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4 maja, w Dzień Strażaka, uroczyście przekazano sa-
mochód bojowy lekki marki Ford Ranger (SlRT). Prze-
kazanie samochodu nastąpiło na placu przed Remizą 
OSP Wisła Jawornik.

W uroczystościach wzięli udział: członek Zarządu 
Głównego ZOSP RP w Warszawie druh dr hab. Ra-
fał Glajcar, komendant Państwowej Straży Pożarnej w 
Cieszynie brygadier Damian Legierski, prezes Zarządu 
Oddziału Miejskiego ZOSP  RP w Wiśle a zarazem bur-
mistrz Wisły druh Tomasz Bujok, przewodniczący Rady 
Miasta Wisła Janusz Podżorski, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Wisła Zdzisław Pilch, nadleśniczy Nadleś-
nictwa Wisła Andrzej Kudełka oraz wielu innych zapro-
szonych gości i delegacji z innych OSP. 

Podczas uroczystości zostały wręczone pamiątkowe 
statuetki św. Floriana dla osób szczególnie zaangażo-
wanych w pozyskanie samochodu. Zakup pojazdu zo-
stał sfinansowany ze środków WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Wisła i środków 
własnych OSP Wisła Jawornik. Po defiladzie podod-
działów nastąpił koncert orkiestry dętej OSP Puńców a 
później mieszkańcy i turyści bawili się na festynie.

Jan Pilch – Komendant Miejski OSP

Nowy samochód w służbie strażaków
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Szanowni Państwo! 
Trwa remont głównej drogi przelotowej przez naszą miejscowość. 

To trudne i czasochłonne zadanie, ale chyba nikt nie wątpi, że jest ono 
konieczne. Przed nami trzyletni okres przebudowy DW 941, choć wszy-
scy mamy nadzieję, że może ten remont uda się zakończyć wcześniej. 

Decyzja o przebudowie drogi zapadła przed moją pierwszą kadencją. 
Trudno mi w tej chwili ocenić jaki wpływ na kształt projektu moderniza-
cji miało miasto, natomiast obejmując urząd zastałem prace projektowe 
już na ich końcowym etapie. Przy wielkiej presji czasu udało się inwesto-
rowi skompletować całą dokumentację, co było warunkiem aby w ogóle 
móc ubiegać się o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na   realizację tej inwestycji. Gdybyśmy wtedy, 
kolokwialnie mówiąc, zaczęli „grzebać” w projekcie, nie udałoby się zło-
żyć dokumentacji do konkursów na dotację ze środków zewnętrznych. 
Mówimy tu o latach 2014–2015, a umowę z wykonawcą na realizację 
zadania zarządca drogi podpisał dopiero w grudniu ubiegłego roku, co 
pokazuje jak zawiły był cały ten proces. Chcę także przypomnieć, że 
inwestorem jest Urząd Marszałkowski w Katowicach, a w jego imieniu 
zadanie realizuje i nadzoruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
który jest odpowiedzialny za zakres rzeczowy robót i ich finansowanie.

Co dzieje się teraz na drodze? Trwają przygotowania do rozbiórki 
mostu na Gahurze, aktualnie realizowane są prace przy budowie tam mo-
stu tymczasowego. Ruch w kilku miejscach jest prowadzony systemem 
wahadłowym i jest sterowany światłami. Wynika to z prowadzonych 
prac w konstrukcji drogi i wymiany jej podbudowy. Zdaję sobie sprawę, 
że trochę kiepsko to wygląda pod względem zaangażowania ze strony 
wykonawcy, ale to efekt wielu czynników, z których czasami nie zdaje-
my sobie sprawy. Jednym z takich czynników jest fakt, że wykonawca 
nie dostał potrzebnych materiałów do budowy, jednak zaznaczyć trzeba, 
że nie wynikało to z jakiegoś zaniedbania, tylko po prostu z aktualnej 
sytuacji na rynku budowlanym. Brak materiałów w hurtowniach, a do 
tego kiepska pogoda nie pozwalały na płynne prowadzenie prac, które 
muszą być wykonane bardzo skrupulatnie, by inwestor mógł odebrać 
kolejne etapy remontu, np. warstwę konstrukcyjną drogi. Mam jednak 
nadzieję, że warunki pogodowe się poprawią i te roboty ruszą pełną parą. 

Dodam jeszcze, że były 
planowane kolejne „wa-
hadła”, ale uczestnicząc 
w spotkaniu rady budowy 
prosiłem wykonawcę, żeby 
nie rozpoczynać tych prac 
w momencie, kiedy na roz-
grzebanych odcinkach nie-
wiele się dzieje. To byłoby 
zupełnie niezrozumiałe dla 
mieszkańców i potęgowa-
łoby ich niezadowolenie. 
Zapewniam Państwa, że 
staram się wywierać presję 
na wykonawcy, rozmawiam 
cały czas z inwestorem, by 
prace były jak najmniej uciążliwe, ale to trudna rola, gdyż nie mam w za-
sadzie na nic wpływu. Mogę jedynie apelować i sygnalizować problemy, 
co aktywnie czynię. 

Przebudowa DW 941 to główna inwestycja w mieście, choć jako 
gmina realizujemy wiele innych ważnych zadań na własnych terenach. 
Zdajemy sobie też sprawę z tego, że jest najbardziej uciążliwa dla miesz-
kańców i turystów, jednak postępujemy odpowiedzialnie i informujemy 
o tym, co się dzieje na budowie. Chciałbym także odnieść się do za-
rzutów mieszkańców, że ta przebudowa drogi tak naprawdę nic nie da. 
Otóż stan techniczny drogi był tak fatalny, że mogła się ona po prostu 
rozsypać, więc ten remont i tak musiał się odbyć, bez względu na to, jakie 
są oczekiwania społeczeństwa. Ponadto jestem przekonany, że zmieni 
się dużo, ale przede wszystkim poprawi się bezpieczeństwo. Powstanie 
ścieżka rowerowa wzdłuż drogi i nowe chodniki. Ponadto w centrum 
miasta jezdnia zostanie poszerzona o jeden pas, służący do lewoskrętu, 
co powinno przyczynić się do zwiększenia płynności ruchu na drodze. 
Powstanie również rondo w Jaworniku, co jednak w moim odczuciu nie 
jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż obserwując ruch na rondzie  na Oa-
zie należy stwierdzić, że przy większym jego natężeniu tworzą się korki 
od strony Malinki i Nowej Osady. W mojej opinii lepszym rozwiąza-
niem byłaby inteligentna sygnalizacja świetlna, jednak inwestor przy-
chylił się do licznych próśb mieszkańców i postanowił zaprojektować w 
tym miejscu rondo. Zobaczymy jak będzie to finalnie funkcjonować, w 
razie problemów ostatecznie istnieje możliwość również wprowadzenia 
sygnalizacji na rondzie. Wśród mieszkańców są także głosy, że lepszym 
rozwiązaniem byłaby budowa drugiego pasa jezdni od Manhattanu do 
Polany. Aby jednak znacząco zwiększyć przepustowość drogi drugi pas 
należałoby pociągnąć aż do Obłaźca, czy być może nawet do drogi na 
Jawornik i tutaj chciałem podkreślić, że takie starania już rozpocząłem.   

Przed nami wiele etapów modernizacji głównej drogi w naszym 
mieście. Łatwo nie będzie, ale liczę, że po zakończeniu prac wszyscy 
zrozumieją, jak istotna to inwestycja. Warto też pamiętać, że utrudnie-
nia w ruchu w czasie trwania remontu będą występować właściwie od 
1 kwietnia do 31 października, gdyż w okresie jesienno–zimowym ma 
zostać zapewniony ruch dwustronny. Podobnie będzie podczas Tygodnia 
Kultury Beskidzkiej. To wynika z zapisów kontraktu i tego będziemy od 
inwestora i wykonawcy wymagać. 

Na koniec apeluję do kierowców, mieszkańców i  turystów o wy-
rozumiałość i cierpliwość. Trudno mi również na tą chwilę stwierdzić, 
czy remont wpłynie na zmniejszenie ilości turystów, ale mam nadzieję, 
że miłośników gór i Wisły nie zniechęcą do naszego miasta chwilowe 
trudności. Będziemy starali się promować nasze miasto i budować po-
zytywny wizerunek Wisły, by przysłonić niedogodności, wynikające z 
jakże potrzebnego naszemu miastu remontu.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła 
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

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

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!

Z prac Rady Miasta Wisła

Uruchomiono stronę dotyczącą 
gospodarki odpadami

Z myślą o mieszkańcach została uruchomiona strona poświęcona 
gospodarce odpadami. Znajdują się na niej: harmonogramy wywozu od-
padów, informacje o terminach i wysokościach opłat, informacje o zasa-
dach segregacji, akty prawne, formularze oraz informacje o PSZOK–u. 
Adres strony to http://odpady.wisla.pl. Zachęcamy do korzystania!

 

W maju Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się następują-
cymi tematami:
– analiza oferty oraz możliwości realizacji zajęć w okresie wakacji 
ze środków funduszu antyalkoholowego,
– ocena zasobów pomocy społecznej i harmonogram tygodnia 
zdrowia pod kątem wad postawy,
– raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej,
– analiza stanu realizacji remontów dróg gminnych wytypowanych 
w planie modernizacji na lata 2019– 2023. Objazd dróg pozosta-
łych do remontu,
– spotkanie z Dyrektorem Wiślańskiego Centrum Kultury,
– rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisła w 
dziedzinie kultury,
– opiniowanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów sporto-
wych za wysokie osiągnięcia w sporcie za rok 2018,
– szczegółowa analiza kosztów związanych z funkcjonowaniem 
placówek oświatowych na terenie miasta,
– przygotowanie wniosku absolutoryjnego.

Sesja Rady Miasta odbyła się 28 maja a jej głównym tematem była 
ocena  zasobów pomocy społecznej w Gminie Wisła za rok 2018. Mate-
riał przyjęto  jednogłośnie (15 głosów „za”). Następnie podjęto uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową MiastaWisła (13 
„za”, 2 „wstrzymujące się”),
– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019 (13 „za”, 2 „wstrzy-
mujące się”)
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 
2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opła-
ty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie zmiany planu pracy Rady Miasta Wisła na 2019 rok 
(jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie 
bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier-
żawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w trybie 
bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła włas-
ności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3628/11 położonej 
w Wiśle (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 21 lutego 2018 roku 
w sprawie dokapitalizowania spółki komunalnej pod nazwą „Baseny 
Wisła Sp. Z o. o.” z siedzibą w Wiśle (11 „za”, 3 „wstrzymujące się”),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 
2013 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji 
w podatkach i opłatach lokalnych (jednogłośnie),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 
2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania dekla-
racji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (jednogłośnie),
– w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku 
energetycznego (jednogłośnie),
– w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła Bukowa I” (13 
„za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. 
Kiczerowskiej (9 „za”, 2 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”),
– w sprawie przyjęcia apelu do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ka-
towicach (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29 marca 2018 
roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na 
terenie Gminy Wisła (1 „za”, 13 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”).

W obradach uczestniczył Radny Sejmiku Województwa Śląskie-
go Andrzej Molin, który poinformował, że w związku z remontem 
drogi wojewódzkiej nr 941 wystosował trzy interpelacje do Mar-
szałka Województwa Śląskiego. Podczas obrad Burmistrz Miasta 
Tomasz Bujok udzielał odpowiedzi na zgłoszone zapytania a Radni 
przekazywali komunikaty i informacje.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła 
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Śląska Izba Rolnicza informuje
Śląska Izba Rolnicza informuje, że 28 lipca 2019 r. odbędą się 

wybory do walnego zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Zasady wyborów:
1. Członkami samorządu rolniczego są podatnicy podatku rol-

nego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiada-
czami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami 
gospodarstwa rolnego tj. gruntu sklasyfikowanego

w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem 
gruntów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej innej 
niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha 
lub 1 ha przeliczeniowy, a także podatnicy podatku dochodowego z 
działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiada-
jący w nich wkłady gruntowe.

Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby 
rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

2. W gminie, w której powierzchnia użytków rolnych nie przekra-
cza 4 tys. ha (okręg jednomandatowy) do rady powiatowej wybiera 
się – jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha (okręg dwumanda-
towy) wybiera się – dwóch członków tej rady. W okręgu wyborczym 
stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, wybiera się tylko 
– jednego przedstawiciela.

3. W każdym powiecie ziemskim zostanie utworzona rada powia-
towa izby rolniczej.

W jej skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego organu, 
otrzymają największą ilość ważnie oddanych głosów.

Rada powiatowa izby wybiera, ze swego składu, po dwóch dele-
gatów do Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby Rolniczej.

Kandydat ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby 
rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

• zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami,
• listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadają-

cych prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane 
jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków 
danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków da-
nej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wy-
borczym, popierających zgłoszenie kandydata,

• pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w 
danym okręgu wyborczym,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyśl-
ne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego,

• zgodę kandydata oraz osoby zgłaszającej na przetwarzanie da-
nych osobowych.

Druki te można otrzymać w każdym urzędzie gminy lub w biu-
rach Śląskiej Izby Rolniczej pod adresem : www.sir–katowice.pl w 
zakładce:

„WYBORY DO IZB ROLNICZYCH”.
Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać lub złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2019 r. do godz. 18:00 
na adres : Śląska Izba Rolnicza, 40–159 Katowice, ul. Jesionowa 15 
(decyduje data wpływu do Biura ŚIR).

4. Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zo-
stanie udostępniony do wglądu w siedzibie gminy (miasta) najpóźniej 
w 14 dniu przed dniem wyborów. Każdy rolnik może sprawdzić czy 
został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.

IZBA ROLNICZA – TO SAMORZĄD REPREZENTUJĄCY
INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby 
Rolniczej można uzyskać na stronie internetowej 

http://www.sir–katowice.pl/wybory2019–2023
oraz w biurach Śląskiej Izby Rolniczej pod nr telefonów:
Katowice – 32 258–04–45.
Częstochowa – 34 368–15–12

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
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. 

Straż Miejska nadal otrzymuje wiele zgłoszeń o błąkających się, 
bezpańskich psach. W celu usprawnienia naszych działań prosimy 
właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przypad-
kach zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powiązać za-
błąkanego psa z jego właścicielem. 

Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tyko przyjemność, ale i 
obowiązek sprzątania po nim, wyprowadzania na regularne spacery 
oraz dbanie o odpowiedni rozwój zwierzęcia. Opierając się na czę-
stotliwości zgłoszeń, skontrolujemy miejsca, w których najczęściej 
łamane jest prawo, a właściciele zapominają sprzątać za swoimi pu-
pilami. Zwiększenie uwagi na ten rodzaj wykroczeń oraz wzmożone 
patrole mają na celu powiększenie wiedzy wśród mieszkańców na 
ten właśnie temat.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle 

REMONT DW 941
Przypominamy, iż wszystkie bieżące informacje na temat plano-

wanego remontu drogi wojewódzkiej nr 941 znaleźć można na stro-
nie internetowej: https://przebudowadrogiwojewodzkiej941–wisla.
pl/utrudnienia/

Informacje przetargowe oraz zakres zaplanowanych prac na stro-
nie: http://www.bip–slaskie.pl/zdwkatowice/zamowienie/1536223480 

Zachęcamy do systematycznego śledzenia stron i zapoznania się 
z postępami prac.
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Jaskinia Malinowska dla turystów!
Nie lada gratka i atrakcja dla wszystkich miłośników górskich 

wędrówek naszymi szlakami! Jaskinia Malinowska została udostęp-
niona dla turystów! 

