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Centrum Rehabilitacji 
Krokus

Alina Marzec
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

lekarz specjalista reumatologii
internista

Piotr Szajtauer
mgr fizjoterapii 

 

Krokus ul. Górnośląska 9 
tel. 33 855 11 40/ kom .  731 731 110

Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

W dniach 29 lipca – 6 sierpnia odbył się 54. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej. Podczas inauguracji nie mogło za-
braknąć wiślańskich akcentów (na zdjęciu mieszkańcy 
Wisły na scenie Amfiteatru im. Stanisława Hadyny), na-
tomiast w dalszej części festiwalu licznie zgormadzona 
publiczność mogła podziwiać zespoły z całego świata 

ŚWIĘTO FOLKLORU W WIŚLE

podczas Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. 
Jako że TKB zostało zakończone po zamknięciu tego wy-
dania miesięcznika „Echo Wisły”, relacja z największego 
święta folkloru, wyniki MSF oraz zdjęcia opublikujemy 
we wrześniowym numerze gazety.

REDAKCJA



SŁOWO OD BURMISTRZA
Kończy się pierwszy okres obowiązywania nowo wpro-

wadzonego świadczenia wychowawczego tzw. 500+. Od 1 
sierpnia br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej skła-
dać można wnioski na nowy okres zasiłkowy. W minionym 
okresie spotykałem się z opiniami dotyczącymi niewłaści-
wego wykorzystania środków przez niektóre rodziny. Obo-
wiązująca ustawa daje możliwości zamiany świadczenia 
pieniężnego na rzeczową formę pomocy. Aby wydać taką 
decyzję, niezbędne jest zgromadzenie dokumentacji po-
twierdzającej fakt niewłaściwego wykorzystania środków 
lub ich marnotrawienia.

W minionym okresie wszczynano postępowania w sprawie 
zmiany decyzji z finansowej na rzeczową formę wsparcia. Po-
stępowania te są jednak bardzo trudne, z uwagi na ograniczo-
ne możliwości zebrania dokumentów potwierdzających takie 
okoliczności. Odmowa potwierdzenia niewłaściwego zacho-
wania pobierających świadczenia przez rodziny, sąsiadów i 
inne osoby powoduje to, że uważają oni swoje zachowania za 
akceptowalne, właściwe i bezkarne. Swoją biernością często 
pogarszamy istniejącą sytuację, a może i krzywdzimy swoich 
bliskich. W nowym okresie zasiłkowym, dotyczącym świad-
czeń wychowawczych i rodzinnych, więcej będzie decyzji 
przyznających rzeczową, a nie finansową formę wsparcia. Do-
datkowe wsparcie rodzin, prowadzona praca socjalna pozwoli 
na pozostawienie dzieci w ich naturalnym środowisku jakim 
jest rodzina biologiczna. Odbieranie dzieci ich rodzicom to 
ostateczność. Środki finansowe lepiej kierować na działania 

wspierające aniżeli na 
odpłatność za pobyt 
dziecka w stacjonar-
nej pieczy zastępczej. 
Koszt pobytu jednego 
dziecka w placówce 
opiekuńczej to kwota 
już nie mniejsza ani-
żeli 4600 złotych mie-
sięcznie, z czego usta-
lana jest odpłatność 
gminy, która po 3 latach wynosi już 50 % pełnego kosztu tj. nie 
mniej niż 2300 złotych miesięcznie za jedno dziecko.

Osób pozbawionych dochodu nie powinniśmy pozbawić 
podstawowych środków do życia jakimi jest np. żywność. 
Świadczenia pomocy społecznej realizowane są w naszym 
mieście w wielu przypadkach w formie rzeczowej – poprzez 
upoważnienia do zakupów artykułów spożywczych. Prze-
kazywano mi informację, że zakupione produkty, czasami 
sprzedawane są zaraz przed sklepem, a otrzymane środki 
przeznaczane na zakup używek. Bardzo trudno zebrać kon-
kretne dowody na takie postępowanie. Korzystanie z tzw. 
„okazji” i odkupywanie tych artykułów już przed sklepem 
przez inne zdrowe i świadome osoby jest bardzo naganne. 
Zdarza się też, że za wykonywanie drobnych prac, komuś kto 
ma problem alkoholowy, rewanżujemy się butelką alkoholu. 
I jako mieszkańcy takich zachowań powinniśmy się wystrze-
gać, zwracać na nie uwagę i reagować.

Podobnie sytuacja wygląda z żebractwem i wyłudzaniem 
pieniędzy przez różne osoby. Musimy mieć świadomość, że 
dając komuś nawet drobne kwoty pieniężne zamykamy u niego 
jakąkolwiek potrzebę i motywację do zmiany swojego zacho-
wania i trybu życia. Trzeba pomagać i nie możemy być obo-
jętni na trudne sytuacje otaczających nas mieszkańców, jednak 
proszę abyśmy robili to, wiedząc o tym, że niejednokrotnie 
mamy do czynienia z osobami, które nie są w stanie rozsądnie 
realizować swoich potrzeb i wymagają pomocy, która nie może 
polegać na dostarczaniu im środków finansowych. Do pracy 
w rodzinach oprócz pracowników socjalnych kierowani są 
kuratorzy, asystent rodziny czy opiekunki. Ważne jest przeka-
zywanie wszelkich informacji, dotyczących trudnych sytuacji 
naszych mieszkańców właściwym służbom, abyśmy nie prze-
chodzili obojętnie obok kogoś, kto wymaga pomocy.

Wspierajmy się nawzajem i pomagajmy sobie w naszym 
codziennym życiu, róbmy to jednak rozważnie, analizując każ-
dą sytuację z jaką przyjdzie nam się zetknąć.

Z poważaniem Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Sierpień 2017

Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

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

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Straży 

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

„Studio na Lato” z Wisły 
15 lipca gościliśmy w okolicach Amfiteatru im. S. Hadyny 

ekipę TVP Katowice, która realizowała z Wisły na żywo program 
„Studio 3 Na Lato”. W trwającej ponad 70 minut audycji przedsta-
wione zostały liczne atrakcje i możliwości spędzania wolnego czasu 
w naszym mieście, wywiady z ciekawymi osobistościami oraz be-
skidzkie pejzaże i krajobrazy.

Cały materiał można obejrzeć na stronie TVP – katowice.tvp.pl/.
Tadeusz Papierzyński
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Legalność opłaty miejscowej
Przedmiotem rozpraw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach w 2015 roku były dwie uchwały Rady Miasta Wisła 
dotyczące opłaty miejscowej pobieranej w Wiśle:

a) uchwała nr XX/259/2008 Rady Miasta Wisły z dnia 27 maja 
2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się 
opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2008 r. Nr 113, poz. 2314) 
– wyrok w sprawie I SA/Gl 370/15 [nsa.gov.pl/doc/5986875EEA]

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził nieważność uchwa-
ły w całości. Miasto Wisła odstąpiło od zaskarżenia tego wyroku do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznając jego formalną zasad-
ność i przyjmując go do realizacji. Niemniej w stanie prawnym wy-
nikającym z wyroku sądowego istnieją podstawy prawne, aby Miasto 
Wisła mogło pobierać opłatę miejscową. Uchylenie uchwały Rady 
Miasta Wisła spowodowało, że obowiązuje w tym zakresie ust. 13 
Rozporządzenia nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991 
roku w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, 
w których pobiera się opłatę miejscową na podstawie art. 47 ust. 2 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej 
(Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462).

b) uchwała nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 29 paź-
dziernika 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych – wy-
rok w sprawie I SA/Gl 649/16 [nsa.gov.pl/doc/B270DC705A]

W związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi fakultatyw-
ności opłat lokalnych od roku 2016 (stosownie do art. 9 pkt 11 lit a 
ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 
gminnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.Urz. z 2015 r. poz.1045) 
została podjęta uchwała Nr XI/131/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 
29 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłat lokal-
nych (tekst jednolity: Dz.Urz.Woj. Sla z 2016 r. poz. 83).

Na mocy tej uchwały możliwe jest kontynuowanie poboru opłaty 
miejscowej począwszy od roku 2016.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach zaskarżyła pod-
jętą przez Radę Miasta uchwałę, kierując ją do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skarżąca podważała obo-
wiązywanie ust. 13 Rozporządzenia nr 7/91 Wojewody Bielskiego 
z dnia 23 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości odpo-
wiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową na 
podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kom-
petencji administracji terenowej (Dz.U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1462). 
Sąd jednak nie podzielił wątpliwości Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Katowicach i oddalił skargę.

W tym stanie prawnym Miasto Wisła ma prawo i obowiązek 
pobierania opłaty miejscowej.                UM Wisła

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE 
Sierpień i wrzesień, jak co roku, obfituje w szereg imprez organi-

zowanych na terenie placu Hoffa i w Parku Kopczyńskiego. Apeluję 
do zmotoryzowanych mieszkańców naszego miasta o pozostawianie 
swoich samochodów w miejscu zamieszkania lub o korzystanie z par-
kingów usytuowanych poza centrum miasta. 

Podczas patrolowania ulic naszego miasta niestety w dalszym 
ciągu zauważamy, iż śmieci z okolicznych domostw są podrzuca-
ne do koszy ulicznych, szczególnie na przystankach. Informuję, że 
zgodnie z § 17 Uchwały Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2015 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Mia-
sta Wisła, zabrania się:

– wykorzystywania koszy ulicznych przez podmioty prowadzą-
ce działalność gospodarczą, do składowania i gromadzenia odpadów 
powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności,

– wykorzystywania koszy ulicznych do składowania odpadów 
powstałych w indywidualnych gospodarstwach domowych,

– gromadzenia w urządzeniach na odpady komunalne gorącego 
popiołu i żużlu, gruzu, szlamów, substancji toksycznych, żrących i 
wybuchowych.

Informuję, że wszelkie takie czyny są karane mandatem!
Zwracam się z prośbą do naszych mieszkańców o podnoszenie 

estetyki naszego miasta. Czyniąc zadość wymaganiom w zakresie ut-
rzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, przypomi-
nam właścicielom posesji o konieczności systematycznego wykasza-
nia terenów zielonych oraz przycinania drzew i krzewów położonych 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodzi o chodniki i drogi), aby nie 
utrudniać bezpiecznego korzystania z pasa drogowego. Każda zadba-
na posesja świadczy o wizerunku naszego miasta.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle



Przygarnij mnie!
Schroniska, stodoły, domy przepełnione są kocimi maleństwami. 

Mimo próśb i apeli kolejny sezon rozrodczy kotów zakończył się set-
kami małych często głodnych, 
chorych czy umierających na 
drogach kociaków. Szukamy 
odpowiedzialnych domów, 
które zaopiekują się kociętami, 
a w przyszłości przeprowadzą 
niezbędny zabieg sterylizacji, 
aby kolejnego pokolenia nie 
spotkał taki sam los. Adoptuj 
kota! Zadzwoń – 883 299 582
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WPISY na nowy rok szkolny 
2017/2018

 do Społecznego Ogniska Muzycznego  
im. J. Drozda w Wiśle

oraz sierpniowe WARSZTATY MUZYCZNE
W okresie wakacyjnym od 28 – 31 sierpnia br., odbędą się po 

raz czwarty muzyczne warsztaty dla dzieci i młodzieży, w godz. 
15.00 – 19.00. 

