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Co nas czeka w Nowym Roku?
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Do Waszych rąk oddajemy nowy numer „Echa Wisły”. 
Jest nieco inny od poprzednich, do których pewnie 
zdążyliście się Państwo przyzwyczaić. Na 2020 rok 
postawiliśmy sobie cel zmiany gazety, która już od 
lat gości w Państwa domach. Chcielibyśmy, żeby  
w naszym wiślańskim piśmie pojawiały się wywiady, 
które inspirują do dyskusji, artykuły o kluczowych 
dla miasta inwestycjach, strategii samorządowej, 
czy imprezach, które w szczególny sposób kształtują 
nasze miasto. Ten numer to początek zmian, które 
wspólnie z zespołem redakcyjnym będziemy się starali 
wprowadzać w kolejnych miesiącach. Chcielibyśmy, 
żeby „Echo Wisły” ciągle gościło w Państwa domach, 
a przy okazji wytrzymało próbę czasu, którą stawia 
przed nami rewolucja cyfrowa. Dlatego w każdym  
z następnych numerów naszej gazety, wydawanej 
przez Wiślańskie Centrum Kultury, znajdą się mate-
riały, niedostępne wcześniej na stronie internetowej 
miasta. Chcielibyśmy zachęcić Państwa także do 
dyskusji, wyrażania opinii, dzielenia się uwagami, nie 
tylko co do „Echa Wisły” ale także życia w naszym 
mieście. Czekamy na Państwa maile: echo@wisla.pl. 
Chcielibyśmy, żeby „Echo” odbijało się co miesiąc 
większym echem, żeby skłoniło do twórczej dysku-
sji. Chcemy też, żeby ciągle pozostało gazetą wiślan. 
Tradycja zobowiązuje.

Szanowni Czytelnicy

Katarzyna Czyż - Kaźmierczak
Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów  
i zmian w nadesłanych materiałach. Zamówionych  
materiałów nie zwracamy.
Skład: MALOF design Agnieszka Szarzec, www.malof.pl
e-mail:malofdesign@gmail.com, tel. 511 126 236
Druk: Wydawnictwo ARKA, ul.Błogocka 28,
43-400 Cieszyn, www.arkadruk.pl
tel. +48 338580122
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia  
Prasy Lokalnej. Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia  
do 25–tego dnia każdego miesiąca!

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, 
pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. 
Redaktor Naczelna: Katarzyna Czyż–Kaźmierczak;
Redaktor Prowadzący: AD 

Reklama



3

W ubiegłym roku ruszyła w końcu całkowita przebu-
dowa ul. Czarne od skrzyżowania do nadleśnictwa, 
wraz z przebudową mostu. Inwestycja była przy-
gotowana przez miasto i powiat już w poprzedniej 
kadencji. To jest inwestycja trudna, bo to komplek-
sowa przebudowa, powiat odpowiada za jej tech-
niczną realizację, choć miasto ją współfinansuje.  
To kolejny etap do tego, żeby w całości wyremontować  
ul. Czarne, która była w fatalnym stanie. Przypomnijmy,  
że ul. Czarne była wykorzystywana jako objazd pod-
czas remontu Kubalonki i z tej drogi korzystali wszy-
scy jadący do Istebnej, konieczność modernizacji tej 
drogi była więc bezsprzeczna. Kolejna inwestycja to 
oczywiście uporządkowanie terenów zielonych na 
terenie miasta, mam tu na myśli teren nad Karczmą 
Beskidzką na ul. Wyzwolenia. Ten teren został zre-
witalizowany, powstał plac zabaw i myślę, że dzisiaj 
patrząc na frekwencję w tym miejscu, nikt nie ma 
wątpliwości, że to była trafiona inwestycja.

Obiekty klubu WSS Wisła w Jonidle były w stanie 
tragicznym, pojawiły się środki na realizację właśnie 
Centrum Edukacji Ekologicznej, jako miasto zdecydo-
waliśmy się na taką formułę inwestycji. Ona właściwie 
jest już na ukończeniu, Centrum Edukacji Ekologicz-
nej zostanie otwarte wiosną, w budynku znajdzie się 
także oczywiście siedziba klubu sportowego. To duża 
inwestycja, na poziomie ok. 10 mln złotych. Z tego 
udało nam się uzyskać ok. 6 mln złotych dotacji.

Stan surowy został już właściwie zamknięty, zima  
i wiosna to w przypadku basenów czas na prace 
wykończeniowe. Problemów było przy tej okazji 
sporo, ale myślę, niewiele osób miało wątpliwości, 
że taka inwestycja powinna być w Wiśle przepro-
wadzona. A była to inwestycja naprawdę trudna,  

Inwestycje w turystykę  
są konieczne dla budżetu Wisły
Rozmowa z Tomaszem 
Bujokiem, burmistrzem 
miasta Wisła

Rozmawia: AD

Spróbujmy podsumować rok 2019, popatrzmy 
na niego przez pryzmat inwestycji.

Trwa też realizacja Centrum Edukacji Ekologicznej.

Ciągle trwa także przebudowa basenu. 
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bo przypomnijmy, że zaczynając, nie mieliśmy na-
wet gruntu. Musieliśmy ponieść koszty związane ze 
zdobyciem tego terenu, później poukładać wszystko 
organizacyjnie, utworzyć spółkę celową i dopiąć re-
alizację basenów. To trwa w zasadzie trzy lata, więc 
nie tak dużo, jakby się mogło wydawać. Przypomnij-
my też, że uzgodnienia z konserwatorem zabytków 
były niezwykle trudne. Dla nas wiele rzeczy nie miało 
inwestycyjnego sensu, konserwator w pierwszym eta-
pie upierał się, żeby budynku nie rozbierać, okazało 
się, że jest w tak fatalnym stanie, że do rozbiórki dojść 
musiało.  Takie uzgodnienia też wydłużyły proces mo-
dernizacji wiślańskiego basenu. Sytuacja była przez 
długi czas niezwykle dynamiczna, trzykrotnie zmie-
nialiśmy projekty, potem trzeba było po raz kolejny 
negocjować kontrakty z wykonawcą. To nie był łatwy 
proces, ale on jest już za nami.

Bardzo mnie cieszy fakt, że udało nam się uruchomić 
centrum przesiadkowe. Oczywiście, część osób zarzu-
cało nam, że wyremontowaliśmy tylko fasadę budyn-
ku i część środka. Dla mnie to jest aż tyle, wcale nie 
liczyliśmy na to, że na wszystko uda się nam zrobić 
od razu. Żeby spiąć tę niełatwą inwestycję, zdecydo-
waliśmy się na niełatwy proces finansowania z dwóch 
źródeł, oraz dodatkowo podział na część komercyjną 
i niekomercyjną. Podział tej nieruchomości był bardzo 
skomplikowany do przeprowadzenia, odpowiedzial-
ność za finanse, przede wszystkim środki zewnętrzne, 
zmusiło nas do rozłożenia tej inwestycji na dwa etapy. 
Pierwszym był budynek dworca wraz z otoczeniem, 
drugim - Klub Seniora na piętrze. Oczywiście będzie 
też część restauracyjna na dole, pojawi się browar 
restauracyjny, który powinien zostać otwarty na po-
czątku tego roku.

Dużo inwestycji ciągle jest prowadzonych, także tych 
prywatnych. Ośrodek Skolnity zupełnie zmienia swoje 
oblicze, inwestor, który w tym ośrodku zainwestował, 
zmieni na pewno cały wizerunek turystyczny cen-
trum Wisły, budują się kolejne obiekty noclegowe. 
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że to na co 
dzień utrudnia życie mieszkańcom Wisły, z drugiej 
strony pamiętajmy o tym, że duża część dochodów 
Wisły to właśnie turystyka i od tego nie ucieknie-
my. Koszty funkcjonowania miasta dzisiaj potężnie  

Co by nie mówić o tej inwestycji, popatrzmy na wy-
sokość podatków, które wpłyną do miasta. To znacz-
nie większe pieniądze, niż np. podatki płynące z hal 
produkcyjnych, które działają w Bażanowicach. Jaką 
powierzchnię trzeba by zabudować halami, żeby taką 
wysokość podatku otrzymać? Do tego dochodzi jesz-
cze opłata klimatyczna. Zresztą pamiętajmy, że plany 
zagospodarowania przestrzennego były uchwalane 
dużo wcześniej, ja - jako burmistrz - nie miałem wpły-

W tym czasie udało się natomiast wyremontować 
dworzec kolejowy.

W przypadku Wisły można sparafrazować hasło 
wyborcze pewnej partii? „Wisła w budowie?” Ogromna inwestycja hotelowa przy ul. Bukowej budzi 

wśród mieszkańców spore dyskusje. 

„Sytuacja była przez 
długi czas niezwykle 

dynamiczna, trzykrotnie 
zmienialiśmy projekty, 
potem trzeba było po 

raz kolejny negocjować 
kontrakty z wykonawcą.”

rosną, m.in. przez zmiany w oświacie, wzrosty kosz-
tów energii i wiele innych czynników. Coraz częściej, 
jako samorząd, jesteśmy obciążani realizacjami zadań 
„z góry”, nie zawsze za tymi zadaniami idą wystarcza-
jące pieniądze. My, jako miasto, musimy mieć odpo-
wiedni budżet, żeby móc realizować swoje zadania,  
a te pieniądze biorą się m.in. z turystyki. Każdy obiekt, 
który powstaje, ma kolosalne znaczenie w przypadku 
tego, co będziemy mogli zrobić w przyszłości. 
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Mam nadzieję, że uda nam się spiąć budżetowo reali-
zację skansenu przy tzw. małej zaporze w Czarnym. 
Chodzi o uporządkowanie tamtego terenu już po 
inwestycjach deweloperskich, które obserwujemy 
od dłuższego czasu i zaznaczenie symbolicznego po-
czątku rzeki Wisła. To inwestycja po poziomie ośmiu 
milionów, także z dofinansowaniem zewnętrznym. 
Niestety pierwszy przetarg musieliśmy unieważnić ze 
względu na brak całości środków finansowych. Na to 
zadanie mieliśmy zabezpieczone ok. 6 mln, kosztorys 
ofertowy opiewał na ponad 8 mln złotych. Chcieliby-
śmy też ruszyć z budową kanalizacji na ul. Partecz-
nik, czeka nas budowa wodociągów na ul. Cieńków 
i drugiej części ul. Gościejów. Tych planów jest sporo.

W najbliższym czasie tych inwestycji okołoturystycz-
nych chcielibyśmy realizować mniej, a skupić się  
w tym czasie na inwestycjach, które będą polepszały 
jakość życia naszych mieszkańców. Z jednej strony 
czeka nas czas skupienia się nad modernizacją dróg 
lokalnych, rozbudowy sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych, z drugiej - chcielibyśmy zmodernizować 
amfiteatr i wybudować przy nim dom kultury, któ-
ry spełni oczekiwania mieszkańców Wisły. Zresztą 
trzeba powiedzieć, że znaczna częśc tych inwestycji 
bardziej turystycznych, służy bądź będzie też służyła 
naszym mieszkańcom. Z dworca korzystają zarówno 
turyści jak i mieszkańcy, przy okazji tej inwestycji po-
wstał Klub Seniora, z basenu - mam nadzieję - miesz-
kańcy też będą chętnie korzystali. W takim mieście jak 
Wisła tak naprawdę nie da tego rozdzielić, większość 
inwestycji w turystykę będzie służyła też mieszkań-
com. Inwestycje dla mieszkańców wpłyną z kolei  
na wizerunek naszego miasta  wśród turystów. 

