze się bawić w gronie rówieśników.

Alicja Pieszka
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Integracja wiślańskiego 
Liceum

Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w 
Wiśle spotkała się 20 września na corocznym rajdzie integra-
cyjnym, połączonym z akcją sprzątania beskidzkich szlaków. 
W tym roku do naszego grona przyjęliśmy uczniów pięciu klas 
pierwszych, które zaprezentowały krótki program, a samorząd 
szkolny przygotował dla nich zabawy. Spotkanie całej społecz-
ności szkolnej pod zaporą w Wiśle, słoneczna pogoda, pyszne 
kiełbaski i oscypki z grilla pozostaną dla nas miłym wspomnie-
niem tego dnia.                   E. Śliwka

Nowy rok szkolny w SP5
Nowy rok szkolny 2019/2020 Szkoła Podstawowa nr 5 w Ja-

worniku zainaugurowała w odnowionych salach lekcyjnych. W 
sierpniu w placówce trwały remonty. Dzięki zaangażowaniu dyrek-
tor Katarzyny Czyż, rodziców i wychowawców pomalowano cztery 
klasy i zbudowano ściankę, stwarzając salę dla klasy czwartej. Ser-
decznie dziękujemy Radzie Rodziców, a zwłaszcza Adamowi Fran-
cowi za jego osobiste zaangażowanie i pracę przy malowaniu oraz 
budowaniu ścianki. Dziękujemy jego pomocnikom: Agnieszce Tro-
szok, Joannie Spyrze, Adamowi Szarcowi, Joannie Kaczorowskiej–
Krzok, Janinie Podżorskiej, Marcie i Piotrowi Pilchom, Marii Dro-
bisz–Masny, Tomaszowi Ćwiertni, Karinie i Patrykowi Kościelnym 

Rozpoczęcie roku szkolnego  
w wiślańskim liceum

Rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. P. Stalmacha w Wiśle przebiegało tym razem w 
szczególnie uroczystej atmosferze, gdyż do naszego grona 
przyjęliśmy pięć klas pierwszych. 2 września mieliśmy moż-
liwość poznać nowych uczniów, którzy rozpoczęli naukę w 
klasach o profilach: biologiczno–chemicznym, humanistycz-
nym i sportowym.

oraz uczniom – Emilowi Francowi i Semirowi Ramadanowi, a także 
naszym paniom z obsługi i konserwatorowi. Dziękujemy Włady-
sławowi Kobieluszowi za przekazaną farbę i Szymonowi Pilchowi 
oraz właścicielom firmy DREW–LECH za dar w postaci drewna na 
konstrukcję ścianki! Dzięki pracy tych osób będziemy się uczyć w 
czystych i przyjemnych salach.

Maria Drobisz–Masny, Halina Raszka

W trakcie uroczystej akademii, która odbyła się w goś-
cinnych progach Domu Zborowego, przywitaliśmy wśród nas 
także nowych nauczycieli i pracowników szkoły. Dyrektor 
Joanna Sobczyk zachęcała w trakcie swojego przemówienia 
do sumiennej nauki i pracy, a przedstawiciele klasy drugiej 
życzyli wszystkim udanego roku szkolnego.

Elżbieta Śliwka
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Wernisaż wystawy fotografii 
Milana Motyki

13 września w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury 
odbył się wernisaż wystawy fotografii dotyczących pszczelar-
stwa autorstwa Milana Motyki.

Milan Motyka mieszka w Beskidzie Śląskim, w miejsco-
wości Mosty koło Jabłonkowa. Jest absolwentem technikum 
leśniczego i od 38 lat pracuje w swoim zawodzie. Fotografo-
waniem zajmuje się od lat młodzieńczych, jednak dopiero kie-
dy zaczął fotografować pszczoły, zwrócono na niego uwagę. 
W latach 1994–96 studiował na Konserwatorium fotograficz-
nym w Ostrawie – kierunek fotografia artystyczna. Lata 2006–
08 to czas studium zaocznego w Technikum pszczelarskim w 
Pszczelej Woli. Hoduje pszczoły od 12 lat i jest właścicielem 
4 pasiek w górzystych rejonach Beskidów. Artysta jest człon-
kiem klubu fotografików Fotoklub Jablunkov. Prywatnie Mi-
lan Motyka jest szczęśliwym mężem (żona Šarka jest nauczy-
cielką) i ojcem synów Pawła, Štěpana, Tomaše i Vitka.

Wystawa prac Milana Motyki, ukazująca w niewiarygod-
ny, artystyczny sposób życie pszczół i pszczelarzy, trwała do 
2 października. (WCK)

DNI TRZEŹWOŚCI
W Wiśle od wielu lat odbywają się „Dni Trzeźwości”. 

Spotkania dla osób z problemem alkoholowym odbywają się w 
sali remizy OSP Wisła Centrum na Oazie.

W dniach 13–15 września odbyła się kolejna edycja „Dni 
Trzeźwości”. W tym wydarzeniu bierze udział około 140 osób. 
Chrześcijańska Fundacja Elim, która jest organizatorem spot-
kań, gwarantuje ich uczestnikom wyżywienie, a dla wielu z nich 
także nocleg, dlatego do Wisły przyjeżdżają alkoholicy spoza 
naszego miasta. Przez wieloletnią pracę ponad 100 osób uzależ-
nionych od alkoholu żyje w trzeźwości, w tym kilku mieszkań-
ców Wisły. Mottem tej służby jest werset z Pisma Św. Ew. Jana 
8,36 „JEŚLI WAS SYN WYSWOBODZI PRAWDZIWIE 
WOLNYMI BĘDZIECIE”. Wykładowcy to pastorzy różnych 
kościołów oraz byli alkoholicy, którzy wyszli z nałogu.

Chrześcijańska Fundacja Elim od lat pokazuje biblijną 
drogę wyjścia z alkoholu. Następne Dni Trzeźwości odbędą 
się w dniach 25–27 października w remisie OSP Wisła Can-
trum na Oazie.

Paweł Szarzec – Prezes Fundacji

BESKIDZKI FESTIWAL 
PODRÓŻNIKÓW

– Zrobiliśmy to razem! I Beskidzki Festiwal Podróżników już 
za nami. I wiecie co? Będzie kontynuacja tej przygody! – zapowia-
dają organizatorzy tego niezwykłego wydarzenia. W dniach 14–15 
września w Wiśle sporo się działo i mówiło w temacie turystyki i 
podróżowania.

I Beskidzki Festiwal Podróżników odbył się w Amfiteatrze im. 
Stanisława Hadyny oraz w Base Camp Istebna. W pierwszej części 
festiwalu w Wiśle jego uczestnicy mogli wysłuchać mnóstwa cieka-
wych prelekcji oraz pokazów. Artur Jackowski, Dawid Siódmiak, 
Krzysztof Kaczorowski wraz z Wiślańską Sekcją Kendo Genryoku, 
Magdalena Dzienna, Marek Dragosz i Waldek Malina opowiedzie-
li o swoich egzotycznych przygodach podczas podróży w najdalsze 
zakątki świata. Prezentacji kendoków towarzyszył pokaz szermierki 
japońskiej w wykonaniu członków sekcji. Ponadto swój niezwykły 
projekt zaprezentowała ekipa SLIDE Challenge – The highest water-
falls in the world reprezentowana przez Dariusza Pachuta i Dimitrija 

Wikę. Nie zabrakło także dobrej muzyki na żywo w wykonaniu SeBa 
Promyk i Misiasty. Stworzono także Strefę Młodych Odkrywców. W 
niej była okazja m.in. wziąć udział w warsztatach handmade (ma-
ski brazylijskie, wachlarze hiszpańskie, pióropusze indiańskie, bęb-
ny afrykańskie, itp.), usypać i pomalować kontynenty (interaktywna 
mapa świata), zatańczyć tańce orientu czy spróbować swych sił w 
orientalnej gimnastyce z chustami. Drugiego dnia zabawy impreza 
przeniosła się do Istebnej. Tam odbyła się drużynowa gra terenowa, 
turniej strzelecki i Slide Challenge. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Mieczysław Szczu-
rek – starosta cieszyński i Tomasz Bujok – burmistrz Wisły. Imprezę 
organizacyjnie mocno wspierali pracownicy Wiślańskiego Centrum 
Kultury, na czele z dyrektor Katarzyną Czyż–Kaźmierczak oraz 
Gminnego Ośrodkowa Kultury w Istebnej z dyrektor Elżbietą Le-
gierską–Niewiadomską. Patronami medialnymi festiwalu byli: TVP3 
Katowice, redakcjaBB, Beskidlive.pl, Radio Istebna, InfoBeskidy.eu, 
Radio eM 107,6 Fm, portal OX i slaskie.travel.       (luki)
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Spełnione marzenie
Woda puszczona w ruch, koło się rozpędza, porusza wał, na 

nim odbijają się stępory, które równomiernie uderzają we włożo-
ny w stępę, przygotowany u tkocza materiał, utkany z wełny oraz 
lnu. Dalej poddawany jest on procesowi folowania, spilśniania. 

Tak najkrócej można opisać spełnione marzenie o zbudowaniu 
w Enklawie Budownictwa Drewnianego przy Muzuem Beskidz-
kim w Wiśle folusza, nazywanego u Górali Śląskich wałchą albo 
walkownią. Zbudowanie folusza było możliwe dzięki zrealizowa-
nemu kolejnego projektu, który tym razem zatytułowany został 
„W poszukiwaniu piękna w kulturze Górali śląskich – poszerzenie 
oferty kulturalnej pogranicza polsko–czeskiego”. 

Na tą uroczystość przybyli zacni goście: Mieczysław Szczu-
rek – starosta Powiatu Cieszyńskiego, Andrzej Molin – radny Sej-
miku Województwa Śląskiego, wiślanie, przyjaciele wiślańskiej 
placówki, ludzie kultury z sąsiednich miejscowości, Istebnej, 
Brennej, Katowic, pasjonaci. W atmosferze wielkiej radości do-
konano otwarcia folusza, który działa i miarowo uderza w płótno. 
Zapraszam wszystkich do zwiedzenia nowego obiektu w wiślań-
skim muzeum i zobaczenia, że warto mieć marzenia, bo naprawdę 
się spełniają.

Przy moście był jakby staw ze zastawionej wody z rzeki. Od 
niego szły trzy młynówki jedna na młyn, druga na piłę, trzecia 
na walkownię. Walkownia to była szopa, wisiał tam kocieł z cie-
płą wodą, kurzyło się  jak tej wody nalał do żłobów. Od poleni 
opadały na przemian cztery tłoki i ubijały to sukno w żłobach. 
Gazda to polewał i potem wybierał to gęste. Z Istebnej przyno-
sili całe stosy sukna. Leżało to w wielkiej izbie na pryczy. Sukna 
czarne, białe i w kratę, na deki– czyli koce dla koni. Czakacze 
czakali aż sukno bedzie gotowe, popijali gorzałkę, niekiedy i w 
nocy brali mokre na wozy i wieźli końmi do domu… opowieść 
82–letniej Marii Cieślar z Wisły zanotowała M. Pilch, Wisła na-
szych przodków s. 24.

Podstawowe elementy folusza to: 
Stępa – podłużna jodłowa kłoda, silnie osadzona na ziemi, 

ustawiona równolegle do wału. Posiada dwa łukowe wydrążone 
zagłębienia z przegrodami. Każdemu z nich odpowiada jedna para 
stęporów bijących w odpowiednio ułożone sukno, które na prze-
mian polewane jest zimną i ciepłą wodą.

