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4 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śnie-
gonia w Wiśle odbyła się uroczystość, podczas której wręczono 
nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek burmistrza 
Tomasza Bujoka medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Jubileusz 50–lecia związku małżeńskiego w tym roku obcho-
dzą: Danuta i Paweł Bujok, Małgorzata i Józef Bujok, Dorota i Ru-
fin Burda, Aniela i Rudolf Cieślar, Danuta i Jan Cieślar, Maria i Jan 
Cieślar, Wanda i Jerzy Cieślar, Zuzanna i Paweł Cieślar, Helena i 

Paweł Czyż, Helena i Andrzej Gomola, Janina i Wiktor Kalutycz, 
Irena i Jerzy Kolankiewicz, Krystyna i Paweł Krzok, Helena i Jan 
Kuczera, Władysława i Józef Legierscy, Ewa i Andrzej Marek, Li-
dia i Norbert Miketta, Helena i Paweł Niemczyk, Aniela i Stani-
sław Pilch, Helena i Andrzej Pilch, Aleksandra i Jerzy Podżorscy, 
Zuzanna i Józef Podżorscy, Maria i Jan Sikora, Genowefa i Józef 
Śliwka, Anna i Jan Wrzecionko oraz Krystyna i Andrzej Wrzecion-
ko. Ponadto dyplomy za jubileusz 60–lecia pożycia małżeńskiego 
otrzymali: Zofia i Jan Bujok, Ema i Jan Czyż, Maria i Tadeusz Ja-
strzębscy, Joanna i Paweł Niemczyk, Helena i Paweł Polok, Ewa i 
Gustaw Procner, Bronisława i Gustaw Pilch, Anna i Józef Szturc 
oraz Danuta i Władysław Żur, natomiast 65–lecie małżeństwa świę-
tują: Henryka i Jan Pietrzak, Wanda i Rudolf Polok, Krystyna i An-
drzej Miściuk oraz Marianna i Romuald Schirmeisen.

Gratulacje składali oraz medale, dyplomy i kwiaty wręczali 
burmistrz Wisły Tomasz Bujok, wiceprzewodniczący Rady Mia-
sta Rafał Skurzok i sekretarz miasta Sylwester Foltyn. O oprawę 
artystyczną uroczystości zadbało Społeczne Ognisko Muzyczne 
im. J. Drozda w Wiśle, a całą ceremonię prowadziła kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Beata Stebel. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na pamiątkowe zdję-
cia, a następnie jubilaci udali się na obiad do restauracji „Dom 
Zdrojowy”.          (luki)

Jubileusze małżeńskie
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Szanowni Państwo,  
serdecznie dziękuję za ogromne wsparcie, 

którego doświadczyłem, bo dzięki 
Waszym głosom uzyskałem mandat 

radnego Sejmiku 
Województwa 

Śląskiego. Jestem  
z tego dumny  

i bardzo się cieszę, 
że w najbliższej 

kadencji będę mógł 
zadbać o rozwój  

i dobro Wisły oraz 
naszego regionu.

Andrzej Molin
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Szanowni Państwo!
Za nami wybory samorządowe 2018. Dziękuję wszystkim 

mieszkańcom Wisły, którzy wzięli w nich udział i oddali swój 
głos w wyborach Burmistrza Miasta oraz do Rady Powiatu Cie-
szyńskiego i Sejmiku 
Województwa Ślą-
skiego. Dzięki Wam 
będziemy mieli swo-
ich przedstawicieli 
również w samorzą-
dach szczebla powia-
towego i wojewódz-
kiego.

Obejmując urząd 
cztery lata temu w 
najśmielszych ma-
rzeniach nie oczeki-
wałem tak dużego poparcia z Państwa strony. Wasze zaufanie, 
którym mnie obdarzyliście, jest dla mnie powodem do wielkiej 
dumy i satysfakcji, ale jednocześnie ogromnym zobowiązaniem i 
motywacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców Wisły. Posta-
ram się nie zawieść Państwa oczekiwań i wspólnie z Radą Miasta 
kontynuować obraną ścieżkę rozwoju naszego miasta.

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 Rafał Skurzok, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.  
Zapraszamy!

 

Z prac Rady Miasta Wisła
W październiku podczas obrad Komisji Rady Miasta Wisła 

zajmowano się następującymi tematami:
– przyjęcie informacji na temat realizacji zadań oświatowych 

w roku 2017–2018,
– realizacja szkolnych i międzyszkolnych imprez sporto-

wych w roku szkolnym 2018–2019 wg powiatowego kalenda-
rza Szkolnego Związku Sportowego (udział, klasyfikacja za rok 
2017–2018),

– podsumowanie prac Komisji w kadencji 2014–2018,
– przygotowanie do sezonu zimowego (wykorzystanie wszel-

kich możliwości promocji miasta podczas imprez światowej rangi, 
przy zaangażowaniu minimalnej wysokości środków własnych),

– analiza działań promocyjnych miasta w tym organizacji im-
prez w roku 2018 – propozycje na przyszłość,

– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 19 października i miała uro-

czysty charakter. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zaprezentował 
dokonania samorządu w latach 2014–2018, a następnie wraz z 
Przewodniczącym Rady Miasta Januszem Podżorskim podzięko-
wał za współpracę w mijającej kadencji zaproszonym gościom 
– Nadleśniczemu Andrzejowi Kudełce i Kierownikowi Zbiorni-
ka Wisła Czarne Pawłowi Kurkowi, Radnym, Przewodniczącym 
Zarządów Osiedli oraz Kierownikom i Dyrektorom referatów i 
jednostek Gminy Wisła.

W części roboczej sesji Rada Miasta Wisła zajęła się tema-
tem podatków i opłat lokalnych na rok 2019, podejmując szereg 
uchwał:

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości oraz wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w po-
datku (14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi (11 „za”, 4 „wstrzymujące się”),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 31 
października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji 
oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (15 „za” – jed-
nogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 31 
października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu 
składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lo-
kalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jedno-
głośnie).

Informacjami przyjętymi przez Radnych były: stan realizacji 
zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 (jednogłośnie) 

i przyjęcie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych 
(jednogłośnie).

Rada Miasta Wisła podjęła następujące uchwały:
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 

(jednogłośnie),
– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2018 (jedno-

głośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 28 

czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Realizacja 
Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w 
latach 2017– 2018: etap 2” (jednogłośnie),

– w sprawie 
zmiany Uchwały 
Rady Miasta Wisła 
z dnia 27 paździer-
nika 2011 r. w spra-
wie określenia wy-
sokości dziennych 
stawek opłaty miej-
scowej, zarządzenia 
poboru opłaty miej-
scowej w drodze in-
kasa oraz określenia 
inkasentów i wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jedno-
głośnie),

– w sprawie Programu Współpracy Miasta Wisła z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub-
licznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450) na rok 
2019 (jednogłośnie),

– w sprawie określenia wymogów jakim powinien odpowia-
dać raport o stanie Gminy (jednogłośnie),

– w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach 
wsparcia (jednogłośnie),

– w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów, które 
będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 28 
czerwca 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przy-
znawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania (14 „za”, 1 „przeciw”),

– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 
września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Moderniza-
cja oczyszczalni ścieków w Wiśle – etap I” (jednogłośnie),

– zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2018 (jednogłośnie).
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lo-

kalu Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 – wejście od 
strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwar-
tek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet 
„Al–Anon”. Zapraszamy!

KRONIKA POLICYJNA

– 6 października w jednym ze sklepów przy ul. 1 Maja 
w centrum Wisły mieszkańcowi powiatu myszkowskiego 
skradziono portfel z gotówką i dokumentami. Straty oszaco-
wano na ok. 1000 złotych.

– 7 października na terenie Trójwsi wpadł nietrzeźwy 
kierowca, jednak już na wiślańskim Komisariacie Policji,  
w trakcie wykonywania czynności, funkcjonariusze ujawnili 
przy nim narkotyki. Mieszkaniec powiatu sosnowieckiego 
posiadał przy sobie susz marihuany.

– 17 października dwóch sprawców dokonało kradzie-
ży w jednym ze sklepów przy ul. Jawornik. Jak się okaza-
ło w ciągu dwóch dni złodzieje ukradli artykuły o łącznej 
wartości 700 złotych. To jednak nie koniec tej sprawy.  
W trakcie dokonywania przez policjantów czynności, jeden 
z delikwentów podał fałszywe dane. Gdy jego prawdziwa 
tożsamość wyszła na jaw, okazało się, że jest… poszukiwa-
ny. Obaj sprawcy to mieszkańcy Skoczowa.

– 26 października jeden z mieszkańców naszego miasta 
poruszał się rowerem po ul. Brzozowej, mając „na liczniku” 
ok. 1,5 promila alkoholu. Nie umknęło to uwadze funkcjo-
nariuszy i kierowca jednośladu został zatrzymany.

We współpracy z Zastępcą Komendanta KP Wisła  
Iloną Oleszczuk

opracował Łukasz Bielski

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Informuję, że w listopadzie Straż Miejska nadal będzie 

prowadziła kontrole posesji w zakresie realizacji obowiązków 
dotyczących utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie 
sanitarno–porządkowym w szczególności wywozu nieczysto-
ści płynnych.

Zgodnie z § 19 Uchwały Rady Miasta Nr XXXIII/441/2017 
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Wisła:

1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości 
z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w spo-
sób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, wynika-
jący z jego przepełnienia, celem wykluczenia zanieczyszczenia 
gleby, wód podziemnych i powierzchniowych oraz celem za-
pobieżenia powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku: 

1) W okresie od 1 kwietnia do 30 listopada właściciele 
nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na 2 
miesiące. 

2) W okresie od 1 grudnia do 31 marca właściciele nie-
ruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości każdorazowo co najmniej 
jeden raz. 

2. Zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych muszą 
być zlokalizowane w sposób umożliwiający ich opróżnianie 
przez pojazd asenizacyjny.

 Po raz kolejny przypominamy właścicielom nieruchomo-
ści o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów 
(liści, traw, drobnych gałęzi). Właściciel nieruchomości powi-
nien zebrać liście, pociąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne. Wszystkim mieszkańcom 
i właścicielom posesji przypominamy, że wypalanie liści jest 
procederem nielegalnym. Wypalanie traw, spalanie liści, gałęzi 
(chodzi tu o wszystkie pozostałości roślinne) jest wykrocze-
niem i może skutkować wysokimi grzywnami do 500 zł.

W ostatnim czasie Straż Miejska otrzymuje wiele zgłoszeń 
o błąkających się, bezpańskich psach. W celu usprawnienia 
naszych działań prosimy właścicieli czworonogów, aby infor-
mowali nas o wszelkich przypadkach zaginięć ich zwierząt, a 
umieszczenie na obroży psa numeru telefonu do jego właści-
ciela pozwoli na szybkie powiązania psa z właścicielem.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej Wisła

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

szanie w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2019 
będą świętować jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego, ce-
lem wystąpienia z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy 
o nadanie medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁ-
ŻEŃSKIE”.

Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywil-
nego (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod 
numerem telefonu: 33/855–35–95 do dnia 31 grudnia 2018 r.

Beata Stebel – Kierownik USC
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Międzynarodowy projekt  
w Wiśle

„Solution to pollution” to projekt sfinansowany z funduszy 
Programu Erasmus+, zrealizowany w okresie od 19 do 27 paź-
dziernika przez sławkowską organizację pozarządową – Stowa-
rzyszenie „Porozumienie Pokoleń”. W międzynarodowej wy-
mianie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Sławkowie, a także młodzież z bułgarskiego stowarzyszenia 
Ecoworld Rhodopes i rumuńskiego Asociatia Green Evolution.  
W sumie w projekcie uczestniczyło 36 osób. Każda grupa narodo-
wa składała się z 10 uczestników w wieku 16–18 lat i 2 liderów.

Na miejsce działań wymiany młodzieży została wybrana Wi-
sła i Ośrodek Szkoleniowo–Wypoczynkowy „Relaks”. Honorowy 
patronat nad projektem objął burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Drobny inwentarz po raz 
trzeci na wiślańskim rynku

Wisła po raz trzeci stała się miejscem spotkania hodowców kró-
lików, gołębi i drobiu ozdobnego. W dniach 13–14 października ho-
dowcy z całej Polski przywieźli swoich pupili do naszego miasta, aby 
zaprezentować je na III Beskidzkiej Wystawie Królików, Gołębi i 
Drobiu Rasowego.