Codziennie będzie można nieodpłatnie skorzystać z lekcji gry 
na instrumentach: fortepianie, fletach prostym i poprzecznym, 
saksofonie, skrzypcach, gitarze, keyboardzie, perkusji.                          

Można będzie też wziąć udział w lekcjach śpiewu i rytmiki. 
W czasie trwania warsztatów będą przyjmowane zgłosze-

nia na nowy rok szkolny. 
Przyjmowane są małe dzieci do 6 lat – sekcje: fortepianu, 

skrzypiec, fletu prostego, akordeonu;
dzieci starsze do 10 lat  – sekcje: fortepianu, skrzypiec, akor-

deonu (klawiszowy i guzikowy),fletu prostego i poprzecznego, 
gitary (klasycznej i akustycznej), keyboardu, perkusji, śpiewu so-
lowego (rozrywkowego);

młodzież i dorośli – sekcje: fortepianu, skrzypiec, akordeonu 
(klawiszowy i guzikowy), fletu prostego i poprzecznego, saksofo-
nu, gitary (klasycznej, akustycznej), keyboardu, saksofonu, śpie-
wu solowego (rozrywkowego), perkusji.  

Dodatkowo uczniowie korzystają z zajęć rytmiki i umuzykal-
nienia oraz wokaliści z nauki solfeżu.

Nowością będą zajęcia w klasie organów kościelnych.
W Społecznym Ognisku Muzycznym umożliwiamy rozwój 

zdolności muzycznych dzieci, poprzez indywidualnie dobierany 
program, dostosowany do każdego ucznia. Nie jest to program na-
rzucony przez Ministerstwo.

Zgłoszenia na muzyczne warsztaty przyjmowane będą 24 
sierpnia br. w godz. 10.00 – 18.00.

Telefon – 33 855 21 31. 
Serdecznie zapraszamy!       Dyrekcja SOM
 

Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza!

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

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

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

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Wisła, działając zgodnie z art. 35 ust.1 usta-

wy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi (tj. Dz. U. 2016r poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej 
wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta Wisła w okresie od 2 
sierpnia 2017 do 22 sierpnia 2017 roku na tablicach ogłoszeń 
oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz nie-
ruchomości gminnych przeznaczonych do najmu.

Ciemna strona wakacji...
Lato i wyczekiwane przez dzieci wakacje, to czas największego 

dramatu dla domowych zwierząt.
Jak co roku i w te wakacje pracownicy schronisk oraz wolonta-

riusze mają pełne ręce roboty. Średnio w ciągu godziny otrzymują 
3–4 telefony od opiekunów zwierząt domowych. „Zaskakująco czę-
sto trzeba iść do szpitala na, uwaga (!), 2 do 3 miesięcy, albo nagle 
pojawia się ciąża w związku z czym prewencyjnie wywalamy z domu 
psa i kota. Wypada tylko wspomnieć o nagłych atakach alergii u dzie-
ci, a potem widzimy Państwa z innym (nowym) psiakiem na ulicy” 
– mówią pracownicy schroniska dla psów. Ta wypowiedź pokazuje, 
że niektórzy ludzie nigdy nie powinni posiadać zwierząt. Celowo na-
pisałam „posiadać”, bo dla człowieka, który jest w stanie wyrzucić z 
domu psa, bo „przecież do Grecji kundla nie wezmę”, pies w domu 
nie różni się niczym od telewizora, jest rzeczą.

Za kilka lat, ten sam człowiek, odda do szpitala na święta starszą 
matkę, bo opieka nad nią będzie kolidowała z wyjazdem na narty. 
Przesadzam? Nie. To tylko kolejny poziom zanikającej empatii.

Czy możemy coś z tym zrobić? Nie. I to jest najgorsze. Możemy 
edukować, możemy tłumaczyć, ostrzegać i pisać 1000 razy to samo. 
Pracujący w schroniskach mogą stawać na głowach i tłumaczyć chęt-
nym do adopcji, żeby przemyśleli, czy na pewno mają co zrobić z 
psem podczas urlopu i nagłych wyjazdów. Mogą wymyślać najdłuż-
sze i najtrudniejsze ankiety adopcyjne, ale to nie rozwiąże problemu, 
jakim jest pozbywanie się „czworonożnych zabawek”. Dlaczego? To 
niestety bardzo proste. Oddanie psa do schroniska jest zgodne z pra-
wem. Nie trzeba podawać powodu, a w Polsce dla wielu ludzi to co 
nie jest zabronione, jest dozwolone. Moralność? Ważne, żeby sąsiad 
nie widział. Szacunek dla zwierząt? Niech się kundel cieszy, że tyle 
lat miał co żreć. Co z nim będzie? Poradzi sobie.

Najgorsze jest to, że po powrocie z urlopu, ten sam osobnik pój-
dzie do pseudohodowli lub schroniska w innym mieście i… znowu 
stanie się „posiadaczem” psa. Znowu pozwoli mu się w sobie zako-
chać, uwierzyć, a potem zawiedzie i pozostawi na pastwę losu…

Dlatego proszę przez najbliższe miesiące bądźcie czujni. Szcze-
gólną uwagę zwracajcie podczas letnich spacerów po lasach. Pamię-
tajcie, że nie każdy ma tyle odwagi, żeby oddać psa do schroniska 
i spojrzeć w oczy jego pracownikom. Najbardziej perfidni wpadną 
na pomysł „pozbycia” się zwierzęcia w okrutny sposób. Tam gdzie 
rzekomo nikt nie widzi...

Monika Miring – Fundacja „Lepszy Świat”
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Festyn Osiedlowy w Nowej Osadzie 
8 lipca mieszkańcy Nowej Osady oraz ich sympatycy wspólnie 

bawili się na Festynie Osiedlowym na Jonidle.
Impreza odbyła się w barze przy stawie kajakowym. Pomimo bu-

rzowej pogody wszyscy świetnie się bawili przy muzyce z DJ–em. 
Dużym powodzeniem cieszyły się wiślańskie specjały: żebroczka, 
placki z blachy ze szpyrkami czy kołocze. Na festynie zgromadziło 
się ok. 60 uczestników, a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Zarządu Osiedla nr 7 
Nowa Osada oraz radnym za pomoc i zaangażowanie podczas reali-
zacji imprezy. Dziękujemy za gościnę właścicielowi baru Panu Alko-
wi Kocjanowi. Przed deszczem uchroniły nas namioty wypożyczone 
z firmy „Xtrainig”, za które również bardzo dziękujemy.

Korzystając z okazji serdecznie zapraszamy na wycieczkę osied-
lową, która zaplanowana jest na 27 sierpnia br. Szczegóły już wkrótce.

Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowa Osada

REWIA PSICH CZEMPIONÓW
W dniach 1–2 lipca, na terenie ośrodka sportowego „Jonid-

ło” w Wiśle, odbyła się 43. i 44. Beskidzka Wystawa Psów Ra-
sowych. Organizatorem wydarzenia był Związek Kynologiczny 
w Polsce Oddział w Bielsku–Białej przy współpracy z Urzędem 
Miejskim w Wiśle.

Po raz kolejny w Beskidach mogliśmy obserwować najpięk-
niejsze psy różnych ras. Przez dwa dni na wiślańskiej wystawie 
pojawiło się ok. 1300 zwierząt, które rywalizowały o laury w swo-
ich kategoriach. Psy prezentowało kilkuset hodowców z całej Pol-
ski, jak również z Czech i Słowacji. Impreza we wcześniejszych 
latach odbywała się w sąsiednim Ustroniu, a w tym roku zawitała 
do naszego miasta. – Sukces organizacyjny tej imprezy sprawił, 
że możemy starać się, by kolejna międzynarodowa wystawa psów 
odbyła się w Wiśle w 2019 roku. Mamy już pozytywną opinię or-

ganizatora i liczymy, że będzie to impreza cykliczna – informuje 
Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Oto zwycięzcy 43. Beskidzkiej Wystawy Psów Rasowych:
I miejsce – Golden Retriever, FALA Adekatos Poland FCI, 

kremowe, hod. Tomasz Sławik, wł. Tomasz Sławik, Grzegorz Go-
łębiowski, POLSKA;

II miejsce – Manchester Terrier, JENNY Metheora, czarne 
podpalane, hod. i wł. Irena Piotrowska POLSKA;

III miejsce – Wyżeł weimarski krótkowłosy, Dandelion Ho-
ney Silver Sfinx, szaro–srebrne, hod. Jiri Santarius, wł. Michaela 
Jezova, Jiri Santarius, CZECHY;

V miejsce – Leonberger, KAYUN LOWE VON THURIN-
GEN, złoto–lwie, hod. Doris Jochen Muller, wł. Izabela Kwiat-
kowska, POLSKA.

A oto zwycięzcy 44. Beskidzkiej Wystawy Psów Rasowych:
I miejsce – Berneński pies pasterski, FANTASTIC DREAMER 

u Źródeł Wisły, tricolor, hod. i wł. Monika Gunia POLSKA;
II miejsce – Yellow butterfly, Srebrne Marzenie, stalowo–zło-

te, hod. i wł. Gabriela Kabacik POLSKA;
III miejsce – Polski owczarek nizinny, Ponadto Jarmuż, biało–

czarne, hod. Anna Dominiak, wł. Kinga Zacher, POLSKA;
IV miejsce – Golden retriever, MOJA Adekatos Poland FCI, 

kremowe, hod. i wł. Tomasz Sławik, POLSKA.                     (luki)
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka poleca
Maria Toorpakai, Pakistańska córka, 

Wydawnictwo SQN, Kraków 2017.
„Pakistańska córka” to historia młodej dziewczyny, któ-

ra wychowała się w kraju, gdzie kobiety nie mają dostępu do 
edukacji, prawa do słuchania muzyki, opuszczania domu bez 
towarzystwa mężczyzny, a także posiadania własnych poglą-
dów. Od najmłodszych lat dziewczynki muszą być uległe i po-
słuszne. Wyjątkiem była Maria, która miała talent do gry w 
squasha. Aby móc uprawiać sport, który dozwolony jest tylko 
mężczyznom, musiała podjąć gigantyczne ryzyko i udawać jed-
nego z nich. Gdy zaczęto jej grozić śmiercią za namową rodzi-
ców uciekła do Kanady, aby ocalić życie i własne marzenia.  
To przejmująca historia dziewczyny, która wygrała pojedynek 
z islamskimi fanatykami i dziś walczy o to, by świat poznał los 
zniewolonych kobiet. Warto przeczytać!

Danuta Noszczyńska, Futra: perły i łzy jak piołun gorzkie, 
Wydawnictwo Prószyński Media, Warszawa 2017.