Drewniany wał – osadzony jest na bukowych łożyskach, za-
opatrzony w zęby, zakończony drewnianym lub żelaznym czo-
pem. Umożliwia podnoszenie na przemian dwóch ciężkich dębo-
wych stęporów, które opadały na stępę. Jest połączony z kołem 
wodnym na zewnątrz budynku.

Folusz nazywany u Górali Śląskich wałchą albo walkownią 
to drewniany budynek konstrukcji belkowej z dwuspadowym 
dachem. W budynku tym znajdowało się urządzenie, służące do 
spilśniania czyli ubijania, filcowania wełny owczej celem otrzy-
mania sukna, które stanowiło podstawę codziennej i świątecznej 
odzieży. Pozwolenie na budowę folusza otrzymywał wójt, które-
mu ówczesna władza nadawała prawo wodne, a więc możliwość 
korzystania z napędowej siły wodnej. Budowano go zawsze w 
bezpośredniej bliskości większego potoka lub rzeki, od której 
specjalnie wykonanym bocznym odpływem, tzw. młynówką do-
prowadzano wodę do zrobionego stawu, z którego puszczano ją 
bezpośrednio na młyn, piłę oraz walkownię.

Stępory – rodzaj ciężkich drewnianych, dębowych stęporów, 
które osadzone są na długich ramionach, zawieszone i zaklinowa-
ne na drewnianej belce. Ich nasady zakończone są wgłębieniami 
wykonanymi w drzewie gruszkowym lub jaworowym.

Koło wodne – osadzone na wale znajduje się na zewnątrz bu-
dynku, na które naprowadzana jest drewnianym korytem woda 
jako jego siła napędowa. Spływająca z przykopy na koło napędo-
we woda obraca wał, ten zaś kręcąc się wprawia w ruch stępory 
za pomocą ramion.

Drewniane kadzie z paleniskami – przeznaczone do grzania 
wody znajdują się w wnętrzu budynku folusza.

Proces folowania: tkaninę utkaną na krosnach w kadzi prze-
sypywało się popiołem z drzewa bukowego i zalewano ją letnią 
wodą, dodając do niej sody, po czym podwyższano temperaturę 
wody w kotłach. Następnie puszczano koło wodne w ruch, a tym 
samym i drewniany wał, na którym umieszczone były drewniane 
występki (zęby) zahaczające o stępory. Podnoszące się na prze-
mian stępory odhaczały się siłą swego ciężaru spadały do stępy 
w jej dolną bliższą część wydrążeń zbijając ułożoną w niej utka-
ną tkaninę, którą polewa się na przemian gorącą i zimną wodą. 
Leżące tam sukno przesuwa się w tył, a pod stępory dostaje się 
sukno nasuwające się z tyłu wydrążenia. W procesie tym tkani-
na  zagęszczała się i spilśniała. Po folowaniu sukno jeszcze się 
rozprostowuje. Należność za jego folowanie uiszczano zazwyczaj 
powstałym gotowym materiałem.

Ciekawostka: utkane na warsztacie tkackim sukno wkładano 
do kadzi, do której najczęściej wchodziło 80 kóp sukna. 1 kopa to 
60 miar, czyli do kadzi wchodziło 4 800 miar  utkanego płótna. 1 
miara to były 22 cale, a więc stanowiło to 105 600 cali. Jako, że 
jeden cal to 2 cm 54. Folując sukno przez 24 godziny (jedna doba) 
przerabiano 30 m utkanej na krosnach tkaniny, z której powstawa-
ło 8 siąg, czyli ok. 16 metrów, tak więc 80 kóp sukna do folowania 
stanowiło 2 682 m, z którego ostatecznie otrzymano 1430 metrów 
0,5 cm, co  spilśniono w ciągu około 89 dni i 4 godzin.

Małgorzata Kiereś
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Sto lat profesora Hadyny
Z okazji przypadającej 25 września 100. rocznicy urodzin profe-

sora Stanisława Hadyny przedstawiciele Urzędu Miasta Wisła złożyli 
kwiaty na jego grobie na cmentarzu ewangelickim „na Groniczku”. 
Również uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Frydka odwiedzili w 
tym dniu grób swojego patrona.

Stanisław Hadyna urodził się 25 września 1919 r. na Zaolziu, 
lecz jego przodkowie pochodzili z Wisły. Po zakończeniu II wojny 
światowej pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Wiśle, później 
był kierownikiem Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Cieszynie. W 1953 r. zorganizował Państwowy Zespół 
Pieśni i Tańca „Śląsk” z siedzibą w koszęcińskim zamku. Zespołem 
kierował w latach 1953–1968. Formalnie funkcję kierownika arty-
stycznego pełnił do 1973 r. Na stoku góry Bukowej w Wiśle miał 
dom, do którego chętnie wracał po trudach artystycznych wojaży. 
Zmarł 1 stycznia 1999 r. Został pochowany na starym cmentarzu 
ewangelickim „na Groniczku” w Wiśle. Pośmiertnie otrzymał ho-
norowe obywatelstwo miasta Wisła. Jego imieniem nazwany został 
wiślański amfiteatr w Parku Kopczyńskiego, gdzie postać profesora 
wykonana z brązu przycupnęła na widowni na jednym z krzesełek i 
śledzi wszystko, co przez cały rok dzieje się na scenie...

Przypominamy, że rok 2019 został ogłoszony „Rokiem Stanisła-
wa Hadyny”, który decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego obcho-
dzony jest w naszym regionie.         Paweł Brągiel

26 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniego-
nia miał miejsce przepiękny koncert wspomnieniowy. Zorganizowa-
ny został z okazji 100. rocznicy urodzin Stanisława Hadyny.

Na scenie pojawiły się trzy chóry, które wykonały utwory wiel-
kiego śląskiego kompozytora tj.: Chór Ewangelicki z Wisły Centrum 
pod dyrekcją Elżbiety Szajtauer („Krzyż na rozstajach” – Stanisław 
Hadyna, „Gwiezdna pieśń” – arr. Stanisław Hadyna z solo w wyko-
naniu Agnieszki Szarzec i „Starzyk” – arr. Stanisław Hadyna do słów 
Zdzisława Pyzika w wykonaniu chóru męskiego), Estrada Ludowa 

„Czantoria” pod dyrekcją Danuty Zoń–Ciuk („Nie chodź koło róży” 
– arr. Wojciech Kilar z repertuaru ZPiT „Śląsk”, „Ondraszek” – Sta-
nisław Hadyna z solo w wykonaniu Aleksandry Sikory i „Hej tam w 
dolinie” – arr. Stanisław Hadyna z solo Marii Kiecoń) oraz Wiślański 
Zespół Kameralny WZK pod dyrekcją Agnieszki Szarzec z akompa-
niamentem Elżbiety Szajtauer („Szumi Dolina” – arr. Jan Sztwiertnia 
z repertuaru ZPiT „Śląsk”, „Słoneczko Wyszło” – arr. Kamil Polak 
z repertuaru ZPiT „Śląsk” na motywach melodii ludowej, „Przedświt 
– arr. Stanisław Hadyna do słów Kazimierza Szemiota i „Karolinka” 
– arr. Stanisław Hadyna z adaptacją słów ludowych Zdzisława Pyzika 
z repertuaru ZPiT „Śląsk”).

Muzyczne wspomnienie o Stanisławie Hadynie

Rok 2019 został uznany przez Zarząd Województwa Śląskiego 
Rokiem Stanisława Hadyny. Dlatego też Wiślański Zespół Kame-
ralny wspólnie z mieszkańcami Wisły i turystami uczcił pamięć 
tego wybitnego kompozytora podczas koncertu. Zebrana publicz-
ność żywo reagowała na znane utwory i wspólnie z chórami śpie-
wała te najbardziej popularne, takie jak „Starzyk” czy „Karolinka”. 
Koncert poprowadził Maciej Russek a wydarzenie zostało dofinan-
sowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, 
które pozyskał Wiślański Zespół Kameralny, działający przy Wi-
ślańskim Centrum Kultury. Organizatorami koncertu byli: Wiślański 
Zespół Kameralny, Wiślańskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Jana Śniegonia.                   (WCK)
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Wiślańskie Dożynki już za nami! Wisła pięknie podziękowała 
za plony, a tegorocznym, dwudniowym uroczystościom towarzy-
szyło sporo atrakcji. Widzowie mogli obejrzeć barwny korowód, 
posłuchać koncertów w amfiteatrze i wziąć udział w warsztatach 
„Park z tradycją”.

Dożynki rozpoczął piękny korowód, który przeszedł ulicami 
Wisły po raz kolejny zachwycając tłumnie zgromadzonych wi-
dzów. Oczywiście najważniejsi byli gazdowie dożynek – Andrzej 
i Małgorzata Pilch z Jawornika, ale wszystkie wozy, które po-
jawiły się w centrum miasta, wyglądały bardzo efektownie. Nie 
zabrakło też wystawy królików, która od ośmiu lat cieszy się nie-
słabnącą popularnością. 

WIŚLAŃSKIE DOŻYNKI

Koncerty w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny także przy-
niosły mnóstwo emocji. W pierwszym dniu na scenie zagrali lau-
reaci festiwalu piosenki młodzieżowej „Nasza Szansa” Milena 
Kopeć i Magdalena Mynarska ze studia VoicePless z Pszczyny, 
Vołosi i inoRos, a drugiego dnia zobaczyliśmy charyzmatyczną 
piosenkarkę z Podhala – Megitza. Oprócz tego nie zabrakło wy-
stępów zespołów regionalnych. Publiczność w amfiteatrze mogła 
także podziwiać piękny obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu 
Regionalnego „Wisła” i wysłuchać kapeli „Borowiczka” i zespołu 
„Wisła plus”. – Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ko-
rowodzie i obrzędach dożynkowych. Po raz kolejny mieszkańcy 
Wisły udowodnili, że tradycja jest dla nich niezmiennie ważna – 
mówił Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Imprezą towarzyszącą tegorocznych dożynek był „Park z Tra-
dycją – by uchronić od zapomnienia” w Parku Kopczyńskiego. 
Podczas warsztatów mogliśmy dowiedzieć się jak zrobić masło, 
jak krążać kapustę, upiec chleb, czy zrobić własną, ekologiczną 
mąkę. Byli też wiślańscy bacowie, którzy pokazywali, jak zrobić 
tradycyjny i świeży ser owczy. „Park z Tradycją” udało się zrea-
lizować dzięki projektowi złożonemu przez Wiślańskie Centrum 
Kultury do Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 
„Etno Polska 2019”.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom i partnerom, bez 
których nie udałoby się zorganizować tego wydarzenia. W szcze-
gólności Radnym, Zarządom Osiedli oraz osobom fizycznym za-
angażowanym w organizację Dożynek. 

Sponsorzy i Partnerzy: Cukiernia U Janeczki, Cukiernia Wi-
ślanka, Piekarnia U Troszoka, Piekarnia nr 1, Hurtownia warzyw 
i owoców Justyna Kędzior, Gospodarstwo Pasieczne Tadeusz 
Branc, Miody Beskidzkie Buchalik, Nadleśnictwo Wisła, Firma 
Małgorzata, Firma Dana, Toorank, Zakłady Mięsne Jur–Gast, 
Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Istebna, DW Beskidy, Centrum 
Ogrodnicze Katarzynka, Ice Cafe i Wiślański Ogród, Kwiaciarnia 
Azalia, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Zabawki Pilch.