Jaskinia Malinowska zlokalizowana jest w okolicy Malinowskiej 
Skały tuż przy szlaku czerwonym na wysokości 1075 m npm. Jaski-
nia jest pomnikiem przyrody nieożywionej i leży na terenie Lasów 
Państwowych w granicach administracyjnych miasta Wisła. Jaskinia 
należy do grupy jaskiń szczelinowych i powstała w procesie prze-
mieszczenia grawitacyjnego mas skalnych w warstwie piaskowców 
godulskich. Jaskinię o praktycznie horyzontalnym rozwinięciu na 
kierunku wschód–zachód, z uwzględnieniem 10 m szczelinowej 
studni wejściowej, tworzą wysokie a zarazem dość wąskie szczeliny 
o prostym przebiegu, połączone na różnych wysokościach krętymi 
ciasnymi korytarzykami z niewielkimi rozszerzeniami stanowiącymi 
małe komory. Jaskinia według ostatnich pomiarów ma 249,5 m dłu-
gości korytarzy i głębokość 23,20 m. 

Dzięki współpracy Gminy Wisła, Nadleśnictwa Wisła oraz Klu-
bu Alpinistycznego przy Beskidzkiej Grupie GOPR zamontowano 
system stalowych drabin i pochwytów umożliwiających zejście do 
głównego korytarza, skąd jest dostęp do praktycznie całej jaskini. 
Został uporządkowany teren wokół wejścia do jaskini oraz przygo-
towane oznakowanie, aby każdy wędrujący czerwonym szlakiem z 
Przełęczy Salmopolskiej w kierunku Malinowskiej Skały mógł w to 
miejsce trafić. Wystarczy posiadać czołówkę i już można bezpłatnie i 
samodzielnie eksplorować wnętrza jaskini. Jest to pierwsza tak łatwo 
dostępna jaskinia w Beskidach!

Podczas wizji w terenie prace przygotowawcze osobiście doglą-
dali burmistrz Wisły Tomasz Bujok, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła 
Andrzej Kudełka wraz z leśniczym Maciejem Żabickim oraz prezes 
Klubu Alpinistycznego przy Beskidzkiej Grupie GOPR Ryszard Gło-
wacki. Uroczyste otwarcie nastąpiło 8 czerwca. 

Tadeusz Papierzyński
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Wyniki wyborów  
do europarlamentu w Wiśle

Frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Wiśle 
ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych wyniosła 41,12 %. 
Uprawnionych do głosowania było 9119 osób, wydano 3749 kart do 
głosowania. Wyniki głosowania na posłów Parlamentu Europejskie-
go na terenie Gminy Wisła przedstawia się następująco:

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL 
SLD .N Zieloni – 67,13 %

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 19,38 %
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Li-

roy Narodowcy – 4,84 %
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 4,38 %
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 – 2,15 %
Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, 

Unia Pracy, RSS – 1,34 %
Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni 

Gwiazdowski – 0,78 %.
(UM Wisła)

Wiosenne porządki! 
Po tegorocznej zimie, każdy chętnie bierze się za wiosenne po-

rządki. W suche popołudnie warkot kosiarek oznajmia okolicznym, 
że sezon wegetacyjny ruszył pełną parą. A czy oprócz o pięknych 
trawnikach, rabatach i przydomowych ogródkach pamiętacie o wa-
szym lesie? 

Liczne śniegołomy i wiatrołomy spowodowały znaczące uszko-
dzenia w drzewostanach nie tylko starszych, ale także w młodszych 
klasach wieków. Brak uprzątnięcia połamanych drzew, wierzchoł-
ków i gałęzi powoduje wzrost szkód ze strony czynników biotycz-
nych. Osłabione drzewa są siedliskiem rozwoju szkodników wtór-
nych, m.in. kornika drukarza i rytownika pospolitego. Korzystne 
warunki, w których mogą rozwijać się szkodniki stanowią realne 
zagrożenie żywotności i stabilności naszych lasów. Dlatego mając 
na uwadze troskę o nasze lasy i ich przyszłość, Nadleśnictwo Wi-
sła zwraca się prośbą do prywatnych właścicieli lasów o uprząt-
nięcie szkód powstałych przez niszczycielskie działanie żywiołów. 
W przypadku odbiórki pozyskanego drewna oraz wątpliwości co 
do dalszego postępowania i gospodarowania na uszkodzonych po-
wierzchniach, prosimy kontaktować się z miejscowym leśniczym. 
Dane teleadresowe znajdują się na stronie www.wisla.katowice.
lasy.gov.pl lub pod telefonem 33 855 24 26.      

   Hanna Kocoń
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Wieści z biblioteki 

Życie towarzyskie
W ostatnim dniu kwietnia grupa dyskusyjna działająca przy Miej-

skiej Bibliotece Publicznej podjęła temat „Życie kulturalno–towarzy-
skie w Wiśle w okresie powojennym”. Wprowadzenie do rozmowy 
przygotował Jerzy Kufa, który podzielił się z uczestnikami spotkania 
swoimi wspomnieniami i pokusił o próbę zebrania i podsumowania 
różnych (dziś zapomnianych lub ginących) form życia społecznego.

Imprezy towarzyskie, w których uczestniczyli mieszkańcy Wisły, 
pozwalały na poznanie się osób pochodzących z różnych dolin i in-
tegrację całego środowiska, czyli autochtonów i osiadłych w Wiśle 
przybyszów. Wśród znaczących wydarzeń towarzyskich wymieniano 
m.in. instytucję wiślańskiego targu od lat odbywającego się w każdą 
środę, muzyki po dolinach (festyny), bale branżowe (dla poszcze-
gólnych grup zawodowych) i szkolne, dancingi, spotkania brydżowe 
i szachowe, różne zawody sportowe, a nawet pochody pierwszoma-
jowe, po zakończeniu których rozkwitało życie towarzyskie na łonie 
natury lub w miejscowych lokalach. O miejsca w restauracjach takich 
jak „Dom Zdrojowy”, „Centralna” czy „U Ryncorza” trzeba było 
walczyć, podobnie jak o bilety na bale Sylwestrowe. Wspomnienia 
i anegdoty wypełniły drugą część spotkania. Grupa zaprasza na ko-
lejne dyskusje, zawsze w ostatni wtorek miesiąca.                      (drc)

Biblioteka poleca
Marcin Wilk, Kwiatkowska. Żarty się skoń-

czyły, Wydawnictwo Znak, Kraków 2019.
Irena Kwiatkowska wybitna artystka była jedną z liderek wy-

kształconego jeszcze przed wojną pokolenia aktorów, którzy wy-
tyczali kierunki rozwoju artystycznego na całe dekady, definiowali 
intelektualne poczucie humoru, kreowali, tworzyli i jak mówi powie-
dzenie: bawili ucząc i uczyli bawiąc. Swój wybitny talent poparła 
gigantyczną pracą. Do dziś artystka pozostaje niedoścignionym wzo-
rem dla aktorów młodego pokolenia. Warto poznać interesująca hi-
storię ikony polskiej sceny artystycznej. Polecamy!

Éric–Emmanuel Schmitt, Madame Pylinska i sekret Chopina, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2019.

Najnowsza książka Schmitta jest pełna wątków autobiograficz-
nych, pisarz podzielił się w niej swoją pasją muzyczną. Tytułowa ma-
dame Pylinska to Polka, nauczycielka gry na fortepianie, która w nie-
konwencjonalny sposób wprowadza autora w świat muzyki Chopina. 
Dzięki niej Schmitt odkrywa, w czym naprawdę jest dobry i oddaje 
się literaturze. Ekscentryczna nauczycielka uczy nie tylko bohatera 
– czytelnik też może skorzystać z jej wskazówek zachęcających do 
delektowania się każdą sekundą, doceniania najdrobniejszych wyda-
rzeń. Książkę otwiera list autora do polskich czytelników. Przeczytaj, 
bo warto!

Sven Jönson, Telefon Oliwki, Wydawnictwo Bajka, Warsza-
wa 2019.

Jedno jest pewne – Polacy oszaleli na punkcie szwedzkich kry-
minałów. Z tej wiedzy postanowił skorzystać pewien współczesny 
polski pisarz i pod pseudonimem stworzył rozchwytywaną przez 
dzieci i młodzież serię detektywistyczną. Głównym bohaterem jest tu 
Agent Czajka – właściciel Feralnego Biura Śledczego, który podczas 
wizyty w bibliotece podsłuchuje problematyczną rozmowę. Pewna 
nastolatka o imieniu Oliwia zwierza się koledze na temat gigantycz-
nego rachunku telefonicznego. Sprawa jest tym bardziej dziwna, bo 
dziewczyna twierdzi, że dzwoniła tylko do dwóch osób... Detektyw 
postanawia się nie wtrącać, ale po przybyciu do domu szybko zmie-
nia zdanie, tylko czy bibliotekarka okaże się pomocna, czy uda się 
znaleźć Oliwkę?  Oprac. MBP
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W dniach od 8–15 maja w całym kraju trwał ogólnopolski Ty-
dzień Bibliotek. Akcję co roku ogłasza Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, a biblioteki włączają się w nią ze swoimi programami. W 
tym roku hasłem przewodnim była #biblioteka. Z tej okazji Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle przygotowała sze-
reg wydarzeń.

Wystawa ekslibrisów
8 maja, na rozpoczęcie Tygodnia Bibliotek, odbył się wernisaż 

prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle. Współczesne zna-
ki własnościowe książek wykonali podopieczni Małgorzaty Borow-
skiej. Wystawę prac odwiedziło kilka klas, a ekspozycja była czynna 
do 29 maja w godzinach pracy biblioteki. 

Wyjazdowe szkolenie
Z okazji Dnia Bibliotekarza pracownicy merytoryczni biblioteki 

9 maja udali się na wyjazd szkoleniowy, który dla całego powiatu 
organizowała Biblioteka Miejska w Cieszynie. W tym roku biblio-
tekarze regionu cieszyńskiego zwiedzili niedawno oddaną do użyt-
ku, nowoczesną Zagłębiowską Mediatekę w Sosnowcu oraz Oddział 
Muzeum Historii Katowic „Magiel” na Nikiszowcu. Była okazja do 
wymiany doświadczeń zawodowych i podglądanie dobrych praktyk 
stosowanych na innym terenie.

Tydzień Bibliotek 2019 w Wiśle

Warsztaty graficzne
13 maja obyły się warsztaty graficzne dla młodzieży. Młodzi 

artyści tworzyli prace plastyczne techniką sgraffito, czyli znaną już 
w starożytności techniką sztuki zdobniczej polegającej na nakładaniu 
kolorowych warstw na siebie i zeskrobywaniu ich wierzchniej części. 
Powstałe prace nawiązywały tematem do książki i czytania, a można 
je podziwiać na ekspozycji w dziale dziecięco–młodzieżowym.

Mania czytania
Z kolei 14 maja wypożyczalnia dla dorosłych przygotowała spot-

kanie najbardziej aktywnych czytelników. Na zaproszenie biblioteka-
rzy przybyło kilkunastu czytelników wyróżniających się największą 
liczbą wypożyczeń i niezwykłą wiernością, gdyż niektórzy korzystają 
z księgozbioru już ponad 40 lat! Były prezentacje książek wiślań-
skich pisarzy i nowości wydawniczych, miłe rozmowy przy kawie i 
drobne upominki, które wręczył burmistrz Tomasz Bujok.

Warsztat metodyczny
Na zakończenie Tygodnia Bibliotek odbyły się zajęcia dla na-

uczycieli na temat twórczości regionalnej Zofii Kossak. Omawiano 
możliwości wykorzystania utworów pisarki na lekcjach języka pol-
skiego, edukacji regionalnej i zajęciach bibliotecznych. Przybliżona 
została biografia Zofii Kossak, zwłaszcza w okresach jej zamiesz-
kania na Śląsku Cieszyńskim i twórczość, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na utwory związane z regionem i Wisłą. Omawiano 
proponowane metody pracy z tekstem baśni literackiej „Przygody 
Kacperka góreckiego skrzata”, odmiennej wersji legendy pt. „Imko 
Wisełka” oraz fragmentów z tomu opowiadań „Nieznany kraj”, któ-
ry dotyczy Śląska.

W Tygodniu Bibliotek w Wiśle udział wzięło prawie 120 osób. 
Serdecznie dziękujemy naszym czytelnikom, współpracownikom 
i wszystkim tym, którzy znaleźli czas na udział w przygotowanych 
wydarzeniach. Zapraszamy do biblioteki! Do grona czytelników 
można dołączyć w każdej chwili!

Renata Czyż, Monika Śliwka

Bibliomaniacy
10 maja, na zakończenie konkursu „Bibliomaniak 2018”, biblio-

teka zorganizowała spotkanie dla młodych, wzorowych czytelników 
oraz dla jednej z grup dzieci Przedszkola nr 2 w Wiśle. Wśród lau-
reatów do lat 5 znaleźli się od pierwszego miejsca: Lila Cieślar, No-
emi Cieślar, Noemi Heczko, w kategorii wiekowej 6–12 lat: Tomek 
Cieślar, Wiktor Popiołek i Hanna Procner, zaś wśród czytelników do 
lat 15 na podium stanęli: Katarzyna Pilch, Magda Sikora i Łukasz 
Cieślar. Po części oficjalnej przybyli goście podziwiali wystawę eks-
librisów, a najmłodsi poznali pracę biblioteki od kulis i wysłuchali 
ciekawej opowieści „O niezwykłym chłopcu, który pożerał książki” 
autorstwa Olivera Jeffers’a. Najmłodsi wzięli udział w pokazie opra-
wiania książek, zwiedzili obie wypożyczalnie i poznali zasady wypo-
życzania zbiorów.

Śladami literatów
11 maja przy pięknej, słonecznej pogodzie odbył się spacer li-

teracki „Śladami Jerzego Andrzejewskiego i Witolda Gombrowicza 
przez Wisłę”. Wycieczka zaplanowana została w związku z przypa-
dającymi w tym roku 110. rocznicą urodzin Jerzego Andrzejewskiego 
i 50. rocznicą śmierci Witolda Gombrowicza, którzy gościli w Wiśle 
w latach międzywojennych. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć miej-
sca związane z pobytem obu pisarzy i wysłuchać ciekawych historii 
związanych z ich wypoczynkiem w znanym wiślańskim kurorcie.
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Piosenki Ewy Demarczyk  
i Michała Bajora w Muzeum

Już drugi raz uczennice–wokalistki ze Społecznego Ogniska 
Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle występowały w Muzeum 
„Zbiory Marii Skalickiej” w Ustroniu. Okazją była wystawa prac 
malarek Gabrieli Pająk i Ilony Stolarczyk, pt. „Kobiece światy”.