Co zrobisz, gdy na progu twojego domu pojawi się dawno 
nie widziane wujostwo prosząc o chwilową gościnę przed wy-

jazdem za granicę, a ich pobyt przedłuża się do kilku uciążli-
wych tygodni? Sandra ma okazję spojrzeć innym okiem na 
rodzinne relacje, gdyż pewnego dnia goście niespodziewanie 
znikają. Przerażona kobieta rozpoczyna poszukiwania odkrywa-
jąc prawdę, której zupełnie się nie spodziewała. „Futra: perły 
i łzy jak piołun gorzkie” to przezabawna opowieść z podanym 
subtelnie morałem. Autorka prowokuje do refleksji – na ile zna-
my bliskich nam ludzi? Do czego zobowiązują rodzinne więzy? 
Piękna powieść o rodzinie i pomysł na kilka godzin dobrze spę-
dzonego czasu. Polecamy!

Ulf Stark, Jak tata się z nami bawił, Wydawnictwo „Zaka-
marki”, Poznań 2016.

Szukacie krótkiej, ale zarazem niebanalnej lektury? Nie roz-
czarujecie się sięgając po historyjkę o tym, jak zapracowany 
ojciec namawia synów do wspólnej zabawy. Tata w tej bajce w 
pierwszych zdaniach może wypaść kiepsko – „nigdy wcześniej 
nie bawiliśmy się z tatą...” Chowanie klucza to przykład gry, w 
którą można się bawić zawsze i wszędzie. Tata obrazuje tu świat 
dorosłych, którym często brak twórczego myślenia... ale tylko na 
pierwszy rzut oka. Atutem są też wesołe rysunki autorstwa Mati 
Lepp, oddające doskonale klimat rodzinnych relacji. Klucz scho-
wany może być wszędzie... A Wy, gdzie byście go schowali? 
Warto przeczytać i się pobawić!

Oprac. MBP w Wiśle

Wakacyjna Akademia 
Kultury

Lipiec 2017 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śnie-
gonia w Wiśle poświęcony był niezwykle ciekawym spotkaniom z 
nauką. Wykład inaugurujący Wakacyjną Akademię Kultury, w tym 
roku odbywającą się pod hasłem „Dziedzictwo 500 lat reformacji”, 
rozpoczął 6 lipca prof. dr hab. Zbigniew Pasek, religioznawca i kultu-
roznawca z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo–Hutni-
czej. Na początek została również otwarta wystawa fotograficzna pt. 
„Leśne kościoły” autorstwa Michała Pilcha z Ustronia.

Miłośników Ustronia, był też pomysłodawcą oraz głównym wyko-
nawcą książki pt. „Leśne kościoły”, którą można jeszcze nabyć w 
księgarniach.

Inauguracyjny wykład pt. „Dzieci Lutra. Drzewo genealogiczne 
protestantyzmu” wygłosił prof. Zbigniew Pasek, który przedstawił 
wyznaniowe dziedzictwo reformacji. Osią wykładu były spory teo-
logiczne, które w łonie protestantyzmu toczyły się od XVI wieku. 
Na ich tle dochodziło i nadal dochodzi do różnicowania się wspólnot 
wyznaniowych i powstawania kolejnych kościołów. Była mowa o 
najstarszych liniach podziałów wynikających z interpretacji Biblii i 
sakramentów: Wieczerzy Pańskiej i chrztu, a także współczesnych 
problemach prowadzących do różnych stanowisk zajmowanych 
przez kościoły, jak dopuszczanie kobiet do ordynacji (sprawowania 
urzędów duchownych), bioetyka czy homoseksualizm. Podsumowa-
niem ilustrowanego prezentacją multimedialną wykładu był krótki 
opis wkładu reformacji w rozwój kultury Europy i świata.

O literaturze zreformowanej 13 lipca 2017 roku mówił drugi gość 
wiślańskiej biblioteki, którym był prof. dr hab. Ryszard Koziołek, 
prorektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tytuł wykładu 
brzmiał „Reformacja czy reformacje? Odpowiedź literatury” i sta-
nowił fascynujący przegląd wybranych dzieł, które tworzył i tworzy 
nowożytny człowiek, całkowicie zmieniony przez wiek XVI.

Wystawa fotograficzna przedstawia miejsca, w których w cza-
sach prześladowań religijnych odbywały się tajne, ewangelickie na-
bożeństwa. Są to leśne polany na stokach gór lub w dolinach Beskidu 
Śląskiego, zarówno po polskiej, jak i czeskiej stronie granicy. Więk-
szość fotografii wykonał Michał Pilch z Ustronia, który od kilkunastu 
lat zajmuje się przywracaniem „ewangelickich kamieni” zbiorowej 
pamięci mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, choć nie tylko. Są bo-
wiem miejsca położone na terenie dawnej Galicji (Lipowa), a także 
Moraw (Suchodol nad Odrą). Autor wystawy, przewodnik beskidzki, 
współredaktor „Pamiętnika Ustrońskiego” i wiceprezes Towarzystwa 
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Punktem wyjścia opowieści o literaturze było jedno zdanie z 
„Lalki” Bolesława Prusa zapisane w pamiętniku subiekta doskona-
łego, Ignacego Rzeckiego. Mianowicie zanotował on informację o 
pracowniku sklepu Wokulskiego Mraczewskim, że siedział w te-
atrze z Matyldą w ósmym rzędzie na operze „Hugonoci” Giacomo 
Meyerbeera. Zdanie wydawałoby się zbędne w arcydziele jakim jest 
„Lalka”, jednak w jakimś celu zamieszczone przez Bolesława Prusa. 
Po co? Nie wiemy, ale możemy dociekać skąd się wzięli francuscy 
protestanci w XIX–wiecznej, polskiej powieści realistycznej. Dalej 
była mowa o niepoznawalności Lutra, od którego zaczęła się nie re-
formacja, ale nasze myślenie o niej, przykrawaniu postaci reformato-
ra do swoich idei przez poszczególne epoki, rewolucji w postrzeganiu 
człowieka, jaka miała miejsce w XVI wieku, m.in. dzięki Lutrowi, 
ale i całej plejadzie uczonych. Profesor czytał i wykładał poezje Reja, 
Kochanowskiego i Sępa–Szarzyńskiego, a na zakończenie była wi-
sienka na torcie czyli rzecz o luteranizmie w prozie Jerzego Pilcha. 
O jego ironii i nostalgii za utraconym dziedzictwem i o porządko-
waniu chaosu rzeczywistości za pomocą precyzji słowa. Po wykła-
dzie posypały się pytania i wywiązały ciekawe rozmowy. Profesor 
Ryszard Koziołek, jako znawca twórczości Sienkiewicza, nie mógł 
nie opowiedzieć o protestanckich bohaterach „Trylogii”, a słuchacze 
zaintrygowani przekazanymi treściami nie chcieli wypuścić go z sali. 

Kolejny wykład, który odbył się 20 lipca, nosił tytuł „O sztuce 
reformacji”, a wygłosiła go prof. dr hab. Ewa Chojecka, zajmująca 
się historią sztuki, zwłaszcza grafiką XVI i XVII wieku i architek-
turą Górnego Śląska oraz emerytowana twórczyni Zakładu Historii 
Sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Prelegentka mówi-
ła głównie o architekturze sakralnej. Na przykładzie kościołów po-
jawiających się w przestrzeni Śląska od XVIII wieku, można było 
prześledzić nie tylko dzieje historyczne, ale i przemiany wrażliwości 
estetycznej śląskiego ewangelika.

We wstępie historycznym Pani Profesor mówiła o współużytko-
waniu tych samych, średniowiecznych kościołów przez wspólnoty 
katolickie i ewangelickie od XVI wieku, a także o okresie, kiedy woj-
ny i nietolerancja religijna nie pozwalały na wyrażanie siebie i włas-
nej konfesji poprzez sztukę. Nieobecność protestanckiej architektury 
siłą rzeczy zastępowały leśne kościoły, które nadal można oglądać 
w bibliotece na wystawie fotograficznej. Kiedy na mocy układów 
politycznych pojawił się pierwszy kościół ewangelicki na Górnym 
Śląsku, Kościół Jezusowy w Cieszynie, na Śląsku rozpoczęła się epo-
ka definiowania od nowa ewangelickiej tożsamości wyznaniowej za 
pomocą architektury i sztuki. Profesor Ewa Chojecka prezentowała 
i omawiała przykłady budynków kościelnych ze Śląska Pruskiego i 
Austriackiego, pokazywała zależności od przepisów prawa obowią-
zujących na jednym Śląsku, ale w dwóch różnych państwach, wska-
zywała na charakterystyczne cechy stylu danej epoki, które ze wzglę-
dów wyznaniowych i różnic teologicznych podlegały modyfikacji. Za 
wynalazek reformacji należy uznać nie tylko empory czy skromność 
wystroju, ale mające uzasadnienie praktyczne i teologiczne połącze-
nie ołtarza i ambony, które zaobserwować można m.in. na Bielskim 
Syjonie, na którym także stoi jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra.

Podczas spotkania była również mowa o najnowszych wydaw-
nictwach oraz wystawach, nie tylko dotyczących dziedzictwa refor-
macji, ale polskiego dziedzictwa kulturalnego, w którym często nie 
uwzględnia się Śląska ani innych pograniczy kulturowych. Wykład 
wpisał się także w dyskusję o świętowaniu 500 lat reformacji. Pro-
fesor Ewa Chojecka wyjaśniła ponownie, co wcześniej uczyniła w 
wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, że nie chodzi o świętowanie, ale 
o głęboką refleksję i wielki rachunek sumienia. O zastanowienie się, 
kim wszyscy jesteśmy jako dziedzice i spadkobiercy tego wszystkie-
go, co się wydarzyło w ciągu 500 lat.

Ostatni wykład tegorocznej edycji Wakacyjnej Akademii Kultu-
ry odbył się 27 lipca, a wygłosił go dr Zenon Mojżysz pracownik 
Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prelegent 
studiował muzykę (skrzypce) i muzykologię w Darmstadt i w Ham-
burgu, gdzie uzyskał doktorat w 2008 roku, a jego głównym przed-
miotem badań jest muzyka renesansowa i barokowa. Autor książek i 
artykułów w języku polskim i niemieckim na temat muzyki dawnej 
i Śląska Cieszyńskiego, m.in. na temat dzieł „Jana Sztwiertni i jego 
twórczości w kontekście muzycznych tradycji Śląska Cieszyńskiego” 
i realizator grantu na temat ewangelickiej kultury muzycznej Śląska 
Cieszyńskiego w XVIII wieku, ostatnio analizował archiwalia mu-
zyczne, m.in. zachowane w Bibliotece i Archiwum Tschammera w 
Kościele Jezusowym w Cieszynie.

Wiślański wykład pt. „Dźwięki reformacji” dotyczył muzyki pro-
testanckiej od XVI–XVIII wieku i był bogato ilustrowany nie tyl-
ko obrazem, ale przede wszystkim dźwiękiem. Dr Zenon Mojżysz 
przedstawił tradycje muzyczne, z których czerpała reformacja oraz 
wyjaśnił, na czym polegały zmiany wprowadzane przez twórców 
protestanckich. Była mowa o znaczeniu liturgii (wraz ze śpiewaną 
Ewangelią), języku narodowym pieśni i rozwoju chorału protestan-
ckiego, wykonywanego wspólnie przez wiernych podczas nabo-
żeństw. Korzystanie z muzycznych wynalazków włoskich, rozwój 
śpiewu figuralnego i wprowadzenie stylu koncertowego można było 
prześledzić na podstawie prezentowanych fragmentów utworów mu-
zycznych z epoki. Archiwalne zapisy nutowe, także pochodzące z te-
renu Śląska Cieszyńskiego, pojawiały się na ekranie wraz ze współ-
czesnymi ich wykonaniami. Oczywiście nie zabrakło hymnu Marcina 
Lutra „Warownym grodem” i dzieł Jana Sebastiana Bacha. 