Popatrzmy na ten rok. Co, przez pryzmat inwestycyj-
nych czeka nas w 2020 roku?

Miasto ciągle będzie inwestowało w infrastrukturę 
turystyczną?

wu na to, co powstanie w tym miejscu, odwrócenie 
takiego procesu jest koszmarnie kosztowne, bo trzeba 
by zapłacić właścicielom ogromne odszkodowania. 
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Puchar Świata: w listopadzie 
czy styczniu?

Po listopadowym Pucharze 
Świata w Wiśle pojawiły się 
głosy, że czas przenieść zawo-
dy na inny termin.

Masz zdanie w tej 
kwestii? Chcesz się 
wypowiedzieć? 
Pisz: echo@wisla.pl
Czekamy na Wasze 
opinie!

 Duży koszt przygotowania skoczni to jeden  
z powodów takich rozważań, które działacze PZN 
podnosili w mediach. Inauguracja Pucharu Świata  
w listopadzie to jednak dla Wisły wiele korzyści. 
	 -	Uważam,	że	organizowanie	trzech	z	rzędu	inau-
guracji	to	bardzo	dużo.	Udowodniliśmy,	że	potrafimy	 
i	zasłużyliśmy,	żeby	być	w	kalendarzu	Pucharu	Świata 
w	innym	terminie,	niekoniecznie	na	samym	początku	
sezonu - powiedział Andrzej Wąsowicz w wywiadzie 
z portalem Wirtualna Polska. Jego słowa odbiły się 
w mediach szerokim echem, a dziennikarze wska-
zywali m.in. na pogodę i fatalny upadek Piotra Żyły. 
Listopadowy termin Pucharu Świata, choć niełatwy 
organizacyjnie, to jednak przynosi sporo plusów dla 
samej Wisły. 
	 -	Organizacyjnie	rozumiem	stanowisko	Polskiego	
Związku	Narciarskiego,	który	niewątpliwie	ponosi	większe	
koszty,	niż	te,	które	by	poniósł,	jeśli	organizowałby	Pu-
char	Świata	w	styczniu	albo	w	lutym.	Z	punktu	widzenia	
organizatora,	to	bardzo	ważne	i	istotne	artumenty.	Dla	
mnie,	jako	osoby	zarządzającej	miastem,	listopad	jest	
jednak	najlepszym	terminem.	To	martwy	sezon,	mamy	
wtedy	niewielu	turystów,	w	styczniu	jest	szczyt	sezonu	
narciarskiego,	hotele	są	i	tak	pełne - mówi Tomasz Bu-
jok, burmistrz Wisły. 
 Jak tłumaczy, w miesiącach zimowych kibice mie-
liby poważny problem ze znalezieniem miejsc nocle-
gowych, wybieraliby pewnie te w przyległych miej-
scowościach, albo przyjeżdżali tylko na jeden dzień. 
Styczeń i luty to także miesiące znacznie trudniejsze 
komunikacyjnie - w Wiśle znajduje się mnóstwo nar-
ciarzy, jeśli pojawiłoby się kilka tysięcy dodatkowych 
kibiców, łatwo dochodziłoby do ogromnych korków  
i potencjalnie jeszcze większego paraliżu komunika-
cyjnego Wisły. 

	 -	Pod	względem	promocyjnym	niesamowicie	waż-
ne	jest	to,	że	inaguracja	sezonu	jest	w	mediach	bardzo	
mocno	widoczna.	Cały	świat	patrzy	na	to,	czy	damy	
radę.	Podczas	kolejnych	odsłon	Pucharu	Świata,	już	 
w	środku	sezonu,	o	miejscowości	mówi	się	trzy	dni	przed	
i	trzy	dni	po	zawodach.	Zresztą	z	roku	na	rok	obiekt	 
w	Wiśle	Malince	jest	przygotowywany	coraz	lepiej,	 
za	co	należą	się	ogromne	gratulacje	dla	organizatorów.	
W	tym	roku	ten	kontrowersyjny	obraz	był	zbudowany	
dlatego,	że	Piotrek	Żyła	upadł,	ale	teraz	wiadomo	już	
że	był	to	błąd	techniczny	Piotrka,	jakość	przygotownia	
obiektu	i	aura	nie	miały	większego	wpływu	na	to	co	się	
stało.	Przecież	w	późniejszych	terminach	pogoda	też	
często		nie	pozwala	na	rozgrywanie	różnych	konkursów  
- mówi Tomasz Bujok.
 Jakie korzyści płyną dla Wisły z organizacji Pucha-
ru Świata właśnie w listopadzie? Szacuje się, że ten 
sportowy weekend może przynieść aż 7 mln złotych 
obrotu wiślańskim przedsiębiorcom. 12 tysięcy miejsc 
noclegowych jest właściwie zapełnianych przez przy-
jeżdżających kibiców, którzy zostawiają też pieniądze 
w sklepach, kawiarniach i restauracjach. Oprócz tego 
korzystają chociażby parkingi. Co ważne, to pieniądze, 
które płyną do Wisły poza sezonem. 
 -	Zdaję	sobie	sprawę,	że	organizatorzy	ponoszą	
większe	koszty	przygotowania	skoczni	w	listopadzie.	
Pamiętajmy	jednak,	że	już	od	listopada	mają	do	dyspo-
zycji	obiekt,	na	którym	mogą	trenować	nasi	skoczkowie.	 
Na	ten	temat	dyskutowaliśmy	już	z	PZN,	na	pewno	za-
leży	nam	na	ścisłej	współpracy	między	związkiem	i	mia-
stem.	Każdy		konkurs	to	doświadczenie,	które	wspólnie	
wykorzystamy	do	organizacji	kolejnych	zawodów	- mówi 
Tomasz Bujok.
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Wiślański Skipass już 
właściwie kompletny

Aż 14 stacji narciarskich należy 
już do Wiślańskiego Skipassu.

 To bardzo dobra wiadomość dla wielu narciarzy. 
Z zalet jednego karnetu w tym roku będzie można 
korzystać jeszcze łatwiej. 
 Wspólny karnet zwany Wiślańskim Skipassem był 
jednym z pierwszych w Polsce. Jego początki sięgają 
lat 2011-2013, dzisiaj w ramach skipassu pojeździmy 
na  Stożku, Stoku, Soszowie, Skolnitach, Siglanach, 
Sarajewie, Parteczniku, Nowej Osadzie, Klepkach, 
Cieńkowie i Beskidzie. Łączna długość tras to około 
30 km, na których dostępnych jest 9 kolei krzeseł-
kowych i 24 wyciągi orczykowe. 
 –	W	tej	chwili	jest	już	niemal	kompletnym	systemem,	
bo	w	tym	roku	dołączyły	do	niego	dwie	ostatnie	duże	
wiślańskie	stacje,	czyli	Soszów	i	Stok	– poinformował 
Tomasz Derwich na konferencji prasowej, która od-
była się w Wiśle jeszcze przed świętami Bożego Na-
rodzenia. Dodał, że do Wiślańskiego Skipassu należą 

nie tylko ośrodki z Wisły, ale także dwa z Ustronia 
– Palenica i Poniwiec. 
	 –	To	tworzy	jeden	z	trzech	największych	systemów	
wspólnej	karty	w	Polsce.	Należy	do	niego	kilkanaście	
większych	i	mniejszych	stacji	narciarskich.	Niewykluczo-
ne,	że	dołączą	do	niego	kolejne	miejscowości	czy	stacje	
– powiedział Derwich. Wiślański Skipass można kupić 
przez internet, dzięki czemu unikniemy kolejek do 
kas. Najkrótszy skipass, jaki jest do nabycia, to karnet 
8-godzinny. W normalnej cenie, przy zakupie w kasie, 
kosztuje 90 zł, ale podczas wcześniejszego zakupu 
przez internet nie jest wykluczone, że trafimy akurat 
na jakąś promocję. Arkadiusz Matuszyński, przedsta-
wiciel pełnomocnika zarządu Wiślańskiego Skipassu, 
przypomniał, że karnet można kupić w wielu obiek-
tach noclegowych nie tylko w Wiśle czy Ustroniu, 
często otrzymując jakiś atrakcyjny rabat.

Następny numer 

już 
10 lutego
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Wojewódzka inauguracja 
sezonu w Wiśle

Pierwsza w historii wojewódz-
ka inauguracja sezonu narciar-
skiego odbyła się w Wiśle.

AD
Fot. Tomasz Żak/Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego

 Na stokach Skolnitego pojawiły się tłumy narcia-
rzy, gości i liczne media. Impreza pod hasłem „Beskidy 
Winter Go” zorganizowana została po raz pierwszy.  
 Wspólną zabawę na stoku poprzedziła konfe-
rencja prasowa, na której burmistrz Wisły, marsza-
łek województwa oraz m.in. gospodarze pozostałych 
gmin i powiatów beskidzkich podkreślali, jak ważna 
jest promocja Beskidów – jednego z najważniejszych 
obszarów turystycznych w  kraju. Konferencja była 
też okazją do zaprezentowania zimowych atrakcji Be-
skidów i Śląska Cieszyńskiego.
 –	Wisła	to	miejscowość,	która	ma	wielki	wkład	 
w	rozwój	narciarstwa,	nie	tylko	alpejskiego,	ale	i	klasycz-
nego.	Znajduje	się	u	nas	kilkanaście	stacji	narciarskich.	
Wisła	wytyczała	trendy	budowy	stacji	krzesełkowych,	bo	
u	nas	jest	ich	chyba	najwięcej	w	Beskidach.	Jako	pierwsi	
mieliśmy	też	przyjemność	spiąć	wszystkie	stacje	w	jeden	
karnet,	skipass	– wyliczał burmistrz Tomasz Bujok. 
 Podkreślał, że po raz pierwszy województwo ślą-
skie i marszałek dostrzegli walory Beskidów w okresie 
zimowym decydując się na wojewódzką inaugura-
cję sezonu właśnie w Wiśle. Dodał też, że zima jest 
bardzo ważnym czasem w gospodarce całego woje-
wództwa śląskiego, ale szczególnie dla beskidzkich 
miejscowości. 