Magda Pilch, Natalia Kobyłecka i Martyna Kawulok wyko-
nały piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk i Michała Bajora. Li-
ryczne wykonanie utworów bardzo podobało się licznie zgroma-
dzonej publiczności. Po występie były oklaski, łzy wzruszenia a 
występujące obdarowano różami.                        (eb)
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Majowe koncerty organowe
Maj był dla wiślańskich organistów ze Społecznego Ogniska Mu-

zycznego im. Jerzego Drozda pracowitym i pełnym nowych doświad-
czeń miesiącem. 12 maja w wiślańskim kościele p.w. Wniebowzięcia 
NMP odbył się koncert w wykonaniu uczniów klasy organów Eweliny 
Bachul. Wystąpili  Miriam Cieślar, Wiktor Adamiec i Krzysztof Cieślar.  
Koncert rozpoczęła i zakończyła nauczycielka, prezentując utwory or-
ganowe różnych epok. Dziękujemy księdzu proboszczowi Wiesławowi 
Firlejowi za gościnne przyjęcie młodych adeptów sztuki organowej w 
swojej parafii, a także zgromadzonej na koncercie publiczności.

13 maja w sali organowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Cieszynie  wystąpili: Karolina Gomola, Hanna Płóciniczak, Wiktor 
Adamiec, Krzysztof Cieślar, Jan Molin oraz ich nauczycielka Ewe-
lina Bachul. Cały koncert prowadził Paweł Seligman. W programie 
zaprezentowano m.in. utwory Stanisława Moniuszki – Preludium nt. 
„Przez Twoje święte zmartwychpowstanie”, Preludium nr 2 nt. pieśni 
„Kto się w opiekę” (2019 rok – Rok Moniuszkowski). Uczniowie 
SOM mieli okazję pokazać swoje umiejętności.

Zapraszamy na kolejne koncerty, organizowane przez SOM im. 
Jerzego Drozda w Wiśle.           (eb)
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WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czyn-

ne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa), 
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 
22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (bu-
dynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa 
budownictwa drewnianego. Wystawy czasowe: Wystawa poświęcona 
pamięci Jana Kropa.

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

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

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.: 
33/855 34 47. Wystawy: „Pasterska dusza” – wystawa fotografii Michała 
Kuźmy i Józefa Michałka. Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama 
Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Wystawy: „Tu bywaliśmy” – wystawa zbiorowa: Anna Lampe, Edyta 
Rutkowska, Krystyna Jasińska, Halina Niemiec, Jacek Laskowski, Hen-
ryk Bzdok, Cecylia Szerszeń i Dorota Falkowska–Adamiec oraz „Jedwab 

i Szkło” Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej, „Pejzaż i Niepejzaż” – wystawa 
malarstwa Moniki Ślosarczyk (od 18 maja).

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w 
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja 
stała. Wystawa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa Leszka Żegal-
skiego, wystawa rzeźb Grzegorza Michałka.

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 spadochro-
niarzy.

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

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

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

Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 4A, czynne w lipcu i 
sierpniu codziennie w godz. 10.00–16.00, w maju, czerwcu i wrześniu w 
soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00. Ekspozycja stała.

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

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czyn-
na w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświę-
cona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

Dla Jana Kropa  
w 10. rocznicę śmierci

22 maja w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle od-
było się spotkanie i wernisaż wystawy poświęconych Janowi Kropowi 
(1940 – 2009) w 10. rocznicę śmierci. Osoba znanego w wiślańskiej spo-
łeczności pedagoga, muzealnika i działacza społecznego przyciągnęła do 
muzeum wielu gości. Przybyli znajomi, przyjaciele, wieloletni współ-
pracownicy. Rodzinę reprezentowało dwóch synów: Artur i Lesław oraz 
dwóch braci: Józef i Karol. Wszystkich gości przywitała Małgorzata 
Kiereś, kierownik muzealnej placówki. Zanim przystąpiła  do nakreśle-
nia sylwetki bohatera spotkania, Zespół Regionalny Wisła zagrał kilka 
utworów muzycznych, bliskich zmarłemu jubilatowi.

Małgorzata Kiereś wspominała różne aspekty życia i działalności 
Jana Kropa, skupiając się jednak głównie na jego wytężonej pracy muze-
alnika i prezesa Towarzystwa Miłośników Wisły. W Muzeum Beskidz-
kim w Wiśle był trzecim kierownikiem, który sprawował tą funkcję od 
1974 do 1989 roku, doprowadzając do gruntownego remontu budynku. 
Od początku funkcję  muzeum widział w formie żywej instytucji, inicju-
jącej życie kulturalne w społeczności. W pierwszej kolejności dokumen-
tował historię muzeum, wydając folder i opisując fakty z życia i pracy 
założyciela placówki, Andrzeja Podżorskiego. Rozpoczął współpracę 
z przewodnikami beskidzkimi, której owocem były wspólne wydawni-
ctwa, mające charakter przewodników turystycznych. Popularyzował be-
skidzkich artystów: Jana Wałacha, Ludwika Konarzewskiego, Czesława 
Kuryattę, organizował też wystawy miejscowym twórcom nieprofesjo-
nalnym. W czasie Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle organizował 
konkursy poetycko– gawędziarskie. Ich pokłosiem były wydane  tomiki 
poezji poetki Emilii Michalskiej oraz Władysławy Maryniok – Cieślaro-
wej. W ramach wieloletniej współpracy z Sekcją Folklorystyczną PZKO 
w Czeskim Cieszynie opracował tomik poezji Władysława Młynka. Do-
ceniając działalność literacką ks. Emanuela Grima, zorganizował sesję 
poświęconą jego twórczości.  

Jan Krop ciągle podejmował próby dokumentacji wybitnych postaci 
związanych z Wisłą, jak i różnych istotnych zjawisk związanych z miej-
scowością. W latach od 1985 roku do 1995, kiedy był prezesem Towa-
rzystwa Miłośników Wisły, ufundowano pomniki i tablice pamiątkowe, 
m.in. Bogumiła Hoffa, Juliana Ochorowicza czy Jana Sztwiertni. W 1987 
roku nadał nazwę „Kaskady Rodła” wodospadom na  Białej Wisełce. W 
1992 roku doprowadził do opracowania i przyjęcia nowej wersji herbu 
Wisły. Od lat 80. konsekwentnie dążył do zrealizowania idei Enklawy 
Budownictwa Drewnianego, doprowadzając do przeniesienia Chaty 
Szarców z Wisły – Jonidła. Z kolei w latach  1984–1986  doprowadził do 
przeniesienia schroniska PTTK z Przysłopia do centrum miasta (zame-

czek myśliwski Habs-
burgów), ratując 
cenny zabytek przed 
zniszczeniem. Ponadto 
był członkiem Komi-
sji Kultury Miejskiej 
Rady Narodowej, Ko-
mitetu Organizacyjne-
go Tygodnia Kultury 
Beskidzkiej, Komitetu 
Budowy Pomnika Po-
ległym i Walczącym 
o Polskość i Wol-
ność Ojczyzny czy 
Komitetu  Słownika 
Gwarowego Śląska 
Cieszyńskiego. Z jego 
inicjatywy powstał  
film w reżyserii J. Sijki  
„Dokąd Beskidzie” oraz  film o  Julianie Ochorowiczu.

W ramach pracy nauczyciela również odznaczył się szeroką działal-
nością. W latach 1968 – 1971 był kierownikiem Liceum Ogólnokształcą-
cego im. P. Stalmacha w Wiśle, następnie pracował w nim jako polonista 
i pedagog, związany był też z Technikum Hotelarskim w Wiśle. Organi-
zował sesje popularnonaukowe, konkursy dla młodzieży, wytrwale do-
kumentował wiślańskie szkolnictwo. 

Na spotkaniu w Muzeum Beskidzkim ciepłymi wspomnieniami o Ja-
nie Kropie podzielili się też synowie artysty, Artur i Lesław, przybliżając 
niektóre prywatne aspekty jego życia. Fragmenty korespondencji Jana 
Kropa przeczytał reżyser, Janusz Sijka. Następnie wszyscy zgromadzeni 
goście udali się na zwiedzenie okolicznościowej wystawy, poświęconej 
zmarłemu jubilatowi. Szereg zgromadzonych fotografii, pamiątek i wy-
dawnictw rozbudziło kolejne wspomnienia i rozmowy.

Michał Kawulok 

Jan Krop odznaczony został wieloma prestiżowymi nagrodami:

1. Srebrny Krzyż Zasługi,
2. Medal 40–lecia PRL za zasługi dla województwa bielskiego,
3. Zasłużony Działacz Kultury,
4. Srebrna odznaka PZKO w Czeskim Cieszynie, 
5. Dyplom Honorowy Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle,
6. Dyplom Zasłużonemu dla Miasta Wisły,
7. Nagroda im. Karola Miarki, 
8. Nagroda Miasta Wisły,
9. Nagroda Powiatu Śląska Cieszyńskiego. 
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Młodzież z Litwy, Polski  
i Węgier w Wiśle

„Homeland of freedom” to projekt sfinansowany z funduszy 
Programu Erasmus+, zrealizowany od 10 do 16 kwietnia przez sos-
nowiecką organizację pozarządową – Fundacja Aktywni w Euro-
pie. W międzynarodowej wymianie wzięła udział młodzież – grupa 
współpracująca na co dzień z fundacją, młodzież z litewskiej orga-
nizacji VsI Inovaciju biuras oraz węgierskiej Paszto Varos Onkor-
manyzata.

W sumie w projekcie uczestniczyło 36 osób. Każda grupa naro-
dowa składała się z 10 uczestników w wieku 15–19 lat i 2 liderów. 
Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana Wisła i 
Dom Wypoczynkowy „Limba”. Honorowy patronat nad projektem 
objął burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Tematyką projektu była wspólna historia Litwy, Polski i Wę-
gier, w szczególności 100. rocznica odzyskania niepodległości. 
Celem przedsięwzięcia było zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, 
kompetencji i postaw, związanych z jego główną tematyką – hi-
storią państw, z których pochodzili uczestnicy „Homeland of free-
dom” oraz drogą do wolności i uzyskania niepodległości. Pozna-
nie i pogłębienie tych zagadnień i ich zrozumienie pozwoliło na 
docenienie przez młodzież poświęcenia, wytrwałości i ofiarności 
swoich przodków, którzy w okresie niewoli manifestowali swoje 
przywiązanie do kultury narodowej i języka oraz wierzyli w wol-
ność i niepodległość swoich państw.

Projekt został zrealizowany w języku angielskim, przy wyko-
rzystaniu metod edukacji pozaformalnej (gry i zabawy integracyj-
ne, sesje tematyczne, gra miejska, spotkania z lokalną społecznoś-
cią, interaktywna lekcja muzealna, wieczory narodowe, ewaluacje). 
W ramach projektu uczestnicy odwiedzili Muzeum Śląskie, gdzie 
w czasie interaktywnej lekcji muzealnej zapoznali się z wydarze-
niami historycznymi, które miały miejsce na Śląsku i zmierzały 
do odzyskania wolności m.in. Powstania Śląskie czy strajki i akcje 
protestacyjne w Kopalni „Wujek”. Wzięli także udział w grze miej-
skiej, przygotowanej przez harcerzy, nawiązującej do tematyki pro-
jektu – wolności i niepodległości, spotkali się z lokalną młodzieżą, 
z którą stworzyli „pomniki skojarzeń”, dotyczące takich pojęć, jak 
niepodległość, wolność, suwerenność czy demokracja, stworzyli 
także kapsułę czasu, która została uroczyście zakopana. Podczas 
wymiany młodzieży uczestnicy zorganizowali również wieczory 
narodowe, które dały możliwość zapoznania się z tradycjami, kul-
turą i regionalnymi potrawami. W czasie wieczoru regionalnego 
młodzież mogła spróbować dań z Beskidów i zapoznać się z lokal-
nym folklorem.

Tygodniowe spotkanie było okazją dla uczestników projektu do 
zdobycia nowej wiedzy i nowych umiejętności, poznania swoich 
kultur, kultury lokalnej i nawiązania wielu nowych, międzynaro-
dowych przyjaźni.

Fundacja Aktywni w Europie
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Zespół Elite z wyróżnieniem
18 maja w Andrychowie odbył się IV Ogólnopolski Konkurs Ta-

neczny „Talent SHOW”, w którym wzięły udział dziewczyny z ze-
społu Elite, działającego przy Wiślańskim Centrum Kultury. Poziom 
zmagań był bardzo wysoki, ale nasza mała grupa taneczna pokazała 
swoją siłę i podjęła wyzwanie, pokonując inne zespoły i zdobywa-
jąc wyróżnienie drugiego stopnia. Zespół działa pod kierownictwem 
Kingi Stasiuk. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Katarzyna Czyż–Kaźmierczak

Wisła na Mazurach
Choć formalnej umowy między miastami nie ma, to kilkanaście 

lat temu zawiązała się współpraca pomiędzy Wisłą a Giżyckiem. 
Jej pokłosiem było zaproszenie przedstawicieli Perły Beskidów do 
udziału w Święcie Miast Partnerskich w ramach Dni Giżycka, które 
w mazurskiej miejscowości odbyły się w dniach 24–26 maja.

Oprócz delegacji z Wisły w obchodach uczestniczyli samorzą-
dowcy z Grodziska Mazowieckiego, litewskich Trok oraz ukraińskie-
go Dubna. Czas spędzony pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno 
sprzyjał rozmowom na najróżniejsze tematy, dotyczące bieżących 
problemów w funkcjonowaniu turystycznych miast. Wisłę reprezen-
tował sekretarz Sylwester Foltyn wraz z przedstawicielami Referatu 
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, którzy promowali nasze mia-
sto na specjalnym stoisku. Natomiast w części artystycznej na scenie 
wystąpiła kapela góralska „Wisła”.

Stolica polskiego żeglarstwa urzekła nas czystym powietrzem, 
pięknymi krajobrazami i trudną historią. Warto pięknie się różnić i 
wzajemnie czerpać z tych różnic! Wierzymy, że Giżycko odwiedzi 
nas już jesienią tego roku!             Tadeusz Papierzyński
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Dzień Dziecka naturalnie!
1 czerwca, na wiślańskim rynku odbyła się impreza pt. „Dzień Dzie-

cka naturalnie!”. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Program rozpoczął się kinem dla dzieci, podczas którego wy-

świetlano „Przygody Bolka i Lolka” oraz „Reksia”, a na zakończe-
nie seansu uczestnicy zostali poczęstowani czekoladą na gorąco oraz 
słodkim pączkiem. Następnie przenieśliśmy się na rynek, gdzie na 
uczestników wydarzenia czekało wiele niespodzianek. Na początek 
swój talent wokalny zaprezentowały dzieci ze Społecznego Ogniska 
Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle – Emilka Filipiak, Marysia 
Juroszek, Martyna Kawulok i Natalia Kobyłecka. Następnie Adrian 
Mitoraj swoim występem „Poza wyobraźnią” zabrał zgromadzone 
dzieci w świat iluzjonistyczny. Grupy taneczne działające przy Wi-
ślańskim Centrum Kultury – ELITE, ZOZOLE oraz zaprzyjaźniona 
grupa z Ustronia RYTM zaprezentowały się na wiślańskiej scenie. 
Najmłodsi mieli okazję nauczyć się układu tanecznego z instruktorką 
tańca Kingą Stasiuk. Pszczółka Maja, Gucio oraz konik polny na-
uczyli milusińskich jak dbać o naszą planetę. 