Wykład, choć specjalistyczny, zachwycił słuchaczy, którzy ocza-
rowani podkreślali, że dzięki tej prelekcji odkryli nowy świat. Na co 
dzień bowiem rzadko ma się okazję słuchać muzyki dawnej i oglądać 
skarby w postaci starych zapisów nutowych przechowywanych w ar-
chiwach. Dziękujemy zatem naszemu przewodnikowi po nieznanym 
muzycznym świecie za wspaniałą wyprawę w głąb tradycji. 

Na tym spotkaniu zakończyła się tegoroczna Wakacyjna Aka-
demia Kultury. Cykle letnich wykładów odbywają się w wiślańskiej 
bibliotece od pięciu lat i co roku przybywa i prelegentów, i słuchaczy. 
Dziękujemy!!!

Renata Czyż

Pełna fotorelacje na http://biblioteka.wisla.pl/?cat=23
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12. edycja Śniadania 
dla Kobiet

Nie strać głównego celu w życiu! – to przesłanie, które 1 lipca 
usłyszały uczestniczki tegorocznego Śniadania dla Kobiet. Zebrały 
się one w liczbie 800 w Hotelu Gołębiewski w Wiśle już po raz 12. 
i zostały jak co roku przywitane przez Lidię Czyż i Bogusławę Król 
(przedstawicielki organizatorów przedsięwzięcia: Parafii Ewangeli-
cko–Augsburskiej w Wiśle Malince i Stowarzyszenia Deorcordings).

Po doskonałym śniadaniu w formie bufetu, w sali kongresowej 
rozpoczęła się druga część spotkania. Rozpoczęła się recitalem Mar-
ty Cienciały (studentki wokalistyki jazzowej) przy akompaniamen-
cie Leszka Kalety. Następnie świadectwem życia podzieliła się Isik 
Abla, urodzona w muzułmańskiej rodzinie w Turcji, która przeszła 
przez wiele dramatycznych doświadczeń, z którymi musiała się zmie-
rzyć. Dopiero poznanie Boga zmieniło radykalnie jej bolesne życie. 
Natomiast wykład pt. „Otwarta na przemianę” poprowadziła Barbara 

Cieślar, która przez siedem lat razem z rodziną mieszkała w Kazach-
stanie, działając w ramach „Misji na Wschód”. Wszystkie kobiety 
obdarowane zostały prezentami, mogły także nabyć powieść „Tato!” 
Lidii Czyż, która tego dnia miała swoją premierę.

Wykłady ze Śniadania można odsłuchać na www.malinka.org.pl.
Marzena Brózda
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Wakacje z biblioteką
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle po raz z kolejny przygo-

towała ofertę spędzenia wolnego czasu wakacyjnego dla dzieci z Wi-
sły. Podczas zajęć Letniej Akademii Zabawy w dniach od 3–8 lipca 
dzieci i młodzież podążali śladami bohaterów wiślańskich legend. 
Całość zajęć literacko–plastycznych i wycieczek została zrealizowa-
na w związku z obchodzonym właśnie Rokiem Rzeki Wisły w ra-
mach zadania „Legendy i podania od źródeł Wisły”. 

W pierwszym dniu uczestnicy po przejażdżce autobusem i kon-
nym zaprzęgiem wybrali się na spacer wzdłuż Białej Wisełki, by nie-
opodal wodospadów Kaskad Rodła wysłuchać legendy o początkach 
rzeki czyli o „O Białce i Czarnosze”. Kolejnego dnia grupa wyje-
chała koleją linową na Skolnity, gdzie wszyscy podziwiali piękną 
panoramę Wisły, a następnie zeszli na osiedle Zdejszy, gdzie we-
dług legendy na polanie zwanej Łęgiem pierwszy mieszkaniec Wisły 
Imko Wisełka wybudował swoje obozowisko. Śladem tego samego 
bohatera wiodła kolejna trasa. W dolinie Gościejowa bowiem, zgod-
nie z legendą, Imko był świadkiem pojedynku ogromnego wilka z 
okazałym jeleniem. Na szczęście uczestnicy nie natknęli się na żadną 
niebezpieczną zwierzynę, jak to spotkało Imka w dolinie Czarne-
go, gdzie musiał udawać martwego wobec potężnego niedźwiedzia.  

W czwartek dzieci poznały legendę „O Malince” – pięknej, ale chci-
wej i pełnej pychy góralce i wysłuchały fragmentu powieści Bogu-
miła Hoffa o zbójcach ukrywających się w jaskini na Malinowie. 
Dlatego też tego dnia celem wycieczki była Malinka, a konkretnie 
Cieńków, na który grupa wjechała kolejką. Następnego dnia wszyscy 
wybrali się do Głębiec, gdzie zgodnie legendą Imko, odnalazł ludzką 
zagrodę i poznał śliczną Jewkę. Celem ostatniej wyprawy była zapora 

w dolinie Czarnego, gdzie odbyło się czytanie wiślańskich legend i 
uroczyste podsumowanie spotkań oraz wręczenie pamiątkowych dy-
plomów. Przejazd ciuchcią i zwiedzanie wnętrza zapory, wspinanie 
się pod czujnym okiem GOPR–owców i wiele innych atrakcji zapew-
ne pozostaną na długo w pamięci bibliotecznych wycieczkowiczów. 

Podczas wszystkich spotkań dzieci miały okazję wykonać pra-
ce plastyczne lub wziąć udział w zabawach integracyjnych, było 
śpiewanie, rozwiązywanie krzyżówek sprawdzających wiedzę z po-
znanych legend, dodatkowo każdego dnia serwowane były gorące 
posiłki. Nawiązały się nowe przyjaźnie, a co najbardziej cieszy to 
uśmiechy dzieci i zapowiedzi rodziców i ich pociech, że w przyszłym 
roku znowu zapiszą się na zajęcia Letniej Akademii Zabawy. 

Dziękujemy wszystkim za udział i wspaniale spędzony czas, a 
w szczególności naszym wolontariuszkom, paniom Barbarze Ku-
szel i Joannie Bolechowicz–Świerczek, które wraz z pracownikami 
biblioteki opiekowały się naszą biblioteczną grupą. Dziękujemy 
również właścicielom ciuchci „Martusia”, która bezpłatnie prze-
wiozła nasze dzieci. 

Letnia Akademia Zabawy w tym roku została zrealizowana w ra-
mach zadania „Legendy i podania od źródeł Wisły”, na które biblio-
teka otrzymała dofinansowanie z programu „Kultura – Interwencje 
2017” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Partnerami 
biblioteki w realizacji przedsięwzięcia są: Gmina Wisła, Nadleśni-
ctwo Wisła i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 
Dziękujemy!!!

Monika Śliwka, Renata Czyż

Pełną fotorelację zobacz na http://biblioteka.wisla.pl/?p=8398
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W dniach 14–16 lipca bawiliśmy się świetnie w centrum miasta 
Wisła na prywatce PRL–u. Z sentymentem wspominaliśmy dobre 
chwile lat 60., 70. i 80. Największe polskie przeboje tych lat w wy-
konaniu między innymi Wojciecha Gąssowskiego, Karin Stanek, 
Jerzego Połomskiego, Andrzeja Dąbrowskiego czy Maryli Rodo-
wicz sprawiły, że bardzo licznie przybyli na imprezę uczestnicy nie 
tylko tańczyli, ale również śpiewali na wiślańskim rynku.

Gwiazdą tegorocznej prywatki był nie kto inny, tylko sam An-
drzej Rosiewicz. „Chłopcy radarowcy” także się licznie pojawili, 
choć milicja obywatelska nie należy do miłych wspomnień. Były 
lody „Bambino”, woda z saturatora, Bar Mleczny, Pewex, ZPT 
(zajęcia praktyczno–techniczne), goździki, „Frania”, a ulicami 
miasta kursował stary, PKS–owski „ogórek” z 1958 roku.

W piątek na rynku odbyły się wyścigi sympatycznych „ma-
luchów”. Starty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Myślę, 
że gdyby Tom Hanks został o tym poinformowany, chętnie by 
wystartował swoim pięknym „białym małym cudem”. Z kolei 
sobota należała do uczestników Rajdu Zabytkowych Pojazdów 
PRL–u. Wzięły w nim udział między innymi: Warszawy, Tra-
banty, Wołgi, stare WSK–i i SHL–ki. Królową wiślańskich szos 
okazała się polska Syrenka, która została jednogłośnie wybrana 
jako najbardziej elegancki pojazd rajdu. W tym miejscu kierujemy 
szczególne podziękowania dla Automobilklubu Cieszyńskiego za 
współorganizację tego wydarzenia, oraz dla panów Herberta i Ka-
mila Suchanek – ZPM Suchanek z Pyskowic, sponsorów wieńców 
laurowych dla zwycięzców.

W niedzielę cofnęliśmy się do początku XIX wieku. W cen-
trum miasta pojawiły się stare bicykle, trycykle, monocykle 
oraz wiele innych rowerów z ponad stuletnią tradycją. Ponad 30 

GDZIE SIĘ PODZIAŁY TAMTE PRYWATKI…
uczestników wzięło udział w Rowerowym Rajdzie Retro, który 
zapoczątkowała Inga Papkala „Retro Koncertem”. Usłyszeliśmy 
także piosenki w wykonaniu laureatów festiwalu „Nasza Szansa” 
oraz uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda 
z Wisły. Serdeczne podziękowania należą się panom Marcinowi 
Bieńkowi, Wojtkowi Mszycy, Łukaszowi i Markowi Cybulskim, 
Adamowi Ostrowskiemu, Stefanowi Wardenga, Kazimierzowi 
Pisarskiemu, pani Idze Baranowskiej–Jagiełło oraz wszystkim 
tym, którzy pomogli w organizacji imprezy.

Maria Bujok – Dyrektor WCK
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

W dniach 8–9 lipca w Wiśle odbywa się Piknik Ekologiczno–
Leśny. Pełną atrakcji imprezę zorganizowały: Nadleśnictwo Wisła, 
Koła Łowieckie i Miasto Wisła.

Przez dwa dni w Parku Kopczyńskiego można było skorzystać z 
wielu atrakcji. Bezpłatne eventy ekologiczne, stoiska pokazowe Nad-
leśnictw z całego regionu, malowanie twarzy, dmuchańce dla dzieci, 

PIKNIK EKOLOGICZNO–LEŚNY PEŁEN ATRAKCJI!