Patronaty medialne nad wydarzeniem objęli: Infobeskidy.eu, 
OX.PL, beskidzka24.pl, vifi.pl, Radio CCM, Radio Fest, Głos 
Ziemi Cieszyńskiej i Echo Wisły.

Andrzej Drobik/WCK
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Warsztaty „Park z tradycją”
Wiślańskie Centrum Kultury kończy realizację projektu „Park z 

tradycją – by uchronić od zapomnienia”. Jednym z głównych elemen-
tów projektu były warsztaty, które odbyły się podczas wiślańskich 
dożynek w Parku Kopczyńskiego. Podczas warsztatów mieszkańcy i 
turyści mogli dowiedzieć się jak zrobić masło, krążać kapustę, upiec 
chleb, czy zrobić własną, ekologiczną mąkę.

Byli też wiślańscy bacowie, którzy pokazywali, jak zrobić tradycyj-
ny i świeży ser owczy oraz kowale, którzy zaprezentowali, jak dawniej 
wytwarzało się narzędzia. Co ważne, w ramach projektu, na deskach wi-
ślańskiego amfiteatru wystąpiły też zespoły Vołosi i Megitza. – Przede 
wszystkim cieszymy się, że udało się obudzić niesamowity potencjał, 

którzy noszą nasi twórcy, 
tym bardziej, że warsztatom 
towarzyszyła świetna ener-
gia i pozytywne emocje. 
„Park z tradycją” to nowość, 

która przyciągnęła zarówno mieszkańców jak i turystów, a zarazem 
utwierdziła nas w przekonaniu, że wszelkiego rodzaju warsztaty i poka-
zywanie naszej tradycji jest bardzo ważne – mówi Katarzyna Czyż–Kaź-
mierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury.

Park z Tradycją zrealizowano dzięki projektowi złożonemu 
przez Wiślańskie Centrum Kultury w ramach programu „Etno Polska 
2019” Narodowego Centrum Kultury.     (WCK)
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Nadeszła jesień a wraz z nią koniec sezonu letniego dla Wiślań-
skiego Centrum Kultury. Intensywny czas koncertów i imprez już za 
nami, a październik to z kolei czas warsztatów w Domu Kultury oraz 
planowania i organizacji działań na następny rok. 

Warsztaty dla każdego
Od początku października w Domu Kultury, prowadzonym przez 

Wiślańskie Centrum Kultury, rozpoczęły się warsztaty. W tym roku 
oferta jest bardzo szeroka, od zajęć zespołu „Mała Wisła”, przez ta-
niec współczesny, warsztaty szycia, zajęcia plastyczne, teatralne, aż 
po warsztaty z projektowania oraz spotkania przeznaczone przede 
wszystkim dla seniorów. 

– Zależało nam na tym, żeby oferta warsztatów była jak najbar-
dziej zróżnicowana, oczywiście na miarę naszych możliwości loka-
lowych. Wszystkie zajęcia, oprócz warsztatów teatralnych, odbywają 
się w Domu Kultury przy placu Hoffa. Coś dla siebie znajdą zarówno 
najmłodsi jak i seniorzy – mówi Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dy-
rektor Wiślańskiego Centrum Kultury. 

Warsztaty teatralne grupy „Twarzą w twarz”, dzięki przychol-
ności dyrektor Gabrieli Polok–Otawy, odbywają się w sali Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum. Na większośc zajęć można 
się zresztą jeszcze zapisać. Więcej informacji można otrzymać pod 
numerem 602 177 262 lub mailowo: kultura@wisla.pl. Ciekawą no-
wością tegorocznego rozkładu zajęć, są „Warsztaty na paluszkach”, 
podczas których własnoręcznie, przy pomocy włóczki i własnych 
palców, można stworzyć m.in. biżuterię, szalik, podkładkę czy pa-
sek. Te zajęcia przeznaczone są głównie dla seniorów, a jak tłumaczą 
organizatorzy, świetnie rozwijają sprawność oraz wyobraźnię. Także 
warsztat kreatny „Design oczami młodzieży” to nowość w tegorocz-
nym rozkładzie zajęć w Domu Kultury. Dzięki warsztatom na pew-
no inaczej spojrzymy na otaczający nas świat i dowiemy się, jak w 
życiu codziennym wykorzystać tak trudne pojęcia, jak typografia i 
infografika. 

Jesień w Wiślańskim Centrum Kultury
Przygotowania do przyszłego sezonu
Jesień to także czas planowania i przygotowania do następnego 

sezonu letniego. W tym roku Wiślańskie Centrum Kultury będzie 
chciało dowiedzieć się, jakie imprezy mieszkańcy Wisły i turyści 
oceniali najlepiej, żeby dostosować wymagania widzów do planów i 
możliwości organizacyjnych WCK. – Chcemy zapytać, które impre-
zy są najlepiej oceniane przez widzów, które szczególnie się spodo-
bały, które momenty zapadły im w tym roku w pamięci. Wszystko po 
to, żeby w przyszłym roku plan imprez był jeszcze bardziej dostoso-
wany do oczekiwań widzów – mówi Katarzyna Czyż–Kaźmierczak. 

Jeszcze w październiku na profilu Wiślańskiego Centrum Kultury 
na portalu Facebook oraz na stronie miasta pojawi się ankieta, którą 
będzie można wypełnić drogą elektroniczną. Ankiety w wersji papie-
rowej będą także dostępne w siedzibie WCK. Krótka ankieta pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie, jakiej oferty kulturalnej w Wiśle oczekują 
mieskańcy i turyści. – Co więcej, poprosimy także o wpisanie nazw 
zespołów, które chcieliby Państwo usłyszeć podczas przyszłego se-
zonu w Wiśle. Z pojawiających się najczęściej propozycji będziemy 
mogli wybrać zespół, który zaprosimy do naszego amfiteatru podczas 
jednej z przyszłorocznych imprez – mówi dyrektor WCK. 

Wyniki ankiet poznamy jesz-
cze w tym roku. W ten sposób 
Wiślanskie Centrum Kultury bę-
dzie mogło lepiej przygotować 
się do organizacji przyszłorocz-
nego sezonu. Gwiazdę, którą 
wybiorą mieszkańcy, poznamy 
z kolei na początku przyszłego 
roku i na pewno będzie to jedna 
z pierwszych wiadomości, która 
naświetli nam kulturalne plany na 
lato 2020 roku w Wiśle.    (WCK) 
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W RYTMIE CZARDASZA
26 lipca Zespół Regionalny „Wisła Plus” został zaproszo-

ny na koncert do węgierskiej miejscowości Tarnalelesz. Wśród 
rodzimej publiczności nie zabrakło gości z Niemiec, Francji, 
Słowacji czy Włoch.

Występ zachwycił zarówno mieszkańców jak i turystów. 
Tańce i śpiew podobały się wszystkim, a zespół doczekał się 
gromkich oklasków. Program pobytu na Węgrzech był nie-
zmiernie bogaty. Mogliśmy przede wszystkim podziwiać 
piękne miejsca, a do nich niewątpliwie należy urokliwe je-
zioro Cisańskie i ekocentrum z największym w Europie 
akwarium ryb słodkowodnych w miejscowości Poroszlo. 
Rejs niewielką łodzią wśród labiryntów 
z trzciny i nenufarów to niezapomniane 
przeżycie. Największe wrażenie zrobiło 
na nas akwarium, które przypomina tunel 
– nad głowami pływają tam gigantyczne 
ryby w ponad 700 tysiącach litrów wody. 
Na zakończenie naszej podróży dotarli-
śmy w okolice Egeru – do Doliny Pięknej 
Pani. Nie obyło się również bez degu-
stacji słodkości słynnej marki Stuhmer. 
Dla wszystkich członków zespołu był to 
niezapomniany czas pełen przygód i wra-
żeń. Wróciliśmy z przepysznymi słodkoś-

ciami, prawdziwie węgierskim winem, setkami zdjęć i mnó-
stwem pozytywnych wrażeń.

Z kolei 31 sierpnia daliśmy kolejny występ, tym razem w odle-
głych od Wisły o 100 km Zbrosławicach. Tegoroczne święto gmi-
ny Zbrosławice – Dramatalia 2019 odbywały się pod hasłem „Na 
styku tradycji z nowoczesnością”. Na scenie wystąpiły zespoły re-
prezentujące różne gatunki muzyczne. Członkowie naszego zespo-
łu dali z siebie wszystko tym bardziej, że występowaliśmy wśród 
takich gwiazd jak C–Bool czy Frele. Po raz kolejny udało nam się 
zachwycić zgromadzoną publiczność. Praca oraz zaangażowanie 
wszystkich członków zespołu w rozwój pozwalają na dalszą dzia-
łalność Zespołu Regionalnego „Wisła Plus”. Mamy nadzieję, że 
jeszcze niejednokrotnie reprezentować będziemy nasz region nie 
tylko w kraju ale także poza jego granicami.     Zespół Wisła Plus

WYCIECZKA OSIEDLOWA
15 września odbyła się wycieczka osiedlowa na Baranią 

Górę. Uczestnicy spotkali się na parkingu dolnej stacji kolei 
linowej na Cieńków o godzinie 9:00 a następnie wjechali na 
Cieńków Niżny. Po zrobieniu wspólnego zdjęcia grupa ruszyła 
żółtym szlakiem przez Cieńków Postrzedni i Wyśni na Gawlasi 
Groń, skąd zielonym szlakiem udała się na Magurkę Wiślań-
ską i dalej na sam szczyt Baraniej Góry na wysokość 1220 m 
n.p.m. Z wieży widokowej oraz podczas marszu, towarzyszy-
ła uczestnikom wycieczki przepiękna panorama a ze szczytu 
bez trudu można było rozpoznać Tatry Zachodnie, Beskid Ży-
wiecki, Mały czy pasmo Małej Fatry na Słowacji. Na szczycie 
zrobiono pamiątkowe zdjęcie, tutaj również dołączyła grupa 
pokonująca trasę od strony Czarnej Wisełki na rowerach. Po 

zejściu do schroniska na Polanie Przysłop uczestnicy miło spę-
dzili czas przy wspólnym ognisku i pieczeniu kiełbasek. Wy-
cieczka zakończyła się na przełęczy Szarcula, skąd o godzinie 
18:00 busik zawiózł uczestników na miejsce zbiórki.

Łącznie uczestnicy pokonali ok. 22 km. W wycieczce bra-
ły udział 33 osoby w wieku od 4 lat. Gratulujemy wszystkim 
małym i dużym turystom pokonania tak wymagającej trasy. 
Trudy wycieczki wynagrodziła wspaniała pogoda i zapierające 
dech w piersiach widoki. bardzo dziękuję członkom Zarządu 
Osiedla nr 7 Nowa Osada za pomoc i wsparcie podczas organi-
zowania wycieczki. Bardzo dziękujemy naszemu sponsorowi 
– Kolei Linowej Nowa Osada za transport.