 –	Cieszymy	się,	że	w	tym	czasie	ciężar	promocyjny	
został	przerzucony	na	południe	województwa	– przyznał 
burmistrz Bujok.
 –	Dziś	pokazujemy	potencjał	Beskidów,	które	są	do-
skonałym	miejscem	na	rodzinny	wypoczynek	zarówno	
latem	jak	i	zimą.	Bogata	oferta	dla	narciarzy	jest	połą-
czona	z	atrakcyjną	propozycją	kulturalną	i	rekreacyjną.	
Województwo	śląskie	jest	różnorodne	i	bogate	w	tradycje 
– powiedział marszałek Jakub Chełstowski.
 Podczas konferencji marszałek wręczył dyplomy 
przedstawicielom gmin z subregionu południowego  
w podziękowaniu za aktywny udział w tworzeniu 
zimowego produktu turystycznego. Wyróżnienia 
otrzymali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie Wisły, 
Brennej, Bielska-Białej, Cieszyna, Szczyrku, Ustronia, 
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Istebnej, Żywca, Rajczy, Jeleśni, a także starostowie 
powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz 
prezesi organizacji pozarządowych – Stowarzyszenia 
Region Beskidy z Bielska Białej oraz Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza z Cieszyna. 
 Inauguracja sezonu była również okazją do po-
witania na stanowisku nowego naczelnika Grupy Be-
skidzkiej GOPR Marcina Szczurka. Zastąpił on wie-
loletniego szefa beskidzkiej grupy Jerzego Siodłaka, 
który po  22 latach został naczelnikiem całego Gór-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Pol-
sce. Przez cały dzień otwarcia sezonu dla wszystkich 

odwiedzających przygotowano także duże stoisko 
z materiałami na  temat zimowych atrakcji beskidz-
kich miejscowości, m.in. Wisły, Bielska-Białej, Brennej, 
Istebnej, Korbielowa, Szczyrku, Ustronia, Zwardonia. 
Najważniejszą atrakcją dla narciarzy, którzy zjawili się 
w sobotę na wiślańskim Skolnitym była możliwość 
darmowej jazdy przez cały dzień oraz skorzystanie  
z bezpłatnych porad instruktorów narciarskich. Przy-
gotowano mnóstwo atrakcji, zwieńczeniem imprezy 
był natomiast koncert Grubsona, który na długo zo-
stanie w pamięci narciarzy. 
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Otwarcie Klubu Seniora 
w budynku dworca

19 grudnia władze miejskie 
i wojewódzkie dokonały uroczystego 
otwarcia wiślańskiego Klubu Seniora.

 Miejsce powstałe z myślą o osobach starszych 
jest zlokalizowane na pierwszym piętrze Centrum 
Przesiadkowego w budynku dworca kolejowego. 
Obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnospraw-
nych.
 Inwestycja realizowana w latach 2018-2019 
była drugim etapem modernizacji dawnego budynku 
dworca kolejowego w Wiśle. Łączny koszt moder-
nizacji Centrum Przesiadkowego to blisko 8 mln zł  
z czego wkład własny Gminy Wisła ok. 4,7 mln zł. 
Koszt modernizacji i wyposażenia Klubu Seniora wy-
niósł  z kolei ok. 900 tys. zł. Na wstępie uroczystego 
otwarcia Klubu Seniora burmistrz Wisły Tomasz Bujok 
dokonał podsumowania  modernizacji budynku oraz 
dostosowania pomieszczeń dla wiślańskich seniorów. 
 -	Klub	Seniora	to	miejsce,	na	które	nasi	seniorzy	
dosyć	długo	czekali.	Miejsce,	w	którym	będą	mieli	oka-
zję	spotykać	się	grupy	seniorów	zrzeszonych	w	różnych	
stowarzyszeniach.	Już	teraz	w	kalendarzu	spotkań	po-

szczególnych	związków	mamy	rezerwacje	na	pięć	dni	 
w	tygodniu,	co	tylko	pokazuje	jak	ważna	i	potrzebna	była	
to	inwestycja - mówił burmistrz Wisły. 
 -	Otwieramy	dzisiaj	wiślański	Klub	Seniora	dla	tych	
wszystkich	osób,	które	będą	mogły	tutaj	się	spotkać	 
i	będą	mogły	w	tym	miejscu	się	realizować.	Dziękuję	
panie	burmistrzu	za	wszystkie	inne	działania	realizowane	
tutaj	w	Wiśle,	bo	są	realizowane	znakomicie - mówił  
z kolei wojewoda śląski Jan Chrząszcz. 
 Część artystyczną uroczystości zapewnili człon-
kowie wiślańskiej grupy teatralno-kabaretowej Emocja 
oraz Kapeli Góralskiej Wisła. Zakres usług świadczo-
nych w Klubie Seniora będzie obejmować świadcze-
nia: opiekuńcze, aktywizujące, socjalne, edukacyjne, 
kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sporto-
wo-rekreacyjne, terapii zajęciowej, wsparcie psycho-
loga, pracownika socjalnego. Z początkiem nowego 
roku klub w pełni rozpoczął swoją działalność – har-
monogram spotkań będzie na stronie www.wisla.pl. 
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Straż Miejska informuje

Kronika policyjna:

st. insp. Wojciech Pliszczyński

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w związku z feriami zimowymi przypominają  
dorosłym oraz najmłodszym mieszkańcom naszego miasta oraz  gościom przyby-
wającym w naszym mieście  o zagrożeniach, które mogą powstać podczas zabaw  
na śniegu.

• nie chodzimy po zamarzniętych zbiornikach 
 wodnych oraz nie jeździmy na łyżwach po nich,

• nie wolno zaczepiać sanek do pojazdów 
 mechanicznych,

• nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu 
 dróg – także tych rzadko uczęszczanych,

• nie strącamy z dachów sopli, nie rzucamy 
 w nie kamieniami,

• nie robimy ślizgawek na chodnikach i przy 
 wejściach do domów i bloków,

• rzucając się śnieżkami, nie należy łączyć miękkiego 
 śniegu z kawałkami lodu, nie wolno celować 
 w twarz drugiej osoby,

• nie należy rzucać śnieżkami w nadjeżdżające 
 samochody, zaskoczony kierowca może 
 stracić panowanie nad pojazdem,

• pamiętajmy, że w zimowe dni kierowcy mają 
 ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują 
 dłuższego czasu hamowania,

•  Wisła Kopydło, 9 grudnia. Mieszkaniec Wisły 
 kierował samochód Audi w stanie nietrzeźwym, 
 mając 3 promile alkoholu w wydychanym 
 powietrzu. Zatrzymano mu uprawnienia. 

•  9 grudnia na ul. Kopydło zatrzymano mieszkańca 
 Pogórza, który kierował samochód pomimo dwóch 
 zakazów prowadzenia pojazdów. 

•  9 grudnia na ul. 11 Listopada nieznany sprawca 
 dokonał zniszczenia mienia w jednym z domów 
 wypoczynkowych. Wartość szkód oszacowano 
 na 1000 zł. 

• pamiętamy o umieszczeniu na odzieży elementów 
 odblaskowych, mimo zimowej pory widoczności 
 po zmierzchu jest ograniczona, a zimową jasną aurę 
 możemy podziwiać głównie na stokach,

• pamiętajmy: kask jest obowiązkowym 
 wyposażeniem na stoku narciarskim,

• pamiętamy, że ubieramy się ciepło, 
 odpowiednio do warunków pogodowych,

• w czasie odpoczynku po jeździe na nartach 
 zabezpieczamy swój sprzęt, a po przyjeździe 
 do miejsca zakwaterowania chowamy sprzęt 
 do narciarni.

 Zachowajmy oczywiście zdrowy rozsądek podczas 
zabaw na śniegu i lodzie,  a będziemy z dobrodziejstw 
zimy korzystali bez nieprzyjemnych konsekwencji.
 Jednocześnie przypominam, wszystkim miesz-
kańcom o potrzebie parkowania pojazdów na terenie 
swoich posesji, poza ulicami, aby nie utrudniać akcji 
odśnieżania. Proszę właścicieli pensjonatów i kwater 
prywatnych o bieżące odśnieżanie posiadanych miejsc 
parkingowych, aby goście nie byli zmuszeni do parko-
wania swoich pojazdów na ulicy, co bardzo utrudnia 
pracę służbą odśnieżającym nasze miasto. 

•  16 grudnia w jednym ze sklepów na terenie 
 Wisły dokonano kradzieży głośnika o wartości 
 około 800 złotych. Sprawca jest nieznany. 

•  17 grudnia na ul. Zameczek mieszkaniec Zawiercia 
 zatrzymany do kontroli miał 1,5 promila alkoholu 
 w wydychanym powietrzu. Zatrzymano mu 
 uprawnienia. 

•  20 grudnia, na ul. Spokojnej, nietrzeźwa kobieta 
 kierowała samochodem. Miała 1,5 promila 
 w wydychanym powietrzu.
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Finał Strefy Białych Świąt

Dzieci z Ostojićeva 
na nartach w Wiśle
 Od 4 do 9 stycznia w Wiśle wypoczywało 13 
dzieci z Ostojićeva wraz z ich opiekunami. W progra-
mie wizyty była nauka jazdy na nartach, nauka języka 
polskiego, górska wycieczka na Skolnity i pieszy po-
wrót  do centrum miasta. Grupa skorzystała również 
z kąpieli w basenach Hotelu Stok i Hotelu Gołębiew-
ski. Dzieci miały możliwość także odwiedzenia Parku 
Trampolin „Parabola” w Czechowicach Dziedzicach. 
Pobyt dzieci w Wiśle sfinansowała Gmina Wisła oraz 
parafie ewangelicko - augsburskie z terenu naszego 
miasta. Dodatkowo na wyjazd dzieci otrzymały pacz-
ki od proboszcza ks. radcy Waldemara Szajthauera  
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle Centrum.  
 W zapewnieniu atrakcji podczas pobytu dzieci  
w Wiśle pomogli: wyciąg narciarski Siglany, wyciąg 
narciarski Skolnity, Hotel Stok,mTartak Malinka An-
drzej i Rudolf Madzia oraz Radni Rady Miasta Wisła.

 6 stycznia spotkaliśmy się na ostatnim koncer-
cie świąteczno-noworocznym, które odbywały się 
w ramach Strefy Białych Świat. Koncert odbył się  
w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ap. Piotra  
i Pawła w Wiśle Centrum. W ostatnim, pięknym kon-
cercie wystąpiły: Zespół Regionalny „Wisła”,
 Zespół Regionalny „Mała Wisła”, Kapela „Wisła”, 
Zespół Dzwonków działający przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Wiśle Czarnym pod kierunkiem Elżbiety 
Szajtauer, Chór kościelny Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Wisle Centrum oraz Orkiestra Misyjna pod 
kierunkiem Lidii Barczuk. 
 -	Serdecznie	dziękujemy	za	uczestnictwo	we	wszyst-
kich	koncertach,	zarówno	odbiorcom	,	jak	i	artystom.	
Dziękujemy	również	cukierniom	„Na	Blejchu”	i	„U	Ja-
neczki”	za	pomoc	w	przygotowaniu	poczęstunku	dla	
wykonawców - mówi Katarzyna Czyż Kaźmierczak, 
dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury. 
 Organizatorami wydarzenia byli Wiślańskie 
Centrum Kultury i Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Wisle Centrum.

Reklama

Chcesz się 
wypowiedzieć? 
Pisz: echo@wisla.pl
Czekamy na Wasze 
opinie!
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KALENDARZ IMPREZ

Wystawy: 
Bajkowa Puzzlolandia - Miejska Biblioteka Publiczna (do 12 lutego) 
Jerzy Kozieras, Asamblaże - Galeria u Dziadka (do końca stycznia)
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WOŚP i rozpoczęcie 
ferii zimowych w Wiśle

12 stycznia Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zagrała 
w Wiśle wyjątkowo głośno.