Wszyscy hodowcy, a także ci, którzy po prostu kochają zwierzę-
ta, mieli okazję z bliska zobaczyć żywego królika, gołębia, kurę czy 

bażanta. Wrażenia z takiego spot-
kania na pewno pozostaną na długo 
w pamięci prawie dwóch tysięcy 
osób zwiedzających wystawę. Za-
nim jednak można było zobaczyć 
zwierzęta na wystawie, ponad 530 
królików (18 ras) poddanych zo-
stało surowej ocenie dziewięciu 
sędziów ze Słowacji i Polski. Ten 
sam los spotkał gołębie, których na 

wystawie było ponad 120 (20 ras), oraz kury w parze z kogutami i 
kilkoma bażantami. Ptaki oceniane były przez trzech sędziów z Polski. 

Przyznano wiele tytułów czempionów, wiceczempionów, wiele 
zwycięskich kolekcji oraz najlepszych w rasie wśród wystawianych 
gołębi i drobiu. W trakcie trwania wystawy organizatorzy przepro-
wadzili również plastyczny konkurs dla dzieci, którego tematem były 
zwierzęta przydomowe widziane okiem dziecka. Nagrody w posta-
ci „pluszaków” przekazano dzieciom, uczestniczącym w konkursie. 

Głównym tematem projektu były kwestie ochrony środowi-
ska i poprawy jakości życia. Celem „Solution to pollution” było 
podniesienie świadomości uczestników i odbiorców projektu w 
przedmiocie ekologii, ochrony środowiska oraz zdobycie prak-
tycznej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. W ramach przed-
sięwzięcia, uczestnicy wymienili się swoimi obserwacjami i 
doświadczeniami, a także poszukiwali rozwiązań, związanych 
ze zjawiskiem smogu i zanieczyszczeniem środowiska. Program 
był bardzo napięty, bogaty w różnorodne aktywności oraz rea-
lizowany w języku angielskim, przy wykorzystaniu metod edu-
kacji pozaformalnej, takich jak: gry i zabawy integracyjne, sesje 
tematyczne, pracę w grupach międzynarodowych, dyskusje, tzw. 
burze mózgów, filmy i ewaluacje. W ramach działań uczestnicy 
projektu odwiedzili Katowice, gdzie zapoznali się z funkcjono-
waniem stacji monitoringu jakości powietrza w Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz spotkali się z ekspertem 
Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który opowiedział 
młodzieży o tegorocznym programie „Czyste powietrze”. Prze-
prowadzili również happening, promujący ideę projektu, czyli 
walkę ze smogiem. Projekt „Solution to pollution” był okazją do 
zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy oraz nowych, między-
narodowych przyjaźni.      Ewa Tarnowska

Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić wystawę, zaproszono góralską ka-
pelę, która przygrywała zwiedzającym wystawę i wszystkim na wi-
ślańskim rynku. Z kolei w „Dworku nad Wisłą” odbył się „wieczór 
hodowcy”, na którym przy pieczonym prosiaku i muzyce, rozprawia-
no o hodowlach, o przyznanych ocenach oraz o przyszłości hodowli 
różnych gatunków zwierząt w Polsce.

Organizator wystawy serdecznie dziękuje burmistrzowi Wisły 
Tomaszowi Bujokowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do or-
ganizacji wystawy i stworzyli warunki do jej bezpiecznego przebie-
gu. Słowa podziękowania należą się również hodowcom tych miłych 
dla oka zwierząt, którzy z najdalszych stron Polski zjechali do Wisły.

Kazimierz Majer 
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Przedstawiamy wyniki wyborów samorządowych w Wiśle, które odbyły 
się 21 października br.

BURMISTRZ MIASTA
W głosowaniu na urząd burmistrza miasta kandydat był jeden – Tomasz 

Bujok. Przy nazwisku kandydata głosujący mógł zaznaczyć kratkę TAK lub 
NIE. Na TAK zagłosowało 3773 wyborców (92,36%), natomiast na NIE 312 
wyborców (7,64%). Gratulujemy Panu Tomaszowi Bujokowi znakomitego 
wyniku wyborczego i życzymy powodzenia w kolejnej kadencji na stanowi-
sku gospodarza naszego miasta!!!

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Komitet wyborczy Imię i nazwisko kandydata Obwód
1 2 3 4 5 6 7 8 RAZEM

KW Prawo  
i Sprawiedliwość

Juroszek Janusz 3 26 14 31 37 9 3 19 139
Michałek Józef 2 7 5 7 9 2 2 1 35
Legierska Jadwiga 2 3 9 3 8 7 1 0 33
Wałach Kaczmarzyk Monika Irena 1 0 2 5 2 1 1 3 15
Janicki Andrzej 6 38 29 20 15 12 7 12 139
Ranosz Ewa Maria 1 10 9 4 14 2 1 0 41

KWW Akcja 
Samorządowa AS

Haratyk–Woźniczka Danuta Bożena 4 3 1 3 7 1 0 2 21
Kaczmarzyk Alicja Izabela 1 1 2 1 5 1 1 2 14
Mucha Bartłomiej 0 6 1 2 7 2 0 3 21
Podżorski Henryk 33 53 76 56 100 82 56 3 459
Wawrzacz Justyna Maria 1 4 6 5 5 7 2 39 69

KWW Młodzi 
dla Powiatu 
Cieszyńskiego

Kilian Piotr Rafał 3 15 25 12 14 11 4 7 91
Legierska Maria Jadwiga 3 7 7 9 7 1 1 5 40
Cieślar Sabina Agata 4 15 15 20 23 17 22 11 127
Bury Dawid Jerzy 5 0 5 3 2 2 1 2 20
Sikora Angelika Anna 1 2 3 1 4 3 3 4 21
Kukuczka Mateusz Henryk 1 6 10 2 3 3 3 5 33

KWW Ruch dla Ziemi 
Cieszyńskiej

Poloczek Jan 85 130 140 159 142 139 69 109 973
Kohut Joanna 5 3 3 8 2 3 0 0 24
Waszut Janusz 3 6 1 1 2 2 2 3 20
Bestwina Balbina Maria 2 4 3 4 4 0 0 3 20
Dragon Eugeniusz Andrzej 1 0 0 5 8 5 0 0 19
Kawulok Kazimiera Grażyna 0 11 2 4 6 5 0 2 30

KWW Porozumienie 
dla Samorządów

Nogowczyk Jerzy 37 120 116 146 286 164 80 157 1106
Gruszka Urszula Danuta 0 4 4 2 6 5 1 1 23
Ligocki Bogdan 0 1 6 4 0 0 6 1 18
Szklarek–Nawrocka Gabriela Marta 10 29 25 28 195 16 12 24 339

  

RADA MIASTA
W 15 jednomandatowych okręgach wyborczych zarejestrowano po jed-

nym kandydacie na Radnego. W związku z powyższym na podstawie art. 380 
Kodeksu Wyborczego głosowania nie przeprowadzono, a za wybranych na 
Radnych Miejska Komisja Wyborcza uznała zarejestrowanych kandydatów.

POWIAT CIESZYŃSKI
Wyniki wyborów do Rady Powiatu Cieszyńskiego ilustruje poniższa 

tabela. Okręg nr 7 Wisła–Istebna w Radzie Powiatu reprezentować będą: 
Janusz Juroszek, Jerzy Nogowczyk, Jan Poloczek i Monika Wałach–Kacz-
marzyk.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Wyniki wyborów do Sejmiku Wojewódzkiego również ilustruje tabela zamieszczona poniżej. Powiat cieszyński reprezentować będą Jan 

Kawulok (PiS), Andrzej Molin (KO) i Magdalena Cieślar (KO).  
Nazwa Komitetu 

Wyborczego
Imię i nazwisko kandydata Obwód

1 2 3 4 5 6 7 8 RAZEM
KW Bezpartyjni 
Samorządowcy

SARAPATA Kamil Michał 1 1 1 2 5 0 0 3 13
DURAJ Wojciech Jerzy 0 1 0 1 0 0 0 0 2
JANIK Tomasz Andrzej 0 0 0 3 2 0 0 1 6
KOCZWARA Katarzyna Maria 5 21 25 28 63 24 17 36 219
KOZIK Krzysztof Franciszek 0 0 0 0 1 0 0 0 1
WODYK Patrycja Agnieszka 0 1 0 0 0 0 0 0 1
OSTROWICKA Magdalena Wiktoria 0 1 0 0 0 1 0 0 2
BALAS Karolina Lilia 0 1 0 0 1 1 0 0 3
TOMALA Wojciech Mateusz 0 0 0 3 5 3 4 2 17

Komitet Wyborczy 
PSL

SZEMLA Mirosław Stanisław 1 2 0 1 3 1 2 3 13
KOŻUSZNIK Danuta Maria 1 3 3 2 17 8 7 5 46
KARPETA Robert Paweł 1 1 2 1 1 2 0 0 8
HACZEK Stefan Grzegorz 0 1 0 0 1 0 0 0 2
MAJOR Przemysław 0 1 0 1 0 1 1 1 5
OGIEGŁO Alicja 0 1 1 0 4 1 0 1 8
DOMASZEWICZ Augustyna 0 0 0 1 0 0 0 0 1
KLAJMON Małgorzata Anna 0 0 0 1 1 2 1 0 5
GRZYB Andrzej Bernard 0 0 2 0 0 0 0 2 4

KW Partia Zieloni CHROBAK Magdalena Dominika 2 1 1 0 3 1 0 0 8
FROŃSKI Maciej Jerzy x x x x x x x x x
WIECZOREK Mirosława Halina 0 0 0 0 0 1 0 1 2
KONIECZNY Marek Paweł 0 0 2 2 1 0 0 1 6
BIENIAS Sandra Dorota 0 1 0 0 1 0 0 1 3

KKW Platforma 
.Nowoczesna 
Koalicja 
Obywatelska

KOMOR Klaudiusz Stanisław 9 15 18 12 12 13 4 14 97
MOLIN Andrzej Jan 122 302 310 371 535 325 189 250 2404
MAŚLANKA Hubert Zbigniew 0 2 0 2 0 1 1 0 6
DAL Zbigniew 2 0 0 1 0 0 0 1 4
CIEŚLAR Magdalena Maria 11 14 11 16 25 21 9 11 118
PIJANOWSKI Jerzy Marcin 0 0 1 0 1 1 1 0 4
KRZYŻAK Karolina Józefa 0 0 1 1 1 1 0 0 4
GÓRNISIEWICZ Magdalena Ewa 0 1 1 0 0 1 0 0 3
ŚLĘZAK Agata 3 3 3 2 2 2 0 1 16



echo WISŁY  7

KKW SLD Lewica 
Razem

KOPERSKI Przemysław Adam 2 3 5 1 8 2 0 5 26
ZOŃ Adam Jan 1 1 2 0 2 0 0 0 6
BANOT Aleksandra Ewa 0 1 0 0 1 0 1 0 3
KOPEL Maria 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SŁONKA–GIBAS Barbara Jolanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZWARC Jan 4 11 7 9 17 12 4 11 75
BURY Dorota Cecylia 0 0 1 0 1 0 0 1 3
GÓRNY Aneta Monika 0 0 0 0 0 1 0 1 2
TYRNA Leszek 3 0 2 2 6 2 0 3 18

KW Razem LAMEK–KOCHANOWSKA Agnieszka Zofia 0 0 1 4 3 0 0 1 9
HESS Jarosław Andrzej 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GASPARSKA Katarzyna Olga 0 0 0 1 0 0 0 0 1
KANIA Szymon Michał 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MADZIA Magdalena 0 1 1 0 1 6 0 0 9
MIECH Paweł Piotr 0 0 0 2 1 0 0 1 4
DZIOBEK Wioletta Katarzyna 0 0 0 0 1 0 0 0 1
KONIECZNY Adam Tomasz 0 0 0 0 2 2 0 0 4
PIEKARSKA Adriana Kazimiera 0 0 0 0 0 1 0 0 1

KW Ruch 
Narodowy RP

GRAJNY Robert Łukasz 2 2 2 0 2 2 0 0 10
KORCZAK Janusz Andrzej 0 0 0 0 1 1 0 1 3
ZAWISZ Anita Sara 2 0 0 0 0 1 0 2 5
BŁASIŃSKA Beata Ewa 0 0 1 0 1 0 0 0 2
TOBOLSKI Grzegorz Antoni 0 1 0 0 0 1 0 0 2