Iwona Boś – Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osadafot
. Z

ar
zą

d O
sie

dla
 nr

 7

fot
. Z

ar
zą

d O
sie

dla
 nr

 7
fot

. W
isł

a P
lus



echo WISŁY  19

KRONIKA POLICYJNA
REKLAMA • OGŁOSZENIA

– 30 sierpnia na ul. 1 Maja wiślańscy policjanci zatrzymali miesz-
kańca Wisły, który prowadził samochód marki BMW, pomimo cof-
niętych przez sąd uprawnień.

– 30 sierpnia na ul. Nowej w ręce funkcjonariuszy wpadł wiśla-
nin, poszukiwany przez władze w celu odbycia kary w więzieniu.

– 31 sierpnia włamano się do lokalu gastronomicznego, zlokali-
zowanego przy ul. Wyzwolenia. Łupem złodzieja padł alkohol i… 
dwie piły spalinowe. Straty oszacowano na kwotę 6000 złotych.

– 5 września na ul. Lipowej zastopowano nietrzeźwego miesz-
kańca Wisły, który jechał VW Passatem, mając prawie dwa promile 
alkoholu w organizmie.

– Jeszcze „lepszy” wynik osiągnął mieszkaniec naszego miasta 
10 września. Wsiadł na rower, mając prawie trzy promile alkoholu 
we krwi a następnie jechał ul. Czarne, co nie umknęło uwadze wi-
ślańskich funkcjonariuszy.

– 15 września na os. Skolnity złodzieje weszli do lokalu gastro-
nomicznego, z którego „buchnęli” artykuły spożywcze, alkohol i… 
telewizor. Straty wyniosły 3000 złotych.

We współpracy z Tomaszem Domagałą, komendantem KP Wisła
opracował Łukasz Bielski

PODOLOGIA
SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP

Gabinet oferuje kompleksową pielęgnację stóp 
zdrowych, jak i zmienionych chorobowo.

Do naszych usług zalicza się pomoc z zakresu:
–  usuwanie modzeli, odcisków i zrogowaceń  

na stopach,
–  leczenie pękających pięt,
–  korekcja wrastających paznokci,
–  prawidłowe skracanie, ścienienie, oszlifowanie 

paznokci,
–  oczyszczanie paznokci grzybiczych + badanie 

mykologiczne,
–  pielęgnacja stopy cukrzycowej i inne.

PRZYCHODNIA REJONOWA NZOZ „DZIECHCINKA”
UL. WYZWOLENIA 60D, 43–460 WISŁA
GABINET PRYWATNY TEL.: 510 502 604

Wizyta członków Uralskiej 
Asocjacji Turystyki

6 września mieliśmy przyjemność gościć grupę członków Ural-
skiej Asocjacji Turystyki, którzy tworząc nowy produkt turystyczny 
chcieli zobaczyć atrakcje naszego miasta.

Zwiedzanie zaczęliśmy od Rezydencji Prezydenta RP – Zamek w 
Wiśle, który zrobił wielkie wrażenie na gościach. Widok z tarasu Za-
mku Dolnego na zaporę i jezioro Czerniańskie został przez każdego 
sfotografowany, a w międzyczasie trwały rozmowy o walorach tury-

stycznych Wisły przy przepysznym serniku i kawie. Po zwiedzeniu 
Zamku Górnego pojechaliśmy na skocznię w Malince, aby ze szczytu 
wieży podziwiać widok na całą dolinę. W tym miejscu opowiedzieli-
śmy o sukcesach patrona skoczni, czyli Adama Małysza, oraz o moż-
liwościach jakie daje taki obiekt sportowy zarówno dla mieszkańców 
jak i turystów. Następnie udaliśmy się na tradycyjny wiślański obiad. 
W menu znalazła się kapuśnica, placki z blachy z wyrzoskami, pla-
cki szkubane, a na deser – kołocz z serem oraz herbata z zielin. Tak 
ugoszczeni zostaliśmy w restauracji, która znajduję na szlaku kuli-
narnym Śląskie Smaki, czyli w Chacie Olimpijczyka Jasia i Helenki. 

Dzień bez samochodu
20 września w zaprzyjaźnionym Jabłonkowie odbył się „Evro-

pesky Tyden Mobility”, czyli dzień bez samochodu. Impreza zorga-
nizowana jest w ramach wspólnego programu „Jabłonków – Wisła 
– razem możemy więcej”, gdzie partnerem projektu jest Wiślańskie 
Centrum Kultury (WCK).

Miasto Wisła reprezentowała 7–osobowa grupa Wiślańskiego 
Koła Cyklistów „Góral” oraz kapela „Borowiczka”, która wystąpiła 
w ramach programu imprezy. Dodatkowo WCK zorganizowało na 
terenie Jabłonkowa wystawę retro rowerów z kolekcji Wojciecha 
Mszycy.        (WCK)

Po posiłku spacerkiem po Bulwarze Księżycowym wzdłuż Wisły 
udaliśmy się do centrum. Usiedliśmy na widowni amfiteatru i wysłu-
chaliśmy krótkiej prelekcji na temat mikroregionu Śląska Cieszyń-
skiego, o którym opowiedział nam Bogdan Kasperek, dyrektor biura 
Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Wręczy-
liśmy też naszym gościom pakiety gadżetów i informatorów związa-
nych z miastem oraz regionem. W centrum opowiedzieliśmy również 
o skoczniach i sukcesach małych skoczków, o Adamie Małyszu i 
reszcie znanych sportowców, których nazwiska zostały umieszczo-
ne w Alei Gwiazd Sportu. Nie mogliśmy też pominąć historii niedź-
wiadka na kuli, który jest oficjalną maskotką miasta. Następnie dep-
takiem przeszliśmy na świeżo wyremontowany dworzec kolejowy i 
tam pożegnaliśmy naszych gości. Mamy nadzieję, że Wisłę zapamię-
tają na długo i będą ją polecać swoim klientom, jako miejsce relaksu 
i wspaniałych atrakcji turystycznych.        Magdalena Staszkiewiczfot
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Na rowerze do Zwolenia
4 września grupa rowerzystów z Wisły pod przewodnictwem 

Władysława Bujoka wyruszyła w tradycyjny już rajd do Zwole-
nia. Wiślan pożegnał w imieniu burmistrza Tomasza Bujoka se-
kretarz miasta Sylwester Foltyn. 

Trzeci dzień to pięknie poprowadzona trasa ze słowackiego 
Spisza przez Słowacki Raj do doliny Górnego Hronu (Horehro-
nie). Po drodze towarzyszyły nam malownicze widoki, panoramy 
łańcuchów górskich. Zobaczyliśmy też wiele ciekawostek zwią-
zanych z geografią, przyrodą, topografią terenu, kulturą miesz-
kańców. Tego dnia wspinaliśmy się w Słowackim Raju 11–kilo-
metrowym podjazdem na Przełęcz Grajnar (1023 m n.p.m.).

Czwartego dnia do przejechania był tylko krótki odcinek (ok. 
50 km), ale okazał się on najbardziej zimny i deszczowy. Przez 
godzinę jechaliśmy w deszczu w temperaturze ok. 12 stopni. Z 
dużą radością zatem powitaliśmy metę rajdu w Zwoleniu przy sta-
dionie hokejowym, gdzie można było się przebrać w suche ubra-
nia. Inna sprawa, że mieliśmy na to tylko 10 minut... Następnie 
zostaliśmy zaproszeni w Zwoleniu na wzgórze zamkowe Pusty 
Hrad. Znajdują się tam ruiny XIII–wiecznego zamku. Ze wznie-
sienia rozlega się panorama na Kotlinę Zwoleńską i otaczające ją 
pasma górskie. Rajd Cyklojazda Historie 2019 zakończył wspólny 
obiad i pożegnania na stadionie hokejowym.

Łącznie przez cztery dni przejechaliśmy ok. 450 km, poko-
nując sumę przewyższeń ok. 4760 metrów. Impreza była bardzo 
udana. Władzom i mieszkańcom Słowacji zależy na integracji i 
promocji swojego młodego kraju poprzez sport i turystykę. Towa-
rzyszyło jej duże zainteresowanie lokalnych władz i mediów. Na 
trasie byliśmy przyjmowani w urzędach miast, m.in. w Popradzie, 
Lewoczy, Spisskim Podzamczu, Spisskiej Nowej Wsi, Breznie. 
Wszędzie przekazywaliśmy materiały promocyjne o naszym mie-
ście i zapraszaliśmy do odwiedzenia Wisły.

To już 18. edycja rajdu rowerowego „Cyklojazda histórie”. 
Jest to impreza rowerowa organizowana przez miasto Zwoleń na 
Słowacji z okazji założenia miasta. W tym roku przypadła 776. 
rocznica tego wydarzenia. Ideą rajdu jest symboliczne połączenie 
dwóch historycznych regionów i zamków: Spisskiego Zamku i 
Pustego Hradu w Zwoleniu.

Miasto Wisła podczas rajdu reprezentowała 
10–cio osobowa grupa członków i sympatyków 
Wiślańskiego Koła Cyklistów „Góral”. W tym 
roku rajd trwał 4 dni. Pierwszego dnia ruszyliśmy 
z centrum Wisły. Mozolnie pokonywaliśmy kolejne 
przełęcze i doliny w Beskidach: Śląskim i Żywie-
ckim w Polsce. Następnie przemierzaliśmy już na 
Słowacji: Beskidy Orawskie, Górną Orawę, pogra-
nicze Tatr Zachodnich i Gór Choczańskich. Późnym 
popołudniem zameldowaliśmy się w Kotlinie Lip-
towskiej w miejscowości Pavlova Ves. Nocleg był 
zaplanowany w Pensjonacie Eden, który prowadzi 
nasza krajanka pochodząca z Malinki z Klepek.

Z naszymi słowackimi przyjaciółmi ze stowa-
rzyszenia Cyklo Zvolen spotkaliśmy się drugiego 
dnia już na trasie w miejscowości Tatranská Štrba. Tego dnia 
przejechaliśmy Kotlinę Liptowską z zachodu na wschód. Nocleg 
zaplanowano już na Spiszu w miejscowości Spiskie Podzamcze 
(Spišské Podhradie). Nad miastem góruje wzgórze z ruinami XI–
wiecznego kompleksu zamkowego. Obecnie zakonserwowane 
ruiny są jednymi z największych w środkowej Europie. Mieliśmy 
okazję się o tym przekonać w czasie popołudniowego zwiedzania 
z przewodnikiem.

Przebieg trasy: 
DZIEŃ 1 Wisła – Pavlova Ves (SK), 145 km, 1966 m prze-

wyższeń: Wisła 430 m – Przełęcz Kubalonka 761 m – Stecówka 
– Koniaków – Przełęcz Rupienka 672 m – Laliki – Rajcza – Prze-
łęcz Glinka 845 m – (PL/SK) – Novot’ – Námestovo – Tvrdošín 
– Zuberec – Hutianské sedlo 950 m – Kvačianske sedlo 1070 m 
– Liptovská Sielnica – Tatralandia – Pavlova Ves 620 m;

DZIEŃ 2 Pavlova Ves (SK) – Tatranská Štrba (SK) – Spišské 
Podhradie (SK) , 105 km, 953 m przewyższeń: Pavlova Ves 620 
m – Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok – Tatranská Štrba – 
Svit – Poprad – Levoča – Spišské Podhradie 430 m;

DZIEŃ 3 Spišské Podhradie (SK) – Lopej (SK), 141 km, 1511 
m przewyższeń: Spišské Podhradie 430 m – Levoča – Spišská 
Nová Ves – Sedlo Grajnár 1023 m – Mlynky – zapora wodna 
Palcmanská Maša – Dobšinská Ľadová Jaskyňa – Sedlo Besník 
994 m – Telgárt – Heľpa – Brezno – Lopej (MOTEL ROUTE 66);

DZIEŃ 4 Lopej (SK) – Zvolen (SK), 51 km, 328 m przewyż-
szeń: Lopej (MOTEL ROUTE 66) – Banská Bystrica – Sliač – 
Zvolen 290 m.