Pokazy edukacyjne oraz animacje w klimacie EKOlogicznym 
zaprezentowała Fabryka Kreatywności. Dzięki programom „Bądź 

EKO, uchyl pojemnika wieko” czy „Alternatywny recykling” dzie-
ci uczyły się przez zabawę jak dbać o środowisko. Przygotowane 
były również stoiska m.in: „Nadleśnictwo z pszczołami” przygo-
towany przez Nadleśnictwo Wisła, „Las w słoiku” prowadzony 
przez Sylwię Marcol, „Kolorowe magnesy” zaaranżowany przez 
„Malowany Ptak”, „Pani z włóczką na palcach” od MilenaArt. Było 
także lepienie kolorowych figurek z plasteliny, fotobudka – Studio 
Fotobrodacki, malowanie twarzy, boisko do piłki nożnej, zaplatanie 
kolorowych warkoczyków, stoisko Stowarzyszenia RtS, balony z 
helem oraz stelaże z malowankami. Przygotowane atrakcje cieszyły 
się dużym zainteresowaniem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za spędzenie tego dnia 
z Wiślańskim Centrum Kultury. Dziękujemy również sponsorom, 
partnerom oraz patronom medialnym, dzięki którym mogliśmy 
przygotować tyle atrakcji: Cukiernia u Janeczki, IceCafe, Milena-
Art, Nadleśnicto Wisła, FotoKubek Joanna Szczęsny, FotoBroda-
cki, Malowany Ptak, Ewa Lazar, Stowarzyszenie RtS, Społeczne 
Ognisko Muzyczne im. Jerzego Drozda w Wiśle, Hotel Gołębiew-
ski, Firma Dana, Wiślanka, Radio CCM, Radio Fest, Infobeskidy.
eu, OX.PL i Głos Ziemi Cieszyńskiej.

Justyna Ligocka
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Owce na Cieńkowie 
Zgodnie z tradycją na wiślańskich halach znowu pasą się 

owce. 19 maja rozpoczął się kolejny sezon pasterski. Na Cień-
kowie odbył się obrzęd mieszania owiec, czyli połączenia w 
jedno stado. 

Licznie przybyłych na miejsce mieszkańców oraz turystów 
przywitał sekretarz miasta Wisła Sylwester Foltyn. Po przyby-
ciu gazdów z owcami, modlitwę odmówił ks. Marek Michalik, 
proboszcz parafii ewangelicko–augsburskiej w Wiśle Czarnem. 
Zgodnie z tradycją, owce zostały okadzone ziołami a następnie 
przepędzone wokół moja na środku koszora, tak by połączy-
ły się w jedno stado. Symbolikę obrzędu przybliżył publicz-
ności baca Michał Milerski z czeskiego Nydku. Po obrzędzie 
owce poszły na hale, gdzie pozostaną aż do końca września.  
Podczas Redyku Wiślańskiego nie zabrakło oprawy muzycz-
nej w wykonaniu Kapeli Góralskiej „Wisła”, Zespołu „Mała 
Wisła”, Męskiej Grupy Śpiewaczej „Grónie” oraz Kapeli Gó-
ralskiej „Wałasi” z Istebnej. W czasie imprezy przygotowano 
również prelekcję na temat wyrobu serów pasterskich wraz ich 
degustacją. Serwowano również dania popularne w regionie, 
m.in.: gulasz z baraniny, buchtę, kołocze i herbatę z zielin. 
Dzięki współpracy z koleją linową „Cieńków”, należącą do 
Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej, przybyli widzowie 
mogli skorzystać z promocyjnych przejazdów.

Paweł Brągiel
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„POLAK MAŁY”
Do miana patrioty dorasta się przez całe lata, ale w kształtowaniu 

jego postaw patriotycznych ogromną role spełniają przeżycia i do-
świadczenia z okresu dzieciństwa. Duży wpływ na rozwijanie takiej 
postawy ma właśnie przedszkole. Tematyka i jej realizacja przewija 
się już od pierwszych lat pobytu dziecka w przedszkolu, a więc już 
od maluszków.

Kontynując obchody 100–lecia niepodległości Polski, w tym 
roku zorganizowaliśmy w Przedszkolu nr 2 w Wiśle konkurs recy-
tatorski wierszy patriotycznych pod hasłem „Wiersze Polskich Poe-
tów”. Następnie obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Flagi Polskiej. 

W tematykę wprowadził dzieci film edukacyjny pn. „Polskie Sym-
bole Narodowe”. W zajęciach praktycznych każde dziecko wykona-
ło swoją chorągiewkę. Następnie wszystkie dzieci ubrane w kolory 
barw ojczystych z powagą i przejęciem odśpiewały hymn narodowy. 
Celem było nabywanie szacunku do symboli narodowych, i nie tyl-
ko kształtowanie właściwych postaw i przynależności narodowej, ale 
także rozbudzenie zainteresowań Polską i jej pięknem. Tylko nieła-
skawa tego dnia aura uniemożliwiła nam w tym dniu wyjście pod 
pomnik i przemaszerowanie z chorągiewkami deptakiem miasta.

(KS)
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KONCERT DLA PRZYJACIÓŁ 
SZKOŁY

29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył 
się coroczny „Koncert dla Przyjaciół Szkoły”. W tym dniu gościli-
śmy w naszych skromnych progach licznych gości: Barbarę Szalbot 
– dyrektor MZEAS, Andrzeja Kudełkę – nadleśniczego Nadleśni-
ctwa Wisła, Barbarę Kędzior – radną miasta Wisła, Dorotę Heczko 
– przewodniczącą Zarządu Osiedla i Rady Rodziców w SP2, Gabrielę 
Polok–Otawę – dyrektor SP1, Julię Troszok – kierownik Chrześci-
jańskiej Służby Charytatywnej, prowadzącej Klub Zdrowia przy 
świetlicy C.Z.A.S., Martę Raszkę – przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Czarnem, Władysława Pilcha – pastora Zboru Zielono-
świątkowego, a także absolwentów oraz członków rodzin uczniów 
naszej szkoły. 

Program koncertu był bardzo bogaty i różnorodny, a w wystę-
pach brali udział uczniowie klas I–VII oraz dzieci z oddziału przed-
szkolnego. Zebrani mogli wsłuchać się w utwory wykonywane przez 
uczniów na różnych instrumentach: dzwonkach chromatycznych 
(uczniowie klasy V), trąbce (Arek Kukla z klasy V), keybordach (Be-
niamin Cieślar i Jakub Witucki z klasy VI), fletach prostych (ucznio-

wie klasy VII) i poprzecznym (Miriam Pilch z klasy VI), dzwonkach 
(uczniowie z klasy VI) czy ukulele (Diana Cieślar i Hanna Pilch z 
klasy VI). Podczas uroczystości nie brakowało także tańców (zespół 
X’Dance oraz uczniowie z klas I–III w „Tańcu Przebiśniegów”) oraz 
piosenek (w wykonaniu uczniów klasy IV oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego). Wysłuchaliśmy także słowa mówionego – wystąpi-
li laureaci konkursu „Garce po starce” (Jonasz Cieślar i Dominik Ju-
roszek z klasy IV), którzy zaprezentowali wiersz gwarowy autorstwa 
Pawła Cieślara, a także uczniowie z klas IV i V, uczęszczający na za-
jęcia kółka teatralnego, którzy przedstawili spektakl pt. „Dziewczyn-
ka z zapałkami”. Nietypowym punktem programu była prezentacja 
filmów wykonanych w technice poklatkowej przez uczniów klasy VI, 
którzy stworzyli je pod kierunkiem Sylwii Śliwki na zajęciach roz-
wijających kreatywność. Na zakończenie wszyscy zebrani wspólnie 
odśpiewali pieśń „U stóp Barani”, a następnie można było skorzystać 
z poczęstunku.

Cieszymy się, że koncert się odbył i w tej formie mogliśmy wy-
razić wdzięczność, jaką czujemy dla Przyjaciół naszej szkoły za to, 
że dobrze nam życzą, wspierają nas i motywują, by cały czas inwe-
stować w rozwój naszej placówki dla dobra naszych uczniów, a także 
lokalnej społeczności. Alicja Pieszka fot
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Jak wakacje to z Rangers Camp
Niezmiernie miło jest nam poinformować, iż w tym roku po raz trze-

ci odbędą się półkolonie Rangers Camp dla dzieci w wieku 6–11 lat. W 
poprzednich latach półkolonie miały swój profil, a więc były dwa tygo-
dnie sportowo–językowe i jeden artystyczno– doświadczalny. Wspania-
le, że w tym czasie mogliśmy liczyć na pomoc osób, które prowadząc 
zajęcia dla dzieci, potrafiły poprzez swoje pasje i zainteresowania za-
chęcić je do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego. Wspar-
cie uzyskaliśmy ze strony Urzędu Miasta Wisła, który otworzył dla nas 
bramy boiska wielofunkcyjnego, Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle, 
gdzie tamtejsze pomieszczenia stanowiły dla nas „centrum dowodzenia”. 
Dzięki uprzejmości zarządcy Ośrodka Sportowo–Rekreacyjnego Jonid-
ło, mogliśmy zorganizować zakończenie jednego z turnusów połączone 
z ogniskiem, a także grami i zabawami na świeżym powietrzu. Wspa-
niały czas spędziliśmy również w agroturystyce państwa Szarców, gdzie 
wśród danieli urządziliśmy plener rysunkowy, a później zorganizowany 
został dla nas grill. Dla dzieci dużą frajdą okazał się piknik nad rzeką 
Wisłą, gdzie podczas różnorodnych form zabawy z wodą, mogliśmy w 
pełni wykorzystać letni czas. 

Nie można zapomnieć o naszej młodzieży – wolontariuszach, którzy 
każdego dnia wspierali wychowawców i byli wspaniałym wzorem dla 
młodszych kolegów. W tym roku również planujemy trzy tygodnie pół-
kolonii w następujących terminach: 1–5 lipca, 8–12 lipca oraz 15–19 lipca 
w godzinach od 8.00 do 14.00. W czasie trwania turnusów chcielibyśmy 
zaproponować dzieciom misz–masz, czyli dla każdego coś miłego w każ-
dym tygodniu. Tak więc będą zajęcia językowe, sportowe, artystyczne, 
doświadczalne, kulinarne, kurs pierwszej pomocy, elementy turystyki gór-
skiej i wiele innych atrakcji. Dzieci mają zapewnione napoje i posiłki w 
postaci drugiego śniadania i pożywnego obiadu w restauracji „U Zosi”. 
Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w naszej inicjatywie, a 
młodzież chętną do bycia wolontariuszami i dorosłych, którzy chcieliby się 
podzielić swoimi zamiłowaniami i uzdolnieniami, zapraszamy do współ-
pracy (tel.: 788–471–562).       Elżbieta Mołodyńska – Stowarzyszenie RtS

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W marcu 2019 r. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 przystąpił do 

realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i 
wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W ramach projektu biblio-
teka szkoły otrzymała środki finansowe w wysokości 5000 zł na zakup 
książek oraz zaplanowano 14 działań realizowanych przez szkołę, które 
promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród społeczności szkolnej 

dzono konkurs pięknego czytania. Następnym krokiem będzie realizacja 
projektu „Poczytam Ci, Mamo, poczytam Ci, Tato” oraz „Mój bohater 
literacki”. W dalszych planach jest przeprowadzenie akcji „Zobacz, co 
czytam”, „Zabierz mnie do domu”, „Czytamy z mamą i tatą” czy zorga-
nizowanie kiermaszu książek pod hasłem „Targi książki”. 

Konkursy
W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” wy-

różnienie uzyskali: Miłosz Brzeżek (klasa I, przygotowanie Gabriela 
Schirmeisen), Eliza Cieślar (klasa I, przygotowanie dyr. Grażyna Sta-
niek), Brunon Bujok (klasa IV, przygotowanie Elżbieta König) i Szymon 
Bujok (klasa VI, przygotowanie Elżbieta König). W Międzynarodowym 
Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Jonasz” 3. miejsce zdobył 
Szymon Bujok (klasa VI), zaś finalistką została Martyna Szalbot (klasa 
VIII), których do konkursu przygotowywał ks. Leszek Czyż. Także w 
organizowanym corocznie konkursie plastycznym przez Gminny Ośro-
dek w Świnnej „Mieszkam w Beskidach” kilkoro uczniów szkoły zajęło 
czołowe miejsca lub wyróżnienia: 1. miejsce – Hanna Procner (klasa III), 
2. miejsce – Jonasz Pilch (klasa VII), 3. miejsce – Brunon Bujok (klasa 
IV), Jędrzej Cieślar (klasa V) i Magda Czyż (klasa VI), wyróżnienie dy-
rektora – Maria Procner (klasa III), wyróżnienia – Estera Zagorska (klasa 
IV), Szymon Bujok, Magda Czyż (klasa VI) i Marcelina Szlachta (klasa 
VII). Natomiast laureatką konkursu czytelniczego „Bibliomaniak 2018”, 
organizowanego przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie, pełniącą zadania 
biblioteki powiatowej, a wyłonioną przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
w Wiśle, została uczennica klasy III Hanna Procner.

Sprzątamy świat
Jak co roku w kwietniu uczniowie ZSP2 wzięli udział w akcji 

„Sprzątanie świata – Polska”, organizowanej w ramach międzynarodo-
wego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Clean up the World”. Ucznio-
wie zebrali kilkanaście worków śmieci (jak zawsze, niestety, w większo-
ści były to puste opakowania po napojach), co przyczynia się nie tylko 
do uporządkowania naszej doliny, ale także kształtowania prawidłowych 
nawyków i zachowań dzieci.

Wieści z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Malince

i lokalnej. Program jest realizowany od marca do grudnia 2019. Już w 
drugiej połowie marca wśród uczniów przeprowadzona została ankieta 
„Moje czytelnicze fascynacje, czyli co chciałbym znaleźć na półce w mo-
jej bibliotece”. W bibliotece szkolnej wystawiono „Książkę życzeń”, któ-
ra umożliwia uczniom, nauczycielom i rodzicom wpisanie swoich propo-
zycji czytelniczych. Na postawie przeprowadzonych działań:  ankiety i 
wpisów do „Książki życzeń”, rozmów z uczniami, nauczycielami, rodzi-
cami oraz przy aprobacie Rady Rodziców, w najbliższym czasie nastąpi 
opracowanie listy zakupu książek do biblioteki szkolnej. Kontynuujemy 
również uczestnictwo w programach „Cała Polska Czyta Dzieciom” i 
„Czytamy z Bratkiem”. Rodzicom pokazano również prezentację multi-
medialną nt. „Czy czytanie jest nam dzisiaj potrzebne?” oraz przeprowa-

Dzień zdrowia
Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyj-

ny „Trzymaj Formę!”, współorganizowanego przez Główny Inspektorat 
Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Praco-
dawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności 
fizycznej i zdrowia. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej po-
przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. W 
naszej szkole cele realizowane były poprzez ciekawe projekty edukacyj-
ne, medialne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz organizację 27 maja 
„Dnia Zdrowia”. Podjęte działania umożliwiły uczniom poszukiwanie i 
realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych.