KWW Kukiz’15 ZAJĄC Kamila Stefania 8 3 5 4 8 3 1 1 33
ZIMOWSKA Ewa Maria 0 1 1 0 1 0 2 1 6
LICHY Anna Dorota 0 0 0 3 0 0 1 0 4
POPKO Artur Krzysztof 1 1 3 0 0 3 0 1 9
GALISTL Anna Maria 2 0 0 0 0 1 1 2 6
KWIECIEŃ Robert Zbigniew 0 1 1 0 0 0 3 1 6
KÓSKA Robert Piotr 1 0 0 1 1 2 1 0 6
BILLEWICZ Jan Mikołaj 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ŁACEK Janusz Paweł 1 2 0 1 4 1 3 3 15

KWW Wolność w 
Samorządzie

CIEŚLAR Sławomir Jan 4 5 2 2 16 9 4 3 45
KRYWULT Paulina Anna 0 0 0 1 0 1 0 0 2
SZAREK Piotr Jan 0 1 1 1 1 0 0 1 5
BIAŁOŃCZYK Barbara Maria 1 0 0 0 0 1 0 0 2
BERNASIŃSKI Grzegorz 0 0 0 0 0 0 1 0 1
BIERSKA Magdalena Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACH Artur Wojciech 1 1 0 0 0 0 0 0 2
BARANOWSKA Patrycja Joanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAŁYSZ Paweł Adam 0 4 2 2 10 0 1 2 21

KW Prawo i 
Sprawiedliwość

KAWULOK Jan 7 55 51 39 70 23 5 22 272
ŻAK Ewa Teresa 1 10 12 1 6 3 5 6 44
BACZYŃSKI Stanisław Bronisław 0 5 2 2 6 0 2 1 18
TSCHUK Tytus Bolesław 0 0 1 0 0 2 2 4 9
RASZKA–SODZAWICZNY Katarzyna Magdalena 5 1 8 4 6 4 1 0 29
MIZERA Zygmunt Antoni 4 1 8 3 4 1 0 1 22
MATLAK Marek Zygmunt 0 3 0 1 1 2 1 0 8
BIEGUN Agnieszka Magdalena 1 0 0 4 2 1 0 1 9
ZEJMA Teresa Maria 0 0 0 2 1 2 0 2 7

KWW Polskie 
Rodziny Razem

GRONKIEWICZ Kazimierz Józef 0 2 0 1 0 0 0 0 3
SNACZKE Wiesław 0 0 0 0 0 0 1 0 1
FRANCUZ Maria 0 1 1 0 1 1 0 0 4
KONDAŁA Patrycja Magdalena 0 0 1 0 1 0 0 1 3
ZIMOŃSKA Halina Ewa 0 0 0 1 0 0 0 1 2
SOSNOWSKI Antoni 1 1 0 1 0 1 0 0 4

KW Wolni i 
Solidarni

NALEŹNIAK Krzysztof Jan 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ADAMCZEWSKA Katarzyna Alicja 0 0 2 0 1 0 0 0 3
KACZMAREK Dorota Lucyna 0 1 0 0 0 0 0 0 1
GŁOWACKI Krzysztof Jakub 0 1 0 0 0 0 0 0 1
KOWOL Monika Małgorzata 0 0 0 1 2 0 0 1 4
GEMBUŚ Katarzyna Barbara 0 0 1 0 0 0 0 0 1
WODNIOK Artur Dariusz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STEFANKIEWICZ Łukasz Adam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STANKIEWICZ Julia Karolina 0 0 0 1 0 0 0 0 1

KW Inicjatywa 
Obywatelska

MOCZEK Adam Jan 1 1 0 1 2 0 1 2 8
GŁOGOWSKA Agata Ernestyna 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ŚLIWA Leon Michał 0 0 0 1 1 2 0 0 4
KIELAR Mateusz Jan 0 0 0 0 1 0 0 0 1
PUDLIK Kornelia Lucyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOŻEK Bernadeta Stefania 0 0 0 0 1 1 0 0 2
MADEJSKI Piotr Tymoteusz 0 0 0 0 2 2 0 0 4
JAUERNIK Iwona Magdalena 0 0 1 0 2 0 0 0 3

KW Ślonzoki 
Razem

JURANEK Grzegorz Zbigniew 0 1 0 0 3 0 0 1 5
FARUGA Arkadiusz Antoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WÓJTOWICZ Paweł Karol 1 1 0 1 0 0 1 0 4
SOBOLEWSKI Krzysztof Ludwik 0 0 0 1 0 2 0 0 3
KRUPA Joanna Grażyna 1 1 0 0 0 1 0 1 4
POCHEĆ Krystyna Bożena 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MISIARZ Bożena Małgorzata 0 0 0 0 1 0 0 0 1
MATUSZEK Krzysztof Kazimierz 0 0 1 0 1 0 0 0 2

KW ŚPR HADYNA Aisza 5 5 5 3 7 0 0 8 33
TYRLIK Bartłomiej Janusz 0 0 1 0 0 1 0 0 2
SMAGŁOWSKI Michał Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JABŁOŃSKI Marcin Tomasz 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KUFEL Dorota Barbara 0 0 0 0 0 1 0 0 1
KANTYKA Klaudia Dominika 0 0 0 0 0 1 0 0 1
PITAS Krzysztof Marek 0 0 1 0 14 0 0 0 15
PONIEDZIAŁEK Iwona Krystyna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIERTLER Łukasz Antoni 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Wieści z biblioteki WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 

1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–
17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki 
nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna 
górali BeskiduŚląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (bu-
dynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: „Artystyczna dro-
ga Jana Wałacha do niepodległej Polski” – prace Jana Wałacha.

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

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

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawa: „Jesień” – prace plastyczne dzieci 
oraz „Gwiazdy w Wiśle” – zdjęcia z wybranych koncertów zorga-
nizowanych w Wiśle w 2018 roku. Dom Zdrojowy – czekoladowa 
figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa grupy „Zawodzie”.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czyn-
ne w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. 
Ekspozycja stała. Wystawa prac Salvadora Dali i wystawa „Inne 
Światy” Jakuba Różalskiego.

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

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

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

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

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

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

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

Pomysł na bajkę
Specjalnie dla najmłodszych czytelników do Miejskiej Biblio-

teki Publicznej w Wiśle przyjechała aż z Krakowa Beata Ostrowi-
cka – autorka książek dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotka-
nia, które odbyło się 4 października, mieli okazję dowiedzieć się, 
jak wygląda proces tworzenia książki, począwszy od wymyślenia 
bohatera, przez zaplanowanie fabuły, po druk. 

Uczniowie klas I ze Szkół Podstawowych nr 1, 3 i 4 oraz 
uczniowie klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 3 chętnie zadawali 
pytania i pomagali wymyślać imiona dla stworka, który „wysko-
czył” z torebki pisarki. Autorka wspaniale zaktywizowała dzieci 
zadając im mnóstwo pytań i angażując w akcję prezentowanych 
przez siebie tytułów. Na zakończenie uczestnicy prosili o wpisy 
i dedykacje do własnych książek autorki oraz ustawili się do pa-
miątkowego zdjęcia.          Monika Śliwkafot
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   Biblioteka poleca

Anna Jaklewicz, Indonezja. Po drugiej 
stronie raju, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2017.

Polecamy książkę znanej podróżniczki Anny Jaklewicz – arche-
olożki, fotografki, organizatorki wypraw do Azji, pilotki wyjazdów 
trampingowych. Poznała Indonezję przemierzając jej spory kawał i 
to nie tylko jako turystka. Wsiąkała w lokalną kulturę mieszkając z 
ludźmi na różnych wyspach, z których przecież każda jest tak bardzo 
inna. Dotarła do takiej Indonezji, jaką nawet mało który Indonezyj-
czyk zna. W ciekawy sposób przemyca fakty historyczne, które w 
większości książek są pomijane, bo wydają się nudne dla odbiorców. 
Warto przeczytać!

Sofia Lundberg, Czerwony notes, Wydawnictwo WAB, War-
szawa 2017.

Doris ma 96 lat i mieszka w Sztokholmie. Jej samotną codzien-
ność ożywiają cotygodniowe rozmowy przez Skype’a z Jenny, uko-
chaną wnuczką mieszkającą za oceanem. Kobieta zapełnia pustkę 
przeglądając zapiski w starym, czerwonym notesie, który przed laty 
otrzymała od ojca. Te zapiski przypominają jej barwną i trudną prze-
szłość, gdy pracowała jako gosposia w Szwecji i została  modelką w 
Paryżu, a po śmierci matki zmuszona do opieki nad młodszą siostrą 
w przededniu wojny uciekła do Nowego Jorku. Czy te wspomnienia 
pomogą wnuczce Doris odkryć sekrety rodzinne? Czy Jenny, która 
sama miała trudne dzieciństwo, znajdzie w sobie siłę, aby z optymi-
zmem spojrzeć w przyszłość? Powieść skłania do refleksji nad tym co 
powinniśmy przekazać następnemu pokoleniu. Polecamy!

Anna Onichimowska, Będę biegać, Wydawnictwo Literatura, 
Łódź 2017.

Mały Maciuś bawiąc się na łące nagle upada, a cały świat wokół 
zalewa czerń. Wielka, kolorowa piłka turla się gdzieś daleko i nikt 
niestety za nią nie pobiegnie, bo gdy chłopczyk otwiera oczy widzi 
zmartwione miny najbliższych. Lekarz, badanie, kardiolog, ekg, ob-
serwacja, szpital, operacja. Wszystkie te słowa padają tak szybko, że 
Maciuś widzi swoją przyszłość jak przez mgłę. Lekarz wypowiada 
słowa: „musisz być dzielny”, a potem nakazuje wyjść i rozmawia 
sam na sam z mamą... Opowiadanie jest wzruszającą terapeutyczną 
historią, która krok po kroku oswaja dziecięce lęki. Książka chwyta 
za serce, wyciska łzy i choć sporo w niej smutku, okazuje się, że 
szpitalne korytarze mogą być kolorowe, a mali pacjenci to całkiem 
wesołe dzieciaki! Warto przeczytać! 

Oprac. MBP Wisła
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23

tel. 33 854 47 10,     ZAPRASZAMY

Zamek Prezydenta

W piękny poranek 11 października odbyła się wycieczka edu-
kacyjna do Zamku Prezydenta RP na Zadnim Groniu. Wyjazd zor-
ganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana 
Śniegonia w Wiśle w ramach projektu „W spadku po przodkach. 
Wiślańskie dziedzictwo kulturowe” dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – In-
terwencje 2018. EtnoPolska”. 

Uczestników po rezydencji oprowadzał przewodnik Zbi-
gniew Cienciała, zdradzając przybyłym ciekawostki historyczne 
i architektoniczne dotyczące Zamku Górnego, drewnianej kapli-
cy, Zamku Dolnego i Gajówki. Większość uczestników wyjazdu 
miała okazję zwiedzać zamkowe pomieszczenia po raz pierwszy. 
Zachwycał wystrój i kolorystyka wnętrz, pełne światła: jadalnia 
i salon Pronaszki, wyposażenie gabinetu prezydenta, pokoju ką-
pielowego oraz saloniku myśliwskiego. Oko cieszyły unikatowe 
żyrandole i umeblowanie typowe dla stylu art déco i bauhaus, za-
projektowane i wykonane w latach trzydziestych ubiegłego wie-
ku. Po pełnej wrażeń przechadzce wszyscy udali się na pokrze-
piający odpoczynek na zamkowy taras, gdzie rozciągał się widok 
na malownicze zbocza Cieńkowa i Jezioro Czerniańskie.

Kochana, dumna prowincja

Z kolei w sali głównej biblioteki 18 października w dorocz-
nym cyklu spotkań z serii „Ocalić od zapomnienia…” odbyła 
się projekcja filmu pt. „Jego kochana, dumna prowincja”. Obraz 
związany z cieszyńskim okresem życia Kornela Filipowicza 
(1913–1990) wybitnego prozaika, który dzieciństwo i młodość 
spędził na Śląsku Cieszyńskim, zaprezentowany został z okazji 
105. rocznicy urodzin pisarza. W ten sposób biblioteka przybliża 
dziedzictwo kulturowe regionu, zwłaszcza w zakresie literatury, 
mającej nie tylko wymiar lokalny, ale uniwersalny.