Mariusz Boś – Sekretarz WKC Góral
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Sport

LIGA 6
13 września wznowiono rozgrywki piłkarskiej Ligi 6 o Puchar 

Burmistrza Miasta Wisła w sezonie 2019. 
Oto wyniki wrześniowych kolejek Ligi 6:
8. kolejka: eMeR–Boys – Gamblers 1:5 (Mirosław Wantulok 

– Tomasz Graczyk 2, Marcin Marianek 2, Dariusz Czyż), FC Sęki 
– Czarne–Łabajów Nadleśnictwo 3:1 (Michał Jopek 2, Przemek Szal-
bót – Samuel Pilch), ePompa – FC Malinka 2:4 (Aleksander Partyka, 
Przemysław Polok – Tomasz Cieślar 2, Michał Procner, Piotr Proc-
ner), OSP Wisła – pauza.

9. kolejka: FC Sęki – eMeR–Boys 0:3 (Michał Raszka 3), Gam-
blers – E–Pompa 1:1 (Tomasz Graczyk – Aleksander Partyka), Czar-
ne–Łabajów Nadleśnictwo – OSP Wisła 1:2 (Patrycjusz Gruca – Da-
niel Nogowczyk, Paweł Małodziński), FC Malinka – pauza.

10. kolejka: eMeR–Boys – E–Pompa (przełożóny na 11 paź-
dziernika), OSP Wisła – FC Sęki 0:5 (Kamil Cieślar 3, Mateusz 
Turoń, Jakub Bebek), FC Malinka – Czarne–Łabajów Nadleśnictwo 
2:2 (Mateusz Madzia 2 – Samuel Pilch, Grzegorz Bujok), Gamblers 
– pauza.

Na koniec września liderem tabeli był zespół Gamblers 
z dorobkiem 19 pkt. i bilansem bramek 36:17.               (luki)

Terenowa przygoda  
na cztery łapy

21 września w Wiśle odbyła się piąta w tym roku impreza Pu-
charu Polski w Dogtrekkingu. Ponad 100 psów wespół ze swoimi 
opiekunami przebiegło przez górskie lasy jedną z dwóch tras: mini 
(15 km) lub mid (25 km). Było to największe tego rodzaju wydarze-
nie w kraju.

To hobby, w którym każdy odnajdzie coś dla siebie. Jak wskazuje 
sama nazwa, dogtrekking (ang. dog – pies, trekking – wędrówka) to 
nic innego jak aktywne spędzanie czasu z psem na świeżym powie-
trzu. Czym różni się od zwykłego spaceru? Uczestnicy imprezy wy-
ruszają na szlak z mapą, na której organizatorzy zaznaczyli punkty. 
Należy znaleźć je wszystkie przed dotarciem na metę. Liczy się za-
tem nie tylko solidna kondycja, ale także dobra orientacja w terenie. 
Do udziału w wydarzeniu można podejść ambitnie, chcąc rywalizo-
wać z innymi lub rekreacyjnie, by po prostu miło spędzić czas ze 
swoim czworonożnym przyjacielem. Dlatego dogtrekking znajduje 
wielbicieli nie tylko pośród miłośników psów i sportowców, ale także 
całych rodzin i amatorów długich weekendowych wędrówek. Trasy 
nie wymagają szczególnego przygotowania i mają różnego rodzaju 
długość do wyboru.

Jak podkreśla Paweł Bonk, pomysłodawca i organizator Pucha-
ru Polski w Dogtrekkingu, impreza skierowana jest do wszystkich. 
Wziąć udział w niej mogą zarówno sportowcy, jak i rodzice z dzieć-
mi. Wystarczy mieć smycz i psa, który posiada aktualne szczepienia, 
szczególnie przeciwko wściekliźnie. Jak najlepiej rozpocząć przygo-
towania? Wychodząc ze zwierzakiem na coraz dłuższe spacery: pię-
cio–, dziesięcio– a następnie piętnastokilometrowe. Z czasem możemy 
kupić smycz amortyzowaną oraz szelki dla psa, co zwiększy komfort, 
zwłaszcza w trudnym terenie. Przed startem nie możemy zapomnieć o 
wzięciu na trasę co najmniej litra wody dla naszego towarzysza.

Poza przemarszem malowniczymi trasami, na mecie na uczest-
ników czekało jeszcze moc dodatkowych atrakcji. W samym sercu 
Wisły odbyły się pokazy psich zaprzęgów oraz psów ratowniczych. 
Ponadto, zorganizowano warsztaty z lekarzem weterynarii. Właści-
ciele zwierzaków mogli też odwiedzić stanowiska wystawiennicze z 
psią karmą i akcesoriami.

W tym roku do Wisły przyjechali pasjonaci z całej Polski. Co 
prawda przeważały osoby pochodzące z miast województwa ślą-
skiego, jednak nie zabrakło też mieszkańców Krakowa, Warszawy a 
nawet Torunia. Każdy uczestnik rywalizował w jednej z trzech kate-
gorii: kobiety, mężczyźni i rodziny. Wyniki prezentują się w sposób 
następujący:

– Dystans mid (25 km): Kobiety – 1. Karolina Chojnacka, 2. Iwo-
na Szczur, 3. Monika Stefańczyk; Mężczyźni – 1. Michał Norbert, 
2. Andrzej Juraszek, 3. Roman Wolski; Rodziny – 1. Agata i Piotr 
Dubiel, 2. Agnieszka i Piotr Cholewczuk, 3. Anna i Marek Nowak;

– Dystans mini (15 km): 1. Marcin Kakoszka, 2. Marlena i Artur 
Nykiel, 3. Dariusz Mazurkiewicz.

(materiały prasowe)

Puchar Polski w Dogtrekkingu odbywa się już po raz dziesiąty. 
Co roku, w ramach tej imprezy organizowanych jest kilka wydarzeń 
w różnych miastach. Wisła na stałe wpisała się na tę listę. Zawdzię-
cza to urozmaiconemu terenowi, atrakcyjnym widokom i urokliwe-
mu rynkowi.  To cechy, które zapewniają emocjonujące wyzwanie 
zarówno dla ludzi, jak również ich czworonogich przyjaciół. Wspól-
ne pokonanie trasy wymaga dobrej współpracy między człowiekiem 
i psem, którzy tworzą swoisty team. Dzięki udziałowi w zabawie, 
zwierzęta mają także wyjątkową okazję ku temu, by móc socjali-
zować się w towarzystwie kilkudziesięciu innych czworonogów. 
Właśnie ten moment, kiedy wszyscy uczestnicy stoją w gotowości 
na starcie, jest niezwykle ciekawym doświadczeniem także dla ob-
serwatorów zmagań.
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Puchar Tatr z medalami
Zawodnicy Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego trzy-

krokrotnie stawali na podium Otwartego Konkursu Skoków Nar-
ciarskich o Puchar Tatr pod honorowym patronatem Dawida Ku-
backiego. Zawody odbyły się 14 września na kompleksie skoczni 
narciarskich w Chochołowie.

W gronie zwycięzców znaleźli się Mikołaj Wantulok (Chłopcy 
rocznik 2006–2007 – skocznia HS–34) oraz Adam Pilch (Chłopcy 
rocznik 2010 i młodsi – skocznia HS–19), z kolei drugie miejsce 
w swojej grupie wiekowej zajął Tymoteusz Cienciała (Chłopcy 
rocznik 2008–2009 – skocznia HS–34). Blisko miejsca na po-
dium byli także Paulina Czepczor – 4. miejsce (Dziewczęta rocz-
nik 2008 i starsze – skocznia HS–34) i Jan Krużołek – 5. miejsce 
(Chłopcy rocznik 2008–2009 – skocznia HS–34). W klasyfikacji 
klubowej WSS Wisła zajął znakomite 2. miejsce.

W tej samej miejscowości, w dniach 21–22 września, odbyły 
się Międzynarodowe Zawody w Skokach Narciarskich i Kom-
binacji Norweskiej Dzieci i Młodzieży „Zawody na Medal”. W 
rywalizacji skoczków nasi zawodnicy dwukrotnie wskakiwali na 
podium. W grupie chłopców z roczników 2006–2007 triumfował 
Mikołąj Wantulok, a w gronie chłopców do lat 9 Adam Pilch 
był 2. Również w dwuboju reprezentanci WSS Wisła dwa razy 
plasowali się w pierwszej trójce. W najstarszej grupie wiekowej 
(Chłopcy z rocznika 2006–2007) wygrał Jakub Cieślar, a Mikołaj 
Wantulok zajął 3. miejsce. Gratulujemy!         (luki)

Rajd Wisły 
W dniach 27–28 września odbył się legendarny 65. Rajd 

Wisły. Ceremonia startu odbyła się na placu Hoffa w Wiśle.
Przez dwa dni kibice sportów motorowych mogli obser-

wować zmagania niemal stu załóg. Na malowniczych, ale 
trudnych odcinkach specjalnych w Beskidach kibice zoba-
czyli najmocniejsze i najszybsze samochody klasy R5, jak 
i legendarne rajdówki sprzed lat, takie jak Audi Quattro. 

Zaraz po ceremonii startu zawodnicy zmierzyli się na trasie 
2,5–kilometrowego oesu nr 1 (prologu) w Wiśle, na którym 
najlepszy czas wykręcili Grzegorz Ciombor i Marcin Bory-
cki w Hondzie Civic. Natomiast główne odcinki rywalizacji 
zlokalizowane były w Koniakowie (OS 2, 4 i 6) oraz Ko-
telnicy (OS 3, 5 i 7). Wszystkie sześć najszybciej pokonała 
załoga Adam Sroka i Krystian Woźniak w Hondzie Civic i 
to właśnie ona wygrała 65. Rajd Wisły. Za nimi uplasowali 
się Maciej Sordyl i Krystian Korzeniowski oraz Łukasz Go-
dula i Daniel Nowak. (luki)

PIŁKARZE NA HUŚTAWCE
We wrześniu piłkarze WSS Wisła ze zmiennym szczęś-

ciem kontynuowali grę w okręgówce. Miniony miesiąc pod-
opieczni Tomasza Wuwra rozpoczęli wyjazdowym zwycię-
stwem z Tempem Puńców. 7 września pokonali groźnego 
rywala 4:2 (Szymon Płoszaj 3, Marcin Mazurek), by 8 wrześ-
nia ulec 0:2 na wyjeździe Góralowi Żywiec. Z kolei 22 wrześ-
nia, również na obcym boisku, nasza ekipa zremisowała z 
Sołą Rajcza 3:3 (Dorian Chrapek, Szymon Płoszaj 2). Wrze-
sień futboliści zakończyli kolejnym wyjazdem, tym razem do 
Cieszyna, gdzie zmierzyli się z tamtejszym TS 1909 Piast. 
Nad Olzą padł wynik 2:0 dla wiślan (Szymon Płoszaj 2).