 Były niezwykłe występy, ciekawe warsztaty, mor-
sowanie na Placu Hoffa a przede wszystkim rekordo-
wy wynik zbiórki. W Wiśle podczas 28. finału WOŚP 
sztab wolontariuszy zebrał 68451,77 złotych. 
 -	W	tym	roku	postanowiliśmy	połączyć	dwie	okazje.	
Wielka	Orkiestra	Świątecznej	Pomocy	była	także	uro-
czystym	rozpoczęciem	ferii	zimowych	w	Wiśle.	Myślę,	
że	mimo	niskich	temperatur,	wszyscy	zgromadzeni	na	
rynku	poczuli	ogromne	ciepło,	które	biło	od	artystów	 
i	wolontariuszy - mówi Katarzyna Czyż - Kaźmierczak, 
dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury. 
 Oprócz tradycyjnej zbiórki, którą przeprowadził 
sztab WOŚP, na wiślańskim rynku mieszkańcy mia-
sta i turyści  mogli posłuchać świetnych koncertów. 
Wystąpił m.in. Misiasty, Dagmara Pyzik, SeBa Promyk, 
Radek Stojda czy gwiazdy wieczoru - Adamo Rudnik 
i Viki Gabor. Nie zabrakło też regionalnych akcentów 
- na scenie na Placu Hoffa wystąpiły zespoły Wisła 
i Mała Wisła. Prawdziwą furorę zrobiła oczywiście 
Viki Gabor, która wystąpiła na wiślańskiej scenie  
z kilkoma piosenkami - na przybycie młodej wokalist-
ki, zwyciężczyni Eurowizji Junior czekały tłumy fanów. 
Przed młodą wokalistką podczas prawie godzinnego 
występu publiczność rozgrzał do czerwoności Adamo 
Rudnik. Nie zabrakło też innych atrakcji, lekcji salsy, 
tańców, prezentacji długiego na 28 metrów szalika, 
który zostanie przekazany Jurkowi Owsiakowi, czy  
w końcu morsowania na Placu Hoffa. 
 To jednak nie wszystko. Na skoczni narciarskiej  
w centrum Wisły odbyły się zawody młodych skocz-
ków o nazwie „Skok po serce”, w których wzięło udział 



kilkudziesięciu zawodników. Co ciekawe, najmłodszy 
z nich miał zaledwie cztery lata. W zawodach zorgani-
zowanych przez klub WSS Wisła każdy z zawodników 
otrzymał medal za zajęcie pierwszego miejsca a pod 
skocznią wolontariusze także zbierali pieniądze na 
WOŚP. 
	 -	Łącznie	na	ulicach	było	około	50	wolontariuszy,	
którzy	spotkali	się	ze	świetnym	przyjęciem	zarówno	
mieszkańców	Wisły	jak	i	turystów.	To	przede	wszystkim	
uczniowie,	którzy	mimo	mrozów	chętnie	kwestowali	na	
wiślańskich	ulicach	- mówi Zenon Zembol, koordynator 
wiślańskiego sztabu WOŚP. 
 Co ciekawe, najmłodszy wolontariusz  - Henryk, 
miał zaledwie roczek, kwestował ze swoim starszym 
bratem Michałem i tatą. Co ciekawe, 7-letni Michał 
już po raz ... siódmy kwestował podczas wiślańskiej 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
 Zwieńczeniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy był pokaz ognia, który stał się jednocześnie 
symbolicznym Światełkiem do Nieba. Tegoroczny 
WOŚP w Wiśle był transmitowany przez stację TVN, 
TVN24 i TTV. 
 -	Myślę,	że	cały	dzień	minął	w	Wiśle	pod	znakiem	
dobrej	zabawy,	ale	przede	wszystkim	otwartych	serc,	za	
to	wszystkim	bardzo	dziękuję.	Pamiętajmy,	że	to	wszystko	
było	możliwe	dzięki	wielu	instrumentom,	które	dzisiaj	
wspólnie	w	tej	orkiestrze	zagrały - mówił po koncertach 
Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

Fot. Małgorzata Frątczak



16

Odliczanie do otwarcia basenu
Chociaż za oknem pełnia zimy, oczy coraz większej liczby wiślan kierują się w stronę budowanego obecnie 
basenu w centrum miasta. Według planów inwestycja zostanie zakończona jeszcze przed sezonem letnim 
i już w tym roku będziemy mogli skorzystać z nowoczesnego kąpieliska. Zobaczmy, jak będzie wyglądała  
ta oczekiwana przez mieszkańców i turystów inwestycja.
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1.  Koordynator zimowego utrzymania dróg 
 – Bogusław Juroszek – Pracownik Referatu 
 Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
 Wisła – 693 447 544
2.  Referat Gospodarki Komunalnej – 33 855 32 97
3.  Urząd Miejski w Wiśle 33 855 24 25
4.  Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowice 
 – 606 458 152, 32 781 92 11,
 Główny Wykonawca Firma „Dominik” 
 – 509 515 186, 501 174 151. Podwykonawca 
 – Firma Mirotrans – osoby do kontaktu: 
 Pan Mirosław Gazurek – 602 504 528,
 Utrzymanie tymczasowego oznakowania 
 firma –„Drogmol – Plus” – 728 319 182, 
 785 000 135
5.  Straż Miejska w Wiśle – 604 640 032, 
 33 855 25 21
6.  Komisariat Policji w Wiśle – 33 854 97 10

Drogi gminne i powiatowe:
I Obłaziec: tel. 535 330 899 - Byrt Paweł Usługi Le-
śne - REJON I (OBŁAZIEC): ul. Dębowa, ul. Gahura, 
ul. Letnia, ul. Żwirowa, ul. Cicha, ul. Ustrońska (boczny 
odcinek), ul. Przemysłowa, ul. Stroma, ul. Przylesie,  
ul. Wiosenna, ul. Strumykowa, Bulwar Słoneczny.
II Jawornik: tel. 517 267 460, 606 733 379 - Fir-
ma ZIBI Urszula Kamińska - REJON II (JAWORNIK):  
ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Wańkowska, ul. Le-
śna, ul. Jawornik (boczna), ul. Wrzosowa, ul. Nowa, 
ul. Niemca, ul. Pod Beskidek, ul. Kiczerowska, par-
king przy SP nr 5, ul. Polna, ul. Jodłowa, ul. Branców,  
ul. Cieślarów, ul. Soszowska, ul. Jawornik, Os. Bucznik.
III Centrum: tel. 796 290 869, 513 147 270 - Fir-
ma ZIBI Urszula Kamińska - REJON III (CENTRUM):  
ul. Kwiatowa, al. Burschego, ul. Kuryatty, ul. Kamien-
ny, ul. Jarzębata, ul. Bukowa (gminna), os. Tokarnia.
IV Centrum: tel. 507 825 227, 789 140 670 - Firma 
Transportowo-Usługowa Tomasz Szarzec - REJON 
IV (CENTRUM): Bulwar Księżycowy, ul. Wodna,  
ul. Lipowa, os. Zdejszy, ul. Stalmacha, ul. Towarowa, 
ul. B. Prusa, ul. 1 Maja, Park Kopczyńskiego, Plac 
Hoffa + teren szkoły, ul. Stellera, ul. Przy Skoczni, 
ul. Sztwietrni, ul. Boczna, ul. Różana, ul. Partecznik, 
ul. Beskidzka, ul. Miła, ul. Gimnazjalna, Targowisko 
miejskie + teren dworca autobusowego.
V Centrum: tel. 606 753 381, 698 899 368 - Fir-
ma Stolarsko Ciesielska Adam Wisełka - REJON V 
(CENTRUM): ul. Dziechcinka, ul. Sarnia, ul. Sosnowa,  
ul. Strażacka, os. Skolnity, os. Jurzyków.
VI Głębce: tel. 508 070 628 - Firma Usługowa „ROZ-
BUD” Krzok Paweł - REJON VI (GŁĘBCE): os. Mały 
Stożek, os. Kobyla, ul. Spokojna, ul. Przykopa, ul. Brze-
gowa, ul. Kopydło (boczne odcinki).

Zimowe utrzymanie dróg
Przedstawiamy wykaz telefonów do osób 
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie 
poszczególnych dróg na terenie miasta Wisła:

VII Głębce: tel. 605 587 372 - Adam Roman Firma 
Transportowo-Usługowo-Handlowa - REJON VII 
(GŁĘBCE): ul. Reymonta, ul. Wspólna, ul. Siglanów, 
ul. Ochorowicza, ul. Spacerowa do nr 19, ul. Jesiono-
wa, ul. Krzywa, ul. Radosna, ul. Groniczek, ul.1Maja 
i ul. Kopydło (boczne odcinki), Cmentarz komunalny 
+ parking.
VIII Głębce: tel. 501 711 844, 606 190 343 - Firma 
Ścinkowo-Zrywkowa Cieślar Andrzej - REJON VIII 
(GŁĘBCE): os. Głębce Górne, ul. Klonowa, ul. Kręta, 
ul. Dworcowa, ul. Kasztanowa, oś. Kozince, ul. Space-
rowa + boczny odcinek, ul. Głębce (boczne odcinki).
IX Głębce: tel. 508 070 628 - Firma Usługowa 
„ROZBUD” Krzok Paweł - REJON IX (GŁĘBCE):  
ul. Zjazdowa, ul. Górna, ul. Głęboka, os. Mrózków,  
ul. Turystyczna (boczne odcinki).
X Nowa Osada: tel. 603 576 861, 796 458 492  
- Firma ZIBI Urszula Kamińska - REJON X (NOWA 
OSADA): ul. Milkowska, ul. Gościejów (powiatowa  
i gminna), ul. Wypoczynkowa + os.Wróblonki.
XI Nowa Osada: tel.  663 222 086, 663 769 546, 
663 126 106 - Firma Transportowa Ryszard Szalbot 
- REJON XI (NOWA OSADA): ul. Zielona, ul. Jasna,  
ul. Partyzantów, ul. Bielanów, ul. Tartaczna, ul. Tor-
fowa, ul. Na Groń, ul. Prosta, ul. Łukowa, ul. Na 
Stoku, ul. Liściasta, ul. Do Potoku, ul. Pod Kozińce,  
os. Uścieńków, ul. Krótka, ul. Sportowa, ul. Czarne 
(boczny odcinek), ul.Wyzwolenia (boczne odcinki).
XII Malinka: tel. 604 992 751, 790 887 122  
- Inferno sp. z o.o. - REJON XII (MALINKA): ul. Fie-
dorowska, ul. Malinka (boczne odcinki), ul. Kadłubo-
wa, ul. Chałupiańska, ul. Ogródkowa, ul. Jałowcowa,  
ul. Niedźwiedzia, ul. Malinczanów, ul. Koszarzyska, 
os. Bajcary, teren przy SP nr 3.
XIII Malinka: tel. 604 308 012, 506 617 607 - 
AGROBUD Cieślar Jan - REJON XIII (MALINKA):  
os. Sadowy, ul. Rastoki + boczne odcinki, ul. Strycz-
ków, plac przed OSP Malinka i odcinek boczny  
ul. Malinka (za OSP), ul. Cieńkowska, ul. Kędziorow-
ska, ul. Malinka (odcinki boczne powyżej os. Sadowy).
XIV Czarne: tel. 695 821 646, 783 700 335  
- SKAŁKA Raszka Andrzej - REJON XIV (CZARNE): 
os. Równe, os. Bobrów, ul. Chłopska, ul. Połomska, 
ul. Biała Wisełka, ul. Jelenia, ul. Nowina, ul. Cieńków, 
ul. Biała Wisełka (odcinek od „Fojtuli” do OSP wraz z 
chodnikami), place przed SP nr 2 i OSP Wisła Czarne.
XV Czarne: tel. 783 700 335, 509 330 156 - SKAŁKA 
Raszka Andrzej - REJON XV (CZARNE): ul. Słoneczna, 
ul. Nad Zaporą, os. Noclegi, os. Borowina, os. Czupel, 
ul. Skalna.
XVI Drogi powiatowe: 604 992 751, 790 887 122,  
- Inferno sp. z o.o. - REJON XVI (Drogi powiatowe): 
ul. Zameczek, ul. Czarne, ul. 11 Listopada, ul. Gór-
nośląska, ul. Olimpijska, ul. Konopnickiej, ul. Willowa, 
ul. Bukowa.
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Promocja 11 tomu 
„Rocznika Wiślańskiego”

Mikołajki w bibliotece

W sali Domu Zborowego 
w Wiśle 29 listopada odbyła 
się promocja 11 tomu 
„Rocznika Wiślańskiego”. 