W SPADKU PO PRZODKACH
tek wiślański, a to za sprawą Jerzego Pilcha, któremu, jak wielu 
młodym literatom, Kornel Filipowicz „matkował” w Krakowie 
i który często w swej prozie wspomina mistrza z ulicy Lea.

Po projekcji filmu odbyło się spotkanie z jego twórcą i re-
żyserem Andrzejem Drobikiem, dziennikarzem, redaktorem 
„Dziennika Zachodniego”, autorem książek i filmów o Śląsku 
Cieszyńskim. Obraz zrealizowany przez ludzi „stela” oprócz pre-
miery w czerwcu 2018 roku w Cieszynie i pokazu w Wiśle nie był 
szerzej prezentowany, ale planowane są pokazy na przeglądach 
filmów dokumentalnych w całej Polsce. Jak stwierdziła po pre-
mierze w Cieszynie Justyna Sobolewska, dziennikarka „Polity-
ki” i autorka najnowszego wyboru opowiadań Kornela Filipowi-
cza, film świetnie wpisuje się w odkrywanie na nowo i renesans 
twórczości mistrza opowiadania. Zatem zapraszamy do biblioteki 
po prozę Kornela Filipowicza!

Dokument w reżyserii Andrzeja Drobika prezentuje nie tyl-
ko postać Kornela Filipowicza, ale także Cieszyn jako miasto 
literatów, o których często się zapomina. Na ekranie zobaczyć 
można miejsca związane z pisarzem lub opisane przez niego w 
„opowiadaniach cieszyńskich”, spotkać się z jego synem Alek-
sandrem Filipowiczem, a także inicjatorką przywrócenia pamię-
ci o nim w Cieszynie Mariolą Sznapką, właścicielką kawiarni 
literackiej „Kornel i Przyjaciele”. W filmie występują również 
wybitni, współcześni literaci Śląska Cieszyńskiego: Jerzy Kron-
hold i Zbigniew Machej, którzy dbają o zachowanie pamięci 
o swoim mistrzu, miłośniku prowincji, do której powracał także 
z Wisławą Szymborską oraz zapalonym wędkarzu. Jest też wą-

Projekt
Wycieczkę edukacyjną do Zamku Prezydenta RP oraz projek-

cję filmu i spotkanie z reżyserem zrealizowano w ramach zadania 
„W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe” 
dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu „Kultura Interwencje 2018. EtnoPolska”. W 
planach na najbliższą przyszłość są także: przedstawienie – re-
konstrukcja autentycznych wydarzeń z dziejów Wisły z lat 1918–
1919 pt. „Jaka potężna siła nami toczy…” – niepodległość z wi-
ślańskiej perspektywy (15 listopada godz. 16.00) oraz publikacja 
wiślańskiego programu edukacji regionalnej. Zapraszamy!

Renata Czyż
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Co słychać w wiślańskim liceum?
Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stal-

macha w Wiśle od początku nowego roku szkolnego przystąpili do 
wytężonej pracy. 

Pierwszoklasiści, przyjęci w poczet uczniów w trakcie rajdu inte-
gracyjnego, rozpoczęli naukę na profilach: dziennikarsko–menadżer-
skim oraz ratowniczo–medycznym. Przyszli dziennikarze będą mogli 
uczestniczyć w wyjazdach do TVP, Radia i teatrów. Natomiast przyszli 
ratownicy medyczni czy fizjoterapeuci odwiedzą Pogotowie Ratunko-
we oraz wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników 
AWF w Katowicach i ATH w Bielsku–Białej, w ramach współpracy 
naszego liceum z tymi uczelniami.

Część tegorocznych pierwszoklasistów miała okazję poznać wi-
ślańskie liceum już w trakcie organizowanych corocznie konkursów 
dla gimnazjalistów: Językowego „Omnibusa”, pod patronatem staro-
sty cieszyńskiego, a także w trakcie Konkursu „Eurodyta”, w którym 
nagrodą jest wyjazd do Brukseli. W trwającym roku szkolnym w Ję-
zykowym „Omnibusie”, pod patronatem Burmistrza Miasta Wisła, 
będą mieli szansę wziąć udział także uczniowie wiślańskich szkół 
podstawowych. Natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy ujawniają talent recytatorski, organizujemy co roku Woje-
wódzki Konkurs Recytatorski Poezji Metafizycznej.

Uczniowie wyższych klas biorą udział w Projekcie HEAL w ra-
mach programu Erasmus+ wraz ze szkołami z Włoch, Niemiec, Wę-
gier i Słowacji, który potrwa do stycznia 2020 roku. Ponadto nasi wy-
chowankowie mogą rozwijać kompetencje językowe w trakcie lekcji 
przedmiotowych, prowadzonych częściowo w języku angielskim, me-
todą CLIL. Uzdolnionym artystycznie proponujemy śpiew w szkolnym 
chórze, grę aktorską w kółku teatralnym, taniec w kółku tanecznym i 
promowanie talentów poprzez wystawy prac uczniowskich. Sportow-
ców zachęcamy do udziału w zawodach sportowych, a w klasie sporto-
wej, w obozach sportowych. Szkolną tradycją, w ramach odpoczynku 
od lekcji i konsultacji maturalnych, stały się również aktywne przerwy, 
prowadzone w każdy piątek przez instruktora tańca. Przygotowuje-
my także obchody szczególnych dni w roku: Europy, Patrona Szkoły, 
Zdrowia, Lasu. W ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległo-
ści zorganizujemy również grę terenową dla uczniów, wystawę histo-
ryczną oraz wyjazd na spektakl teatralny o charakterze patriotycznym.

Najbliższy rok szkolny w wiślańskim liceum zapowiada się za-
tem bardzo pracowicie i interesująco.       Elżbieta Śliwka
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Z Erasmusa na Słowacji
W dniach 8–12 października uczniowie wiślańskiego LO im. P. 

Stalmacha wraz z nauczycielami uczestniczyli w kolejnym spotkaniu 
projektowym HEAL w ramach programu Erasmus+, tym razem w 
Humenne, miejscowości położonej we wschodniej części Słowacji. 

Na kolejnym już spotkaniu projektowym omawiane były tema-
ty, nad którymi pracuje każda ze szkół uczestniczących w projek-
cie. Nasza szkoła zajmuje się  problemami związanymi ze smogiem 
i wylesianiem oraz ich wpływem na stan zdrowia mieszkańców Wi-
sły, Trójwsi i Ustronia. Ważnym punktem tych badań było zebranie 
informacji, jak z tymi problemami radzą sobie mieszkańcy, gmina, 
województwo i państwo. W trakcie spotkania mieliśmy okazję zwie-
dzić renesansowy pałac z 1610 roku, oraz skansen Humenne. Uczest-
niczyliśmy w całodniowej wycieczce w Tatry. W ramach realizo-
wanego projektu odwiedziliśmy także punkt uzdatniania wody oraz 
oczyszczalnię ścieków i zapoznaliśmy się z procesami ich oczysz-
czania. Wyjazd był wspaniałą okazją do integracji z koleżankami i 
kolegami z partnerskich szkół: Niemiec, Włoch, Węgier i Słowacji. 
Mieliśmy też możliwość rozwijać nasz język angielski. 

Wróciliśmy do szkoły z nowymi zadaniami i pomysłami na dal-
szą realizację projektu oraz z cudownymi wspomnieniami. Już nie 
możemy się doczekać następnego spotkania, które odbędzie się we 
Włoszech.        Krystyna Cieślar

Architekci swojego szczęścia...  
w wiślańskim liceum

Pod takim hasłem realizowany był w tym roku Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery. Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha w Wiśle 
od początku aktywnie uczestniczy w tej inicjatywie. Uczniowie brali 
więc udział w warsztatach i prelekcjach poświęconych zagadnieniom 
kreowania własnej kariery zawodowej.

Uczniowie klas trzecich zapo-
znali się z rynkiem pracy naszego 
regionu, dowiedzieli się, które 
kompetencje kluczowe są naj- 
istotniejsze w XXI wieku w sytu-
acji poszukiwania pracy oraz po-
znali ofertę Powiatowego Urzędu 
Pracy w Cieszynie, skierowaną do 
absolwentów. Zajęcia prowadziła 
Jolanta Krzykwa z PUP w Cieszynie. Młodzież klas drugich, wspólnie 
z doradcą z Młodzieżowego Centrum Kariery w Skoczowie Ireną Greń, 
przeanalizowała sposoby rozpoznania i wykorzystania własnego poten-
cjału na rynku pracy. Uczniowie i uczennice wspólnie z doradcą omówi-
li podstawowe zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz 
wymagania dotyczące autoprezentacji. Klasa pierwsza wzięła udział w 
warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych z Poradni Psy-
chologiczno–Pedagogicznej z Cieszyna Izabelę Baszczyńską i Halinę 
Strumieńską–Fober. Podczas spotkania młodzież poszukiwała rozwią-
zań i analizowała zagadnienia, jak wykorzystać własne zainteresowania 
i talenty do tworzenia kariery zawodowej oraz debatowała, czy planowa-
nie przyszłości zawodowej jest potrzebne i jakie mogą z tego wynikać 
korzyści oraz zagrożenia.           Edyta Cieślar
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Dzień Edukacji Narodowej
12 października w Wiśle po raz kolejny świętowaliśmy Dzień 

Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się w sali OSP Wisła Ma-
linka uroczystość, podczas której przyznano wyróżnienia dla najlep-
szych uczniów wiślańskich szkół.

Wszyscy uzdolnieni uczniowie otrzymali wyróżnienia oraz nagro-
dy, a ich rodzice listy gratulacyjne. Gratulacje składali burmistrz Wisły 
Tomasz Bujok i przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski.

Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Wiktor Paluch, Irene-
usz Kosek, Michał Zawada, Jonasz Lazar, Szymon Cieślar, Dominika 
Wrotniak, Małgorzata Szalbot, Joanna Wiencek, Joanna Hanik, Na-
dia Cieślar, Aleksandra Gluza, Tomasz Wąsowicz, Maciej Glajcar, 
Natan Lazar, Karina Stasiak, Daniel Stasiak, Mateusz Polok, Natalia 
Kobyłecka, Barbara Konieczny, Piotr Szturc, Daniel Heczko, Bartło-
miej Gocyla, Mateusz Mleko (Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum 
nr 1 w Wiśle Centrum), Beniamin Cieślar, Hanna Pilch, Kinga Cie-
ślar, Mikołaj Giza, Hubert Gunia (Szkoła Podstawowa nr 2 w Wiśle 
Czarne), Szymon Bujok, Nadia Bujok, Inez Bujok, Aleksandra Cie-
ślar, Marcelina Szlachta, Magdalena Branny, Martyna Szalbot, Wik-
toria Magdicz, Jakub Cieślar, Zuzanna Pilch (Zespół Szkolno–Przed-
szkolny nr 2 w Wiśle Malince), Joel Kojma, Julia Pilch (Zespół 
Szkolno–Przedszkolny nr 1 w Wiśle Głębce), Natalia Troszok, 
Paulina Gwóźdź, Magdalena Podżorska, Kacper Szatan i Mikołaj Pe-
płowski (Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle Jawornik).

Burmistrz Wisły i przewodniczący Rady Miasta wręczyli również 
nagrody i gratulacje dla dyrektorów wiślańskich placówek oświato-
wych. Otrzymali je: Gabriela Polok–Otawa – dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Elżbieta Szajtauer – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
2, Grażyna Staniek – dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 
2, Barbara Stefańska – dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 
1, Katarzyna Czyż – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 i Alicja Ma-
ciążek – dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich. Gratulowano także 

nauczycielom, którzy uzyskali najwyższy stopień awansu zawodo-
wego (nauczyciel dyplomowany). Są to: Edyta Soluch–Cieślar z SP1, 
Marzena Lach z ZSP2, Izabela Leśniewska z ZSP1, Barbara Dragon z 
SP5 i Joanna Bolechowicz–Świerczek z SP5. Ponadto podziękowano 
nauczycielom i pracownikom administracji, którzy odeszli na emery-
turę. Są to: Alicja Sachnik–Kupiec – nauczyciel i były dyrektor SP1, 
Halina Brodzka – nauczyciel SP1, Katarzyna Samiec – nauczyciel 
SP1, Lidia Konik – nauczyciel i były dyrektor ZSP1, Wanda Jasińska 
– pracownik administracji ZSP1, Janina Wałach – pracownik obsługi 
ZSP1, Zofia Małysz – pracownik obsługi SP1, Krystyna Polok – pra-
cownik obsługi SP5.