Na koniec minionego miesiąca zespół WSS Wisła zajmo-
wał w tabeli okręgówki 8. lokatę z dorobkiem 13 pkt. i bilan-
sem goli 20:14.

Nasza drużyna kontynuowała również rywalizację w Pu-
charze Polski na szczeblu Podokręgu Skoczów. Niestety w 
półfinale uległa na wyjeździe A–klasowemu Beskidowi Bren-
na 1:2 i odpadła z dalszej rywalizacji. Honorowego gola dla 
ekipy z Wisły w meczu rozegranym 24 września zdobył Szy-
mon Płoszaj.

Rozgrywki ligowe trwają również w kategoriach młodzie-
żowych. Juniorzy i trampkarze WSS Wisła mają za sobą kilka 
spotkań rozegranych we wrześniu. Oto wyniki notowane przez 
naszą młodzież: Wisła Strumień 4:10 (trampkarze) i 3:1 (ju-
niorzy), Strażak Pielgrzymowice 0:8 (t) i 1:0 (j), LKS Pogórze 
2:14 (t) i 1:5 (j), Góral Istebna 3:8 (t) i mecz nierozegrany (ry-
wale wycofali drużynę juniorów z rozgrywek), Beskid Bren-
na 2:6 (t) i 4:2 (j). Niestety wygrany jeszcze w sierpniu przez 
trampkarzy mecz z LKS Ochaby 96 16:0 został zweryfikowany 
jako walkower 0:3 na korzyść przeciwnika.

Na koniec września trampkarze WSS Wisła zajmowali w 
tabeli 12. miejsce z dorobkiem 0 pkt. i bilansem goli 14:54, 
natomiast juniorzy plasowali się na 4. pozycji z dorobkiem 12 
pkt. i bilansem bramek 17:12. (luki) 
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Tymek Cienciała drugi w DTCS
Tymoteusz Cienciała, skoczek WSS Wisła z powodzeniem 

rywalizował w Dziecięcym Turnieju Czterech Skoczni. 21 
września w austriackim Bischofshofen rozegrano trzeci kon-
kurs dwudziestej pierwszej edycji tej imprezy a w gronie zwy-
cięzców zawodów znalazł się Tymek, który wygrał w grupie 
chłopców z rocznika 2008. 

– Ten weekend w Bischofshofen był dla mnie super – 
stwierdził zawodnik wiślańskiego klubu. – Chyba lubię to miej-
sce, z którym wiążę wiele miłych wspomnień. To był ostatni 
raz, kiedy skakałem tu na małej skoczni. Dzień po wygranej w 
konkursie DTCS wziąłem jeszcze udział w finale Landes Cup 
i zdobyłem drugie miejsce na średniej skoczni. Uwielbiam ją! 
Jeszcze tylko pozostała mi ta największa – z uśmiechem dodaje 
Tymoteusz Cienciała.

Finałowy konkurs DTCS odbył się 28 września w Hinzen-
bach. Niestety Tymek zajął w nim 5. miejsce, przez co w kla-
syfikacji generalnej Dziecięcego Turnieju Czterech Skoczni 

został sklasyfikowany na drugiej pozycji. Oznacza to koniec 
dominacji wiślanina w DTCS. Przez cztery lata Tymoteusz 
Cienciała był hegemonem rocznika 2008, wygrywając cykl za-
wodów w latach 2015–2018 i triumfując we wszystkich szes-
nastu konkursach. Tym razem się nie udało, ale druga lokata to 
też sukces! Gratulujemy!        (luki)

LOTOS CUP 2019
W dniach 30 sierpnia – 1 września odbyły się zawody drugiej 

tego lata edycji Narodowego Programu Rozwoju Skoków Nar-
ciarskich i Kombinacji Norweskiej – LOTOS Szukamy Następ-
ców Mistrza. Jak zwykle na podium zawodów nie mogło zabrak-
nąć reprezentantów Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego.

W pierwszym dniu zawodów na trasach Jasienickiej Niskoe-
misyjnej Strefy Ekonomicznej rozegrany został bieg do kombinacji 
norweskiej. Spośród zawodników wiślańskiego klubu najlepiej na 

trasie radzili sobie Jan 
Krużołek, który wśród 
chłopców młodszych 
miał 2. czas, oraz Jakub 
Cieślar – triumfator 
biegu w grupie chłop-
ców starszych. Dzień 
później dwuboiści do-
kończyli swoje zmaga-
nia. Na podium stanęli 
Jan Krużołek, który 
ostatecznie triumfował 

w grupie chłopcy młodsi (bieg na 1,0 km / skok – skocznia HS–44), 
natomiast Jakub Cieślar wylądował ostatecznie na 2. pozycji w kate-
gorii chłopcy starsi (bieg na 2,2 km / skok – skocznia HS–77).

31 sierpnia rozegrano pierwszy konkurs skoków. Na kom-
pleksie Skalite im. Beskidzkich Olimpijczyków w Szczyrku 
wystartowało ponad 200 zawodników i zawodniczek. Tego dnia 
najwięcej złotych medali wywalczyli reprezentanci Wiślańskiego 
Stowarzyszenia Sportowego, Sokoła Szczyrk i AZS–u Zakopa-

ne. Wśród juniorów 
triumfował Szymon 
Jojko, a wśród junio-
rów młodszych Ar-
kadiusz Jojko. Srebr-
ny medal zgarnął 
Mikołaj Wantulok w 
kategorii chłopców 
starszych, natomiast 
brąz wśród chłopców 
młodszych wywal-
czył Jan Krużołek. 

Z kolei 1 wrześ-
nia dobrymi skokami w zawodach LOTOS Cup 2019 w Szczyr-
ku narciarze zakończyli tegoroczne wakacje. Również na starcie 
zobaczyliśmy ponad 200 zawodniczek i zawodników, którzy ry-
walizowali na trzech obiektach o wielkościach: HS–44, HS–77 
oraz HS–106. Tym razem wśród triumfatorów znalazł się Szymon 
Jojko, najlepszy junior. Drugi stopień podium wywalczyli Ty-
moteusz Cienciała (chłopcy młodsi), Mikołaj Wantulok (chłopcy 
starsi) i Arkadiusz Jojko (juniorzy młodsi). Z kolei na najniższym 
stopniu pudła stanęli Wojciech Cieślar (chłopcy starsi) i Artur Ku-
kuła (seniorzy).

III letnia edycja Narodowego Programu Rozwoju Skoków 
Narciarskich i Kombinacji Norweskiej „Lotos Szukamy Następ-
ców Mistrzów” rozegrana została w dniach 27–29 września. W 
piątkowym konkursie skoków zawodnicy WSS Wisła czterokrot-
nie stawali na podium W gronie zwycięzców znalazł się Wojciech 
Cieślar (chłopcy starsi), na 2. stopniu podium stanął Szymon 
Jojko (juniorzy), a na 3. Nicole Konderla (kobiety) oraz Wiktor 
Szozda (chłopcy starsi). Dzień później było jeszcze lepiej, gdyż 
wiślanie aż sześciokrotnie stawali na podium. W gronie zwycięz-
ców znalazł się Wiktor Szozda (chłopcy starsi), na 2. miejscu lą-
dowali Nikole Konderla (kobiety) i Szymon Jojko (juniorzy), a na 
3. Bartosz Czyż (senior), Arkadiusz Jojko (juniorzy młodsi) oraz 
Mikołaj Wantulok (chłopcy starsi).

Rywalizację zakończyły biegi do kombinacji norweskiej. Tu-
taj na podium stanął tylko jeden reprezentant WSS Wisła, ale był 
to najwyższy jego stopień. Jakub Cieślar nie dał szans rywalom w 
kategorii Dzieci Starsze. – Biegło mi się bardzo fajnie i na trasie 
czułem się dobrze. Najgorsza była tylko ta ostatnia prostka, bo 
tam okropnie wiatr wiał i źle się wtedy biegło. Moje skoki podczas 
tego weekendu były naprawdę dobre, zdecydowanie najlepsze w 
tym sezonie, dlatego całe zawody oceniam bardzo pozytywnie – 
powiedział po zawodach dwuboista wiślańskiego klubu.       (luki) 
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SPORTOWY KALEJDOSKOP

• Niezły start zanotowali nasi kolarze w dziesiątych w 
tym sezonie zawodach w maratonie rowerowym z cyklu 
Bike Atelier MTB Maraton, które odbyły się 1 września 
w Żywcu. Na krótszym dystansie Hobby (27 km / prze-
wyższenie 833 m) po raz kolejny najlepszą w gronie 
kobiet okazała się Aleksandra Andrzejewska z Wisły, 
która triumfowała także w kategorii K–30 a w klasyfika-
cji generalnej była 39. Świetnie spisał się także Łukasz 
Podżorski, który linię mety minął 49., zajmując w kate-
gorii M–20 dobrą 9. pozycję. Na tym samym dystansie 
ścigali się również Michał Piskornik (271. miejsce, 103. 
w grupie M–40) i Mariusz Czyż (327. miejsce, 44. w 
grupie M–20). Z kolei na dystansie Pro (47,5 km / prze-
wyższenie 1481 m) Wisłę reprezentował Michał Czyż, 
który linię mety przejechał jako 53., zajmując w kategorii 
M–40 22. lokatę.

• Stanisław Cieślar z Wisły zajął 491. miejsce w VIII Ty-
skim Pólmaratonie, który odbył się pierwszego dnia wrześ-
nia. W kategorii M30–39 wiślanin był 185.

• 1 września w Wiśle odbyła się czwarta runda Morawsko–
Słowackiego Pucharu w zjeździe rowerowym. W najbar-
dziej prestiżowej kategorii – Elite triumfował Sławomir 
Łukasik z Wieliczki. Na 10. pozycji został sklasyfikowany 
Marek Goryczka z Wisły, z kolei Tomasz Goryczka był 
16. w grupie Hobby.

• 1 września w Bielsku–Białej odbyły się Górskie Mistrzo-
stwa grupy kolarskiej Jas–kółka. W zawodach najlepszy 
okazał się Patrycjusz Urbanek z Wisły. 

• 7 września w Ustroniu odbyły się zawody w zjeździe rowe-
rowym z cyklu Downhill City Tour. W kategorii Hobby Full 
triumfował Adam Chrapek, a w kategorii Elita 5. miejsce 
zajął Tomasz Raszyk (obaj z Wisły).

• Tomasz Wróbel z Cisownicy wygrał Cross Run „O Złoty 
Dzięgiel”, który odbył się 7 września w Dzięgielowie. 2. 
miejsce zajął Piotr Andrzejewski z Wisły. Wśród kobiet 
trasę o długości 9 km poprowadzonej po leśnych ścieżkach i 
łąkach najszybciej pokonała Anna Barczuk z Wisły.

• 8 września w Zamarskach odbyła się jedenasta edycja zawo-
dów rowerowych Lutnia Bike Marathon. Wśród kobiet na 
dystansie Mini najszybsza była Aleksandra Andrzejewska 
z Wisły.

• Drużyna ISWJ Wisła z bilansem jednej wygranej oraz pię-
ciu porażek zajęła 6. miejsce w VI Turnieju Koszykówki 
Dziewcząt (rocznik 2007 i młodsze) – Memoriał im. Elżbie-
ty Marchewki, który odbył się w dniach 13–15 września w 
Brzegu. 