(drc)

Monika Śliwka

Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zaprosiła  
5 grudnia 2019 roku swoich najmłodszych czytel-
ników do udziału w przedstawieniu pt. „Świąteczny 
dar”, przygotowanym przez aktorów Teatru Edukacji  
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. W dwóch spek-
taklach udział wzięli wychowankowie: Przedszkola 
„Stumilowy Las”, „Mali Odkrywcy”, „Niebielski Motyl”, 
Przedszkola nr 2, Przedszkola Integracyjnego w Wiśle 
Malice, grupa młodsza Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 1 oraz uczniowie kl. I i II ze Szkoły Podstawowej  
nr 5. Na koniec najmłodsi poczęstowali się wafelkami  
i ustawili się do pamiątkowego zdjęcia z bibliotecz-
nymi Mikołajami i Elfem.

 Czasopismo dotyczy dziejów miasta i Śląska Cie-
szyńskiego, a ukazuje się od 2009 roku. Wydawcą 
jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle i Wy-
dawnictwo Luteranin.
 Spotkanie rozpoczął ks. radca Waldemar Szaj-
thauer, który powitał zebranych. Następnie głos za-
brały redaktorki „Rocznika”: Danuta Szczypka, która 
opowiedziała o znaczeniu źródeł historycznych, także 
tych z domowych archiwów mieszkańców i dyrek-
tor Miejskiej Biblioteki Publicznej Renata Czyż, która 
przedstawiła zawartość tegorocznej publikacji. Tom 
11 składa się z czterech artykułów, trzech szkiców 
biograficznych, trzech materiałów źródłowych i czte-
rech not wydawniczych. Spośród autorów artykułów 
głos zabrał dr Jerzy Polak z Bielska-Białej, który odna-
lazł nieznany dotąd dokument z 1914 roku, dotyczący 
próby legalnego wyjazdu z Wisły ks. Juliusza Bursche 
po wybuchu pierwszej wojny światowej. Na łamach 
„Rocznika”, oprócz wymienionych wyżej, publikują 
także prof. Izabela Trzcińska z Krakowa i dr Michał 
Kawulok oraz autorzy recenzji i not wydawniczych  
dr Aneta Sokół z Katowic i Władysław Sosna z Cie-
szyna. Publikację można nabyć w księgarni parafialnej. 
Redakcja życzy interesującej lektury.
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Relacje o stanie 
wojennym w Wiśle

Grupa dyskusyjna działająca 
przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wiśle podjęła trud-
ny i bolesny temat: „Stan wo-
jenny w Wiśle – relacje 
i komentarze”.

(drc)

 Spotkanie odbyło się 3 grudnia i miało na celu 
zebranie relacji osób, które pamiętają tamte wydarze-
nia. Wydarzenia tragiczne w dużych miastach prze-
mysłowych i zupełnie inaczej odbierane w małych 
miejscowościach, jak Wisła.
 Jerzy Kufa opowiedział o całodobowych dy-
żurach wprowadzonych w Urzędzie Miasta i zapre-
zentował autentyczne „Obwieszczenie Rady Państwa  
o wprowadzeniu stanu wojennego”. Szereg nakazów 
i zakazów dotknął również mieszkańców Wisły, po-
łożonej w strefie nadgranicznej. Osoby mieszkające 
poza Wisłą musiały stać w gigantycznych kolejkach 
po przepustkę, aby móc przyjechać na święta do do-
mów rodzinnych, a miasto było jak wymarłe w związ-
ku z zakazem ruchu turystycznego. Już w niedzielę  
13 grudnia urzędnicy zostali wezwani do pracy i roz-
poczęły się stałe dyżury przy teleksie i odbieranie 
meldunków. Rozwiązane zostały związki zawodowe, 
ruch ludności był monitorowany, obowiązywała go-

dzina milicyjna. Danuta Szczypka odczytała fragmen-
ty protokołów z posiedzeń ówczesnej Rady Miasta,  
a każdy z uczestników spotkania podzielił się swoimi 
przeżyciami w tamtym okresie.
 Były budzące grozę wspomnienia, ale i zabawne 
sytuacje wynikające z wprowadzenia nakazów nie-
możliwych do utrzymania na dłuższą metę. Już przed 
wprowadzeniem stanu wojennego wśród mieszkań-
ców pojawiały się głosy, aby przejąć budynki rzą-
dowe i partyjne na rzecz miasta, np. Księżówkę czy 
Zameczek, który proponowano zamienić na lecznicę 
dla dzieci. Ówczesny naczelnik miasta Henryk Kalus 
proponował, aby cały Dom Zdrojowy przeznaczyć 
na działalność kulturalną, ale 31 marca 1982 roku 
zrezygnował ze stanowiska. Dyskusje i komentarze 
toczyły się ponad dwie godziny. Grupa dyskusyjna 
zaprasza na kolejne spotkanie 28 stycznia 2020 roku 
o godz. 16.00. Rozmowa będzie dotyczyła tematu 
„Wiślanie w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie”.



20

Biblioteka poleca
Oprac. MBP Wisła

Joanna Gawrych-Skrzypczak, Obejmie wszystko pamięć, 
Wydawnictwo Czwarta Strona, Poznań 2019.

Adam Ferency, Nie i tak, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.

Reeli Reinaus, Żona dla taty!, Wydawnictwo Widnokrąg, Piaseczno 2019.

Przeszłość skrywa wiele tajemnic. Być może nadszedł już czas, aby je odkryć? Życie w Miętach 
upływa w atmosferze pełnej spokoju – Anna odnalazła szczęście u boku Łukasza. Aśka układa 
sobie życie we Włoszech wraz z ukochanym. Jednak przeszłość nie daje o sobie zapomnieć  
i powraca w najmniej spodziewanym momencie. Łukasz postanawia otworzyć galerię upamięt-
niającą przedwojenną historię dworku. Poszukiwania śladów dawnych mieszkańców podejmie 
się Wiktoria – antykwariuszka, wraz z pomocą Charlesa – brytyjskiego biznesmena i właściciela 
kolekcji obrazów. Czy spotkanie tej dwójki coś zmieni? Jakie tajemnice kryją w sobie dawne zdjęcia 
odnalezione przez przypadek i kim jest adresat anonimowych listów? Czy niespodziewany powrót 
przyjaciółki Anny z Włoch oznacza, że po raz kolejny źle ulokowała uczucia? A może przewrotny 
los szykuje dla niej niespodziankę? Odpowiedź zna jedynie przyszłość, bo najpiękniejsze chwile 
to te, które jeszcze się nie wydarzyły… Polecamy na Nowy Rok!

„Nie i tak” to wywiad-rzeka, którą z Adamem Ferencym przeprowadziła dziennikarka Maja Ja-
szewska. Aktor największych polskich scen teatralnych, mający na koncie także około setki ról  
w filmach i serialach opowiada o nastawieniu do życia, o lękach, zachwytach i rozczarowaniach. 
Nie ma tu plotek z prywatnego życia aktorów czy reżyserów, są natomiast rozmowy dotyczące lite-
ratury, przyjaźni, kuchni, kontaktów z bezpieką, refleksje o teatrze, naturze człowieka i przeszłości.  
Ta książka to prawdziwa uczta intelektualna, bez udawania, dająca do myślenia, pozwalająca inaczej 
spojrzeć na rzeczywistość. Adama Ferencego można lubić lub nie. Można się z nim zgadzać albo 
denerwować na niego za pesymistyczne osądy. Jedno jest jednak pewne – „Nie i tak” to zapis 
mądrej, wartościowej rozmowy, po którą warto sięgnąć!

Już na wstępie dwunastoletnia dziewczynka imieniem Kaisa wyznaje, że jej mama zmarła dawno 
temu, a tata w końcu zamierza znaleźć nową żonę. Poszukiwaniom nie było końca i okazały się 
męczące zarówno dla córki, jak i ojca. „Wieczorem przy kolacji powiedziałam tacie, że musi uważać 
na poszukiwaczki złota i pijawki, bo zakochani są ślepi i łatwo dają się wykorzystać. A to oznacza, 
że muszę go przypilnować. Odparł, że nie zamierza tracić zdrowego rozsądku. Oczywiście nie 
uwierzyłam mu ani przez chwilę”. Mnóstwo zabawnych dialogów, fura perypetii z psem w tle oraz 
szczęśliwy finał. Na te i inne emocje muszą się przygotować czytelnicy wielokrotnie nagradzanej 
książki estońskiej autorki. Warto przeczytać!   

Reklama

Miejsce na Twoją
REKLAMĘ
Zadźwoń:
602 177 262
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XXVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
im. Ludomiry Krop
 W poniedziałek 2 grudnia w Muzeum Beskidzkim 
im. A. Podżorskiego w Wiśle odbył się XXVII Mię-
dzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Ludomiry Krop. 
Konkurs przeznaczony był dla uczniów wiślańskich 
szkół wszystkich szczebli nauczania oraz przedszkoli. 
SP 1 reprezentowała laureatka eliminacji szkolnych  
w kategorii 4-6, Wiktoria Dachowska, uczennica klasy 
sportowej 5a. Wiktoria pod opieką pani Jolanty Leśnik 
stanęła w szranki z innymi mistrzami słowa z ościen-
nych szkół podstawowych i tak pięknie czarowała 
wszystkich swoim wystąpieniem, że  jury nagrodziło ją 
wyróżnieniem. Gratulujemy Wiktorii i jej mamie, która 
wspaniale przygotowała córkę do konkursu. 