Umiemy już pływać
W ramach dwóch projektów uczniowie klas III i IV przez 10 tygodni 

uczestniczyli w zajęciach na basenie DW „Beskidy”. Dzięki tym zaję-
ciom wszyscy opanowali umiejętność pływania, potwierdzoną zdaniem 
testu złożonego z 10 zadań. Nauka nie tylko sprawiała uczniom wielką 
frajdę, ale zapewne przyczyni się także do ich bezpieczeństwa w przy-
szłości.                Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Wiśle
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Maj w „Jedynce”
Miniony miesiąc nasza młodzież rozpoczęła od zwiedzania sto-

licy. Uczniowie klas VII wraz z opiekunami udali się na trzydnio-
wą wycieczkę do Warszawy. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia 
natłokiem wrażeń, uczestnicy wycieczki wrócili bardzo zadowoleni. 

5 maja klasa VII b pojechała do ustrońskiej „Prażakówki” na 
spektakl oparty na książce „Mały Książę”. Przygotowana przez Teatr 
Show sztuka była multimedialnym śledztwem literackim, dotyczą-
cym głównego bohatera szkolnej lektury. Uczniowie szkoły upamięt-
nili również rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Oprócz udziału 
w uroczystych obchodach organizowanych przez miasto, również w 
„Jedynce” został przygotowany krótki program artystyczny. 6 maja 
uczniowie z klasy VI przeszli po klasach, zachęcili swoich szkolnych 
kolegów do odśpiewania 
hymnu, a następnie przy-
toczyli kilka najważniej-
szych informacji dotyczą-
cych tego wydarzenia.

17 maja uczniowie 
naszej szkoły, jak co roku, 
wzięli udział w Rajdzie 
Kukuczki. Tegoroczny 
rajd był jubileuszowy, 
mija bowiem 30. rocz-
nica śmierci himalaisty. 
Odwiedzili Izbę Pamięci 
Jerzego Kukuczki, gdzie 
spotkali się z jego żoną 
Cecylią. Z kolei w dniach 
21–22 maja klasa VI uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Wrocła-
wia. W konkursie „Zrób zdjęcie krasnalowi” zorganizowanym przez 
naszego przewodnika zwyciężyła Sara, która wykonała aż 41 zdjęć z 
różnymi krasnalami. Brawo!

Dyrektor wiślańskiej filii Państwowej Szkoły Muzycznej Ceza-
ry Drzewiecki zaprosił uczniów klasy II i III na audycję muzyczną. 
Wszystko działo się 22 maja w trakcie spotkania, które prowadził 
Bronisław Greń. Dzieci miały możliwość wysłuchania wielu utwo-
rów. Poznały także różne instrumenty: dęte, strunowe i klawiszowe. 
Uczniowie byli bardzo zainteresowani i zachwyceni umiejętnościa-
mi gry, prezentowanymi przez wychowanków szkoły muzycznej. 22 
maja był zresztą dniem bogatym w wydarzenia, gdyż właśnie wtedy 
odbył się Dzień Zdrowia w wiślańskim amfiteatrze, w którym uczest-
niczyli uczniowie „Jedynki”. Mieli oni okazję poznać działalność 

służb: GOPR, Straży Pożarnej i Policji oraz przypomnieć sobie jak 
udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Degustowali też zdrowe 
przekąski, przygotowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną.

W maju nastąpiło podsumowanie konkursów przedmiotowych. 
Laureatami zostali: Mateusz Polok (klasa VIII) i Piotr Szturc (klasa 
VII) w konkursie „Olimpus” z matematyki oraz Aleksandra Długosz, 
Miron Zakała (klasa VIII) i Nadia Cieślar (klasa VII) w konkursie 
z języka angielskiego. Mamy również zwycięzcę w konkursie gwa-
rowym, gdyż w kategorii klas IV–VI 1. miejsce zdobył uczeń kla-
sy IV Szymon Szarzec. Z kolei w ogólnopolskim konkursie języka 
angielskiego dwóch uczniów klasy V – Antoni Leśniewski i Kevin 
Urbaczka osiągnęli najlepsze wyniki w szkole oraz bardzo wysokie 
wyniki w Polsce.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w finałach XXII edy-
cji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

„Jonasz”, które odbyły się 
7 oraz 10 maja w Bielsku–
Białej. Współzawodnictwo 
obejmowało trzy grupy wie-
kowe, w których uczniowie 
osiągnęli następujące wyni-
ki: w grupie II Klaudia Żyła 
(klasa VIa) została finalistką, 
natomiast w grupie III Piotr 
Szturc (klasa VIIa) uzy-
skał tytuł laureata a Karina 
Stasiak została finalistką. 
Serdecznie gratulujemy suk-
cesów oraz zachęcamy do 
uczestnictwa w kolejnych 
konkursach biblijnych!

W maju odbywają się również ostatnie współzawodnictwa spor-
towe. 6 maja w Sosnowcu odbył się Finałowy Turniej Mistrzostw 
Śląska w koszykówce dziewcząt młodszych, w których reprezentacja 
Szkoły Podstawowej nr 1 okazała się najlepsza, zdobywając mistrzo-
stwo Śląska (piszemy o tym w osobnym artykule). Z kolei 17 maja 
odbył się Półfinał Wojewódzkich Igrzysk w koszykówce dla rocznika 
2003 i młodszego. Nasze uczennice przegrały 24:27 pierwszy mecz z 
Mikołowem, by następnie pokonać 30:19 w boju o 3. miejsce zespół 
z Chorzowa. Warto również wspomnieć o Powiatowych Zawodach 
w Czwórboju Lekkoatletycznym, które odbyły się 9 maja. W nich 
drużyna dziewcząt z SP1 wywalczyła 3. miejsce.

Przed nami czas bardzo intensywnej pracy. Wystawianie ocen 
rocznych, podsumowanie roku szkolnego, a potem długo oczekiwane 
wakacje.           Zebrała: Monika Cieślar

Młodzieżowa grupa teatralna  „Twarzą w Twarz”, pod kierunkiem 
Joanny Leszczyńskiej, zakwalifikowała się do występu  podczas tego-
rocznej XIV Biesiady Teatralnej w Katowicach. Jest to przegląd najcie-
kawszych prezentacji teatrów niezależnych z województwa śląskiego. 

Rokrocznie wydarzenie to charakteryzuje wysoki poziom, gdyż 
młodzież często porusza w swych przedstawieniach ambitne i po-

ważne tematy, takie jak: wolność, władza, rodzina czy egzystencja 
człowieka. Wiślańska młodzież zaprezentowała adaptację sztuki Sła-
womira Mrożka pt. „Wdowy”,  mającą charakter mocno refleksyjny, 
mimo pozornie zwyczajnego osadzenia akcji. Grupa zapraszała wi-
dza do dumania nad życiem i śmiercią w otoczce charakterystycznej 
dla Mrożka, w której pod maską ironicznego komizmu zadaje się py-

tanie o sens ludzkiej egzystencji.
 Mnogość młodzieżowych grup tea-

tralnych biorących udział w imprezie, a 
także różnorodna tematyka wystawianych 
sztuk zapewniła zarówno widzom jak i 
uczestnikom nie tylko rozrywkę, ale rów-
nież niesamowitą okazję do zastanowie-
nia nad światem ukazanym w zwierciadle 
sztuki. Organizatorami Biesiady są Maciej 
Dziaczko i Paulina Koniarska, reżyserzy 
oraz aktorzy teatralni. Premiera sztuki w 
Wiśle planowana jest na 27 czerwca.

Andrzej Kowalczyk

Wiślańska grupa teatralna w Pałacu Młodzieży
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DZIEŃ RODZINY
23 maja w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyła się uro-

czystość z okazji Dnia Matki i Ojca. Przedszkolacy z Wodnej i 
Nowej Osady wystąpili dla swoich Rodziców we wspólnym pro-
gramie artystycznym. Chociaż aura nie dopisała, atmosfera była 
gorąca. Dzieci ubrane w piękne, kolorowe stroje zaprezentowały 
swoje talenty wokalno–taneczne w bogatym repertuarze. Piosen-
ki, tańce i wiersze wywołały wiele wzruszeń, dumy i uśmiechu 
na twarzach rodziców. Na zakończenie wszystkie przedszkolaki 
zaśpiewały wspólną piosenkę „Jestem kochany” oraz wręczyły 
przygotowane wcześniej upominki.

A. Michałek

Dzień Otwarty LO w Wiśle
Kolorowa chemia, smaki Europy, „Milionerzy”, gry logiczne, 

quiz wiedzy ogólnej oraz zajęcia z pierwszej pomocy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem gimnazjalistów i ósmoklasistów, którzy 
30 kwietnia odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Stal-
macha w Wiśle. W trakcie Dnia Otwartego potencjalni uczniowie 
naszej szkoły mogli zwiedzić budynek, porozmawiać z obecnymi 
licealistami, wziąć udział w ciekawych zajęciach oraz zrobić so-
bie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. 

Naszym uczniom serdecznie dziękujemy za ogromne zaan-
gażowanie, a wszystkich chętnych zapraszamy do dołączenia do 
naszego grona już od września. Gimnazjalistom proponujemy 
profile: ratowniczo–medyczny, dziennikarsko–menadżerski i 
sportowy. Ósmoklasistów zapraszamy do klas o profilach: biolo-
giczno–chemicznym, humanistycznym i sportowym.   

 (LO Wisła)

Ciuchcia Zdrowia w SP2
27 maja w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem rozpo-

częliśmy obchody Tygodnia Zdrowia. Pierwszym wydarzeniem 
wchodzącym w skład całego cyklu działań była Ciuchcia Zdrowia 
– program profilaktyczny przygotowany przez fundację Krzepki 
Maluch, który ma na celu uświadomienie najmłodszym, jakie są 
zasady zdrowego życia. 

Program rozpoczął się od godzinnego szkolenia uczniów klas 
VI–VIII, ponieważ to oni później podjęli się obsługi kolejnych 
stacji. Zajęcia odbywały się na dwóch godzinach lekcyjnych 
– najpierw dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy I, na-
stępnie dla dzieci z klas II–IV. Program ma formę ośmiu stacji, 
na których dzieci poznają kolejne zasady zdrowia: właściwego 
odżywiania, odpowiedniego korzystania ze słońca, oddychania, 
zaufania, unikania używek, odpoczynku, ćwiczeń fizycznych i 
picia wody. Wykonując różnorodne zadania poprzedzone krót-
ką prelekcją, dzieci mogły od razu zastosować zdobytą wiedzę 
w praktyce. Przy okazji uczyły się asertywności, wzmacniały 
poczucie własnej wartości i utrwalały zdrowe nawyki. Dzięki 

użyciu oryginalnych i bardzo kolorowych pomocy wizualnych 
uczniowie mogli wszystko łatwiej zapamiętać. Każdy uczestnik 
otrzymał na początkowej stacji paszport zdrowia, do którego 
zbierał pieczątki poświadczające udział w zajęciach na każdej 
stacji, a na koniec wszystkie dzieci dostały jeszcze kolorowe ksią-
żeczki z dokładniejszym omówieniem zasad prezentowanych na 
wszystkich stacjach, natomiast wolontariusze z klas starszych, 
którzy zaangażowali się w obsługę stacji, otrzymali certyfikaty i 
upominki. Program Ciuchcia Zdrowia jest autorskim projektem 
fundacji Krzepki Maluch, unikalnym w skali całego naszego kra-
ju. Dlatego cieszymy się, że nasza szkoła mogła z niego skorzy-
stać, bo był to bardzo wartościowy czas.       Alicja Pieszka
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Wiosenne porządki  
na Nowej Osadzie

27 kwietnia mieszkańcy osiedla Nowa Osada i Gościejów zabrali 
się za wiosenne porządki. Wspólnymi siłami zebrano ok. 50 worków 
śmieci, między innymi z ulic Wyzwolenia, Gościejów, Na Groń, Łu-
kowej i innych. W akcji wiosennego porządkowania osiedla udział 
wzięło ok. 30 osób. 

Po zakończonej pracy miało miejsce wspólne grillowanie w bar-
dzo gościnnym miejscu, jakim jest „Dworek nad Wisłą”. Bardzo 
dziękujemy mieszkańcom, Zarządowi Osiedla nr 7 oraz radnym za 
udział i zaangażowanie w akcję. Jednocześnie prosimy właścicieli 
posesji, aby w ramach wiosennych porządków zadbali o czystość 
wokół swoich gospodarstw. Iwona Boś

Chcieli uśpić, bo stał się  
niepotrzebny!!!

Majki to około 10–letni mały piesek, który pilnie prosi o dom. 
Mimo swojego wieku tryska energią, lubi się bawić. Jest bardzo 
grzeczny i pięknie chodzi na smyczy. W domu zachowuje czystość i 
cichutko przesypia całe noce. Uwielbia inne zwierzęta, a najbardziej 
lgnie do człowieka. To taki psi ideał, wierny piesek, który zasługuje 
na swojego kochanego człowieka. Został już wykastrowany, zaszcze-
piony i odrobaczony. Teraz jedyne czego potrzebuje to miejsce gdzie 
może zamieszkać. Ze względu na swój spokojny charakter nadaje się 
do mieszkania w bloku i z dziećmi. Prosimy o dom dla tego cudow-
nego pieska! 

Kontakt: 883 299 582
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Kulig Osiedlowy
Mieszkańcy z Zarządu Osiedla nr 1 Wisła Centrum wybrali się 

11 maja na już dawno zaplanowany, zielony kulig z biesiadą Doliną 
Gościejowa. Dzięki dobrej organizacji ze strony Gospodarzy – Pań-
stwa Raszków z Koliby „Pod Kasztane”, uczestnicy kuligu bawili 
się świetnie do późnej nocy przy tradycyjnym jadle i bardzo dobrej 
muzyce. Nocny, powrotny spacer przepiękną Doliną Gościejowa był 
kolejną atrakcją tej udanej imprezy. 

 Grażyna Pruska – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 1

Sukcesy młodych strażaków
27 kwietnia na terenie bazy obozowej Hufca Ziemi Cieszyńskiej 

,,Beskidzka Koliba” w Drogomyślu odbyły się I Powiatowe Mane-
wry Ratownicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których 
wzięło udział 30 drużyn z powiatu cieszyńskiego. Nasze miasto re-
prezentowały dwie drużyny z OSP Wisła Jawornik, które zajęły 1. i 
2. miejsce oraz drużyna z OSP Wisła Centrum, która uplasowała się 
na 4. miejscu. Uczestnicy zawodów musieli wykonać zadania zarów-
no w części teoretycznej jak i praktycznej, z którymi świetnie sobie 
poradzili. Serdecznie gratulujemy druhom MDP wiedzy, odwagi i 
osiągnięcia tak dużego sukcesu! Opiekunami drużyn byli Łukasz Bu-
rian i Tomasz Smołka (OSP Wisła Jawornik) oraz Bronisław Szalbót 
(Wisła Centrum).      Krystian Piszczek
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Dzień Zdrowia  
w amfiteatrze

W ramach Tygodnia Zdrowia w Amfiteatrze im. Stanisława Ha-
dyny odbył się Dzień Zdrowia. W czasie akcji można było skorzystać 
z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji medycz-
nych dla mieszkańców Wisły oraz porad z zakresu promocji zdrowe-
go żywienia  i profilaktyki uzależnień.