Na sam koniec uroczystości zostali nagrodzeni nauczyciele, któ-
rzy w szczególny sposób, dzięki zaangażowaniu i chęci dzielenia się 
swoją wiedzą, przyczynili się do opracowania programu edukacji re-
gionalnej dla wiślańskich szkół podstawowych, działając aktywnie 
w Zespole Edukacji Regionalnej: Elżbieta Szajtauer – SP2, Klaudia 
Szewczyk – ZSP2, Małgorzata Borowska – SP1 i Maria Drobisz– 
Masny – SP5.

Uroczystość prowadziła Klaudia Szewczyk, a o oprawę arty-
styczną wydarzenia zadbali nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkol-
no–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince.             

    (MZEAS)
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6 października w Wiśle już po raz ósmy odbył się VIII Pik-
nik Spadochroniarski. Jeszcze przed jego rozpoczęciem nastą-
piło złożenie przez delegacje wiązanek kwiatów pod Pomni-
kiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny.

Tegoroczna impreza odbyła się w Amfiteatrze im. Stanisła-
wa Hadyny. W programie znalazły się m.in. statyczne i dyna-
miczne pokazy jednostek wojskowych, stowarzyszeń, grup re-
konstrukcji historycznej, grup ASG, uczniów klas wojskowych 
oraz występy artystyczne. Dla najmłodszych przygotowano 
także tor małego komandosa. Niestety ze względu na warunki 
pogodowe liczni uczestnicy imprezy nie mogli zobaczyć zapla-
nowanych skoków spadochronowych. 

Piknik Spadochroniarski po raz ósmy

Gościem honorowym Pikniku Spadochroniarskiego był 
Aleksander Tarnawski – cichociemny „Upłaz”. W trakcie im-
prezy odbyło się również spotkanie weteranów 2. Batalionu 
Komandosów Zmotoryzowanych i 1. Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej oraz rezerwistów jednostek spadochronowych 
i specjalnych Wojska Polskiego. Piotr Wybraniec, główny or-
ganizator imprezy i właściciel Muzeum Spadochroniarstwa 
i Wojsk Specjalnych w Wiśle, otrzymał od dowódcy Jedno-
stki Wojskowej „GROM” ryngraf z okazji 15–lecia istnienia 
wiślańskiego muzeum. Ponadto otrzymał ryngraf od Grupy 

Rekonstrukcji Historycznej „Commando” przy KŻR LOK w 
Swarzędzu, medal za zasługi od Stowarzyszenia Byłych Żoł-
nierzy 1. Batalionu Szturmowego Dziwnów oraz dyplom i me-
dal od Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich. 

(luki)
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Od Tyrolu po Beskidy
W dniach 6–7 października w ogrzewanym namiocie na placu  

B. Hoffa w Wiśle odbyła się impreza „Od Tyrolu po Beskidy”. Im-
prezę, którą potocznie mieszkańcy nazywają „wiślańskim Oktoberfe-
stem”, poprowadzili Marek Biesiadny i Andrzej Miś. 

W pierwszym dniu biesiadowania zgromadzona publiczność do-
skonale bawiła się przy muzyce zespołów: Kwaśnica Bavarian Show, 
Muzykanty, Kapela Bawarska Bayerock oraz Kapela Rajwach. Była 
więc solidna dawka muzyki tyrolskiej i regionalnej. Nie inaczej było 
podczas drugiego dnia zabawy, gdy zagrali: Wesoła Biesiada, Masz-
talscy, Danka Wiśniewska oraz Arkadia Band. Pomiędzy występami 
muzycznymi odbywały się liczne konkursy, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. 

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Firmie Jur–Gast, Cu-
kierni Wiślanka, Piekarni u Troszoka, Firmie Vulkan, Piekarni nr 1 w 
Wiśle i Firmie Małgorzata. Składamy także serdeczne podziękowanie 
dla patronów medialnych wydarzenia, którymi byli: Głos Ziemi Cie-
szyńskiej, Radio CCM, Radio Fest, InfoBeskidy.eu, Gazetacodzien-
na.pl i OX.pl.               Iwona Klimaszewska
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Integracja wiślańskiego Liceum
Strażacy, zapaleni sportowcy, przyszli dziennikarze i ratownicy 

medyczni, członkowie zespołów regionalnych, aktorzy, recytatorzy, 
motocykliści – to tylko niektóre wyróżniki tegorocznych pierwszokla-
sistów w Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Stalmacha w Wiśle.

Na pierwszą wspólną wycieczkę uczniowie udali się na Przysłop. 
Chatka Nadleśnictwa Wisła okazała się znakomitym miejscem, by 
lepiej się poznać w trakcie różnych gier i zabaw. Co roku integracja 
pierwszoklasistów połączona jest ze sprzątaniem beskidzkich szla-
ków turystycznych, które miało miejsce 5 października. Podsumowa-
niem akcji dla całej szkolnej społeczności było wspólne grillowanie 
na terenie Nadleśnictwa Wisła, a także przyjęcie nowych uczniów do 
licealnego grona.          Elżbieta Śliwka

Sukces barmanki z Wisły 
– Od 8 lat barmaństwo jest moją największą pasją. Po latach cięż-

kiej pracy największe marzenie zostało spełnione, zdobyłam złoty 
medal na Mistrzostwach Świata Cocktaili – mówi Agnieszka Cieślar 
z Wisły. Młoda barmanka niedawno wróciła z Tallina z tytułem mi-
strzyni świata w kategorii „Long drink”.

Mistrzostwa barmanów odbywają się co roku w stolicach róż-
nych krajów. Tegoroczne wydarzenie zostało zorganizowane w Esto-
nii. Barmański tydzień był przepełniony różnymi atrakcjami, zorga-
nizowanymi na najwyższym poziomie. W zmaganiach barmańskich 
brało udział około 60 przedstawicieli różnych państw. 4 października 
odbył się konkurs klasyczny, w którym Agnieszka Cieślar wywal-
czyła wspomniane mistrzostwo świata. Gratulujemy!!!              (luki)
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Pasowanie pierwszoklasistów
3 października uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Wiśle Czarnem w obecności swoich starszych kolegów, pracowni-
ków szkoły oraz rodziców i innych członków rodzin zostali oficjalnie 
przyjęci do grona społeczności uczniowskiej. 

Na początku pierwszaki zostały przywitane przez uczniów kla-
sy II wierszykami, którzy następnie wręczyli im ręcznie wykonane 
zakładki do książek oraz towarzyszyli w śpiewie piosenki „Pierw-
szaczek”. Później scena należała już do klasy I. Uczniowie pięknie 
recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz zatańczyli taniec „Twist”. 
Po występach dyrektor Elżbieta Szajtauer oficjalnie przyjęła dzieci 

Goście w SP2
15 października odbył się Rajd Niepodległości na Baranią Górę, 

w którym brali udział uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 
2 oraz uczniowie klas V–VII ze Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu 
– wiosce leżącej w okolicach Gliwic.

Na Baranią Górę uczniowie szli pod opieką przewodnika i wy-
chowawcy klasy Dariusza Cieślara z Wisły, a także nauczycielki 
Marii Bujok z Przezchlebia. Pogoda dopisała, więc wycieczka była 
dla wszystkich wielką przyjemnością, toteż po powrocie uczniowie 
mieli jeszcze siłę pograć w piłkę na naszych boiskach szkolnych. Po-
tem odbyły się warsztaty plastyczne w działającej przy SP 2 świetli-
cy ogólnodostępnej C.Z.A.S., podczas których mogliśmy pochwalić 
się piecem do wypalania gliny. W trakcie trwania zajęć nasi goście 
wykonali z gliny pod kierunkiem dyrektor Elżbiety Szajtauer ozdob-
ne miseczki i kubki. Natomiast wieczorem uczniowie naszej szkoły 
pod opieką Marty Procner mieli dużą przyjemność uczestniczyć w 
ognisku integracyjnym z kolegami z Przezchlebia. Przy ognisku czas 
upłynął nam na prezentacji gwarowych piosenek, wspólnych rozmo-
wach, pieczeniu kiełbasek i wymianie informacji o naszych szkołach, 
które obie są bardzo małe. Największą atrakcją wieczoru okazał się 
wspólny spacer z pochodniami nad zaporę.  Rozgwieżdżone niebo i 
dobre humory sprzyjały nawiązywaniu przyjaźni. Wieczór zakończył 
się w kręgu przy dogasających pochodniach, kiedy zaśpiewaliśmy 
pożegnalną piosenkę i przekazaliśmy sobie nawzajem iskierkę przy-
jaźni. Niektórzy uczniowie już z niecierpliwością czekają na rewi-
zytę u nowych kolegów, którą planujemy na wiosnę. Cieszymy się, 
że nasza szkoła stwarza tak wspaniałe warunki dla naszych uczniów 
oraz gości spoza Wisły. Dzięki temu możemy wspólnie pozwiedzać 
ciekawe miejsca, zrelaksować się, czegoś się nauczyć, a wszystko to 
w tak przepięknym miejscu, w Czarnem.        Alicja Pieszka

Jesień w ZSP w Malince
Piknik szkolny
Mieszkańcy Wisły Malinki długo będą wspominać datę 30 

września, gdyż wtedy odbył się zorganizowany przez Radę Rodzi-
ców kolejny piknik szkolny połączony z pasowaniem uczniów kla-
sy I. Piękna pogoda sprawiła, że uczestnicy przybyli bardzo licznie. 
Wśród nich byli przedstawiciele władz miasta oraz placówek oświa-
towych i wszyscy, a szczególnie dzieci oraz ich rodzice, bawili się 
wyśmienicie aż do wieczora. Czas wypełnił bardzo ciekawy program 
artystyczny w wykonaniu uczniów wszystkich klas, aukcja prac pla-
stycznych uczniów, wiele zabaw sportowych i lubiane przez dzieci 
„dmuchańce”. Był też bogato zaopatrzony bufet: dania z grilla, pysz-
ne poleśniki i mnóstwo ciasta. Dochód z pikniku przeznaczony jest na 
organizowanie i dofinansowanie imprez dla dzieci.

Wyjazd do teatru
10 października uczniowie klas I–III wyjechali do teatru im. 

Adama Mickiewicza w Cieszynie na spektakl pt. „Alicja w Krainie 
Czarów”. Po spektaklu zwiedzali miasto: Rynek, ulicę Głęboką i 
Wzgórze Zamkowe. Tam zobaczyli Wieżę Piastowską i Rotundę oraz 
zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z flagą Polski z okazji 100–lecia 
odzyskania niepodległości.

Dzień Edukacji Narodowej
12 października w naszej placówce odbyły się miejskie obchody 

Dnia Edukacji Narodowej. Program artystyczny, w którym znalazły 
się wiersze, inscenizacja kabaretowa „Jaś i Xavię”, pokaz mody na-
uczycielskiej oraz wiele piosenek, przygotowali uczniowie malin-
czańskiej szkoły. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz 
miasta z burmistrzem Tomaszem Bujokiem na czele, oraz reprezen-
tanci wszystkich placówek oświatowych. Dziękujemy władzom OSP 
Wisła Malinka za udostępnienie budynku strażnicy na tę uroczystość.

Lidia Czyż

do grona uczniów szkoły przez symboliczne dotknięcie dużym, po-
marańczowym ołówkiem. Pierwszaki otrzymały dyplomy oraz rogi 
obfitości przygotowane przez Radę Rodziców. Była też okazja do 
zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Po części oficjalnej uczniowie wraz 
z rodzicami udali się do swojej sali, gdzie czekał na nich słodki po-
częstunek w postaci babeczek i owoców.         Sylwia Cieślar
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Z kalendarza Przedszkola nr 2
Tak niedawno wróciliśmy po wakacjach do przedszkola, a tu już dwa 

miesiące za nami i szereg imprez i atrakcji przedszkolnych.
Najpierw dzieci do swojego „przedszkolnego grona” uroczyście przy-

jęły nowych kolegów i koleżanki, którzy po raz pierwszy wstąpili w przed-
szkolne progi. Po uroczystym pasowaniu i złożeniu przysięgi w obecności 
starszych przedszkolaków, nauczycieli i pani dyrektor, każdy „nowy” stał 
się już wzorowym przedszkolakiem i obiecał odtąd już nie płakać.