Konkurs Głośnego czytania
 W listopadzie uczniowie klasy 3 samodzielnie 
przygotowywali teksty, aby wziąć udział w Konkursie 
Głośnego Czytania. Eliminacje wyłoniły 5 uczniów, 
którzy wzięli udział w konkursie finałowym, który 
odbył się 2 grudnia. W jury konkursu zasiadły na-
uczycielki edukacji wczesnoszkolnej (p. Anita Binek  
i p. Małgorzata Gojniczek). Uczniowie czytali wylo-
sowane fragmenty tekstów. Pierwsze miejsce zdobył 
Piotr Pezda, drugie Jakub Heller, trzecie Oliwia Za-
worska i Piotr Drobisz. Wyróżnienie zdobyła Anna 
Pik. Jurorzy kierowali się następującymi kryteriami: 
płynność i poprawność czytania, modulacja głosu, 
przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, a także za-
chowanie w trakcie czytania kontaktu ze słuchaczami. 
Gratulujemy zwycięzcom, którzy otrzymali nagrody 
w postaci książek.

Szkolny konkurs kolęd
 Tradycją w SP 1 stał się coroczny koncert kolęd, 
do którego eliminacje odbyły się 10 grudnia. Każda 
klasa lub jej reprezentanci mieli za zdania przygoto-
wać występ składający się z 2 utworów świątecz-
nych - jeden w język polskim, drugi - w dowolnym 
obcym. W ten sposób w naszej szkole zabrzmiały 
pieśni bożonarodzeniowe, kolędy i pastorałki niemal 
ze wszystkich stron  świata. Wygrali: Liliana Arsenicz 
ze wzruszającą „Kolędą dla nieobecnych” i klasa 4  
z brawurowym wykonaniem „Jingle Bells” i piosen-
ki „Skrzypi wóz”. Drugie i trzecie miejsca przypadły 
odpowiednio klasom 5b i 5a, które zaprezentowa-
ły niby tę samą wszystkim doskonale znaną kolędę 
„Przybieżeli do Betlejem”, jednak każda zrobiła to  
w niepowtarzalny, niezwykły sposób. I o to chodziło! 
Zwycięzcy zaprezentowali się społeczności szkolnej 
podczas spotkania przedświątecznego, które odbyło 
się 20 grudnia.

Konkurs kolęd i piosenek świątecznych w języku 
angielskim
 Jak co roku, uczniowie naszej szkoły mieli moż-
liwość, aby wziąć udział w konkursie kolęd i piose-
nek świątecznych w języku angielskim. Przesłucha-
nia odbyły się 11 grudnia. Zaprezentowało się 11 
wykonawców od klasy pierwszej do piątej. W jury 
konkursu zasiadł nauczyciel muzyki z naszej szkoły, 

Wieści z Jedynki Marcin Kotowicz

p. Piotr Sztwiertnia, dwóch uczniów klasy ósmej (ab-
solwentów szkoły muzycznej – Magda Pilch i Daniel 
Heczko) i nauczycielka języka angielskiego – Bożena 
Konieczny. Wśród kryteriów oceniania były wzięte 
pod uwagę: dobór repertuaru, ruch sceniczny, into-
nacja i dynamika przy śpiewaniu, artykulacja i wy-
mowa tekstu i poczucie rytmu. Poziom wykonaw-
ców był wyrównany. Pierwsze miejsce otrzymali ex 
aequo Laura Borecka (kl. 5a) oraz Malwina Tymowicz  
(kl. 2a) z Oliwią Zaworską (kl. 3a). Drugie miejsce zdo-
byli (również ex aequo) Kinga Branc z Emilią Brodacką 
(kl. 5a) oraz Pola Jancarczyk, Zofia Krzempek i Maria 
Juroszek (kl. 5b). Trzecie miejsce zajęły dwa duety: 
Anna Bujok i Magda Kulej (kl. 1b) oraz Joanna Moło-
dyńska i Julia Berdychowska (kl. 5a). Wyróżnienie za 
choreografię otrzymali Julia Fryc wraz z Mają i Anną 
Raszką (kl. 3).

Jarmark z tradycją
 14 grudnia odbył się w Wiśle Jarmark z Tradycją. 
Uczniowie naszej szkoły otrzymali propozycję, aby 
ubogacić ten jarmark swoimi występami. Na wiślań-
skim rynku zaprezentowali się niektórzy z laureatów 
konkursu kolęd i piosenek świątecznych w języku 
angielskim oraz uczniowie klasy 1a. 
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 Występy zaczęli uczniowie klasy 1a, którzy za-
śpiewali dwie znane kolędy: „Gore gwiazda Jezusowi” 
i „Gloria”. Potem występowali laureaci konkursu pio-
senek w języku angielskim. Dzieci śpiewały i tańczyły 
do muzyki popularnych piosenek świątecznych. Kin-
ga Branc i Emilia Brodacka zaśpiewały i zatańczyły 
piosenkę „All I Want for Christmas Is You”. Oliwia 
Zaworska i Malwina Tymowicz wybrały piosenkę 
„Last Christmas”. Laura Borecka zaśpiewała „Merry 
Christams Everyone”. W występie końcowym Julia 
Fryc oraz Anna i Maja Raszka tańczyły do piosenki 
„Santa tell me”. Oprócz występów odbywała się rów-
nież sprzedaż różnych drobnostek oraz ciasteczek 
świątecznych. 

Festiwal Praw Dziecka - część teatralna
 16 grudnia w szkole miała miejsce kolejna odsłona 
niezwykłego projektu, czyli Festiwalu Praw Dziecka, 
przygotowanego i prowadzonego przez panie: Ma-
rzenę Gołombek, Joannę Leszczyńską i Laurę Morżoł. 
Tym razem dołączył do tego grona samorząd szkolny 
pod opieką Ewy Śmiałkowskiej, którzy przygotowali 
małą artystyczną ilustrację do tematu. Przypomnie-
liśmy o prawach, ale także obowiązkach, o których 
tak często i chętnie niektórzy zapominają, skupiając 
się wyłącznie na własnych prawach. Zobaczyliśmy  
w wykonaniu młodych artystów z pięciu klas perfor-
mance, teatr ruchu, scenki z zastosowaniem elemen-
tów stopklatki. Całość zakończył happening – ucznio-
wie mieli możliwość wypowiedzenia się w formie 
graficznej, które prawa są dla nich najważniejsze. 

Jarmark Bożonarodzeniowy – Wiedeń
 Wycieczka do Wiednia na jarmark Bożonaro-
dzeniowy, która odbyła się 17 grudnia pozwoliła 
uczniom nie tylko poczuć atmosferę świąt, ale także 
poznać kulturę i historię Wiednia. Podczas wyjazdu 
dzieci miały możliwość doskonalenia posługiwania 
się językiem obcym w życiu codziennym. W progra-
mie wycieczki znalazły się m.in.: objazd miasta aleją 
Ringstrasse, Parlament, Opera, Muzeum Techniki  
i Muzeum Historii Naturalnej, Ratusz, Teatr Miejski, 
Kościół Wotywny, Park Miejski z pomnikiem Straussa 
„Złoty Strauss”. Karlsplatz - Plac Karola ze słynnym 
Musikverein – Towarzystwem Muzycznym gdzie co 
roku odbywa się Koncert Noworoczny. 

Miejskie Zawody w Mini koszykówce
 W zawodach brały udział dziewczęta i chłopcy 
- reprezentujący wiślańskie podstawówki w roczni-
kach 2007 i młodsi. Rywalizację dziewcząt zdecydo-
wanie wygrały nasze koszykarki. Turniej chłopców 
był wyrównany i dopiero ostatni mecz zdecydował  
o zwycięstwie chłopców z naszej szkoły. Obie drużyny  
ze Szkoły Podstawowej nr 1 awansowały do za-
wodów międzygminnych. Drużyna dziewcząt: Sara 
Hołomek, Martyna Laskowska, Anna Mikler, Anna 
Mojeścik, Karolina Bujok, Joanna Mołodyńska, Maja 
Kaźmierczak, Oliwia Kąkol, Laura Borecka, Zofia 
Wiencek, Małgorzata Lazar, Justyna Heczko. Dru-
żyna chłopców: Bartek Cieślar, Wojtek Sikora, Oskar 
Florczak, Daniel Stasiak, Tomek Dołęgowski, Marcin 
Szarzec, Ksawery Lazar, Szymon Szturc, Stanisław 
Boś, Sławomir Kędzior, Przemek Zientek, Kamil Racki

Międzygminne Zawody w Mini koszykówce i Ko-
szykówce młodzieży
 11 grudnia 2019r. rozegrany został turniej  
o awans do finałów powiatowych w koszykówce 
młodzieży. Drużyna chłopców z rocznika 2005-2006 
zakończyła zmagania na 3 miejscu. Reprezentacja 
chłopców: Kotula Patryk, Pawlak Jan, Szarzec Jakub, 
Niemczyk Kacper, Nowicki Tomasz, Palka Piotr, Sztaj-
nert Szymon, Brzoskowski Antoni, Dziadek Joachim, 
Kąkol Nikodem, Mikler Łukasz, Strycki Oliver.

Mistrzostwa Wisły w piłce siatkowej młodzieży
 12 grudnia 2019 r. na hali sportowej w SP 5  
w Jaworniku rozegrane zostały Mistrzostwa Wisły 
w piłce siatkowej młodzieży. Rywalizacja w meczach 
chłopców była bardzo wyrównana i na ostateczny 
wynik największy wpływ miała ilość błędów własnych. 
Niestety chłopcy z „jedynki” mimo, że w każdym me-
czu doprowadzili do „tie-break”  nie byli w stanie po-
konać pozostałych drużyn i ostatecznie zajęli 3 miej-
sce. Pomimo ambitnej postawy i „wyrwania” jednego 
seta nasze zawodniczki musiały zadowolić się drugim 
miejscem w turnieju. W skład reprezentacji weszli: 
Bujok Oliwia, Hracka Sandra, Kulig Natalia, Barabasz 
Magda, Kiraga Karolina, Nowicki Tomasz, Sztajnert 
Szymon, Arsenicz Liliana, Brzoskowski Antoni, Cieślar 
Nadia, Dziadek Joachim, Kąkol Nikodem, Kwiatkowska 
Maja, Strycki Oliver