Organizatorem akcji była Chrześcijańska Służba Charytatywna a 
uczestniczyli w nim Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy sp. 
z o.o. oraz Słuchmed sp. z o.o., których badania zostały sfinansowane 
przez Urząd Miejski w Wiśle. Jednocześnie dla dzieci i młodzieży 
szkolnej zorganizowano spotkanie w ramach Dnia Bezpieczeństwa. 

Akcja profilaktyki miała charakter szkoleniowy, w formie prelekcji 
i pokazów dla zaproszonych przedszkolaków, uczniów szkoły pod-
stawowej, gimnazjum, liceum oraz okolicznych mieszańców. W pro-
gramie imprezy znalazły się szczegóły pracy poszczególnych służb 
ratowniczych, przepisy ruchu drogowego, pokazy sprzętu ratowni-
czego, instruktaże udzielania pierwszej pomocy poprzez prezentacje i 
zabawę z uczestnikami. Imprezę zorganizował dzielnicowy Komisa-
riatu Policji w Wiśle sierż. szt. Bogusław Bury w ramach programów 
profilaktyki policji „Dzielnicowy bliżej nas” oraz „Bezpieczna droga 
do/ze szkoły” przy współpracy z: Wydziałem Ruchu Drogowego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Urzędem Miejskim w Wiśle, 
Grupą Beskidzką  GOPR, ratownikami medycznymi z Fundacji na 
Rzecz Niesienia Pomocy „Uratuj Życie”, Młodzieżową Drużyną Po-
żarniczą OSP Wisła Centrum, Państwową Strażą Pożarną w Cieszy-
nie i klasą ratowniczą Liceum Ogólnokształcącego w Wiśle.

Paweł Brągiel

W dniach 19–20 maja członkowie i sympatycy Wiślańskiego 
Koła Cyklistów „Góral” zrealizowali kolejną wycieczkę w tym se-
zonie. Tym razem celem był Kraków. Grupa licząca 12 rowerzystów 
wyruszyła w sobotni, pogodny poranek z centrum miasta. Wyprawę 
poprowadził Jerzy Chmiel – przewodnik beskidzki z wiślańskiego 
Koła Przewodników.

Trasa do Krakowa była bardzo urozmaicona pod kątem topogra-
ficznym i terenowym. Wiodła głównie bocznymi drogami, przez małe 
miejscowości. Jechaliśmy w większości po asfalcie, ale też po trawia-
stych ścieżkach wałów przeciwpowodziowych i brukach krakowskiej 
Starówki. W planie była też przeprawa promowa przez rzekę Wisłę 
w miejscowości Brzeźnica. Z nieustalonych do dziś przyczyn zastali-
śmy opuszczone szlabany z informacją o zamknięciu.

Profil trasy wymagał kondycji. Poko-
nywaliśmy liczne wzniesienia Pogórza Ślą-
skiego i Wielickiego z długim podjazdem 
do miejscowości Wyźrał. Trudy wspina-
czek rekompensowały malownicze widoki i 
panoramy Beskidów: Małego, Makowskie-
go, Żywieckiego z ośnieżoną jeszcze Babią 
Górą. Jadąc spokojnym tempem dotarliśmy 
około godz. 14:00 do Krakowa. Po obiedzie 
i zakwaterowaniu wyruszyliśmy na rowero-
we zwiedzanie miasta. Z punktu widzenia 
wszechobecnego tłoku okazało się to bar-
dzo praktyczną i szybką formą zwiedzania. 
Udało nam się odwiedzić m.in.: – Rynek 
Główny i jego otoczenie, Stare Miasto, 
Kazimierz, Kopiec Kraka (Krakusa) – 269 
m npm, Wawel i Błonia. Drugiego dnia w 
drodze powrotnej zwiedziliśmy dodatkowo 

DO KRAKOWA NA DWÓCH KOŁACH
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Niestety, słoneczna pogoda zaczy-
nała się zmieniać i przed Bielskiem wjechaliśmy w deszczową nawał-
nicę. Przydrożne drzewa i krzaki posłużyły za przymusowe schronie-
nie. Ostatecznie wszyscy uczestnicy bezpiecznie i w dobrej formie 
wrócili do domu. Nie licząc pięciu „złapanych gum” i drobnych awarii 
wyprawa była bardzo udana. Przyniosła nam kolejne turystyczno–ro-
werowe doświadczenia. Chętnych zapraszamy do uczestnictwa w ko-
lejnych wyprawach Wiślańskiego Koła Cyklistów „Góral”.

Na koniec trochę statystyki: dzień 1 – przejechane ok. 140 km, 
740 m przewyższeń; dzień 2: przejechane ok. 130 km, 960 m prze-
wyższeń. Ważniejsze miejscowości na trasie: Bielsko–Biała, Kęty, 
Wieprz, Tomice, Brzeźnica, Tyniec.

Mariusz Boś – Sekretarz WKC „Góral”
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Sport

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Laura na pierwszym miejscu 
Pucharu Grupy Azoty 2019

18 maja w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem 
odbyło się uroczyste podsumowanie I edycji Pucharu Gru-
py Azoty, który minionej zimy rozgrywany był w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich. Naj-
lepsi zawodnicy, zawodniczki, trenerzy oraz przedstawiciele 
klubów obsypani zostali nagrodami, które wręczali im m.in. 
trener Aleksander Wierietielny oraz nasza mistrzyni Justyna 
Kowalczyk.

Narodowy Program Rozwoju Biegów Narciarskich reali-
zowany jest od 2010 roku, a od sezonu zimowego 2018/2019 
cykl tych zawodów rozgrywany jest w ramach Pucharu Grupy 
Azoty. Minionej zimy uczestnicy mieli okazję rywalizować w 
pięciu dwudniowych edycjach. Inauguracja sezonu odbyła się 
w Mucznem, natomiast finał miał miejsce na trasach biego-
wych Kubalonki.

Dzięki wsparciu Głównego Partnera Narodowego Progra-
mu Rozwoju Biegów Narciarskich, którym jest Grupa Azoty 
– po raz pierwszy w historii nagrody finansowe otrzymali bie-
gacze oraz biegaczki z sześciu kategorii wiekowych (Junior C, 
Juniorka C, Junior B, Juniorka B, Open Mężczyźni, Open Ko-
biety), a także trenerzy, którzy stoją za sukcesami młodych nar-
ciarzy. W ramach tego programu ufundowane zostały również 

nagrody finansowe dla sześciu najlepszych drużyn klasyfikacji 
klubowej Pucharu Grupy Azoty.

Wśród najlepszych zawodniczek (kategoria juniorka D – 
roczniki 2005 i młodsze) znalazły się dwie przedstawicielki 
naszego miasta. Pierwsze miejsce w minionym sezonie wy-
walczyła Laura Wantulok z Wiślańskiego Stowarzyszenia 
Sportowego z przewagą blisko 30 pkt. Przez cały ostatni 
sezon Laura wystartowała w 21 zawodach, zdobywając 10 
złotych i 11 srebrnych medali, w tym dwa złote medale Mi-
strzostw Polski UKS w stylu klasycznym i dowolnym. Drugą 
nagrodzoną zawodniczką z WSS Wisła jest Kamila Haratyk, 
która ostatecznie zajęła 5. miejsce w kategorii juniorka D. 
Warto podkreślić, że w kategorii trenerzy nagrodzono rów-
nież Bronisława Cieślara z WSS Wisła.       (WSS Wisła/PZN) 

Mistrzostwo Śląska dla SP1
Z wielkimi nadziejami udały się do Sosnowca na turniej 

Finału Wojewódzkiego w koszykówce dziewcząt uczennice ze 
Szkoły Podstawowej nr 1. Awans do imprezy tej rangi był dla 
wiślanek wielkim wydarzeniem i bardzo zmotywowane nasta-
wiały się na zacięte pojedynki i walkę o jak najlepszą lokatę.

Losowanie ustawiło nas w pierwszym meczu z gospo-
darzem imprezy – Szkołą Podstawową nr 45 z Sosnowca. 
Pierwsze dwie kwarty przebiegły z drobnym wskazaniem 
na drużynę z Wisły, dlatego w trzeciej kwarcie gospodynie 
wyszły na parkiet w najmocniejszym składzie, by zdecydo-

wanie ostrzej powalczyć o „swoje”. Jednak koszykarki z „Je-
dynki” odpowiedziały dobrą obroną i skutecznym atakiem, 
przeważając szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Utrzymując 
przewagę do końca spotkania nasz zespół ostatecznie wygrał 
30:20 (5:3,6:5,13:6, 6:7).

 W rywalizacji o pierwsze miejsce przyszło się nam zmie-
rzyć ze Szkołą Podstawową nr 2 w Rybniku. Mecz od po-
czątku przebiegał pod dyktando wiślanek, które od pierwszej 
kwarty prowadziły i pewnie doprowadziły wygraną do końca. 
Zdecydowana wygrana 42:21 (13:4, 18:7, 3:4, 8:8) była w peł-
ni zasłużona. W taki sposób, po 6 etapach współzawodnictwa 
i 11 wygranych meczach, koszykarki z Wisły po raz pierw-
szy w historii szkoły zakończyły rywalizację wojewódzką na 
1. miejscu i jako mistrzynie Śląska będą reprezentować SP1, 
nasze miasto i województwo na zawodach ogólnopolskich. 
Gratulujemy!!!

Skład reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle: 
Oliwia Fuchs, Joanna Hanik, Sandra Hracka, Sara Hołomek, 
Karolina Kiraga, Julia Kożuch, Martyna Laskowska, Aga-
ta Martynek, Anna Mikler, Joanna Mołodyńska i Elżbieta 
Podżorska; opiekun Aleksandra Nosowicz.

Aleksandra Nosowicz
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FIS Grand Prix Wisła 2019 
coraz bliżej!

Tradycyjnie już inauguracja cyklu FIS Grand Prix w sko-
kach narciarskich mężczyzn odbędzie się na Skoczni im. Ada-
ma Małysza w Wiśle – Malince. Pierwsze tego lata konkursy 
rozegrane zostaną w trzeci weekend lipca. Najlepsi na świe-
cie skoczkowie narciarscy rywalizować będą na wiślańskim 
obiekcie w dniach 19–21 lipca. 

19 lipca (piątek) rozegrane zostaną kwalifikacje, 20 lipca 
(sobota) czeka nas konkurs drużynowy, natomiast 21 lipca 
(niedziela) narciarze walczyć będą w zawodach indywidual-
nych. 

Program zawodów:

19.07.2019, piątek
– 16:30 –  trening oficjalny (2 serie)
– 18:00 –  kwalifikacje
– 19:30 –  ceremonia rozdania numerów startowych

20.07.2019, sobota – konkurs drużynowy
– 19:15 –  seria próbna
– 20:15 –  pierwsza seria konkursowa
      seria finałowa
      ceremonia wręczenia nagród

21.07.2019, niedziela – konkurs indywidualny 
– 16:30 –  seria próbna 
– 17:30 –  pierwsza seria konkursowa
  seria finałowa
  ceremonia wręczenia nagród

Bilety na inaugurację sezonu letniego oraz zimowego w 
Wiśle można już nabyć na portalu KupBilet.pl. Wejściówki na 
kwalifikacje kosztują 30 (miejsca siedzące) i 20 (miejsca sto-
jące) złotych. Na zawody drużynowe i indywidualne kosztują 
odpowiednio 100 i 40 złotych.  (PZN)

Skakali w Brandenburgii 
W dniach 24–25 maja 64 młodych skoczków narciarskich z kilku 

polskich klubów uczestniczyło w międzynarodowych konkursach w 
skokach narciarskich o puchar Premiera Landu Brandenburgii. Ry-
walizacja indywidualna chłopców oraz dziewcząt była prowadzona 
w poszczególnych kategoriach wiekowych, począwszy od 6–latków, 
aż do wieku 50+. Przeprowadzono również zawody drużynowe na 
skoczniach K–42 i K–60, w których wzięło udział 19 zespołów. 

Tradycyjnie w trójnarodowej rywalizacji na skoczniach w ośrodku 
sportów zimowych Bad Freienwalde najwięcej medali i pucharów zdo-
byli młodzi biało–czerwoni skoczkowie. Udany start zanotowali zawod-
nicy WSS Wisły, którzy aż piętnastokrotnie wskakiwali na podium, z 
czego siedem razy na jego najwyższy stopień. Wśród triumfatorów zna-
leźli się Gabriel Kukuczka (rocznik 2003–2004 – skocznia K–60), Wik-
tor Szozda (rocznik 2006–2008, skocznia K–60 i rocznik 2006, skocz-
nia K–42), Tymoteusz Cienciała (rocznik 2008–2009, skocznia K–42), 
Adam Pilch (rocznik 2011–2012, skocznia K–10), Adam Okroshko 
(rocznik 2014, skocznia K–10) oraz Tymoteusz Cienciała / Wiktor Szoz-
da (turniej par, skocznia K–42/K–60). 2. miejsca zajmowali Wojciech 
Cieślar (rocznik 2006–2008, skocznia K–60 i rocznik 2006, skocznia 
K–42), Mikołaj Wantulok (rocznik 2007, skocznia K–42) oraz Miko-
łaj Wantulok / Gabriel Kukuczka (turniej par, skocznia K–42/K–60). Z 
kolei lokaty na najniższym stopnu podium zajmowali Grzegorz Mitręga 
(rocznik 2003–2004, skocznia K–60), Mikołaj Wantulok (rocznik 2006–
2008, skocznia K–60), Adam Łupieżowiec (rocznik 2009, skocznia 
K–21) i Paweł Pierzchała (rocznik 2011–2012, skocznia K–10).

Gratulacje należą się zawodnikom oraz ich trenerom. Warto 
dodać, że w przerwie rywalizacji młodzi sportowcy, trenerzy i dzia-
łacze sportowi wraz ze zgromadzonymi pod skocznią kibicami zło-
żyli urodzinowe życzenia naszemu mistrzowi Kamilowi Stochowi. 
Serdeczne podziękowania od Zarządu Wintersportverein 1923 Bad 
Freienwalde e.V. za wieloletnią sportową współpracę, dla Polskiego 
Związku Narciarskiego i dla poszczególnych klubów sportowych.

Jan Szturc

SPORTOWY KALEJDOSKOP

• 27 i 28 kwietnia w Wiśle rozegrano turniej rocznika 2009 
w ramach II Turnieju Małych Mistrzów „Sportkontakt Cup 
2019”. W zawodach triumfował Rekord Bielsko–Biała, wy-
przedzając Orlik Prudnik i AP 11 Legionowo. 