Niespodzianką dla licznej widowni była obecność doskonałego raj-
dowca, czterokrotnego mistrza Polski i dwukrotnego mistrza Europy 
– Kajetana „Kajto” Kajetanowicza. Na zakończenie sobotniego pro-
gramu fantastyczny koncert dała gwiazda wieczoru – Halina Mlyn-
ková z zespołem. A kto miał jeszcze mało wrażeń tego dnia mógł 
pobawić się przy muzyce na Wiślańskiej Binie.

– Dziękuję Nadleśnictwu Wisła i Regionalnego Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach za dobrą współpracę przy organizacji 
pikniku oraz innych przedsięwzięciach. Mamy nadzieję, że kolejne 
edycje atrakcyjnej imprezy będą się odbywać w Wiśle co roku – 
mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. 

Dziękujemy naszym sponsorom: Firma Małgorzata, Dwór Jur–Gat-
ku, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Piekarnia nr 1, Willa Dana. 

 (luki)

warsztaty, prezentacja hodowli głuszca, pszczelarstwa, czy potrawy 
z dziczyzny serwowane przez myśliwych cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem. Kto poznał funkcjonowanie leśników i wyszalał się 
na licznych atrakcjach, mógł przyjść do Amfiteatru im. Stanisława 
Hadyny, gdzie w pierwszym dniu pikniku odbyła się jego część arty-
styczna. Pokaz dali sokolnicy, leśnicy i hodowcy psów myśliwskich, 
a muzyką, tańcem i śpiewem uraczyli nas sygnaliści z Zespołu Re-
prezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich RDLP z Katowic, Zespół 
Regionalny „Wisła” i Myśliwski Zespół Śpiewaczy „Kwiczoły”. Na 
scenie ogłoszono również wyniki konkursów: plastycznego „Las to 
piękne miejsce, w którym nie śmiecę” oraz na najlepszego lisiarza. 
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Uroczyste otwarcie  
„Domku Basi” 

13 lipca uroczyście otwarto znajdujący się obok „Wiślańskiej 
Biny” drewniany „Domek Basi” w kształcie beczki. Sponsorzy – 
państwo Bibik i rodzina Malkiewicz w obecności przewodniczącego 
Rady Miasta Wisła Janusza Podżorskiego, sekretarza miasta Sylwe-
stra Foltyna, wykonawcy domku Wiktora Niemczyka i licznie zgro-
madzonej publiczności uroczyście zamontowali na nim pamiątkową 

tablicę ze zdjęciami Basi Malkiewicz z domu Bibik – rodowitej wi-
ślanki mieszkającej przez lata w Kanadzie.

Państwo Bibik i Malkiewicz – „Polscy Kanadyjczycy” to ser-
deczni przyjaciele naszego miasta. Pomogli m.in. w utworzeniu Alei 
Podań i Legend Śląska Cieszyńskiego, Letniej Czytelni, a w tym roku 
ufundowali „Domek Basi”. Uroczystość otwarcia wzbogacił występ 
Zespołu Regionalnego „Wisła” połączony z nauką i wspólnymi mię-
dzynarodowymi tańcami na „Wiślańskiej Binie”.

Życząc wszystkiego, co najlepsze jeszcze raz z całego serca dzię-
kuję sponsorom – Rodzinie Bibik, Rodzinie Malkiewicz oraz Cukier-
ni „U Janeczki”.

Maria Bujok – Dyrektor WCK
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AKCENT W WIŚLE
22 lipca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny gościliśmy muzykę disco 

polo. Jako support wystąpił Casanova, a później na scenę wyszedł nie kto inny, jak sam 
Zenon Martyniuk i jego zespół Akcent. Zgromadzona publiczność bawiła się znakomicie 
przez cały czas trwania koncertu.                    Marlena Fizek

JUBILEUSZOWY  
FESTIWAL

1 lipca odbył się koncert galowy X Letniego Festiwalu Tańca 
Piotra Galińskiego. Wcześniej, począwszy od 28 czerwca, w wi-
ślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, odbywały się po-
kazy taneczne formacji tanecznych, biorących udział w festiwalu.

Finał tanecznej imprezy rozpoczął się od przemarszu roz-
tańczonego korowodu przez główny deptak miasta. Uczestni-
ków Festiwalu prowadził Piotr Galiński i maskotka Wiślaczka. 
Następnie wszyscy skierowali się do amfiteatru, gdzie odbyła 
się gala finałowa, podczas której wystąpiły wszystkie grupy 
taneczne. Już tradycyjnie zostały także wręczone nagrody i wy-
różnienia.

W kategorii „Super Talent” nagrody otrzymały: Maja Ska-
rzyńska, Dominika Barczyńska, Liwia Larus i Marta Niemiera. 
Wyróżnienia przyznano zespołom: Grupa Estradowa Rypin, Ha-
łas Dance Group Tarnów Opolski, New Bartek Góra Kalwaria, 
Brawo Duo Błonie, Akademia Tańca 4–20 Junior Skierniewice, 
Akademia Tańca 4–20 Junior Młodszy Skierniewice, Bartek Ju-
nior Góra Kalwaria, New Generation, Brawko Mini Błonie, Grupa 
Estradowa Rypin Junior, Jump Wisła, Brawko Błonie. Grand Prix 
Jazz przyznano zespołowi Akademia Tańca 4–20 Skierniewice, 
który kultywuje technikę tańca jazzowego. Super Grand Prix 
przyznano zespołowi Bartek Góra Kalwaria, który dzięki udzia-
łom w letnich festi-
walach osiągnął tytuły 
mistrzów świata. Z ko-
lei Grand Prix Puchar 
Burmistrza Miasta Wi-
sła otrzymała Grupa 
Estradowa Rypin.

Marlena Fizek
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Koncert Muzyki Organowej 
23 lipca w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i 

Pawła w Wiśle odbył się pierwszy z dwóch w tym sezonie letnim 
Koncert Muzyki Organowej.

Wystąpił zespół BB Barocque Trio w składzie: Magdalena 
Kania na flecie traverso (czyli flecie poprzecznym), Urszula Jasie-
cka–Bury na klawesynie i organach oraz Mariusz Bury na teorbie 
(czyli lutni basowej). W ich wykonaniu wysłuchaliśmy między in-
nymi utworów Johanna Sebastiana Bacha, Givanniego Girolamo 
Kapsberera, Francesco Geminianiego czy Fritza Lubricha.

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie z muzyką organową, 
które odbędzie się 20 sierpnia również o godz. 17:00. Organiza-
torami Koncertów Muzyki Organowej są: Parafia Ewangelicko–
Augsburska w Wiśle Centrum oraz Wiślańskie Centrum Kultury.

Marlena Fizek

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ  
NA GRÓNIACH

Tym razem prezentujemy wiersz Teresy Pabian.
Wiatr
Zerwał się wiatr jak oszalały,
Targa gałęzie drzew i huczy.
Gwiżdże, wywraca wszystko po drodze,
Pognał w las i cos tam mruczy.
 Wieje wśród drzew jak oszalały,
 Chce wyrwać świerk z korzeniami.
 Nie udało mu się to zrobić,
 Więc pognał w głąb lasu dalej.
Łamie gałęzie, jodłę przewrócił,
I z dębem się mocuje.
Chyba się zmęczył, osłabnął wreszcie,
Czyż do snu się szykuje.
 Już nie szaleje ani nie mruczy,
 Tylko lekko powiewa.
 Nastała cisza, dzionek już wstaje,
 A wiatr zmęczony ziewa.
 Teresa Pabian
       
 

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, 

czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 
33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (główny budynek) i Historia 
Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: „Z Ziemi Lubuskiej do Wisły” Anna Saternus.

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 Infor-
macji Turystycznej PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.: 33/855 34 47. Wystawa: Zespół 
„Wisła” prezentuje. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. Wystawy prac Krystiana Wod-
nioka – malarstwo olejne, pejzaż, Czesława Nowakowskiego – metal, metaloplastyka i formy różne, oraz 
Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne, akt. 

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

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

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

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

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

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

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

SPOTKANIE Z „WIŚLACZKIEM”
5 lipca odbyło się „Spotkanie z Wiślaczkiem”, w którym wzięła udział Kolonia Pol Tur z Kuratorium 

Olsztyn – Braniewo. Dla kolonistów gościnnie występowała Taneczna Grupa „Jump” działająca przy Wi-
ślańskim Centrum Kultury, której choreografem jest Agnieszka Pluta. Dziewczynki zaprezentowały układ 
taneczny, który był prezentowany i wyróżniony na festiwalu tańca Piotra Galińskiego. Na zakończenie 
dzieci z kolonii uczyły się tańców góralskich poprowadzonych przez instruktora WCK Annę Łupieżowiec.

 Anna Łupieżowiec
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„PROMOT”  
ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o. 

ogłasza nabór chętnych do odbycia praktyk w zawodzie:

– kowal, operator pras matrycowych. 
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się 

umiejętnościami kucia matrycowego i zabudowy pras.

– operator maszyn CNC.
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się umie-

jętnościami samodzielnego ustawiania maszyn CNC.

Partnerem w zakresie edukacji jest Zespół Szkół 
Technicznych w Ustroniu, który przeprowadza 

rekrutację do nauki zawodu.

Po odbyciu praktyk gwarantujemy stałe zatrudnienie 
z dobrym wynagrodzeniem.

Prosimy o składanie ofert na adres:

PROMOT ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o.
43 – 400 Cieszyn, ul. Frysztacka 49

lub na e–mail : info@promot–zm.com.”

Zajęcia wakacyjne w Głębcach
W pierwszym tygodniu wakacji (26–30 czerwca) w głębczańskiej 

Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się zajęcia wakacyjne, czyli tzw. 
półkolonie. Wzięli w nich udział uczniowie klas I–VI. 

Zajęcia były bardzo atrakcyjne. Półkolonie odbywały się na tere-
nie szkoły, gdzie uczniowie mieli okazję zabawić się, pograć, pory-
walizować, zjeść lody, czy urządzić piknik. Udało się również dzięki 
pieniądzom z Komitetu Rodzicielskiego zorganizować wyjazd do 
kina do Bielska–Białej na film pt.: „Dzieciak rządzi”. Szkoła również 

Trzymaj Formę
W roku szkolnym 2016/17 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wi-

śle Czarnem brali udział w Ogólnopolskim Programie „Trzymaj Formę”, 
współorganizowanym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską 
Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców, w ramach któ-
rego poznawali zasady zdrowego trybu życia. W ramach programu, pod-
czas całego roku szkolnego, odbywały się różne działania prozdrowotne. 