Mistrzostwa Wisły w pływaniu dzieci
 18 grudnia 2019 r. na pływalni ośrodka sporto-
wego „Start” w Wiśle odbyły się Mistrzostwa Wisły 
Szkół Podstawowych w pływaniu dzieci z roczników 
2007-2008 oraz 2009 i mł. Do rywalizacji o tytuł 
najlepszych pływaków i pływaczek stanęły reprezen-
tacje szkół z Centrum, Malinki i Jawornika. W sumie 
59 zawodników rywalizowało w czterech stylach 
pływackich: dowolnym, grzbietowym, klasycznym  
i motylkowym. Młodzi pływacy ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 spisali się wyśmienicie zdobywając w sumie  
34 medale, w tym 10 złotych, 12 srebrnych i 12 brą-
zowych. Zawodnicy z „jedynki” na co dzień trenują 
w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych orga-
nizowanych przy SP 1, prowadzonych przez Marci-
na Kotowicza. Gratulujemy i życzymy powodzenia  
w finałach powiatowych.
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 5 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle 
Czarnem odbył się już po raz 27 Ekumeniczny Wie-
czór Kolęd. W tym roku program imprezy był bar-
dzo bogaty. Na początku przybyłych gości powitali 
uczniowie klasy 7, którzy wykonali jedną kolędę na 
dzwonkach przy akompaniamencie dyrektor Elżbiety 
Szajtauer. Następnie wystąpił Chór Parafii Ewange-
licko-Augsburskiej z Głębiec pod batutą   Tadeusza 
Poloka, który zaśpiewał kilka kolęd. Po tym występie 
zgromadzeni mogli wysłuchać  sześciu pieśni w wy-
konaniu zespołu Sela ze Skoczowa, działającego pod 
kierownictwem Ewy Ples. Następnie przyszedł czas 
na występ młodej harfistki  - Malwiny Ochman, któ-
ra wykonała na tym oryginalnym instrumencie dwie 
kolędy. Ostatnim muzycznym punktem programu 
tego wieczoru był występ orkiestry Echo Adwentu 
kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pod dyrekcją 
Andrzeja Troszoka. Po zaprezentowaniu programu 
przez wszystkich gości przyszedł czas na tradycyj-
ną scenkę regionalną w wykonaniu uczniów. W tym 
roku nosiła ona tytuł „Rady i móndrości na rozmaite 
boleści”, a brali w niej udział uczniowie klasy 5 i 7: Be-
niamin Cieślar jako gazda, Diana Cieślar jako gaździno, 
Maria Pilch jako Jewka, Jakub Witucki jako Jędrys, 
Jonasz Cieślar jako Jura, Hanna Pilch jako Helka, Mi-
riam Pilch jako zieliniorka oraz Witold Skrzydłowski 
jako Jónek - nauczyciel z Krakowa.  Wszystkie wystę-

„Sportem po oczach” to kolejny, już ósmy, projekt 
realizowany w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S. 
(Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej) przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem w Pro-
gramie „Działaj lokalnie”, będącym przedsięwzięciem 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowa-
nym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej. 
Projekt ten prowadzony był w Czarnem od sierpnia 
do grudnia 2019 r. przez Stowarzyszenie Wspiera-
jące Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 „Nad Białką”. 
Jego celem była sportowa aktywizacja mieszkańców 
Doliny Czarnego. W czasie prowadzonego projektu 
zwracaliśmy szczególną uwagę na znaczenie ruchu dla 
naszego zdrowia. Wybrane działania podejmowane 
w SP2 w ramach projektu „Sportem po oczach” to 
między innymi: pieszy Rajd Szkoły u Źródeł Wisły z 
metą na Rastocznem, wyjazd uczniów klas 5 – 8 do 
Stacji Terenowej Karpackiego Banku Genów w Ja-
worzynce Wyrchczadeczce, wyjazdy na basen oraz 
wyjścia na spacery z kijami nordic walking uczniów 
w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz kurs 
samoobrony dla kobiet, który rozpoczął się w szkole 
w listopadzie 2019 r. Zajęcia w ramach tego ogólno-
dostępnego kursu odbywają się w środy o godzinie 
18.00 w zastępczej sali gimnastycznej SP2 i są pro-
wadzone przez wykwalifikowanego instruktora – mgr. 

Wieczór Kolęd w SP2

Sportem po oczach

Alicja Pieszka

Alicja Pieszka

py przeplatane były wspólnym kolędowaniem, a po 
uroczystości zebrani mogli skorzystać z poczęstunku 
przygotowanego przez rodziców naszych uczniów.  
 Jest nam bardzo miło, że na tegoroczny Wieczór 
Kolęd przybyli do Czarnego tak licznie członkowie 
występujących w tym dniu zespołów oraz ich bli-
scy, rodziny uczniów i mieszkańcy doliny. Szczegól-
nie cieszymy się, że swoją obecnością uświetnili tę 
uroczystość: sekretarz naszego miasta - Sylwester 
Foltyn, Janusz Podżorski – przewodniczący Rady Mia-
sta, Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS oraz radni 
miasta: Barbara Kędzior, Alicja Pilch oraz Jan Szalbot. 
Dziękujemy także Radzie Rodziców za ufundowanie 
upominków dla wszystkich występujących w tym dniu 
gości.

Dariusza Cieślara. Dzięki uczestnictwu w projekcie 
„Sportem po oczach” udało się zakupić urządzenie do 
ćwiczeń w siłowni zewnętrznej, która powstaje obok 
placu zabaw przy SP2. Jest to już drugie tego typu 
urządzenie, pierwsze zostało zakupione ze środków 
pozyskanych z wynajmu szkoły. Siłownia zewnętrzna 
jest dostępna dla wszystkich, więc zapraszamy do 
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
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W listopadzie w Zespole Szkolno- przedszkolnym nr 1 w Wiśle prowadzona była zbiórka karmy i akcesoriów 
dla zwierząt ze schroniska dla zwierząt Azyl w Cieszynie. Do akcji włączyło się 43 uczniów od klas 0 - 8. 
Wspólnymi siłami zebraliśmy: ponad  97 kg karmy suchej, 29, 5 kg karmy mokrej, prawie 20 kg produktów 
zbożowych oraz koce i miski.  W dniu  9 grudnia po zebrane rzeczy przyjechali pracownicy schroniska AZYL 
w Cieszynie. W podziękowaniu za zebrane rzeczy przeprowadzili dla wszystkich uczniów prelekcję dotyczącą 
swojej pracy oraz funkcjonowania schroniska. Przedstawili początki działania schroniska dla zwierząt, które 
początkowo było gospodarstwem rolnym. Następnie nasi uczniowie dowiedzieli się jaką działalność prowadzą 
oraz z kim współpracują. Dzieci miały okazję przypomnieć sobie zasady zachowania się podczas spotkania  
z bezpańskim lub rannym  psem. Dowiedziały się również, co należy zrobić w takiej sytuacji, jak się zachować.  
Bardzo dziękujemy pracownikom schroniska za owocne odwiedziny w naszej szkole oraz wszystkim dzieciom 
i ich rodzicom, którzy postanowili włączyć się w akcję pomocy dla zwierząt.

Ostatni dzień pobytu w szkole tuż przed Świętami Bożego Narodzenia upłynął w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. P. Stalmacha w Wiśle w uroczystej atmosferze. Grupa uczniów, wraz z ks. Marcinem Puchałką, 
przygotowała scenkę o dawnej wigilii, a chór szkolny pod przewodnictwem p. Elżbiety Śliwki zaprezentował 
góralskie pastorałki. Życzenia złożone przez p. dyrektor Joannę Sobczyk podsumowały świąteczną akademię. 
Następnie każda klasa wzięła udział w konkursie kolęd oraz strojeniu sal lekcyjnych, by następnie zasiąść 
wraz z wychowawcami do wspólnego stołu. 

Grudzień to czas wielu niespodzianek przygotowanych dla naszych najmłodszych uczniów Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego.  Uczniowie zerówek w dniu 5 grudnia uczestniczyli w wyjeździe do kina na film ani-
mowany „ O Yeti” zorganizowanym przez Radę Rodziców, a najmłodsze przedszkolaki zostały zaproszone  
na przedstawienie mikołajkowe do Biblioteki Miejskiej. W dniu swoich imienin, 6 grudnia odwiedził nas Mikołaj, 
który przyjechał prosto z Laponii z workiem pełnym prezentów. Każdy  przedszkolak  po uroczystym zapew-
nieniu o grzecznym zachowaniu został obdarowany przez naszego gościa paczką . Serdecznie dziękujemy  
Mikołajowi oraz jego pomocnikom czyli rodzicom oraz sponsorom za zaangażowanie w organizacji imprezy. 
W ostatnim tygodniu przed świętami w każdej grupie odbywały się wigilijki, na których dzieci miały okazję 
pośpiewać kolędy, skosztować świątecznych smakołyków, przełamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 3 na Nowej Osadzie  
w Wiśle, rozpoczęły się różne ciekawe wydarzenia. Już we wrześniu dzieci gościły u siebie policjanta, który 
opowiadał im o bezpieczeństwie na drodze. Dziesięć dni później wybrały się na pokaz ratownictwa straży 
pożarnej, policji, pogotowia do amfiteatru w Wiśle centrum. Mogły tam zobaczyć imitację akcji ratowniczej. 
 Na początku października, jak co roku odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka. W tym dniu dzieci jak piec 
ziemniaki na ognisku, wykonały ziemniaczane zwierzątka i mogły spróbować pysznych „pieczoków”. Tydzień 
później dzieci wybrały się na pieszą wycieczkę do Centrum Wisły do Biblioteki Miejskiej. Tam dowiedziały się 
jak ona działa oraz wysłuchały bajki czytanej przez pracownika Biblioteki. Pod koniec miesiąca do przedszkola 
zawitał teatr Skrzat z Wieliczki z przedstawieniem pt:
”Cztery mile za piecem”. 
 Na początku listopada dzieci w Nowej Osadzie obchodziły Dzień Postaci z Bajek. W tym dniu przyniosły 
ze sobą zabawkę przedstawiającą ulubioną postać, było sporo zabawy, czytania baśni i bajek oraz tworzenie 
prac plastycznych. Dzień później w Hotelu Gołębiewski odbył się spektakl pt:” Teatr o małej syrence”. Spek-
takl zaoferował dzieciom dużo kolorów, muzyki i świateł. Także w listopadzie dzieci gościły u siebie pana 
leśnika. Spotkanie to było zakończeniem akcji „Kasztany i Żołędzie”, w której przedszkolaki ambitnie brały 
udział. Wiele kilogramów kasztanów i żołędzi pan leśniczy zabrał ze sobą, aby w zimę dokarmiać w lesie 
zwierzęta. W ostatnich dniach listopada odbył się Dzień Pluszowego Misia. Oczywiście w tym dniu każdy 
przedszkolak do przedszkola przyszedł ze swoim misiem. W kolejnych miesiącach również czeka na dzieci 
wiele przyjemnych atrakcji.

Głębce pomagają zwierzętom 

Świąteczny nastrój w Liceum

Przedświątecznie w Głębcach

Wiele atrakcji w Nowej Osadzie

Judyta Łuka

Elżbieta Zioła

Anna Sikora
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Z prac Rady Miasta Wisła
W miesiącu grudniu Komisje 
Rady Miasta Wisła zajmowały 
się następującymi tematami:

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 rok
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2020 rok
3. Podsumowanie pracy rocznej, analiza realizacji 
 wniosków komisji
4. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji
5. Raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej
Sesja Rady Miasta odbyła się 19 grudnia.