W innym dniu zaprosiliśmy do przedszkola dzielnicowego z Komi-
sariatu Policji w Wiśle. To właśnie on przypomniał i utrwalił nam zasady 
ruchu drogowego, oraz powiedział jak bezpiecznie przechodzić przez 
ulicę. Wytłumaczył też jak zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi 
i do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.

Kolejną atrakcją było zaproszenie na III Beskidzką Wystawę Królików, 
Gołębi Rasowych oraz Drobiu Ozdobnego. Było to dla nas bardzo miłe 
przeżycie. Nie tylko wysłuchaliśmy historii o niektórych rasach królików, 
ich zwyczajach pokarmowych, jaką osiągają wagę, ale także mogliśmy je 
pogłaskać i przekonać się jakie mają mięciutkie futerka.

Październik dał nam też prezent w postaci pięknej pogody, która była 
inspiracją wycieczki do doliny Jawornika. Tam też świętowaliśmy „Dzień 

Pieczonego Ziemniaka”. Z ulicy 
Wodnej wyruszyliśmy „Wiślańską 
Ciuchcią”. Zanim upiekły się w og-
nisku ziemniaki w „pigułce” zwie-
dziliśmy dolinę Jawornika, podzi-
wiając jesienny krajobraz i pięknie 
ubarwiony las. Przy OSP Jawornik 
obejrzeliśmy strażacki wóz bojowy 
i jego wyposażenie. Wycieczkę 
zakończyliśmy degustacją pieczo-
nych ziemniaków, które z ogniska i 
na świeżym powietrzu smakowały 
wyśmienicie.         (KS)

Październik w „Jedynce”
W październiku na dobre rozpoczęła się nauka, ale nie samą nauką 

uczeń żyje. W Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się pierwsze wyjazdy, 
zawody sportowe i inne ciekawe akcje, w które z chęcią angażują się 
uczniowie „Jedynki”.

26 września klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum pojecha-
ły na Uniwersytet Śląski w Katowicach, aby wziąć udział w wykładach, 
połączonych z pokazami doświadczeń na Wydziale Matematyki, Fizy-
ki i Chemii („Osobliwości Świata Fizyki”) oraz na Wydziale Biologii i 
Ochrony Środowiska („Spotkania z biologią”). Wyjazd zorganizowała 
Justyna Szołtys.

29 września grupa uczniów wybrała się na wędrówkę wiślańskimi 
szlakami. Uczestniczyliśmy bowiem w 50. Jubileuszowym Górskim Raj-
dzie Młodzieżowym ,,Pożegnanie Lata”. Tradycyjnie rajd zorganizowa-
ny został przez PTTK Oddział ,,Beskid Śląski” w Cieszynie. Tegoroczna 
jesienna wędrówka zaprowadziła nas do Telesforówki na Trzech Kop-
cach Wiślańskich. Pomimo dosyć kapryśnej pogody, humory wszystkim 
nam dopisały. Opiekę nad uczestnikami rajdu pełniła Anita Binek.

Klasa II wraz z wychowawcą, korzystając z pięknej jesiennej pogo-
dy, wybrała się 9 października na wycieczkę górską. Z centrum Wisły 
dzieci wspięły się na Kamienny i Trzy Kopce Wiślańskie. Po drodze za-
trzymały się w gościnnym ośrodku „Pod Piramidą” u Państwa Bujoków i 
to była bodaj największa atrakcja tej wyprawy. Zabawy, gry integracyjne, 
mecz piłki nożnej, zdobywanie ścianki wspinaczkowej, a także kiełbaski 
i oscypki z grilla, pyszne ciasta upieczone przez rodziców – wszystko to 
sprawiło, że czas minął bardzo szybko i przyjemnie. 

10 października dzieci z klas I–III miały okazję obejrzeć przedsta-
wienie teatrzyku lalek pt. „Przygody Gangu Słodziaków”. Występ przy-
gotowali uczniowie klasy VI pod nadzorem Joanny Leszczyńskiej w 
ramach Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania. Scenariusz do przed-
stawienia został opracowany na podstawie książeczki autorstwa Renaty 
Piątkowskiej pt. „Gang Słodziaków”, zaś w rolę Słodziaków wcieliły się 
maskotki. Dzieci świetnie bawiły się podczas przedstawienia i była to 
bardzo udana akcja. Z kolei 19 października uczniowie klas IV i V wraz z 
opiekunami wybrali się do Teatru „Banialuka” na spektakl „Księga dżun-

gli”. Spektakl skłonił do refleksji zarówno uczniów, jak i ich opiekunów. 
W tym samym miejscu 23 października uczniowie klas VII, VIII oraz 
III gimnazjum zobaczyli spektakl „Balladyna”. Pomysłowe przeniesienie 
klasyki literatury polskiej na grunt teatru lalek, oryginalne kostiumy oraz 
ciekawa interpretacja dramatu Słowackiego zachwyciły uczniów, a nie-
zwykła muzyka i gra aktorów zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.

W dniach 15–26 października gościliśmy w szkole uczniów i na-
uczycieli z Włoch i Szwecji w ramach programu Erasmus+. Goście wraz 
z naszymi uczniami zaangażowanymi w realizację projektu zwiedza-
li ciekawe miejsca w Wiśle, realizowali zadania projektowe, a przede 
wszystkim doskonalili swoje umiejętności komunikacji w języku angiel-
skim. Szersza relacja w następnym numerze „Echa Wisły”.

W październiku przyjęliśmy również naszych najmłodszych ucz-
niów do grona społeczności szkolnej. 16 października odbyło się paso-
wanie pierwszoklasistów. W tym uroczystym dniu w sali gimnastycznej 
spotkali się uczniowie klas I–III, rodzice, nauczyciele i zaproszeni go-
ście. Klasy II i III w pięknym programie artystycznym przywitały swo-
ich młodszych kolegów i koleżanki oraz życzyli im samych sukcesów w 
nauce. Po występie uczniów klas starszych na środek sali wyszły pierw-
szaki ubrane w stroje góralskie. Swój występ rozpoczęły tańcząc polone-
za. Po części artystycznej, zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli 
wykazać się swoją wiedzą i odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących 
szkoły, które zadawała dyrektor Gabriela Polok–Otawa. Po złożeniu 
przez dzieci ślubowania, dokonano symbolicznego pasowania na ucznia 
Szkoły Podstawowej nr 1. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, legitymacje, a także „rogi obfitości” ufundowane 
przez rodziców oraz własnoręcznie wykonane prezenty przez starszych 
kolegów i koleżanki.

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy również od sukcesów sportowych. 
Po raz kolejny jesienią wiślańscy uczniowie podjęli zmagania w rywa-
lizacji organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy (SZS). Jak co 
roku drużyny dziewcząt i chłopców rozpoczęły współzawodnictwo od 
miejskich zawodów w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które za-
kończyły się pewnym zwycięstwem naszych dziewcząt. Bieg chłopców 
obfitował w zwroty akcji i ostatecznie nasi reprezentanci zajęli 2. miej-
sce. Dziewczęta w składzie: Karolina Kiraga, Joanna Hanik, Klaudia 
Żyła, Julia Kożuch, Agata Martynek i Elżbieta Podżorska awansowały 
do Powiatowych Mistrzostw w Biegach Przełajowych, które odbyły się 
5 października w Cieszynie. Po zaciętej walce nasze reprezentantki po-
prawiły swój zeszłoroczny wynik i uplasowały się na bardzo wysokim, 3. 
miejscu. Z kolei drużyna „Jedynki” rywalizująca w starszych rocznikach 
spisała się fantastycznie, od początku narzucając mocne tempo biegu, co 
zaowocowało sięgnięciem po Mistrzostwo Powiatu w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych po raz pierwszy w historii szkoły. W składzie naszej 
mistrzowskiej drużyny były: Natalia Kobyłecka, Aleksandra Procner, 
Emilia Raszka, Julia Zawada, Aleksandra Raszka, Małgorzata Szalbot 
oraz Julia Gluza i Karolina Szalbot. Z kolei 23 października w Ćwikli-
cach odbył się etap rejonowy w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 
które nasze zawodniczki również wygrały. Teraz będą reprezentować 
szkołę na szczeblu wojewódzkim. Trzymamy kciuki!

9 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle rozegra-
no Igrzyska Dzieci i Młodzieży w szachach. Naszą szkołę reprezentowali 
uczniowie klas IV, V i VI (Krzysztof Błażowski, Grzegorz Gomola, To-
masz Dołęgowski, Sara Śliwińska) oraz uczniowie klas VII i VIII oraz III 
gimnazjalnej (Oliwier Dychus, Joachim Dziadek, Wojciech Maziec, Anna 
Wisełka, Tomasz Konieczny). Nasi uczniowie pokonali zawodników ze 
szkół ościennych i awansowali bezpośrednio do finałów powiatowych.

Teraz przygotowujemy się do obchodów setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę oraz do konkursów przedmiotowych.

Monika Cieślarfot
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Zabiedzony Bobinek  
potrzebuje Twojej pomocy!
Bobi to maleńki, niespełna 7–kg piesek w wieku około 8–10 

lat, który w swoim życiu doznał wiele złego.  Wskazuje na to jego 
zaniedbany stan zdrowia i 3 naboje z wiatrówki wbite w jego ma-
leńkie ciało! Na szczęście Bobiego spotkała jedna z mieszkanek 
Wisły podczas spaceru ze swoim psem. Szedł wzdłuż bocznej dro-
gi słaniając się na tylnich nóżkach. Był wycieńczony i ogromnie 
głodny! Z tego co udało nam się ustalić Bobinek przez prawie dwa 
tygodnie błąkał się w okolicach ulicy Kopydło i Spacerowej i…
niestety nikt wcześniej mu nie pomógł. Po przebadaniu pieska, 
przez weterynarza, okazało się, że ma nieleczone zwyrodnienie 
stawów tylnich nóżek. Z dnia na dzień jego stan zdrowia się po-
prawia. Na początku wycofany, nieufny psiak okazał się bardzo 
wrażliwym i pragnącym bliskości człowieka pieskiem. Cieszy się 
z każdego spaceru, każdego dotyku i miłego słowa a nawet i z 
krótkiej zabawy z piłką. Bobi potrzebuje ciepła i dobroci człowie-
ka. Pilnie prosimy o dom dla tego maluszka! Jeśli trafi do schro-
niska, może tego nie przetrwać! Kontakt: Monika 883 299 582.

Dlaczego warto adoptować starsze psy? 
Miłośnicy czworonogów przekonują, że adopcja nawet sied-

mio, bądź dziesięcioletniego psa może się powieść. W kochają-
cych domach te psy przechodzą prawdziwą metamorfozę. Nieste-
ty ludzie, którzy chcą adoptować psa, szukają szczeniaków, bo 
wydaje im się, że jak pies jest jeszcze mały, wszystkiego będą 
mogli go nauczyć. Tymczasem pies, który czeka ileś lat na to, 
by dać mu jakąś szansę, potrafi się ogromnie odwdzięczyć... Ich 
miłość jest niesamowita! 

I choć stary pies nie zapomina tego, 
co przeżył i niektórym wydawać by się 
mogło, że nagła zmiana otoczenia nie wyj-
dzie mu na dobre, zdaniem weterynarzy i 
behawiorystów, zwierzę w każdym wieku 
będzie potrzebowało czasu, by przystoso-
wać się do nowych warunków. To dotyczy 
każdego psa: starego i młodego. Zmiana 
otoczenia może skutkować ujawnieniem 
się w ciągu pierwszych trzech tygodni ta-
kich zachowań jak nadpobudliwość, ale 
to nie znaczy, że to zwierzę nie będzie 
później zachowywać się właściwie. Zda-
niem ekspertów to, czy pies zostanie na-
szym najlepszym przyjacielem, to kwestia 
charakteru zwierzaka, a nie jego wieku. 
Przypadki są bardzo różne. Czasem będzie 
potrzebna pomoc behawiorysty, by psa 
nauczyć zachowania w domu, czy to psa 
młodego czy starszego.

Jak przyzwyczaić psa do nowych 
warunków? 