Uczniowie m.in. spotkali się z intendentką, która zapoznała ich 
z zasadami komponowania zdrowych obiadów w szkolnej stołów-
ce, a także z trenerem koszykówki, który zachęcał ich do codzien-
nego ruchu oraz przeprowadził ciekawe zajęcia sportowe. Wszyscy 
uczniowie ze swoimi wychowawcami przygotowali wspólnie zdro-
we śniadanie, które razem zjedli. Produkty na ten cel zakupiono ze 
środków Urzędu Miasta. Uczniowie klas starszych prowadzili za-
jęcia sportowe dla dzieci z klas I–III. Klasa VI prowadziła aktyw-
ne przerwy z muzyką i tańcem w ramach projektu społecznego, a 
uczniowie klasy V przeprowadzili projekt badawczy, mający na celu 
sprawdzenie, w jaki sposób odżywiają się uczniowie szkoły. Po prze-
prowadzeniu ankiet piątoklasiści opracowali wyniki i przedstawili je 
w formie wykresów kołowych i słupkowych pod okiem nauczyciela 
informatyki Sylwii Śliwki. Wyniki swoich badań przeanalizowali, 
wyciągnęli wnioski, a następnie wyeksponowali na gazetce dostępnej 
dla uczniów i rodziców. Najlepsze prace zostały nagrodzone. Ucznio-
wie otrzymali ,,zdrowe nagrody” – ananasy ufundowane przez Radę 
Rodziców. Jesteśmy pewni, że program „Trzymaj Formę” przyniesie 
wymierne rezultaty w życiu naszych uczniów, dlatego już zgłosili-
śmy naszą szkołę do udziału w następnej edycji programu.

Marta Procner – szkolny koordynator projekt

Zlot motoryzacyjnych „perełek” 
FIVA World Rallye – VIII Beskidzki Zlot Pojazdów Zabytkowych 

ponownie zawitał do naszego miasta. Ta czterodniowa, międzynarodo-
wa impreza po raz kolejny odbywała się w rejonie bielskim. 

W zlocie udział wzięły załogi z różnych krajów, a trwał on w 
dniach 5–9 lipca. W Wiśle załogi zameldowały się 5 lipca na skoczni 
im. Adama Małysza oraz 7 lipca na placu Hoffa. Mimo niesprzyjają-
cej pogody chętnych do zobaczenia motoryzacyjnych „perełek” nie 
brakowało, a naprawdę było co podziwiać!        (luki)

opłaciła uczniom wyjazd do Skoczowa na basen „Delfin”. Odbyła 
się również wycieczka turystyczno–krajoznawcza do centrum Wisły, 
na której największą atrakcją była podróż pociągiem. To był bardzo 
udany wakacyjny tydzień. 

Dziękujemy bardzo wszystkim dzieciakom za obecność i wszyst-
kim tym, którzy pomogli w sfinansowaniu wycieczek dla uczniów. 
Liczymy na dalszą współpracę!       Barbara Bielan
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PĘTLA BESKIDZKA
W dniach 1–2 lipca odbyła się w Wiśle kolejna już edycja wyścigu 

kolarskiego Pętla Beskidzka Road Maraton. Ta jedna z najtrudniejszych 
edycji z cyklu zgromadziła na starcie ponad 270 kolarzy z całej Polski.

W pierwszym dniu odbył się klasyczny wyścig, gdzie do pokonania 
kolarze mieli jedną pętlę (86 km) lub dwie (156 km). Start zlokalizowano 
na placu Hoffa, a metę na Przełęczy Szarcula. Na krótszym dystansie 
wśród panów najszybsi okazali się: Marcin Kobiałka (czas: 2:38:38), Mi-
chał Fonał (strata 0:13) i Piotr Nowacki (strata 1:08). W kategorii kobiet 
zwyciężyła Natalia Kołodziej (czas: 2:56:26), 2. pozycję zajęła Angelika 
Grabiec (strata 3:34), a 3. Izabela Sikora (strata 5:13).

Dystans dwóch okrążeń, po ekscytującym finiszu, najszybciej 
pokonał Piotr Tomana (czas: 4:55:12). Tuż za nim uplasował się Da-
mian Bartoszek ze stratą zaledwie 48 setnych sekundy, a na 3. miej-
scu znalazł się Paweł Turek – tutaj strata była już dużo większa i 
wyniosła 16 minut i 18 sekund. Z tym dystansem nie odważyła się 
zmierzyć żadna z pań.

Drugiego dnia zmagań odbyła się jazda indywidualna na czas 
drogą w górę, wzdłuż Rezydencji Prezydenta RP – Zamek w Wiśle 
z metą na Przełęczy Szarcula. Spośród 86 zawodników najlepszym 
okazał się Oleksii Kmets z czasem 6:43. 2. miejsce zajął Piotr Toma-
na ze stratą 5 sekund, a trzecie Damian Bartoszek (12 sekund straty). 
W kategorii kobiet zwyciężyła Angelika Grabiec (czas: 10:04) przed 
Anną Wilczek (strata 1:18) i Taisą Gawrońską (strata 1:21).

Tadeusz Papierzyński

Tour de Pologne w Wiśle
31 lipca w Wiśle gościliśmy najlepszych kolarzy świata. Rafal 

Majka, Peter Sagan czy Vincenzo Nibali wraz z ponad setką zawod-
ników przejechali przez nasze miasto w ramach III etapu 74. Tour de 
Pologne z Jaworzna do Szczyrku.

Kolarze mieli na terenie naszego miasta do pokonania dwie pre-
mie górskie pod Zameczek (przełęcz Szarcula) oraz premię lotną w 
centrum miasta. Na głównym deptaku oraz na całej trasie szybko 
mknący peleton obserwowały tysiące kibiców, a całość śledziły ka-
mery TVP i Eurosportu. O dobry nastrój kibiców na premii lotnej 
zadbał niezawodny Krzysztof Głombowicz, który barwnie opowiadał 
o historii kolarstwa i naszego narodowego wyścigu.

Podczas przejazdu kolarzy atmosfera, jaką stworzyli kibice była 
fantastyczna. Premię lotną w Wiśle wygrał Łotysz Toms Skujins, a 
premie górskie na Przełęczy Szarcula Szwajcar Sebastien Reichen-
bach i Belg Laurens de Plus. Cały etap wygrał Belg Dylan Teuns, 
drugi był Peter Sagan, a trzeci Rafał Majka.

(luki)
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Piłkarski Turniej Dolin 2017
W lipcu rozegrano tradycyjny, piłkarski Turniej Dolin 2017. W 

tegorocznej edycji zmagań o Puchar Burmistrza Miasta Wisła najlep-
sza okazała się drużyna reprezentująca Nową Osadę, która w finale 
pokonała drużynę Czarne 4:0. Trzecie miejsce zajęła ekipa Malinka.

Komplet wyników Turnieju Dolin 2017:
Grupa A: Czarne – Malinka 4:2, Czarne – Centrum 3:1, Malinka 

– Centrum 3:2.

1 Czarne 2 6 8:3
2 Malinka 2 3 5:6
3 Centrum 2 0 3:6

Grupa B: Głębce – Jawornik 1:3, Głębce – Nowa Osada 2:1, Ja-
wornik – Nowa Osada 1:7.

1 Nowa Osada 2 3 8:3
2 Głębce 2 3 3:4
3 Jawornik 2 3 4:8

Półfinały: Czarne – Głębce 5:3, Malinka – Nowa Osada 1:3.
Mecz o 3. miejsce: Gębce – Malinka 1:2.
Finał: Czarne – Nowa Osada 0:4.
Najlepszy bramkarz: Przemysław Szalbót.
Najlepszy piłkarz: Michał Raszka.

(luki)

8 lipca w Wiśle odbyły się dwa fantastyczne biegi. Punktualnie o 
godz. 9:00 na 21–kilometrową trasę Biegu do Źródeł Wisły ruszyło 
37 zawodniczek i zawodników. Godzinę później na 13–kilometrową 
trasę 5. Biegu o Wiślańską Kryke ruszyło 91 biegaczy.

Zawodnicy półmaratonu wystartowali z placu Hoffa, pobiegli 
w kierunku zapory na Jeziorze Czerniańskim i wrócili do centrum 
Wisły. W I edycji Biegu do Źródeł Wisły, który zorganizowano na 
okoliczność Roku Rzeki Wisły, najszybszy okazał się Szymon Ni-
kiel z miejscowości Godziszka. Zawodnik pokonał dystans w cza-
sie 01:41:09. 2. na mecie zameldował się Wojciech Korzusznik z 

Biegli do źródeł Wisły i o Wiślańską Kryke
tem. Dystans 13 kilometrów tym razem najszybciej pokonał Pavlo 
Veretskyi z ukraińskiego Doniecka (52:08.602). 2. miejsce zajął Ra-
fał Formicki z Zawiercia (+ 03:53.699), a 3. Dominik Gawlas z Cie-
szyna (+8:21.700). Wśród pań najszybsza była Ukrainka Valentyna 
Kiliarska (58:34.312) z miasta Nikolaev, 2. miejsce wywalczyła Mar-
tyna Kantor z Krakowa (+ 02:47.428), a 3. linię mety przekroczyła 
Michalina Mendecka z Łazisk Górnych (+ 03:24.248). W poszcze-
gólnych kategoriach wygrywali: Valentyna Kiliarska (Nikolaev) 
– K20, Justyna Adamus–Kowalska (Katowice) – K30, Małgorzata 
Rencz (Orzesze) – K40, Aniela Kierat (Górki Wielkie) – K50, Iwona 
Boś (Wisła) – nordic walking (K), Kacper Uchacz (Brzegi) – M16, 
Rafał Formicki (Zawiercie) – M20, Pavlo Veretskyi (Donieck) – M30, 
Dariusz Lasek (Kozy) – M40, Janusz Magiera (Wodzisław Śląski) – 
M50, Bogdan Gaweł (Oświęcim) – M60, Jacek Wegner (Rybnik) – 
nordic walking (M). Spośród wiślan Łukasz Szalbot był 15. (4. miejsce 
w M20), Gabriel Boś 26. (2. miejsce w M16), a Dominik Glajcar 31. 
(8. miejsce w M20). Szczegółowe wyniki do pobrania poniżej. Bieg 
o Wiślańską Kryke zorganizowała firma Xtraining i Miasto Wisła.

Nagrody najlepszym zawodnikom i zawodniczkom obu biegów 
wręczali burmistrz Wisły Tomasz Bujok i dyrektor RZGW w Gliwicach 
Tomasz Cywiński, którzy gratulowali zwycięzcom osiągniętego sukce-
su, a wszystkim zawodnikom wspaniałej, sportowej  postawy.        (luki)

poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Szymon Ni-
kiel (Godziszka) – M20, Wojciech Korzusznik (Stanowice) – M30, 

Krzysztof Hensel (Czerwion-
ka–Leszczyny) – M40, Ar-
tur Brachaczek (Cieszyn) 
– M50, Izabela Dudzik (Za-
brze) – K20, Hanna Cengiel 
(Cieszyn) – K30, Marta Plata 
(Bytom) – K40. Szczegółowe 
wyniki, również z podziałem 
na kategorie dostępne są w 
pliku poniżej. Bieg do Źródeł 
Rzeki Wisły zorganizował 
Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach, 
Urząd Miejski w Wiśle i fir-
ma Xtraining z Wisły.