Janusz Podżorski - Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Podczas sesji podjęto następujące  uchwały:
1.   Uchwała nr XIII/191/2019 w sprawie zmiany 
 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
 Wisła. Głosowanie: jednogłośnie „za”.
2.  Uchwała nr XIII/192/2019 Uchwała Budżetowa 
 na 2020 rok. Głosowanie: jednogłośnie „za”.
3.  Uchwała nr XIII/193/2019 zmieniająca 
 Wieloletnią  Prognozę Finansową  Miasta 
 Wisła. Głosowanie: jednogłośnie „za”.
4.  Uchwała nr XIII/194/2019 zmieniająca 
 budżet Miasta Wisła na rok 2019. 
 Głosowanie: jednogłośnie „za”.
5.  Uchwała nr XIII/195/2019 zmieniająca 
 uchwałę nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła 
 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie 
 określenia wysokości dziennych stawek
 opłaty miejscowej, zarządzenia poboru 
 opłaty miejscowej w drodze inkasa 
 oraz określenia inkasentów i wysokości 
 wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej. 
 Głosowanie: jednogłośnie „za”.
6.  Uchwała nr XIII/196/2019 w sprawie: przyjęcia  
 Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
 Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 
 Głosowanie: 14 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 
 0 „przeciw”.
7.  Uchwała nr XIII/197/2019 w sprawie: przyjęcia  
 Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
 na 2020 rok. Głosowanie: 14 ”za”, 
 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”.
8.  Uchwała nr XIII/198/2019 w sprawie 
 określenia średnich cen jednostkowych paliw 
 w Gminie Wisła na rok szkolny 2019/2020.
 Głosowanie: jednogłośnie „za”.
9.  Uchwała nr XIII/199/2019 w sprawie udzielenia 
 dotacji spółdzielni socjalnej Wisła Otwarta 
 Turystycznie na rok 2020. Głosowanie: 6 „za”, 
 7 „wstrzymujący się”, 2 „przeciw”.
10. Uchwała nr XIII/200/2019 w sprawie udzielenia 
 pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu 
 z przeznaczeniem na rozbudowę i przebudowę 
 stanowiącej drogę powiatową ulicy Czarne 
 w Wiśle. Głosowanie: 13 „za”, 
 2 „wstrzymujące się”, 0 „przeciw”.
11. Uchwała nr XIII/201/2019 w sprawie udzielenia 
 pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu 
 z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego 
 ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 
 w rodzinie. Głosowanie: jednogłośnie „za”.
12. Uchwała nr XIII/202/2019 W sprawie udzielenia 
 pomocy finansowej Miastu Bielsko Biała 
 z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka 

 Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym. 
 Głosowanie: jednogłośnie „za”.
13. Uchwała nr XIII/203/2019 W sprawie ogłoszenia 
 jednolitego tekstu uchwały Nr XXVII/360/2017 
 Rady Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2017 r. 
 w sprawie nadania statutu Miejskiej Biblioteki 
 Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle. 
 Głosowanie: jednogłośnie „za”.
14. Uchwała nr XIII/204/2019 w sprawie ogłoszenia 
 jednolitego tekstu uchwały Nr XXII/282/2016 
 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2016 r. 
 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady 
 Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. 
 w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu 
 Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Wiśle. 
 Głosowanie: jednogłośnie „za”.
15. Uchwała nr XIII/205/2019 ogłaszająca jednolite 
 teksty uchwał stanowiących akty prawa 
 miejscowego. Głosowanie: 14 „za”, 
 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”.
16. Uchwała nr XIII/206/2019 w sprawie 
 zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisła 
 na rok 2020. Głosowanie: jednogłośnie „za”.
17. Uchwała nr XIII/207/2019 w sprawie odpowiedzi 
 na petycję z dnia 6 grudnia 2019 roku złożoną 
 w interesie publicznym w sprawie zmiany 
 przepisów prawa miejscowego. Głosowanie: 
 14 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”.
18. Uchwała nr XIII/208/2019 w sprawie odpowiedzi 
 na petycję z dnia 18 listopada 2019 roku złożoną 
 w interesie publicznym w sprawie zmiany 
 przepisów prawa miejscowego. Głosowanie: 
 14 „za”, 1 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw”.
19. Uchwała nr XIII/209/2019  w sprawie 
 rozpatrzenia skargi z dnia 10 grudnia 2019 roku 
 na dyrektora Miejskiego Zespołu 
 Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. 
 Głosowanie: jednogłośnie „za”.
20. Uchwała nr XIII/210/2019 w sprawie 
 zmiany Uchwały nr XII/178/2019 Rady 
 Miasta Wisła z dnia 28 listopada 2019 r. 
 zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/548/2010 Rady   
 Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek 
 opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia 
 wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień 
 w opłacie. Głosowanie: jednogłośnie „za”.
 
Podczas obrad Burmistrz Miasta Tomasz Bujok udzielał 
odpowiedzi na zgłoszone zapytania a Radni przekazywali 
komunikaty i informacje.
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Sukces naszych 
szczypiornistów

Świąteczny Turniej 
Czterech Skoczni w Rosji

 9 grudnia na hali sportowej w Wiśle odbyły się 
eliminacje powiatowe w piłce ręcznej chłopców.  
Do sportowej rywalizacji przystąpiły drużyny: LO im. 
P. Stalmacha, ZSGH im. W. Reymonta oraz ZSTiO 
Skoczów. Szczypiorniści wiślańskiego Liceum oka-
zali się bezkonkurencyjni, wygrywając oba mecze,  
co tym samym zagwarantowało im 1. miejsce w tabeli 
zawodów. 
 Skład drużyny liceum: Bartosz Mrowiec (kapi-
tan), Piotr Szturc, Maksymilian Chłopecki, Wojciech 
Chmura, Mateusz Pluta, Patryk Szturc, Przemysław 
Polok, Jakub Wapienik, Dawid Oliwka, Szymon Paty-
na, Krzysztof Markuzel, Nikodem Marszałek, Antoni 
Juroszek, Tymoteusz Krzok, Robert Gomola. Opie-
kunami drużyny są trenerzy: Piotr Bejnar oraz Daniel 
Arsenicz.

 Cztery dni, cztery konkursy - i trzej Polacy  
w czołówce. To relacja z Turnieju Czterech Skoczni 
dla młodych skoczków w Rosji. W Kraju Permskim 
(Rosja) odbył się międzynarodowy Turniej Świątecz-
ny dla młodych adeptów sztuki latania. Całe podium 
klasyfikacji końcowej zajęli reprezentanci Polski.
 W kategorii chłopców z rocznika 2008 (i młod-
szych) triumfował  Tymoteusz Dyduch (Klimczok By-
stra / SMS Szczyrk). Skoczek Klimczoka Bystra był 
liderem turnieju od pierwszego do ostatniego skoku. 
Drugie miejsce zajął czterokrotnie drugi w zawodach  
Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła / SMS Szczyrk).  
Podium uzupełnił  Marcin Kryska  (Klimczok Bystra / 
SMS Szczyrk).   
 Cała nagrodzona trójka to beneficjenci nowego 
projektu, mającego na celu rozwój polskich skoków 
-  X-JUMP.com . Oprócz tego, że uczą się w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego i trenują w swoich klubach, 
są także pod fachową opieką teamu, który zapewnia 
im sprzęt i możliwość styczności z rówieśnikami nie  
tylko na krajowym podwórku. Twórcą X-JUMP.com 
jest  Andrzej Cienciała, były narciarz i znany lokalny 
działacz z Wisły, prywatnie - ojciec biorącego udział 
w rosyjskim TCS Tymoteusza. 
 -	Jak	wszyscy	wiemy,	w	naszym	kraju	nie	ma	zbyt	
wiele	pieniędzy	na	dzieci	w	niszowych	dyscyplinach	
sportu.	Taką	też	są	skoki	narciarskie.	My	nie	chcemy,	jak	
inni,	narzekać.	Chcemy	szukać	rozwiązań	- powiedział 
o swojej inicjatywie Cienciała senior.

- całe podium dla młodych Polaków

Od lewej: Tymoteusz Cienciała, 
Tymoteusz Dyduch, Marcin Kryska
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Dom Kultury w Wiśle
zaprasza na warsztaty!

Poniedziałek:

Czwartek:

Wtorek:

Środa:

Piątek:

15:30 - 17:00 - taniec nowoczesny  
- grupa 12-15 lat; koszt: 25zł/ miesiąc; 
zapisy/informacje: 509-447-638
17:00 – 19:00 – warsztaty szydełkowe 
dla początkujących „Z szydełkiem na ty”
17:00 - 18:00 – Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Wisła” – zajęcia 
bezpłatne (sala „Gołębnik” w Domu 
Zdrojowym), zapisy/ informacje: 
505-941-364
18:00 – 20:00 – próby zespołu 
regionalnego „Wisła” – zajęcia bezpłatne 
(sala „Gołębnik” w Domu Zdrojowym), 
zapisy/ informacje: 505-941-364
18:00 - 19:30 
- grupa teatralno-kabaretowa „EMOCJA” 
- zajęcia bezpłatne,
zapisy/ informacje: 696-517-060

18:00 – 19:00 – salsa solo – koszt 12 zł/ 
zajęcia; zapisy/ informacje: 504-231-395

W razie pytań prosimy o kontakt 
telefoniczny pod nr  tel. 602-177-262 
lub e-mailowo: kultura@wisla.pl

15:00 – 16:00 – zajęcia plastyczne 
dla dzieci – koszt: 5 zł/zajęcia
17:30 - 19:00 - zajęcia z robotyki
i programowania

19:00 - 20:30 - taniec nowoczesny; grupa 
młodzieżowa - 15 lat i starsze; koszt 30zł/ 
miesiąc; zapisy/ informacje: 509-447-638

14:00 - 15:30 - zajęcia z robotyki 
i programowania
16:10 – 19:10 – balet dla dzieci: 
16:10 – grupa początkująca; 
17:10 – grupa średnio zaawansowana; 
18:10 – grupa zaawansowana; 
koszt: 20zł/ zajęcia; zapisy/informacje: 
696-176-313
19:30 – 21:00 – próby Wiślańskiego 
Zespołu Kameralnego; koszt: 5 zł/ miesiąc; 
zapisy/ informacje: 511-126-236
17:00 – 19:00 – grupa teatralna „Twarzą 
w twarz” – zajęcia odbywają się będą w 
Sali SP1; zapisy/ informacje: 518-564-400



Poniżej pozwoliłem sobie napisać dla Państwa dwa-
naście sentencji na każdy miesiąc. Proszę o uważne 
zapoznanie się z tekstem. Bardzo bym był również 
rad, na odzew z Państwa strony. Na dole tradycyj-
nie umieszczam kontakt mailowy do mnie. Napiszcie 
proszę, który miesiąc się Wam najbardziej spodobał. 

Rozmówki 
Polsko-Wiślańskie.

Pozdrawiam serdecznie
Chłop z Doliny
kumalutku@gmail.com

W styczniu mrozi jako djasi,
Hruby kabot wszystkim pasi.
Na nic czasu ni ma w lute,
Bo śniyg kidać fórt trza hute.
Spod deliny mozgol wyszeł,
Isto marzec ciepły prziszeł.
Roz je łupał, roz je śnyg,
Czy ten kwiecień ganc sie wściyk ?
W maju pjeknie jabłóń kwitnie,
Chyba że jó zmarźlok przitnie.
A jak w czerwcu burza drziśnie,
Bydó pjeknie rodzić wiśnie.
W lipcu szpatny upał bydzie,
Abo powódź jako przidzie.
W siyrpniu kuró cheń pszenicy,
Z wajec nasmoż wajeśnicy.
Wrzesień dziecka szkołó tropi,
Temu w biedrze só słodzioki.
W październiku stóń pod brzime
Czy mosz drzewa doś na zime?
W listopadzie nusiok tłósty,
Nakiszóne moc kapusty.
W grudniu byde leżoł moc,
Bo je strasznie dłógo noc!

Witam serdecznie 
w Nowym Roku.

...niedźwiedź, szybki jak wiatr...
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