Starszym psom trzeba dać więcej czasu, podobnie, jak w 
przypadku starszych osób, które zmieniają mieszkanie. Warto 
więc zapewnić im na początku wspólnego życia przewidywalne 
otoczenie, wprowadzić pewne rytuały związane z karmieniem, 
czy wyprowadzaniem na spacer. Okazuje się, że starsze psy to 
ogromny problem schronisk. Dlatego Stowarzyszenie Przyja-

ciół Zwierząt AS (Animals Security) z Ustronia przygotowało 
specjalną kampanię pod hasłem „Staruszkowo – Śleputkowo”. 
Jak nazwa sugeruje jego celem jest ratowanie psich staruszków, 
poprzez „wyciąganie” ich ze schroniska do Domów Tymczaso-
wych „AS’a” i poszukiwanie im domów na stałe. Do schroni-
ska trafia coraz więcej psów starych, ślepych i niedowidzących, 
które kompletnie w schroniskowych warunkach sobie nie radzą. 
Przeraża je gwar, szczekanie, nie potrafią trafić do budy, często 

śpią skulone w kąciku pod gołym nie-
bem. Staruszki z kolei powinny leżeć 
na mięciutkiej poduszce, wygrzewając 
swoje bolące starutkie kostki, a nie na 
zimnym betonie! Jakiś czas temu udało 
nam się wyadoptować sporo psiaków 
ślepych i starych, które niemal całe ży-
cie spędziły w schronisku. Chcielibyśmy 
aby wszystkie „psie staruszki” zaznały 
w ostatnich dniach swojego życia, że 
człowiek też jest dobry. Chcemy, by te 
psy zostały zauważone, chcemy zmienić 
ich wizerunek. Jeśli zwierzęta trafią do 
nowego, kochającego domu, przechodzą 
prawdziwą metamorfozę. Nie zapomi-
najmy adoptując starszego psa, robimy 
także coś dla siebie! A ich miłość jest 
niesamowita! 

 Prosimy o wsparcie dla naszego 
projektu. Potrzebujemy dobrej kar-
my, często trzeba pieska leczyć, a my 
oprócz wielkich chęci nie mamy tyle 
pieniążków na utrzymanie. Wolonta-

riusze „AS’a” wkładają w ten projekt swój czas i swoją pracę, 
a wszystkich którzy poprą nasze działanie prosimy o wsparcie 
rzeczowe i finansowe. By dowiedzieć się więcej o możliwości 
adoptowania piesków lub jak pomóc w inny sposób skontaktuj 
się z nami. Bez Waszej pomocy nie damy rady! Tel. 883 299 582

Monika Miring – Stowarzyszenie AS

Ich miłość jest niesamowita!
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Wycieczka osiedlowa na Pilsko
14 października mieszkańcy Nowej Osady oraz ich sympatycy 

wybrali się na wycieczkę górską na Pilsko (1557 m n.p.m.). Na ten 
drugi co do wysokości szczyt w Beskidzie Żywieckim wybrało się 25 
uczestników, w tym pięcioro młodych piechurów. 

Uczestnicy wyruszyli nad ranem autokarem do Korbielowa, skąd 
pomaszerowali żółtym szlakiem do schroniska na Hali Miziowej. Po 
krótkim odpoczynku rozpoczął się atak szczytowy. Po osiągnięciu 
szczytu wycieczkowiczom ukazała się zapierająca dech w piersiach 
panorama m.in. na Babią Górę, Tatry, Magurę Orawską oraz pasmo 
Małej Fatry. Po zejściu ze szczytu dobrze smakowały przysmaki ser-
wowane w schronisku, gdzie uczestnicy spędzili miło czas. Piękna 
słoneczna pogoda oraz wyjątkowe kolory jesieni sprawiły, że dobre 
humory dopisywały. Uczestnicy wycieczki mieli okazję podziwiać 
wyjątkowe widoki oraz cieszyć się pięknem przyrody, słuchając cie-
kawych opowieści przewodnika beskidzkiego Mariusza Bosia.

Dziękuję wszystkim za udział i zapraszam na kolejne wycieczki 
osiedlowe.                  Iwona Boś – Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada

Rywalizowały owczarki  
belgijskie 

W dniach 27–28 października na stadionie Ośrodka Przygo-
towań Paraolimpijskich START odbyły się otwarte Mistrzostwa 
Polski IPO Owczarków Belgijskich. W zawodach udział wzięli za-
wodnicy z Polski i Czech. Jako że zawody były otwarte oprócz ow-
czarków belgijskich pojawiło się sporo uczestników z owczarkami 
niemieckimi.

 Po rozegraniu ciekawych konkurencji wyniki zawodów przed-
stawiają się następująco: zwycięzca Mistrzostw Polski IPO 1 Ow-
czarków Belgijskich – Marta Trela i ELEKTRA Maligold (235 pkt.); 
zwycięzcy zawodów IPO 3: 1. miejsce – Ladislav Vitvar i FLASH 
Aykmar (ON) (277 pkt.), 2. miejsce – Táňa Michalík i CHER Suché 
Lazce (ON) (267 pkt.), 3. miejsce – Katerina Farníková i JUKSINE 
Nebeský jezdec (ON) (262 pkt.); zwycięzcy zawodów IPO 1: 1. miej-
sce – Marcin Człapa i WILSON von der Germanenquelle (ON) (274 
pkt.), 2. miejsce – Tomasz Popiół i HAZLE Yucero Bohemia (ON) 
(271 pkt.), 3. miejsce – Bogumił Skonieczka i CANGO SGA Team 
(ON) (263 pkt.).

Mistrzostwa organizował Związek Kynologiczny w Polsce – Od-
dział Bielsko–Biała przy współpracy z Klubem Sportów Kynolo-
gicznych Sajo Team. Zawody były jednocześnie kwalifikacjami na 
Mistrzostwa Świata FMBB 2019.            (tp)

Piknik rodzinny w Jaworniku
We wrześniu w Jaworniku odbył się piknik rodzinny. Zarząd 

Osiedla nr 3 zaprosił na niego wszystkich mieszkańców Wisły i prze-
bywających w naszym mieście gości.

Pierwszą częścią imprezy zawładnęły dzieci, które z dużym za-
angażowaniem brały udział w przygotowanych zabawach i konkur-
sach z nagrodami. Największą atrakcją dla najmłodszych okazało się 
malowanie buzi w fantastyczne wzory: pieski, kotki, motylki i co 
sobie dzieci życzyły. Nieodzownym elementem pikniku był też wóz 
strażacki udostępniony przez OSP Wisła Jawornik, który był licznie 
odwiedzany przez dzieci i dorosłych, a jeszcze pachniał nowością. 
Cały piknik przebiegał w radosnej atmosferze, dorośli kibicowali mi-
lusińskim oraz miło spędzali czas z sąsiadami, znajomymi. Gdy dzie-
ci poszły spać, uczestnicy kontynuowali zabawę taneczną do późnych 
godzin nocnych.

Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie, za dobrą zabawę 
oraz pozytywne nastawienie. Nad całością imprezy czuwała prze-
wodnicząca Zarządu Osiedla nr 3 Aniela Niemczyk wraz z członkami 
oraz radnym Stanisławem Cieślarem, za co również dziękujemy. Za-
rząd Osiedla nr 3 w Jaworniku dziękuje serdecznie sponsorom, któ-
rymi byli: Urząd Miejski w Wiśle, Wiślańskie Centrum Kultury, Pani 
Iwona Słowiok – sklep „OdiDo”, Pan Władysław Pilch – „Wiślanka”, 
Pan Roman Pilch – „Wyczarowane z drewna”, Pan Adam Pierzchała 
– „Wis–gaz”. Ogromne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w 
organizacji pikniku, a nie zostali wymienieni.

Aniela Niemczyk – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 3
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Sport

Koszykarki rozpoczęły ligę
6 października nowy sezon ligowy zainaugurowały koszykarki ISWJ 

Wisła. Podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka przegrały 
na własnym parkiecie z KU AZS UŚ Katowice. KU AZS UŚ Katowice 
49:97 (17:27, 9:25, 15:25, 8:20). Skład ISWJ Wisła (punkty): Marcelina 
Strządała (14), Nikola Pałasz (9), Justyna Pilch (8), Agata Tomala (7), Ju-
styna Brańka (6), Gabriela Kosek (3), Laura Kotrys (2), Katarzyna Raszka, 
Karolina Matuszny, Katarzyna Cieślar.

14 października w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpij-
czyków koszykarki ISWJ Wisła rozegrały swój drugi mecz w II li-
dze. Po zaciętym i wyrównanym boju lepsze okazały się przyjezdne 
z Piekar Śląskich.

ISWJ Wisła – UKS La–Basket Piekary Śląskie 73:79 (18:27, 
25:16, 17:16, 13:20). Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (31), Ni-
kola Pałasz (14), Agata Tomala (8), Justyna Brańka (7), Justyna Pilch 
(7), Katarzyna Raszka (4), Gabriela Kosek (2) i Katarzyna Cieślar.

Pierwsze zwycięstwo seniorki odniosły 20 października, poko-
nując na wyjeździe AZS Częstochowa. Kluczem do wygranej była 
szczelna defensywa.

AZS Częstochowa – ISWJ Wisła 54:69 (22:18, 20:13, 7:22, 
5:16). Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (26), Nikola Pałasz 
(16), Justyna Pilch (12), Gabriela Kosek (6), Justyna Brańka (4), 
Agata Tomala (3), Kamila Waliczek (1), Katarzyna Raszka (1), Kata-
rzyna Cieślar, Karolina Matuszny, Stefania Seniow.

Sezon rozpoczęły również młodzieżowe zespoły ISWJ Wisła. 
Oto ich wyniki:

U11: MKS Czechowice Dziedzice 14:48, Żorska Akademia Ko-
szykówki 12:39;

U12 (I drużyna): Olimpia Wodzisław Śląski 14:50, RMKS Ryb-
nik 51:15 (I turniej);

U12 (II drużyna): GUKS Gwarek Pawłowice 59:9, UKS La–Ba-
sket Piekary Śląskie 11:39, UKS MOSM Bytom 51:8 (I turniej);

U13: (dom) UKS Bytom 110:10, (dom) Pogoń Ruda Śląska 
96:16, (wyjazd) Stal Brzeg 72:29;

U16: (dom) UKS Piłsudczyk Brzeg 38:53, (dom) RMKS Rybnik 
II 63:46.

(luki)

NOCNE WILKI
27 października w Wiśle odbyła się kolejna edycja przeprawo-

wego rajdu off-road Nocne Wilki z Titanium Winch. Od wczesnego 
popołudnia na placu Hoffa zaczęły meldować się pierwsze załogi, a w 
biurze rajdu czekała na nich ciepła herbatka oraz górlaski „kołocz” i 
chleb ze smalcem, serwowane przez Magdalenę Bujok, szefową toru 
off-road „Pod Piramidą”.

W sumie na starcie stawiło się 26 załóg w trzech klasach Challenge, 
Extreme i UTV. Reszta zgłoszonych ekip z powodu awarii sprzętu nie 
wystartowała, ale część przyjechała pokibicować kolegom. Po badaniach 
technicznych i krótkiej odprawie załogi pojechały na tor off-road Pod 
Piramidą, gdzie punktualnie o godzinie 18:00 nastąpił start rajdu.

Z powodu deszczu załogi walczyły 4 godziny w bardzo ciężkich 
warunkach. Było ślisko, a piloci biegali z linami od wyciągarek w 
błocie po kolana, by zdobyć jak najwięcej pieczątek. Były też ukrę-

cone półosie, zmielone mosty, wyrwane drążki kierownicze i spalone 
silniki wyciągarek bo takie awarie to norma w tym sporcie. Pomimo 
zmęczenia wszyscy uśmiechnięci stawili się na ogłoszeniu wyników 
w Hotelu „Pod Gołębiem” i obiecali, że za rok przyjadą znowu, by 
zmierzyć się z ciemnością i błotem. 

Oto wyniki rajdu:
– Klasa Challenge: 1. Marek Wysocki, Arkadiusz Dudek – Suzu-

ki Samurai, 2. Kamil Szczepaniak, Wojciech Włoch – Suzuki Vitara 
V6, 3. Kinga Ryś, Mirosław Fojtuch – Nissan Patrol;

– Klasa Extreme: 1. Grzegorz Kotula, Marcin Dobrzański – Salu-
towóz, 2. Kamil Szopa, Henryk Szopa – Zmota, 3. Nikodem Grabow-
ski, Adam Ziarko – Nissan Patrol;

– Klasa UTV: 1. Marcin Walica, Tomasz Przywara – CF MOTO 
625, 2. Mariusz Malik, Maciej Malik – NB LUCK 800, 3. Jakub Po-
pek, Maria Rodenko – Polaris RZR.