• Nicole Kondera (WSS Wisła) zajęła 42. miejsce w konkur-
sie Letniego Pucharu Kontynentalnego Kobiet, który roze-
grano 14 września w norweskim Lillehammer. Zwyciężyła 
medalistka Igrzysk Olimpijskich oraz Mistrzostw Świata, 
Japonka Sara Takanashi.

• Drużyna ISWJ Wisła z kompletem trzech zwycięstw wy-
grała Turniej Koszykówki Młodziczek (rocznik 2005 i 
młodsze) o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska, który 
odbył się 14 września. MVP turnieju wybrana została Ka-
rolina Kiraga.

• Krzysztof Kempny z Wisły zajął 138. miejsce (48. w gru-
pie M–40) podczas AlpinSport Tatrzański Bieg pod Górę 
2019 – finału Pucharu Polski Skyrunning, który odbył się 14 
września w Zakopanem.

• 14 września w Skoczowie odbyła się siódma edycja zawo-
dów w kolarstwie górskim „Rowerem po Kaplicówce”. 3. 
miejsce na dystansie Mini zajął Jan Białogłowicz z Wisły.

• Paweł Wąsek zajął 13. miejsce w konkursie Letniego Pu-
charu Kontynentalnego w skokach narciarskich w nor-
weskim Lillehammer, który odbył się 14 września. Pecha 
mieli pozostali dwa inni zawodnicy WSS Wisła Kacper 
Juroszek i Aleksander Zniszczoł, którzy trafili na fatalne 
warunki wietrzne (silny wiatr z tyłu) i nie zdołali awanso-
wać do finałowej serii, zajmując odpowiednio 38. oraz 46. 
miejsce. Dzień później, 15 września było znacznie lepiej. 
Aleksander Zniszczoł zajął 5., a Paweł Wąsek 10. miejsce. 
Spośród wiślan tylko Kacper Juroszek nie zdobył punk-
tów, plasując się na 34. pozycji.

• 15 września w Wiśle odbyły się Mistrzostwa Polski w ko-
larskim zjeździe rowerowym, które rozegrano w ramach 
zawodów Hard Downhill League. Na stoku Stożka tytuły 
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FIS GRAND PRIX NA FINISZU
Na przełomie września i października zakończono rywalizacje w 

cyklu FIS Grand Prix w skokach narciarskich. 29 września na skoczni 
HS–90 w austriackim Hinzenbach wystartowało dwóch zawodników 
WSS Wisła – Piotr Żyła i Paweł Wąsek.

Dla Piotra konkurs okazał się bardzo udany, gdyż wywalczył w 
nim 3. miejsce (238,6 pkt – 88,5 i 84,5 m). Paweł skoczył słabiej i 
zakończył rywalizację już po pierwszej serii, plasując się ostatecznie 
na 43. pozycji (99,3 pkt. – 79,5 m). Trzeci z zawodników WSS Wisła 
Aleksander Zniszczoł został niestety zdyskwalifikowany w kwalifi-
kacjach za niezgodny z regulaminem kombinezon i nie wystąpił w 
konkursie. Dla polskich kibiców pocieszający jest fakt, że triumfował 
Dawid Kubacki (244,4 pkt. – 92 i 86 m).

Finałowy konkurs FIS Grand Prix rozegrany został 5 październi-
ka w niemieckim Klingenthal. Było to już po zamknięciu tego wyda-
nia miesięcznika, więc jego wyniki oraz klasyfikację końcową całego 
cyklu podamy w kolejnym numerze „Echa Wisły”.          (luki)

mistrzowskie wywalczyli: Inka Januła z Bielska–Białej, Patry-
cja Przybylska z Wrocławia, Sławomir Łukasik z Wieliczki, 
Krzysztof Kaczmarczyk z Krakowa, Maciej Jodko z Rzeszowa 
oraz Wojciech Koniuszewski z Białegostoku. W kategorii Elita 
10. miejsce zajął Marek Goryczka z Wisły, z kolei drugi nasz 
zawodnik Bartłomiej Raszyk był 6. w rywalizacji juniorów.

• 15 września w Bystrej rozegrano zawody pond nazwą 
Rollsprint 2019, zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski 
w biegach na nartorolkach. Zawodniczki i zawodnicy WSS 
Wisła zajmowali w nich następujące lokaty: Aleksandra 
Raszka – 9. miejsce w grupie Juniorki Młodsze (2002–
2003), Gabriel Boś – 11. miejsce i Łukasz Cieślar – 12. 
miejsce w grupie Junior Młodszy (2002–2003), Dawid 
Pilch – 7. miejsce, Tomasz Wąsowicz – 10. miejsce, Piotr 
Szturc – 11. miejsce i Piotr Palka – 13. miejsce w grupie 
Młodzicy (2004–2005).

• Bartosz Baczyński (do 90 kg) z UKS Centrum Wisła wy-
grał rywalizację w swojej kategorii w Makroregionalnym 
Turnieju Eliminacyjnym do Mistrzostw Polski Młodzików 
w Judo, który odbył się 15 września w Bytomiu i wywalczył 
awans do mistrzostw kraju.

• Patryk Nogowczyk z Wisły zajął 46. miejsce w wyścigu 
juniorów finałowych zawodów Pucharu Polski w kolarstwie 
szosowym, które odbyły się 15 września w Koźminku.

• Stu dwunastu zawodników z dziewięciu szkół wzięło 
udział w pierwszej rundzie dziewiątej edycji Skoczowskich 
Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła się 18 wrześ-
nia w Skoczowie. Wśród triumfatorów konkurencji znaleźli 
się: Wiktor Adamiec, który wygrał bieg na 1000 m w rocz-
niku 2008 oraz Łukasz Szarzec, który wygrał bieg na 60 
m i skok w dal w roczniku 2009 i młodsi. Obaj lekkoatleci 
reprezentują Szkołę Podstawową nr 5 w Wiśle Jaworniku.

• W dniach 20–22 września w Tylmanowej odbył się Festiwal 
Rowerowy Małopolska Joy Ride Festiwal – Zakończenie 
Sezonu. 32. miejsce w kategorii Hobby Full zajął Artur Pa-
nek z Wisły.

• Piotr Andrzejewski z Wisły został zwycięzcą IV Biegu 
Rokity po Diabelskiej Równicy, który odbył się 21 września 
w Ustroniu. 

• 21 września drużyna młodziczek ISWJ Wisła rozegrała w 
słowackim Ružomberoku dwa spotkania kontrolne ze sło-
wackimi rówieśniczkami. W obu nasze dziewczyny zeszły z 
parkietu zwycięskie, notując wyniki: 47:40 z BAM Poprad i 
61:52 z MBK Ružomberok.

• 21 września w Kielcach odbyły się jedenaste w tym sezonie 
zawody w maratonie rowerowym z cyklu Bike Atelier MTB 
Maraton. W klasyfikacji generalnej pań na dystansie Hobby 
(33,5 km / przewyższenie 377 m), po raz kolejny najlep-
sza okazała się Aleksandra Andrzejewska z Wisły, która 
triumfowała także w kategorii K–30 a w „generalce” była 
28. Na tym dystansie ścigali się także Adam Pilch i Janusz 
Gomola, zajmując odpowiednio 40. i 86. miejsce (13. i 26. 
w kategorii M–40).

• W dniach 21–22 września w austriackim Stams rozegrano 
dwa konkursy Letniego Pucharu Kontynentalnego Kobiet w 

skokach narciarskich. Nicole Konderla (WSS Wisła) zaj-
mowała w nich 34. i 33. miejsce.

• W dniach 21–22 września w austriackim Stams rozegrano 
dwa konkursy Letniego Pucharu Kontynentalnego w sko-
kach narciarskich. Aleksander Zniszczoł zajmował w nich 
10. i 7. miejsce, natomiast drugi skoczek WSS Wisła na tej 
imprezie Paweł Wąsek był klasyfikowany na 14. i 26. po-
zycji. Dwukrotnie zwyciężył Japończyk Taku Takeuchi.

• 22 września w słowackim ośrodku Malinô Brdo rozegrano 
piątą rundę Morawsko–Słowackiego Pucharu w zjeździe ro-
werowym. W najbardziej prestiżowej kategorii – Elite Ma-
rek Goryczka z Wisły został sklasyfikowany na 8. pozycji. 
W kategorii Hobby 16. był Tomasz Goryczka.

• Drużyna ISWJ Wisła zajęła 4. miejsce w X Powiatowym 
Turnieju Koszykówki Dziewcząt, który odbył się 23 wrześ-
nia w Niepołomicach.

• W dniach 28–29 września odbyły się finałowe zawody Let-
niego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W 
pierwszym konkursie rozgrywanym w niemieckim Klin-
genthal Kacper Juroszek zajął 37., a Tomasz Pilch 55. 
miejsce. W drugim konkursie zawodnicy WSS Wisła zajęli 
odpowiednio 56. i 38. lokatę. W klasyfikacji generalnej cy-
klu skoczkowie wiślańskiego klubu zajmowali następują-
ce pozycje: 12. Paweł Wąsek (256 pkt.), 14. Aleksander 
Zniszczoł (226 pkt.), 54. Kacper Juroszek (59 pkt.) i 103. 
Tomasz Pilch (12 pkt.). Puchar Kontynentalny wywalczył 
Klemens Murańka (724 pkt.).

• Marek Goryczka z Wisły zajął 12. miejsce w kategorii Full 
podczas trzeciej rundy zawodów w zjeździe rowerowym z 
cyklu Local Series of Downhill. Rywalizacja miała miejsce 
29 września w Brennej.       (luki)

Nabór do sekcji biegów narciarskich
Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe ogłasza nabór do sekcji 

biegów narciarskich. Zapraszamy dzieci z roczników: 2009, 2010 i 
2011. Zapisy w każdą sobotę w godzinach 9:30 – 11:00 w Ośrodku 
Sportowym „Jonidło” (obok kortów, wejście od strony rzeki Wisły).

Trenerzy: Mateusz Wantulok i Bronisław Cieślar zapraszają. Wię-
cej informacji pod numerem telefonu: 608 462 714. WSS WISŁA
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Drużyna wiślańskiego LO  
na podium!

18 września w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich „Start” w 
Wiśle odbył się finał powiatowy Drużynowych Zawodów Lekkoat-
letycznych Szkół Ponadpodstawowych, w których udział brali ucz-
niowie szkół średnich. Uczennice z Liceum Ogólnokształcącego im. 
Pawła Stalmacha w Wiśle zajęły 2. miejsce spośród siedmiu szkół, a 
drużyna męska była 4. Gratulujemy!

Dodajmy, że w rywalizacji dziewcząt triumfowała reprezentacja 
z II Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, natomiast w gronie 
chłopców najlepsi okazali się uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych 
im. gen. Stefana Grota–Roweckiego w Cieszynie. 

(E. Śliwka/luki)

24 września w Wiśle Centrum odbyły się miejskie zawody 
szkół podstawowych w sztafetowych biegach przełajowych w ra-
mach Igrzysk Dzieci rocznik 2007 i młodsi oraz Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej rocznik 2005–2006. We wszystkich kategoriach chłopców 
i dziewcząt triumfowały sztafety Szkoły Podstawowej nr 1 i to one 

Miejskie zawody szkół  
podstawowych

będą reprezentować naszą gminę w Finale Powiatowym Igrzysk 
Szkolnych w październiku.