• Kenijczyk Cyprian Kotut wygrał 18. PZU Cracovia Ma-
raton, który odbył się 28 kwietnia w grodzie Kraka. 1637. 
miejsce zajął Rafał Michalik (3:44.52), jako 2210. linię 
mety minął Janusz Malczyk (3:53.54), a 3078. był Dariusz 
Cieślar (4:08.39) – wszyscy z Wisły. W swoich kategoriach 
wiekowych nasi maratończycy zajmowali odpowiednio 
następujące lokaty: 576. w M–30, 790. w M–40 i 354. w 
M–18. Dzień wcześniej, 27 kwietnia, rozegrano Bieg Noc-
ny na dystansie 10 km, w którym 922. był Tomasz Bujok z 
Wisły (272. w M–18)

• 2 maja na skoczniach w Wiśle Centrum rozegrano pierw-
sze w tym sezonie zawody w skokach narciarskich – Mię-

dzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Mło-
dzieży „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”. 
W imprezie zorganizowanej przez LKS Olimpia Goleszów 
triumfowali: Paulina Czepczor (WSS Wisła), Zara Zelenčík 
(KPSL Banská Bystrica), Maciej Staszewski (LKS Olim-
pia Goleszów), Rafał Rafacz (AZS Zakopane), Tymoteusz 
Cienciała (WSS Wisła), Adam Pilch (WSS Wisła) oraz 
Wiktor Sosna (LKS Olimpia Goleszów). Spośród zawodni-
ków WSS Wisła, oprócz wymienionych wyżej zwycięzców 
kategorii, na podium stawali: Natalia Łupieżowiec, Dorota 
Kawulok, Mikołaj Wantulok i Tomasz Samiec. 

• Michał Soska z Wisły zajął 326. miejsce w XII Biegu Bez 
Granic, który odbył się 3 maja w Raciborzu. W rywalizacji 
na dystansie 10 km nasz zawodnik zajął także 90. pozycję w 
kategorii M–30.

• W dniach 4–5 maja w Wiśle odbył się turniej żaków (rocz-
nik 2010 i młodsi), rozegrany w ramach II Turnieju Małych 
Mistrzów w Piłce Nożnej „Sportkontankt Cup 2019”. Zwy-
ciężyła drużyna Gwiazda Ruda Śląska przed UKS Cieszyn i 
AP Sportkontakt Goleszów.
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• Spora grupa kolarzy z Wisły wzięła udział w drugich w tym 
sezonie zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bike 
Atelier MTB Maraton, które odbyły się 5 maja w Dąbrowie 
Górniczej. Na dystansie Hobby (28 km / przewyższenie 501 
m) wśród kobiet triumfowała Aleksandra Andrzejewska, któ-
ra wygrała także rywalizację w kategorii K–30, zajmując w 
„generalce” 56. lokatę. W rywalizacji pań 9. była Ewa Gorze-
lany, która w kategorii K–40 uplasowała się na 5. pozycji, a w 
kategorii open wywalczyła 231. miejsce. Jako 100. linię mety 
minął Janusz Gomola, który w kategorii M–40 był 28., a 150. 
pozycję zajął Adam Pilch, który w tej samej kategorii wieko-
wej był 41. Z kolei Michał Piskornik w „generalce” zajął 361. 
miejsce, plasując się na 99. pozycji w grupie M–40. 

• 7 maja w Wiśle odbył się finał powiatowy Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej w Drużynowych Zawodach Lekkoatletycznych. 
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum 
zajęła wśród dziewcząt 2. miejsce, a drużyna chłopców zo-
stała zdyskwalifikowana. Wzmaganiach dziewcząt najlep-
sze okazały się uczennice Szkoły Podstawowej nr 1 w Cie-
szynie a w rywalizacji chłopców triumfowała reprezentacja 
Szkoły Podstawowej w Strumieniu.

• 9 maja w Wiśle odbył się Finał Powiatowy Igrzysk Dzieci 
(rocznik 2006 i młodsi) w Drużynowym Czwórboju Lek-
koatletycznym. Zwycięstwo w zawodach, premiowane awan-
sem do finału wojewódzkiego, wywalczyły drużyny dziew-
cząt ze Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie oraz chłopców 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie. W rywalizacji 
dziewcząt 3. miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Wiśle Centrum w składzie: Karolina Kiraga, Agata 
Martynek, Elżbieta Podżorska, Joanna Mołodyńska, Sara Ho-
łomek i Martyna Laskowska. Z kolei w zmaganiach chłop-
ców 7. lokatę wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Wiśle Jaworniku w składzie: Dawid Pietruszka, Igor 
Franek, Bartek Cieślar, Mikołaj Pepłowski i Kacper Paw.

• Ponad setka zawodników wzięła udział w dwunastej edycji 
imprezy rowerowej X–Cross Bike, która odbyła się 11 maja 
w Dzięgielowie. Na dłuższym dystansie Mega (44 km) naj-
lepszy okazał się Piotr Andrzejewski z Wisły. Ponadto w 
rywalizacji chłopców z rocznika 2014–2015 miejsce tuż za 
podium zajął Paweł Małyjurek z Wisły.

• Sebastian Druszkiewicz wygrał wyścig kolarski Rajcza 
Tour, zaliczany do klasyfikacji cyklu „Dobre Sklepy Rowe-
rowe Road Maraton 2019”, który odbył się 11 maja. 5. linię 
mety przejechał Patrycjusz Urbanek z Wisły. 

• 12 maja zakończono zmagania o medale w Pucharze Ślą-
ska w Minikoszykówce dziewcząt (U–12). Rywalizująca 
w grupie mistrzowskiej drużyna ISWJ II Wisła z bilansem 
jednego zwycięstwa i sześciu porażek została sklasyfikowa-
na na 7. pozycji. Tytuł mistrzowski wywalczył zespół KS 
JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec. 

• Łukasz Oślizło z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowi-
cach wygrał V Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w biegu 
przełajowym im. starszego sierżanta Marka Sienickiego, 
które odbyły się 15 maja w Bytomiu. Rafał Michalik zajął 
14. miejsce, Janusz Malczyk był 31., a Krzysztof Czarnecki 
51. (wszyscy z Komisariatu Policji w Wiśle).

• W dniach 17–19 maja w Ośrodku Przygotowań Paraolimpij-
skich „Start” w Wiśle odbyły się Indywidualne Mistrzostwa 
Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym. O medale 
rywalizowano w singlu, deblu oraz mikście. Na liście zwy-
cięzców znaleźli się: Dorota Bucław (IKS AWF Warszawa), 
Katarzyna Marszał (IKS AWF Warszawa), Dajana Jastrzęb-

ska (ZSN Start Skierniewice), Karolina Pęk (KS Bronowian-
ka Kraków), Dorota Nowacka (UKS Jola Kraków) – seniorki/
gra pojedyncza kobiet; Rafał Czuper (PSSON Start Białystok), 
Maciej Nalepka (IKS Jezioro Tarnobrzeg), Krzysztof Żył-
ka (IKS Jezioro Tarnobrzeg), Sławomir Przybysz (ZSN Start 
Skierniewice), Sławomir Brak (SSN Start Łódź), Michał De-
igsler (ZSN Start Skierniewice), Piotr Grudzień (ZSR Start 
Zielona Góra), Paweł Konstantyn (IKS AWF Warszawa), Igor 
Misztal (ZSR Start Zielona Góra), Marek Chybiński (Start 
Gorzów Wielkopolski) – seniorzy/gra pojedyncza mężczyzn; 
Jolanta Kopaczyńska (WZSN Start Wrocław) / Wioletta 
Kimla (StI Eurobeskiy Łodygowice) – gra podwójna kobiet; 
Rafał Lis (Szansa–Start Gdańsk) / Krzysztof Żyłka (IKS Je-
zioro Tarnobrzeg), Piotr Grudzień / Igor Misztal (oboje ZSR 
Start Zielona Góra), Damian Fira / Marek Chybiński (obo-
je Start Gorzów Wielkopolski) – gra podwójna mężczyzn; 
Iwona Piekarska / Rafał Czuper (oboje PSSON Start Biały-
stok), Karolina Pęk / Maksym Chudzicki (oboje KS Brono-
wianka Kraków), Dorota Nowacka (UKS Jola Kraków) / Ma-
rek Chybiński (Start Gorzów Wlkp) – gra mieszana; Dorota 
Mitura (ZSR Start Zielona Góra) – młodzieżowcy (U–23)/gra 
pojedyncza kobiet; Maksym Chudzicki (KS Bronowianka Kra-
ków), Robert Cwenar (GOKiS Kąty Wrocławskie), Igor Misz-
tal (ZSR Start Zielona Góra), Mateusz Gazda (WSSiRN Start 
Katowice) – młodzieżowcy (U–23)/gra pojedyncza mężczyzn.

• W dniach 17–19 maja w Kluszkowcach odbył się Festiwal 
Rowerowy „Małopolska JoyRide Festiwal”. Artur Panek z 
Wisły zajął 42. miejsce w kategorii Hobby Full. 

• Szymon Sapeta z Wisły zajął 5. miejsce w ultramaratonie 
kolarskim Tour de Silesia, który odbył się w dniach 18–19 
maja na drogach Polski, Czech i Słowacji, ze startem i metą 
w Godowie. 

• Piotr Pilch z Wisły zajął 9. miejsce w Beskidzkim Triahtlo-
nie Górskim, który odbył 19 maja w Istebnej.

• 19 maja w Ustroniu odbyły się trzecie w tym sezonie za-
wody w kolarstwie górskim z cyklu Bike Atelier MTB Ma-
raton. Wśród kobiet 3. miejsce zajęła Aleksandra Andrze-
jewska, która w „generalce” była 41., a w swojej kategorii 
K–30 okazała się najlepsza. Świetnie pojechała także Anna 
Kaczmarzyk z drużyny wiślańskiej, która wśród kobiet była 
7. (80. w „generalce”), a w kategorii K–30 zajęła 3. miejsce. 
Z kolei 65. był Janusz Gomola, który w grupie M–40 upla-
sował się na 17. pozycji.

• Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 7. miejsce w trzecich tego-
rocznych zawodach w kolarstwie szosowym z cyklu Podha-
le Tour, które odbyły się 19 maja w Rabce–Zdroju. 

• 21 maja zakończono zmagania o medale w Pucharze Ślą-
ska w Minikoszykówce dziewcząt (U–10). Drużyna ISWJ 
Wisła z bilansem trzech zwycięstw i pięciu porażek została 
sklasyfikowana na 4. pozycji. 

• 24 maja w miejscowości Ostre niedaleko Żywca odbyły się 
III Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Ekstremal-
nym Półmaratonie Górskim. Rafał Michalik z Wisły zajął w 
nim 30. pozycję (24. w kategorii do 35 lat).

• 25 maja Patrycjusz Urbanek z Wisły zajął 5. miejsce w wy-
ścigu kolarskim Ujsoły – Novoť, zaliczanym do klasyfikacji 
cyklu Dobre Sklepy Rowerowe „Road Maraton 2019”. 

• 26 maja w Wiśle rozegrano turniej o miejsca 4–6 Pucha-
ru Śląska w Minikoszykówce Dziewcząt U–11. Zgodnie 
z oczekiwaniami w zawodach triumfowały gospodynie z 
ISWJ Wisła, które ograły ekipy RMKS Rybnik 34:6 oraz 
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 33:13.       (luki) 
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RUSZYŁA LIGA 6
17 maja zainaugurowano sezon 2019 piłkarskiej Ligi 6 o Pu-

char Burmistrza Miasta Wisła. W zmaganiach bierze udział sześć 
zespołów.

Oto wyniki pierwszych kolejek Ligi 6, które rozegrano w maju:
1. kolejka: FC Malinka – Gamblers 1:8 (Akos Niedoba – Robert 

Madzia 3, Maciej Wasilewski 2, Ariel Moskała, Samuel Dziadek, Ja-
kub Cieślar), FC Sęki – Czarne–Łabajów Nadleśnictwo 5:0 (Kamil 
Cieślar 2, Szymon Cieślar, Mateusz Cieślar, Łukasz Stoszek), ePom-
pa – eMeR–Boys (FC Buszmeni) 4:0 (Jakub Głuszak 2, Mirosław 
Wałach, Michał Pilch);

2. kolejka: FC Sęki – ePompa 2:3 (Michał Jopek, Kamil Cieślar 
– Mirosław Wałach, Aleksander Partyka, Jakub Głuszak), eMeR–
Boys (FC Buszmeni) – FC Malinka 5:0 (Robert Kędzior 2, Mateusz 
Wantulok 2, samobójcza), Czarne–Łabajów Nadleśnictwo – OSP 
Wisła 6:0 (Jakub Jurosz 3, Samuel Pilch, Salomon Pilch, Hubert Ma-
rekwica);

3. kolejka: ePompa.pl  – FC Malinka 3:3 (Jakub Głuszak 2, Kac-
per Fiedor – Adam Gała 2, Tomasz Cieślar), OSP Wisła – FC Sęki 
0:3 (Mateusz Turoń 2, Kamil Cieślar), Gamblers – Czarne–Łabajów 
Nadleśnictwo 7:1 (Maciej Wasilewski 2, Ariel Moskała 2, Robert 
Madzia 2, Tomasz Jaworski – Bartłomiej Zapała).

Po 3. kolejkach na czele tabeli znajdował się zespół ePompa.pl  z 
dorobkiem 7 punktów i bilansem goli 10:5.

(luki)

Walczyli o Puchar Źródeł 
Wisły

12 maja w Ośrodku Przygotowań Paraolimpijskich „Start” 
został rozegrany IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Źródeł 
Wisły pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Wisła To-
masza Bujoka. W rywalizacji uczestniczyło 35 zawodników i jed-
na zawodniczka. 

W kategorii do 39 lat zwyciężył Michał Gawlas, zawodnik 
MKS Czechowice–Dziedzice, 2. miejsce zajął Paweł Mazur, a 3. 
Paweł Polok. W najliczniej obsadzonej grupie mężczyzn w wieku 
40–59 lat triumfował Wilhelm Niedoba z czeskiego Jabłonkowa, 
srebro zdobył Jarosław Majocha a brąz przypadł Piotrowi Żyrko-
wi. W grupie mężczyzn 60+ najwyższe miejsce na podium przy-
padło Wiktorowi Kachno, kolejne miejsce zajął Andrzej Minge a 
miejsce na ostatnim stopniu podium wywalczył Jerzy Tokarski.

SUKCES ZAWODNIKA  
UKS CENTRUM 

Bartosz Baczyński z UKS 
Centrum Wisła 18 maja zdo-
był 1. miejsce w Europej-
skim Pucharze Jujitsu Bu-
dwa 2019, kóry odbył się w 
Czarnogórze. Nasz zawodnik 
triumfował w kategorii +73 
kg. Sukces jest tym cenniej-
szy, że w mocno obsadzo-
nych zawodach startowało 
około 300 zawodników z kil-
kunastu krajów. Warto rów-
nież dodać, że wśród sędziu-
jących był Tomasz Zakolski 
z Wisły, będący trenerem 
wiślańskiego klubu.

(luki)  

Futboliści WSS Wisła mają za sobą kolejny miesiąc sezonu 
2018/19. Seniorzy w okręgówce nie wygrali meczu. Podopieczni 
trenera Tomasza Wuwra 1 maja przegrali na wyjeździe z BKS 
Stal Bielsko–Biała 2:3 (Mateusz Tomala, samobójcza), 5 maja 
zremisowali u siebie z Czarnymi Jaworze 3:3 (Szymon Woź-
niczka, Dorian Chrapek, Sebastian Juroszek), 11 maja polegli na 
wyjeździe 2:3 z Koszarawą Żywiec (Jakub Marekwica, Marcin 
Mazurek), 18 maja w meczu rozegranym na boisku przeciwni-
ka zremisowali z Góralem Żywiec 1:1 (Jakub Niemczyk), by 25 
maja również podzielić się punktami z LKS Bestwina na wyjeź-
dzie 1:1 (Marcin Mazurek). Na koniec maja zespół WSS–u zaj-

mował 10. miejsce w tabeli okręgówki z dorobkiem 39 punktów 
i bilansem goli 54:54.