Z kolei 5. Bieg o Wi-
ślańską Kryke rozgrywał się 
na tradycyjnej trasie na Trzy 
Kopce Wiślańskie i z powro-

miejscowości Stanowice, (+ 03:54). 3. był Michał Chrapkiewicz z 
Cieszyna (+04:44). Wśród kobiet najszybsza była Marta Plata z By-
tomia, która w „generalce” zajęła 15. pozycję (czas 02:10:12). W 
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AZBEST – demontaż, 
utylizacja 

DEKARSTWO – rynny, kominy  
DRENAŻ – kanalizacja 

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

SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Paweł Wąsek (WSS Wisła – skoki narciarskie) znalazł się w 

gronie beneficjentów nowego programu Team100. To projekt 
Polskiej Fundacji Narodowej (PFN) i Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, który ma na celu wsparcie młodych, polskich i 
perspektywicznych sportowców. Skierowany jest do zawod-
ników objętych systemem sportu młodzieżowego, uprawia-
jących indywidualne sporty olimpijskie (letnie oraz zimowe), 
będących zawodnikami kadr narodowych polskich związków 
sportowych.

• W dniach 24–25 czerwca w Bielsku–Białej odbyły się drugie w 
tym roku zawody kolarskie z cyklu Enduro Trails. Najlepszy z 
wiślan Miłosz Glajcar został sklasyfikowany na 48. pozycji w 
rywalizacji mężczyzn. Anna Sojka nie ukończyła przejazdu.

• Piotr Czapla z Gliwic został zwycięzcą VIII Biegu na Stożek, 
który odbył się 1 lipca w Wiśle Łabajowie. 2. miejsce zajął 
Marcin Kubica z Bielska–Białej, a jako 3. linię mety przeciął 
Andrzej Włoch z Marklowic Górnych. Spośród wiślan naj-
lepsi byli: Rafał Michalik (28. miejsce), Janusz Malczyk (34. 
miejsce) i Mariusz Kobiela (39. miejsce). Wśród kobiet trasę 
najszybciej pokonała Anna Celińska z Bielska–Białej, 2. była 
Dominka Wiśniewska–Ulfik z Zabrza, a 3. Katarzyna Kaclerz–
Januszewska z Jastrzębia–Zdroju. W poszczególnych katego-
riach wiekowych triumfowali: Dominika Ulfik–Wiśniewska z 
Zabrza, Anna Celińska z Bielska–Białej, Katarzyna Kanclerz–
Januszewska z Jastrzębia–Zdroju, Grzegorz Kobiela z Wisły, 
Marcin Kubica z Bielska–Białej, Piotr Czapla z Gliwic, Prze-
mysław Krupa z Mnicha, Dariusz Lasek z Kóz, Janusz Pytel z 
Sosnowca, Bogdan Gaweł z Oświęcima oraz Edward Tyka ze 
Świętochłowic. Uczestnicy mieli do pokonania dystans 6 km o 
przewyższeniu 369 m.

• Słoweniec Timi Zajc wygrał pierwszy w tym sezonie konkurs 
FIS Cup w skokach narciarskich, który rozegrano 1 lipca w 
austriackim Villach. Z trójki zawodników WSS Wisła najlepiej 
zaprezentował się Bartosz Czyż, zajmując 19. miejsce. Jego 
klubowi koledzy – Paweł Wąsek i Kacper Juroszek zajmowali 
odpowiednio 23. i 30. lokatę. Dzień później, 2 lipca, Bartosz 
Czyż był 8., Paweł Wąsek 11., a Kacper Juroszek 40. Wygrał 
Niemiec Lukas Wagner.

• Adrian Melcer trzykrotnie stawał na podium V Mistrzostw 
Podkarpacia w Armwrestlingu, które odbyły się 1 lipca w 
Krośnie. Zawodnik z Wisły okazał się najlepszy w bojach na 
lewą rękę w kategorii wagowej do 80 kilogramów, a ponadto 
był 2. i 3. w bojach na prawą rękę odpowiednio w kategorii do 
80 kg i powyżej 80 kg.

• Polak Klemens Murańka wygrał dwa konkursy Letniego Pu-
charu Kontynentalnego w skokach narciarskich, które rozegra-
no w dniach 7–8 lipca w słoweńskim Kranju. Z trójki zawodni-
ków WSS Wisła najlepiej zaprezentował się Paweł Wąsek, który 
zajmował 20. i 40. miejsce, zdobywając 11 punktów do klasyfi-
kacji. Aleksander Zniszczoł zgromadził w dwóch konkursach 2 
punkty, zajmując 29. i 37. miejsce. Trzeci z wiślan Bartosz Czyż 
nie zdobył punktów, plasując się na 35. i 50. pozycji.

• 8 lipca w gospodarstwie agroturystycznym „U Gazdy” w Bren-
nej Malince już po raz jedenasty przeprowadzono Mistrzostwa 
Górali Karpackich w Koszeniu Łąki. W rywalizacji pań na 
pierwszych trzech miejscach uplasowały się wiślanki: Barbara 
Bielan, Ewa Szalbot i Elżbieta Byrtek.

• 15 lipca w Londynie, podczas Mistrzostw Świata Osób Niepeł-
nosprawnych w lekkoatletyce na starcie pojawił się Joachim 
Krężelok. Zawodnik UKS Wisła uplasował się na 7. pozycji w 
rzucie oszczepem.

• 15 lipca w Korbielowie odbył się Festiwal Biegowy Pilska. 
W jego ramach zorganizowano maraton na dystansie 42,8 km 
(przewyższenie +2378 m / –2789 m), którego trasa wiodła 

przez Babią Górę – Pilsko – Przełęcz Krowiarki i Korbielów. 
64. miejsce zajął Dariusz Cieślar z Wisły, który był 11. w kate-
gorii M–50.

• 16 lipca w Międzybrodziu Żywieckim odbyły się Mistrzostwa 
Polski w zjeździe rowerowym MTB Diverse Downhill Contest 
2017. W kategorii Junior 5. miejsce zajął Tomasz Raszyk, a 9. 
Marek Goryczka z Wisły. Z kolei w grupie Hobby Hardtail 7. 
był Tomasz Goryczka z Wisły.

• 17 lipca podczas Mistrzostw Świata Osób Niepełnosprawnych 
w lekkoatletyce, które rozgrywane były w Londynie, Mirosław 
Madzia z UKS Wisła zajął 4. miejsce w konkursie rzutu dy-
skiem (F11).

• Radosław Sobczyk z Wisły zajął 22. miejsce w dziesięcioboju 
podczas Mistrzostw Europy Juniorów (U–20), które odbyły się 
w dniach 20–23 lipca we włoskim Grosseto. Lokata naszego 
zawodnika byłaby wyższa, gdyby nie dyskwalifikacja za prze-
kroczenie toru w piątej konkurencji – biegu na 400 metrów. 
Ostatecznie lekkoatleta z Wisły uzbierał 6058 pkt. Wygrał Nie-
miec Niklas Kaul (8435 pkt.).

• W dniach 22–23 lipca w niemieckim Ruhpolding odbyły się 
zawody dzieci i młodzieży skokach narciarskich z cyklu FIS 
Schüler Grand Prix. W zawodach wziął udział Wiktor Szozda 
(WSS Wisła), który w turnieju indywidualnym dwunastolat-
ków zajął 5. miejsce, a w zawodach drużynowych wespół z 
Sarą Tajner (SS–R LZS Sokół Szczyrk), Kacprem Jarząbkiem 
(TS Wisła Zakopane) i Antonim Orawskim (LKS Olimpia Go-
leszów) również uplasował się na 5. pozycji.

• Kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot wygrał III Rudzki Półma-
raton Industrialny, który odbył się 29 lipca w Rudzie Śląskiej. 
Jakub Glajcar z Wisły uplasował się na 15. pozycji, a w grupie 
M–30 był 4.

• 29 lipca w Szczyrku rozegrano Międzynarodowy Memoriał 
Olimpijczyków w skokach narciarskich. Z grona reprezentan-
tów WSS Wisła na podium stanął jedynie Arkadiusz Jojko, 
który zajął 2. miejsce w rywalizacji młodzików (Junior C). W 
kategorii open najlepiej z wiślańskich skoczków zaprezento-
wał się Paweł Wąsek, który był 6. W „10” znalazł się rów-
nież Aleksander Zniszczoł (10. lokata). W kategorii Junior B 
Szymon Jojko zajął 5. miejsce, podobnie jak Paulina Cieślar w 
rywalizacji kobiet.

• 29 lipca na terenie kompleksu skoczni w Wiśle Centrum odby-
ły się zawody dzieci i młodzieży pod nazwą Międzynarodowe 
Skoki Narciarskie w skokach narciarskich na igielicie, cześć 
II. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Ni-
cole Konderla (WSS Wisła), Zuzanna Rapacz (KS Evenement 
Zakopane), Kalina Sobczyk (KS Evenement Zakopane), Mar-
cin Wróbel (AZS Zakopane), Wiktor Szozda (WSS Wisła), Ty-
moteusz Cienciała (WSS Wisła) oraz Kacper Błaszczak (LKS 
Klimczok Bystra). Na podium znaleźli się jeszcze Jakub Cie-
ślar, Michał Cieślar, Wiktoria Kiersnowska i Dorota Kawulok 
z WSS Wisła. 

• 30 lipca rozegrano I rundę Pucharu Polski w piłce nożnej na 
szczeblu skoczowskiego Podokręgu. Zespół WSS Wisła po-
konał na wyjeździe Błę-
kitnych Pierściec 6:0 i 
awansował do kolejnej 
rundy zmagań. Gole dla 
drużyny trenera Toma-
sza Wuwra zdobywali: 
Bartłomiej Rucki (3), 
Sebastian Juroszek (2) i 
Szymon Płoszaj.

(luki)
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W dniach 13–15 lipca Wisła po raz kolejny stała się światową 
stolicą skoków narciarskich. Tysiące kibiców z całego kraju ściąg-
nęło w Beskidy, by dopingować najlepszych zawodników na świecie 
podczas inauguracyjnych zawodów FIS Grand Prix. Wielkie ska-
kanie rozpoczęło się od kwalifikacji, w których zgodnie z nowymi 
przepisami musiał wziąć udział każdy z 73 zgłoszonych do startu 
zawodników. Wygrał je Maciej Kot, który skoczył 128 m i uzyskał 
notę 132,4 pkt. Dawid Kubacki, który zajął 2. miejsce, do zwycięzcy 
stracił 0,7 pkt. (125 m). Bardzo dobry wynik uzyskał również Nor-
weg Daniel Andre Tande, który za skok na odległość 127 m uzyskał 
notę 129,7 pkt. i zajął 3. pozycję. Spośród skoczków WSS Wisła naj-
lepiej zaprezentował się Piotr Żyła, który po skoku na odległość 123 
m otrzymał notę 120,8 pkt., plasując się na 15. pozycji. Do konkursu 
zakwalifikował się także Aleksander Zniszczoł, który był 50. (116,5 
m – 104,2 pkt.). Obok wyżej wymienionych do zawodów indywidu-
alnych dostali się jeszcze: Stefan Hula (7.), Klemens Murańka (12.), 
Kamil Stoch (13.), Przemysław Kantyka (32.) i Jakub Wolny (48.). 
Szczęścia natomiast nie miał Paweł Wąsek. Młody skoczek WSS–u 
zakończył rywalizację na 53. pozycji (116,5 – 101,6 pkt.). 