Oto szczegółowe wyniki zawodów:
– Igrzyska Dzieci dziewczęta: 1. SP nr 1 Centrum, 2. ZSP nr 2 

Malinka, 3. ZSP nr 1 Głębce;
– Igrzyska Dzieci chłopcy: 1. SP nr 1 Centrum, 2. SP nr 5 Jawor-

nik, 3. ZSP nr 2 Malinka, 4. ZSP nr 1 Głębce;
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej dziewczęta: 1. SP nr 1 Centrum, 

2. SP nr 2 Czarne, 3. ZSP nr 1 Głębce;
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej chłopcy: 1. SP nr 1 Centrum, 2. 

SP nr 2 Czarne, 3. ZSP nr 1 Głębce.    Jarosław Sobczyk
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GRALI O PUCHAR BURMISTRZA
W ostatni dzień wakacji, przy przepięknej, słonecznej pogo-

dzie, odbył się Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza 
Miasta Wisła. 

W rywalizacji udział wzięło sześć dwuosobowych drużyn. Po 
bardzo zaciętych meczach grupowych wyłoniła się finałowa czwór-
ka. 1. miejsce po emocjonującej walce zdobyła para Mateusz Cieślar 
/ Wojciech Polok, która w finale pokonała 2:1 duet Marcin Czyż / 
Adam Cieślar. 3. miejsce zdobył zespół Andrzej Szalbot / Piotr Po-
lok, pokonując 2:0 parę Grzegorz Procner / Adam Wisełka.

Organizatorzy składają podziękowania Panu Adamowi Mały-
szowi za udostępnienie boiska oraz władzom miasta z burmistrzem 
Tomaszem Bujokiem na czele za ufundowanie pucharów i nagród 
rzeczowych. Organizatorzy 
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Polski Związek Narciarski jest jednym z największych i najbar-
dziej utytułowanych związków sportowych w Polsce. PZN założony 
został 26 grudnia 1919 roku i w tym roku przypada 100–lecie jego 
działalności. Wielka jubileuszowa gala z okazji urodzin odbyła się 21 
września w Małej Tauron Arenie w Krakowie. 

Uroczysta inauguracja odbyła się w Auli Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Krakowie. Następnie na stadionie uczelni roze-
grane zostały ćwierćfinały, półfinały i finały zawodów sprinterskich 
na śniegu, które podziwiały m.in. Justyna Kowalczyk oraz Sylwia 
Jaśkowiec. Główne obchody 100–lecia PZN wieńczyła jubileuszo-
wa gala, która odbyła się w Małej Tauron Arenie. Uroczystości w 
Krakowie zgromadziły ponad 400 gości, wśród których nie zabrakło 

Stoch a Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Maciej 
Kot i Dawid Kubacki. Za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
rozwoju i upowszechniania sportu Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski uhonorowani zostali Aleksandra Pustołka i Mał-
gorzata Tlałka–Długosz. Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Zbigniew 
Klimowski, Zbigniew Stępień, Grzegorz Twardoch i Dorota Tlałka–
Mogore, Srebrny Krzyż Zasługi: Jarosław Konior, Krystyna Mądry 
i Jacek Żaba, natomiast Brązowy Krzyż Zasługi: Łukasz Gębala, 
Lucjan Morajda, Józef Przybyła, Kacper Skrobot, Jarosław Smajdor, 
Grzegorz Sobczyk, Stanisław Szymanik i Ewa Włodyga. Złotą od-
znakę „Za zasługi dla sportu” 
– MSiT otrzymali: Andrzej 
Ruchała i Kazimierz Długo-
polski, Srebrną odznakę „Za 
zasługi dla sportu” – MsiT: 
Konrad Wełpa i Jerzy Woy-
na–Orlewicz, z kolei Brązo-
wą odznakę „Za zasługi dla 
sportu” – MsiT: Małgorzata 
Ruchała, Jarosław Hulawy, 
Piotr Kapustianyk, Krzysztof 
Horecki i Izabela Wysocka. 
Na koniec złote medale „Za 
zasługi dla polskiego ruchu 
olimpijskiego” otrzymali: 
Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Justyna Kowalczyk, Maciej Kot, 
Kamil Stoch i Dawid Kubacki a także nieobecni na gali Stefan Hula, 
Piotr Żyła, Łukasz Kruczek i Aleksander Wierietielny.

Podczas uroczystej gali z okazji 100–lecia PZN do grona człon-
ków honorowych Polskiego Związku Narciarskiego włączeni zostali 
Wojciech Fortuna oraz Andrzej Bachleda–Curuś. Natomiast punktem 
kulminacyjnym uroczystej gali było ogłoszenie wyników plebiscytu 
„Gwiazda 100–lecia PZN”, który odbywał się w dwóch kategoriach: 
kobiety oraz mężczyźni. W głosowaniu wzięli udział: dziennikarze 
sportowi, największe redakcje sportowe, grono ekspertów oraz osoby 
ze środowiska narciarskiego. Wśród kobiet zwyciężczyni mogła być 
tylko jedna. „Gwiazdą 100–lecia PZN” została najlepsza w historii 
polska biegaczka narciarska Justyna Kowalczyk. Drugie miejsce wy-
walczyła narciarka alpejska Małgorzata Tlałka–Długosz, a na trzecim 
miejscu w tym zestawieniu znalazła się jej siostra, również znakomi-
ta polska alpejka, Dorota Tlałka–Mogore. W kategorii mężczyzn na 
pierwszych trzech miejscach uplasowali się skoczkowie narciarscy. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale ostatecznie to Adam Małysz po-
konał Kamila Stocha i został „Gwiazdą 100–lecia PZN”. Trzeci był 
natomiast Wojciech Fortuna. Wszystkim laureatom gratulujemy!

(luki/materiały prasowe PZN)

PZN ŚWIĘTOWAŁ 100 LAT

medalistów olimpijskich oraz mistrzostw świata. Wręczono wiele 
odznaczeń państwowych, ministerialnych, Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego, a do grona Członków Honorowych PZN włączono kolejne 
osoby zasłużone dla polskiego narciarstwa. Odznaczenia państwowe 
wybitnym sportowcom, ich trenerom oraz zasłużonym osobom wrę-
czył prezydent Andrzej Duda. Odznaczenia resortowe „Za zasługi dla 
sportu” wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystki Ja-
cek Osuch. Natomiast odznaczenia Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go medaliści olimpijscy odebrali z rąk prezesa Andrzeja Kraśnickie-
go. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, 
za osiągnięcia sportowe oraz działalność na rzecz rozwoju sportów 
zimowych Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski pośmiert-
nie zostali odznaczeni Bronisław Czech i Helena Marusarzówna. Za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania 
sportu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Andrzej 
Bachleda–Curuś, Zbigniew Banet, Wojciech Fortuna, Marek Siderek 
i Jan Szturc. Za wybitne osiągnięcia sportowe, za zasługi w działal-
ności na rzecz propagowania i krzewienia kultury fizycznej Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został Kamil 

fot
. P

ZN

fot
. P

ZN
fot

. P
ZN



ROZMAITOŚCI

rys
. J

an
us

z K
oż

us
zn

ik

rys
. Iw

on
a K

lim
as

ze
ws

ka
ROZMÓWKI POLSKO–WIŚLAŃSKIE

Odcinek 3 TORG
Tak żech Was łostatnio łumenczył temi nałkami ło rzóndzeniu, że 

dzisio se muszemy kapke spocznyć !
A że nejlepij się łodpoczywo przi czytaniu rozmaitych chlabot, tóż to 

jo Wó dzisio napisze jako Gustaw z Jónke na torgu sie zarzóndzili !
Zresztó już żech Wó łostatnio ło nich kapeczke wspómnioł.
Posłóchejcie:

NA TORGU WE STRZODE RANO
Z GUSTAWE PRZERZÓNDZIŁ JANO:
CÓŻ TEN SZNYTLOK TAKI MARNY?
ISTO GO ZDREPSIŁY SARNY!
A TEN SAŁOT JOWEJ KANY!
GANC W MARASIE ŁUKOLTANY!!
NALE JANKU CÓŻ FANZOLISZ?
CO ŁUWIDZISZ, TO ZBIADOLISZ!?
JO ŻECH NI MA ZAMAMRANY,
TO TEN TORG JE FEST PRZEBRANY !!!
WCZORA KANSI NIE SPRZEDALI
DZISIO TEGO TU NAPRALI!!
JÓNEK, DEJ SE LEPIJ POZÓR,
TU GAZDOWIE MAJÓ DOZÓR.
JA GAZDOWIE!? TO HANDLYRZE!!
JAK ICH WIDZE TO SIE JYŻE!
ZGNITE, SUCHE PRZIPUCUJÓ,
ŚWJYŻYCH NA WYRCH ZAŚ NASUJÓ!
JÓNEK GEMBE ZAWRZIJ LEPIJ,
Z TOBÓ JUŻ JE NIENEJLEPIJ
GUSTAW SŁÓCHEJ, SŁÓCHOSZ TY MJE?
DYĆ JO MAMRAĆ GANC NIE ŁUMIE,
PRZECA BYCH TEN TORG ŁOSMOLIŁ…
…DYBY …HANIK NIE BIADOLIŁ.
WCZORA MI TAK FEST JENCZAŁA,
ŻE ŁO MAŁO NIE DOSTAŁA
TE GOLÓNKE CHOCH GO DZIERŻOŁ…
…JENY CÓŻ BYCH POTE ZEŻROŁ ??!
A JÓNECZKU, TU CIE MÓMY,
TYŚ PANICZKÓ JE ZLENKNIÓNY, 
TÓŻ TO JO CI COSI POWJE, 
CO MI RZÓNDZI W MOJI GŁOWIE,
BOCH JE ŁUJEC DOBRO RADA, 
A TY MJE MOSZ ZA SÓMSIADA!
DYĆ SE GNÓJ NA POLE WYWJYŹ
ABO JAKICH PRÓSZKÓW PRZIWJYŹ,
SZTYCHÓWECZKÓ POŁOBRACEJ,
PRZEKOP, WYPLEJ, POZASADZEJ…
…POTE ŁUWOŻ TO PANICZCE,
JESZCZE KWIOTEK DEJ W DÓNICZCE…
…I WE STRZODE – HRUZA KANY!
NA TORG PRZIDZIESZ NIE ZMAMRANY!!

***
Tradycyjnie z wszelkimi przemyśleniami związanymi z tematem, 
proszę pisać bezpośrednio do mnie: 
kumalutku@gmail.com 

Pozdrawiam serdecznie – Chłop z Doliny

KALENDARIUM IMPREZ
11–13 października (piątek–niedziela) – IV Beskidzka Wystawa 

Królików Rasowych – Plac Hoffa
12 października (sobota) – Uphill Stożek – Pętla autobusowa w Wi-

śle Łabajowie (start), górna stacja kolei linowej Stożek (meta)
26 października (sobota) – Terenowy Rajd Przeprawowy „Nocne 

Wilki” – Plac Hoffa i tor offroadowy „Pod Piramidą”
10 listopada (niedziela) – Górska Przygoda – Hotel Podium (start)
11 listopada (poniedziałek) – Obchody Narodowego Święta Niepod-

ległości – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczy-
zny, Kaplica św. Jadwigi Śląskiej przy Rezydencji Prezydenta RP

 Więcej imprez i szczegóły na stronie www.wisla.pl i na plakatach. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów poszczegól-
nych wydarzeń.