W maju swoje kolejne ligowe mecze rozgrywały także drużyny 
młodzieżowe wiślańskiego klubu. Na początku mierzyły się z LKS 
Pogórze, z którym trampkarze przegrali 0:17 a juniorzy wygrali 6:1. 
Z Olzą Pogwizdów trampkarze oddali mecz walkowerem (0:3), a 
juniorzy wygrali 2:1. W kolejnych meczach z LKS Kończyce Małe 
i LKS Goleszów trampkarze również oddawali punkty bez gry, na-
tomiast juniorzy odpowiednio wygrali 4:3 i przegrali 1:4. 

W tabeli na koniec maja trampkarze zajmowali ostatnią lokatę 
a juniorzy byli na 5. miejscu.        (luki)

PIŁKARZE BEZ WYGRANEJ

Zwycięzcom w każdej kategorii puchary i cenne nagrody rze-
czowe wręczył burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który podczas 
ceremonii zakończenia turnieju podziękował organizatorom z 
UKS Wisła Wiślanie za przygotowanie zawodów, a uczestnikom 
pogratulował doskonałych wyników, dobrego poziomu gry i po-
stawy fair play.

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom turnieju: 
Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Cukiernia u Janeczki, Dworek 
nad Wisłą, Heban Meble Podżorski, Hotel Gołębiewski, Hurtownia 
Marko Marek Legierski, Karczma Drewutnia, Karczma Wiślanka, 
Ondraszkowa Izba, Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wi-
śle, Piekarnia u Troszoka, Pizzeria u Janiego, Spar Wisła, Urząd 
Miejski w Wiśle, Wiślanka i Zajazd u Szewca.           

  Paweł Brągiel
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Genryoku Cup 2019 
Cóż to był za kendo weekend! 4 i 5 maja w sali gimnastycznej im. 

Wiślańskich Olimpijczyków rozegrana została dziewiąta edycja Gen-
ryoku Cup – Puchar Źródeł Wisły w Szermierce Japońskiej. Wzięło 
w niej udział 94 zawodników z 14 klubów, w tym jednego z Czech 
– Kendó Bílina. Sędzią głównym zawodów był Tadanori Sugawara 
(7 dan kyoshi) z Tokio.

Pierwszego dnia odbyły się zmagania w turniejach indywidu-
alnych seniorów. W turniej Kyu mężczyzn zwyciężył Bartłomiej 
Gorczyca (Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo), drugie 
miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator Dawid Słowik (Yokokan 
Kendo Dojo), a trzecie miejsce zajęłi Michał Maliński (UKS Kendo 
Łódź) i Maciej Kopeć (Doshinkan Krakowski Klub Kendo). Na-
grodę kantosho zdobył Paweł Miszczuk (Furōkan Kendo). Z ko-
lei w turnieju Kobiet Open najlepsza okazała się Aleksandra Polok 
(Yokokan Kendo Dojo), druga była Joanna Morawska (Ryushinkai 
Wrocław), a na najniższym stopniu podium stanęły Alina Gdeczyk 
(Warszawski Klub Kendo) i Joanna Labak (Doshinkan Kraków). 
Najwaleczniejszą (kanstosho) sędziowie uznali Katarzynę Babińską 
(Warszawski Klub Kendo).

Po „przepysznej” przerwie, w której organizatorzy serwowa-
li sushi przygotowane przez niezastąpione Sushi Do, rozpoczął 
się Turniej Dan Mężczyzn. Swoją rewelacyjną formę potwierdził 
Maciej Wroński (Sopocki Klub Kendo), który kilka dni wcześniej 
triumfował w mocno obsadzonym turnieju w Atenach. Na turnieju 
w Wiśle wcale nie miał łatwiej, gdyż w drodze do finału musiał 
zmierzyć się z Wojciechem Ritszelem (Yokokan Katowice) oraz 
Rafałem Jaśtakiem, który z kolej w bratobójczym pojedynku wyeli-
minował Michał Jaśtaka (obaj Ostrowska Sekcja Kendo). Nagrodą 
kantosho uhonorowany został Tomasz Boroń (Doshinkan Kraków). 
Po trudach pierwszego dnia odbyło się tradycyjne już dla tego tur-
nieju Sayonara Party w restauracji Stritzki.

Drugi dzień Genryoku Cup rozpoczął się od zmagań w katego-
riach dzieci, juniorów młodszych i starszych. Najmłodsza kategoria 
pokazała ogromnego ducha walki, na co zwrócił uwagę sensei Suga-
wara! Oto wyniki:

– Kategoria Dzieci – KIHON (do 9 lat): 1. Filip Wial (Warszaw-
ski Klub Kendo), 2. Piotr Kuźniar (Ryushinkai Wrocław), 3. Mikołaj 
Łyżwiński (WKK) oraz Igor Jachowicz (Ostrowska Sekcja Kendo), 
kantosho – Tadeusz Uchański (WKK) oraz Sergiusz Cyran (Ryus-
hinkai);

– Kategoria Junior Młodszy – SHIAI (10–12 lat): 1. Kamil Do-
mogała (Wiślańska Sekcja Kendo Genryoku), 2. Jan Hadaszczak 
(Wiślańska Sekcja Kendo Genryoku), 3. Lena Pustówka oraz Adam 
Hadaszczak (Wiślańska Sekcja Kendo Genryoku), kantosho – Joanna 
Szymańska (WKK), Ala Mertuszka (Ryushinkai Wrocław), Paweł 
Piszczek (Wiślańska Sekcja Kendo Genryoku); 

– Kategoria Junior Starszy – SHIAI (13–15 lat): 1. Kacper Lo-
renc (UKS Kendo Łódź), 2. Igor Bednarek (Bydgoskie Stowarzysze-
nie Kendo, Iaido i Jodo), 3. Dariusz Kaniewski (Ryusinkai Wroc-
ław) oraz Wojciech Łęgowski (Ostrowska Sekcja Kendo), kantosho 
– Wojciech Łęgowski (Ostrowska Sekcja Kendo). 

Następnie przeprowadzono Turniej Drużynowy Trójek. Tutaj 
na słowa uznania zasługuje drużyna Ostrowskiej Sekcji Kendo, któ-
ra jako jedyna w dwuosobowym składzie (Michał Jaśtak oraz Mar-
cin Laskoś) zdołała dotrzeć do finału ulegając w nim „Bąbelkom” 
(Maciej Wroński, Monika Stachowicz, Michał Maliński). Z walki o 
srebrne medale zwycięsko wyszła drużyna Furokan 2 (Andrzej Mal-
kiewicz, Monika Małachowska, Paweł Miszczuk).

Organizatorzy serdecznie dziękują partnerom, bez których prze-
prowadzenie jednego z największych turniejów kendo w Polsce nie 
byłoby możliwe. Oto oni: Urząd Miejski w Wiśle, Polski Związek 
Kendo Madake, Hotel Podium – Wisła, EuroKendo, Zanshin, Hotel 
Gołębiewski Wisła, Hotel Stok****, Sushi Do, Zabawki Pilch, Wow 
Design, Geki Dsgn, Akademia Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki 
Jedi–Takeda, Cryospace.           Krzysztof Kaczorowski

5 maja wiślańscy kolarze z ekipy HOTEL PODIUM WISŁA – 
DIAGNOSTIX – CRYOSPACE wystartowali w drugiej rudzie cyklu 
Bike MTB Atelier Maraton. Na starcie zawodów w Dąbrowie Gór-
niczej stanęli Ania Kaczmarzyk, Ewa Gorzelany, Janusz Gomola i 
Adam Pilch. 

– Trasa zawodów liczyła 28 km, prowadziła po okolicznych la-
sach i łąkach. Było kilka podjazdów i technicznych zjazdów, ale za-
wody można zaliczyć do tych szybkich. Pogoda dopisała a cała ekipa 
bezpiecznie dotarła do mety. Panie zajęły wysokie lokaty w swoich 
grupach wiekowych, Anna Kaczmarzyk była 3. w kategorii K–30, 
Ewa Gorzelany 5. w kategorii K–40. Panowie w grupie M–40 zajęli 
odpowiednio 28. miejsce Janusz Gomola i 41. miejsce Adam Pilch – 
informuje Janusz Gomola.

Kolejne zawody odbyły się 19 maja w Ustroniu. – Zawody moż-
na zaliczyć do prawdziwego górskiego MTB. 32 km i 1200 metrów 
przewyższenia mówią same za siebie. Start był zlokalizowany przy 
amfiteatrze w Ustroniu a trasa prowadziła przez Bukową, Trzy Kopce 

Wiślańskie, Orłową i Równicę. Było ciężko pod górę 
i niebezpiecznie w dół. Wszystkim zawodnikom trasa 
dała się we znaki. Zawody ukończyło tylko dwóch z 

naszych reprezentantów, Anna Kaczmarzyk zajęłą 3. miejsce w swo-
jej klasie K–30 a Janusz Gomola 17. w klasie M–40. Z powodu de-
fektu sprzętu Adam Pilch nie ukończył zawodów. Ewa Gorzelany nie 
startowała – podsumowuje Janusz Gomola.  

Kolejne zawody niebawem w Olkuszu i Brennej.  Janusz Gomola  

Starty wiślańskich kolarzy
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ROZMAITOŚCI

KRONIKA POLICYJNA
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14/15 czerwca (piątek/sobota) – Sztafeta Rowerowa 100 Charytatywnie 
– Plac przy dawnej Restauracja Fojtula i Jezioro Czerniańskie (start o 17.00)

15 czerwca (sobota) – Hity dla Ciebie – Muzyczne hity w wykonaniu 
wokalistów i dziecięcej orkiestry z Tarnowskich Gór – Państwowa Szkoła 
Muzyczna Filia w Wiśle (początek o 17.00)

15 czerwca (sobota) – Bike Maraton – Pl. B. Hoffa (start o 10.00)
16 czerwca (niedziela) – Super Bieg – Pl. B. Hoffa (start o 11.00)
20–23 czerwca (czwartek–niedziela) – Powitanie Lata – Amfiteatr im. 

Stanisława Hadyny, Pl. B. Hoffa
20 czerwca o 18.00 – Plenerowe Kino Letnie – Amfiteatr  
21 czerwca o 18.00 – Koncert zespołu „Frele” – Amfiteatr
22 czerwca – Noc świętojańska (wianki i kapele góralskie) – teren za amfite-
atrem nad rzeką
23 czerwca o 13.00 – Pakujemy zapasy i jedziemy na wczasy – program dla 
dzieci na pl. B. Hoffa
23 czerwca o 16.00 – Koncert zespołu Misiasty na pl. B. Hoffa

21–23 czerwca (piątek–niedziela) – 4x4 Women’s Challenge – Pl. B. 
Hoffa, tor offroad Pod Piramidą, Krokus
21 czerwca o 12.00 – Future Off–Road – Pl. B. Hoffa
22 czerwca o 9.30 – Ceremonia startu 4x4 Women’s Challenge – Pl. B. Hoffa 
22 czerwca o 12.00 – Odcinki specjalne rajdu 4x4 Women’s Challenge– Tor 
Pod Piramidą
23 czerwca o 10.00 – Rozdanie nagród i spotkanie „Siła pasji” – Krokus

22 czerwca (sobota) – Świętojańskie Wędrowanie – Soszów
22 czerwca (sobota) – Wiślańskie Wionki – Karczma Drewutnia (począ-

tek o 18.00)
22 czerwca (sobota) – Wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie – Plac Hof-

fa (zbiórka o 9.00)
26–29 czerwca (środa–sobota) – Roztańczona Wisła – Amfiteatr im. 

Stanisława Hadyny, Pl. B. Hoffa
26–28 czerwca o 14.00 – Pokazy taneczne
28 czerwca o 18.00 – Zatańcz z Nami! – Pl. B. Hoffa 

– 30 kwietnia na ul. Bukowej skradziono kosiarkę marki Stiga o war-
tości ok. 5 000 złotych na szkodę mieszkańca Wisły.

– 5 maja z ul. Willowej zniknął VW Polo, należący do firmy leasingo-
wej z Gliwic. Łup złodzieja oszacowano na 35 000 złotych.

– 11 maja na ul. Słonecznej policjanci z wiślańskiego komisariatu 
zatrzymali mężczyznę i kobietę ze Zgorzelca, którzy z niezamieszkałego 
budynku skradli elementy wyposażenia, głównie z metalu, o wartości ok. 
1 000 złotych. Szkodę poniósł mieszkaniec naszego miasta.

– W okresie maja policjanci zatrzymali cztery osoby poszukiwane, 
które następnie zostały doprowadzone do zakładu karnego. Funkcjonariu-
sze zatrzymali również jedną osobę nieletnią, którą z kolei doprowadzono 
do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

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

– występy muzyczne oraz pokaz i nauka tańca ze Studiem Tańca „Kadry” 
Justyny i Gracjana z Białegostoku
29 czerwca o 18.00 – XII Gala Letniego Festiwalu Tańca Piotra Galińskiego 
– Amfiteatr

27 czerwca (czwartek) – Premiera spektaklu teatralnego „Wdowy” Sła-
womira Mrożka w wykonaniu grupy teatralnej „Twarzą w Twarz”, działającej 
przy Wiślańskim Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna (początek 
o 16.00)

29 czerwca (sobota) – Śniadanie dla Kobiet 2019 – Hotel Gołębiewski 
(początek 9.30)

29–30 czerwca (sobota–niedziela) – Turniej Piłkarski o Puchar Prezesa 
„Startu” – Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich „Start”

29–30 czerwca (sobota–niedziela) – Manchester Terrier Happening 
2019 – Jonidło

1–5 lipca (poniedziałek–piątek) – Letnia Akademia Zabawy – Miejska 
Biblioteka Publiczna

4 lipca (czwartek) – Wakacyjna Akademia Kultury – Miejska Biblioteka 
Publiczna

5–7 lipca (piątek–niedziela) – Międzynarodowa Wystawa Psów Raso-
wych CACIB – Jonidło

6 lipca (sobota) – Rowerowy Maraton Wisła 1200 – Przysłop pod Branią 
Górą (start)

6 lipca (sobota) – Wycieczka na Trzy Kopce Wiślańskie – Plac Hoffa 
(zbiórka o 9.00)

6–7 lipca (sobota–niedziela) – XX Piknik Ekologiczno–Leśny (6 lipca 
koncert zespołu „Elektryczne Gitary”) – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i 
Park Kopczyńskiego

6–7 lipca (sobota–niedziela) – Road Maraton – Pętla Beskidzka – Plac 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnem (start)

Więcej imprez i szczegóły na stronie www.wisla.pl i na plakatach. 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów poszczególnych 
wydarzeń.
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KALENDARIUM IMPREZ