Inaugurujący cykl FIS Grand Prix 2017 w skokach narciarskich 
konkurs drużynowy rozegrano 14 lipca. Był on pod każdym wzglę-
dem imponujący. Morze biało–czerwonych flag, świetna atmosfera 

stworzona przez kibiców, znakomita organizacja zawodów, a do tego 
zwycięstwo reprezentacji Polski. Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Ku-
backi i Maciej Kot postarali się o to, by widownia skoczni im. Adama 
Małysza w Wiśle Malince eksplodowała z radości. Sam konkurs stał 
na bardzo wysokim poziomie i dostarczył wielkich emocji, głównie 
ze względu na fantastyczne skoki Polaków i Norwegów. Te dwie na-
cje walczyły do samego końca o wygraną i ostatecznie to gospodarze 
wyszli z tej batalii zwycięsko. Polska uzyskała notę 994,7 pkt., Nor-
wegia 982,5 pkt, a skład podium uzupełnili Niemcy z notą 951,9 pkt. 
Nasi zawodnicy uzyskiwali następujące odległości: Piotr Żyła – 117 i 
127 m, Kamil Stoch – 128 i 124,5 m, Dawid Kubacki – 130 i 133,5 m, 
Maciej Kot – 125,5 i 127 m. Nic więc dziwnego, że biało–czerwoni 
po konkursie tryskali humorem. 

– Dobre jakościowo skoki sprawiły, że zwyciężyliśmy. Kibice 
pewnie też są zadowoleni, bo to był emocjonujący konkurs. Walczy-
liśmy do końca i wygraliśmy. To duża satysfakcja zwyciężać przed 
własną publicznością. Byliśmy pewni, że jesteśmy dobrze przygoto-
wani. Naszym głównym celem jest zima, a to jest tylko przystanek, 
ale oczywiście, wynik i dobre skoki cieszą, bo to nas utwierdza w 
przekonaniu, że idziemy dobrą drogą – powiedział Maciej Kot. 

– Zgadzam się z Maćkiem – dodał szybko z uśmiechem Piotr 
Żyła, gdy kolega przekazał mu mikrofon. Skoczek z Wisły żartował 
również, oceniając swoje skoki. – Krótszy był – odpowiedział w 
swoim stylu wiślanin na pytanie czym się różniła pierwsza próba od 
drugiej i zaraz dodał. – Chciałem kolegom podnieść adrenalinę, żeby 
lepiej skakali – śmiał się Piotr Żyła.

Kolejny, fantastyczny, biało–czerwony wieczór na skoczni im. 
Adama Małysza miał miejsce 15 lipca. W konkursie indywidual-
nym na najwyższym stopniu podium stanął Dawid Kubacki, który w 
pierwszym skoku wylądował na 128 metrze, a w finale uzyskał 132,5 
metra i z notą 255,6 pkt. pewnie wygrał zawody. – Moje skoki są 
bardzo podobne do tego, co prezentuję na treningach, więc błędy się 
jeszcze pojawiają. Mimo tego forma pozwala w miarę fajnie skakać i 
rywalizować naprawdę na najwyższym poziomie. Po pierwszej serii 
nie do końca spodziewałem się, że mogę walczyć o pierwsze miejsce. 
Na pewno nie składałem broni, walczyłem do końca, ale nie spodzie-
wałem się aż tak wysokiego wyniku – powiedział triumfator. 

2. miejsce wywalczył Maciej Kot, który skoczył 133 i 127,5 me-
tra (nota 252,2 pkt.). Na najniższym stopniu podium stanął  niemie-
cki skoczek Karl Geiger, który lądował na 130 i 128 metrze (nota 
251,5 pkt.). – Na tej skoczni zawsze jest niesamowita atmosfera czy 
to podczas letnich, czy zimowych konkursów. Bardzo dobrze się tu-
taj czuję. Chciałbym podziękować wszystkim za świetne zawody i 
niesamowitą atmosferę. Mam nadzieję, że podczas kolejnych konkur-
sów w Wiśle będzie tak samo dobrze – chwalił atmosferę wiślańskich 
zawodów Karl Geiger.

Spośród dziewięciu reprezentantów Polski, którzy stanęli na star-
cie konkursu indywidualnego, pięciu z nich wywalczyło punkty kla-
syfikacji FIS Grand Prix. Bardzo dobry wynik osiągnął Stefan Hula, 
który po skokach na odległość 126,5 i 128 metrów (nota 243,8 pkt.) 
zakończył konkurs na 5. miejscu. Piotr Żyła po solidnych próbach 
(125 i 124 metry – nota 234,5 pkt.) zajął 13. pozycję. Drugi z wiślan 
Aleksander Zniszczoł był 35. (119 metrów – 101,9 pkt.).

Po inauguracji zawodów FIS Grand Prix w Wiśle liderem kla-
syfikacji Pucharu Narodów została reprezentacja Polski, a liderem 
klasyfikacji indywidualnej oczywiście Dawid Kubacki. Biało–czer-
woni swojej świetnej pozycji bronili podczas kolejnych zawodów 
FIS Grand Prix, które rozegrano 29 lipca w niemieckim Hinterzarten. 
Ponownie najlepszy okazał się Dawid Kubacki (105 i 104,5 metra – 
nota 283,3 pkt.), a na najniższym stopniu podium stanął nasz Piotr 
Żyła! Wiślanin po skokach na odległość 102,5 i 103,5 metra uzyskał 
notę 269,8 pkt. Brawo!          (luki)

POLSKI WEEKEND W MALINCE

WRACA PUCHAR BESKIDÓW
Trzy skocznie i trzy dni rywalizacji w Szczyrku, Wiśle i we Fren-

sztacie – tak będą wyglądały tegoroczne zawody Pucharu Kontynen-
talnego w Polsce oraz w Czechach, rozgrywane w ramach Pucharu 

Beskidów. Po prawie 30 latach 
przerwy powrócono do rywaliza-
cji w Pucharze Beskidów, który 
niegdyś przez 31 lat (w latach 
1958–1989) organizowany był w 
ramach zawodów FIS.

Pierwsze zawody o Puchar 
Beskidów rozegrane zostały w 
1958 roku, wówczas zwycięzcą 
turnieju został polski skoczek 
Władysław Tajner. Obok niego 
na podium stanęli nasi rodacy – 
Stefan Przybyła oraz Andrzej Gą-
sienica–Daniel. Przed laty zawo-

dy te odbywały się na skoczni normalnej Skalite w Szczyrku, a także 
na obiekcie dużym w Wiśle–Malince. Po raz ostatni w Pucharze Be-
skidów skoczkowie narciarscy rywalizowali w 1989 roku. Najlepszy 
wtedy okazał się Jan Kowal, który w klasyfikacji generalnej turnieju 
pokonał obecnego trenera polskich skoczków – Stefana Horngachera. 
Podium uzupełnił Jarosław Mądry.

Po 28 latach powrócono do rywalizacji w Pucharze Beskidów, 
ale w nowej formule. W poprzednich latach turniej ten obywał 
się zimą, natomiast teraz zawody rozegrane zostaną latem i będą 
zaliczane do klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynen-
talnego. Do Szczyrku i Wisły dołączył Frensztat, dlatego Puchar 
Beskidów rozgrywany będzie teraz na trzech obiektach. W pierw-
szym dniu rywalizacji skoczkowie powalczą na skoczni normalnej 
w Szczyrku. Następnie zmagania przeniosą się na skocznię im. 
Adama Małysza w Wiśle–Malince, a finał odbędzie się na obiekcie 
HS–106 we Frensztacie.

Wisła – 19.08.2017, sobota
– 16:00 – oficjalny trening (jedna seria)
– 17:30 – seria próbna
– 19:00 – pierwsza seria konkursowa

Anna Karczewska/PZN
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ROZMAITOŚCI KRONIKA POLICYJNA
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– W ostatnim czasie ponownie nasiliło się zjawisko oszustw 
metodą „na wnuczka” lub „na policjanta”. W skrócie polegają 
one na tym, iż do osoby dzwoni oszust podając się za członka 
rodziny lub funkcjonariusza policji i prosi o pilne przekazanie 
pieniędzy, opowiadając różnorodne historie. Policja apeluje, by 
w przypadku rozmowy z nieznajomą osobą zachować czujność i 
jednocześnie przypomina, iż funkcjonariusz nie może przyjmo-
wać żadnej gotówki podczas wykonywania czynności!

– Policja informuje, iż z dniem 1 czerwca br. zmieniły się 
przepisy, które mówią, iż niezatrzymanie się do kontroli dro-
gowej jest przestępstwem, a nie jak dotychczas wykroczeniem. 
Osobie, która nie zastosuje się do polecenia zatrzymania do kon-
troli przez funkcjonariusza Policji, grozi do 5 lat pozbawienia 
wolności, a prawo jazdy można stracić nawet na 15 lat.

– W dniach 13–15 lipca łącznie 200 funkcjonariuszy Poli-
cji zabezpieczało przebieg zawodów FIS Grand Prix w skokach 
narciarskich w Wiśle Malince. Nie odnotowano żadnych zda-
rzeń przestępczych.

– 26 lipca doszło na ul. Wyzwolenie do przywłaszczenia 
zagubionej torebki. Mieszkanka naszego miasta straciła 4500 
złotych.

– 27 lipca z jednej z wiślańskich parafii zniknął gong litur-
giczny o wartości 900 złotych. Złodziejem okazał się miesz-
kaniec Wisły, który popędził z łupem do punktu skupu metali 
kolorowych. Policjantom udało się odzyskać przedmiot, a za-
trzymanemu sprawcy grozi za ten czyn do 5 lat więzienia.

– 31 lipca na ul. Wyzwolenia doszło do śmiertelnego wypad-
ku motocyklisty. Mieszkaniec Wisły poruszający się pojazdem 
na zakręcie zjechał z drogi i uderzył w barierki. Następnie moto-
cykl uderzył w ogrodzenie posesji. Kierujący zginął na miejscu.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
12 sierpnia (sobota) – III Festiwal Sera na Skolnitym – Ski&Bike 

Skolnity
15 sierpnia (wtorek) – Lato z Filharmonią – Amfiteatr im. Stani-

sława Hadyny
15 sierpnia (wtorek) – Słoneczna Dziecinada – Pl. B. Hoffa
16–19 sierpnia (środa–sobota) – III Międzynarodowy Plener 

Rzeźbiarski – Ski&Bike Skolnity
19 sierpnia (sobota) – Beskydy Tour – Puchar Kontynentalny  

w skokach narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza
20 sierpnia (niedziela) – Dni Muzyki Organowej – Kościół ewan-

gelicko-augsburski Ap. Piotra i Pawła w Wiśle Centrum
26–27 sierpnia (sobota–niedziela) – Wiślaczek Country  

– Pl. B. Hoffa i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
1 września (piątek) – Narodowe Czytanie – Miejska Biblioteka 

Publiczna
2 września (sobota) – Dożynki – Pl. B. Hoffa i Amfiteatr im. Sta-

nisława Hadyny
3 września (niedziela) – Dni Wisły i koncert Sylwii Grzeszczak – 

Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
9 września (sobota) – Zjazd Wisełków – Ranczo Cieńków

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

imprezy