Puchar Fair Play trafił w ręce załogi Grzegorz Kotula, Marcin 
Dobrzański.                     Krzysztof Kielerz
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LIGA 6
W październiku zakończono rozgrywki piłkarskiej Ligi 6 o Pu-

char Burmistrza Miasta Wisła. Oto wyniki ostatnich kolejek:
11. kolejka: Epompa.pl – Kumple 4:1 (Artur Adamczyk 3, Ma-

ciej Wasilewski – Mateusz Wiącek), FC Łujce – Lisy 1:13 (Paweł 
Cieślar – Piotr Szarzec 4, Michał Raszka 4, Mateusz Pilch 3, Irene-
usz Woźniczka, Zbigniew Brudny), Łabajów–Czarne Nadleśnictwo 
– Malinka 2:1 (Dominik Jurosz, Samuel Pilch – Tomasz Cieślar), 
Głębce – FC Young Boys 5:0 (wo);

12. kolejka: Głębce – Epompa.pl 7:5 (Mateusz Wantulok 2, 
Zbigniew Kuczera 2, Mirosław Wantulok, Paweł Lazar, Paweł Ma-
łodziński – Jakub Głuszak 2, Robert Madzia 2, Artur Adamczyk), 
Kumple – FC Łujce 9:1 (Kamil Cieślar 3, Przemysław Polok 3, Mate-
usz Wiącek 2, Krzysztof Ogrodzki – Bartłomiej Zapała), Lisy – Łaba-
jów–Czarne Nadleśnictwo 5:2 (Mateusz Pilch 3, Michał Raszka 2 – 
Jakub Jurosz, Dawid Durbacz), Malinka – FC Young Boys 5:0 (wo);

13. kolejka: Łabajów–Czarne Nadleśnictwo – Kumple 2:3 (Ja-
kub Jurosz, Salomon Pilch – Mateusz Wiącek 2, Kamil Cieślar), FC 
Łujce – Epompa.pl 3:8 (Rafał Kamiński, Dariusz Kamiński, Jakub 
Waleczek – Maciej Wasilewski 5, Robert Madzia 2, Jakub Głuszak), 
Głębce – Malinka 4:3 (Mirosław Wantulok 2, Paweł Lazar, Paweł 
Małodziński – Marek Oleś, Adam Gała, Remigiusz Pilch), FC Young 
Boys – Lisy 0:5 (wo);

14. kolejka: Lisy – Malinka 7:5 (Ireneusz Woźniczka 2, Zbi-
gniew Brudny 2, Mateusz Czyż, Piotr Szarzec, Jakub Kubala – To-
masz Cieślar 3, Marek Procner, Adam Gała), Głębce – FC Łujce 5:1 
(Grzegorz Usov 2, Paweł Lazar 2, Robert Kędzior – Bartłomiej Za-
pała), Epompa.pl – Łabajów–Czarne Nadleśnictwo 5:2 (Kamil Mie-
dziak 2, Jakub Głuszak, Grzegorz Procner, Marek Kasprzak – Jakub 
Jurosz, Dawid Durbacz), Kumple – FC Young Boys 5:0 (wo).

Tabela końcowa Ligi 6:

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki

1 Lisy 14 39 84:29
2 Epompa.pl 14 33 73:33
3 Łabajów–Czarne Nadleśnictwo 14 24 42:35
4 Głębce 14 24 46:53
5 Kumple 14 19 55:50
6 Malinka 14 10 40:53
7 FC Łujce 14 3 34:105
– FC Young Boys 14 15 34:50

Drużyna FC Young Boys wycofała się z rozgrywek po rundzie 
wiosennej. Wszystkie mecze rundy jesiennej z udziałem tego zespołu 
zostały zweryfikowane jako walkower 5:0 dla przeciwników, co zo-
stało uwzględnione w tabeli. FC Young Boys zostali przesunięci na 
ostatnie miejsce w tabeli.

Królem strzelców Ligi 6 został Michał Raszka (Lisy) – 37 bra-
mek.          (luki)

LIGOWE BOJE WSS–U
Piłkarze WSS Wisła kontynuowali w październiku rywalizację 

w okręgówce. Zaczęli od cennej wygranej 2:1 na stadionie Górala 
Żywiec. Obie bramki dla drużyny trenera Tomasza Wuwra zdobył 
Jakub Niemczyk. 

W kolejnych październikowych grach wiślańska drużyna noto-
wała następujące wyniki: 0:1 u siebie z LKS Bestwina, 1:1 na wyjeź-
dzie z Orłem Łękawica (Sebastian Juroszek), oraz 1:1 na wyjeździe z 
Cukrownikiem Chybie (Robert Lapczyk). 

Na koniec miesiąca nasz zespół zajmował w tabeli 12. miejsce z 
dorobkiem 18 pkt. i bilansem goli 22:27.

W październiku o ligowe punkty walczyli także juniorzy i tramp-
karze WSS Wisła. Podopieczni Roberta Lapczyka notowali następu-
jące wyniki: z LKS Sportkontakt Goleszów – juniorzy przegrali 1:2 
(Zbigniew Michalik), trampkarze 1:13 (Piotr Kowalski); z Błyska-
wicą Drogomyśl – juniorzy wygrali 4:3 (Jakub Szalbot, Tymoteusz 
Pilch, Damian Jakubik, Maciej Pilch), a trampkarze przegrali 0:11; 
z LKS Ochaby 96 – juniorzy wygrali 6:1 (Zbigniew Michalik 2, Ty-
moteusz Pilch 2, Jakub Niemczyk, Maciej Pilch), a trampkarze zre-
misowali 4:4 (Oliwier Dychus 3, Piotr Bujok); z Wisłą Strumień – ju-
niorzy przegrali 2:4 (Kacper Kiraga, Bartosz Marekwica), natomiast 
trampkarze doznali klęski 2:22 (Oliwier Dychus 2).

Tym samym nasze zespoły młodzieżowe zakończyły rundę je-
sienna w III lidze wojewódzkiej juniorów i trampkarzy. Juniorzy na 
półmetku rozgrywek zajmują w tabeli 7. miejsce z dorobkiem 18 pkt. 
(bramki 34:29), natomiast trampkarze plasują się na 11. pozycji z 4 
pkt. na koncie (bramki 24:115).         (luki)

Jesienny Kiermasz  
Wiślańskich Orłów 

W Wiśle jest grupa przyjaciół, która nigdy się nie nudzi. To Wi-
ślańskie Orły. Korzystając z uroków tegorocznej jesieni postanowi-
liśmy ubarwić Plac Hoffa i zorganizowaliśmy tradycyjny kiermasz.

Orły przyniosły: ciasta, przetwory, zabawki i rozdawały tury-
stom, którzy przybyli na wiślański rynek. Odwiedzili nas też magicz-
ni goście z Japonii i Akademii Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki 
Jedi–Takeda oraz Wróżka Dominika, która przygotowała animacje 
dla dzieci. Z kolei Samurajowie z Wiślańskiej Sekcji Kendo Gen-
ryoku dali popis szermierki japońskiej. Jak zwykle Orły poleciały 
bardzo wysoko.

Podziękowania dla naszych rodziców, Wiślańskiego Centrum 
Kultury, Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu, sponsorów 
i przyjaciół z Wiślanki, Dan Takeda, Dominiki Czajki, Wiślańskiej 
Sekcja Kendo Genryoku, Cukierni „U Janeczki”, Chaty Olimpijczy-
ka Jasia i Helenki, Naleśnikarni Buba. Podczas imprezy odbyła się 
prelekcja na temat szkodliwości dopalaczy.          

 Paweł Juchniewicz

Tradycyjnie 1 listopada w Wiśle odbył się mecz pił-
karski, w którym Kawalerowie spotkali się z Żonatymi. 
Emocji na boisku i trybunach Ośrodka Sportowego „Jo-
nidło” nie brakowało.

Pojedynek Kawalerów z Żonatymi zakończył się 
efektownym remisem 6:6. Dla Kawalerów gole strzela-
li: Mirosław Wałach 2, Mirosław Pilch, Kamil Gocyla, 
Mateusz Cieślar i Kamil Cieślar, z kolei na listę strzel-
ców w zespole Żonatych wpisali się: Szymon Cieślar 3, 
Tomasz Wuwer 2 i Janusz Szalbot. Obu zespołom gratu-
lujemy ambitnej postawy! Dodajmy, że mecz sędziował 
burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

(luki)

Kawalerowie z Żonatymi na remis
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

• Piotr Tomana z grupy Majka Days wygrał wyścig kolarski 
Rajcza Tour, zaliczany do klasyfikacji cyklu Dobre Sklepy 
Rowerowe Road Maraton 2018, który odbył się 29 wrześ-
nia. 5. linię mety przejechał Patrycjusz Urbanek z Wisły.

• Dwa zwycięstwa odnieśli młodzi skoczkowie narciarscy 
WSS Wisła w Memoriale Józefa Przybyły, który odbył się 
30 września w Bystrej. W swoich grupach triumfowali Mi-
kołaj Wantulok i Adam Pilch, z kolei Tymoteusz Cienciała i 
Kacper Wantulok stanęli na najniższym stopniu podium.

• Kenijczyk David Metto został zwycięzcą 40. PZU Maratonu 
Warszawskiego, który odbył się 30 września w stolicy na-
szego kraju. Z maratońskim dystansem zmierzyło się dwóch 
zawodników z Wisły. Rafał Michalik zajął 1115. lokatę 
(442. miejsce w grupie M–30), a Janusz Malczyk był 2603. 
(963. miejsce w grupie M–40). Wiślanie pokonali maraton 
w czasie 3:29.09 i 3:51.34.

• Stanisław Czyż zajął 301., a Michał Soska 473. miejsce w 
biegu „Bielska Dycha”, który odbył się 30 września w Biel-
sku–Białej. Nasi biegacze w kategorii M30–39 zajmowali 
odpowiednio 113. i 162. lokatę.

• Stu dwudziestu pięciu zawodników z dziewięciu szkół 
wzięło udział w trzeciej rundzie ósmej edycji Skoczowskich 
Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła się 3 paździer-
nika w Skoczowie. Wśród triumfatorów znalazł się Wiktor 
Adamiec ze Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik, który 
wygrał bieg na 300 m w kategorii chłopców z rocznika 2008 
i młodszych. Na podium stanęła również Karolina Kozok z 
SP5, która wywalczyła 3. miejsce w biegu na 60 m dziew-
cząt z rocznika 2006.

• 5 października w Szczyrku rozegrano ostatnie w tym sezo-
nie zawody letniej edycji Narodowego Programu Rozwoju 
Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza – LO-
TOS Cup”. W zawodach nieźle zaprezentowali się nasi za-
wodnicy. W najmłodszej grupie wiekowej (Junior E) trium-
fował Mateusz Wantulok, natomiast Miłosz Krzempek był 
2. w kategorii młodzików (Junior C).

• W dniach 6–7 października w Szczyrku skoczkowie narciar-
scy po raz ostatni w tym sezonie rywalizowali w zawodach 
letniej edycji Narodowego Programu Rozwoju Skoków Nar-
ciarskich „Szukamy Następców Mistrza – LOTOS Cup”. 
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zawodnicy WSS Wisła 
sześciokrotnie wskakiwali na najwyższy stopień podium. 

Z triumfów cieszyli się dwukrotnie Artur Kukuła (Senior) 
i Mikołaj Wantulok (Junior E), a po razie Szymon Jojko 
(Junior B) i Wiktor Szozda (Junior D). Ponadto na podium 
stawali: dwukrotnie Kacper Juroszek – 3. i 2. w kategorii 
Junior B, a po razie Szymon Jojko – 3. w kategorii Junior B, 
Miłosz Krzempek – 2. w kategorii Junior C, Wojciech Cie-
ślar – 3. w kategorii Junior D oraz Tymoteusz Cienciała – 3. 
w kategorii Junior E.

• Blisko siedem tysięcy uczestników stanęło na starcie biegu 
pod nazwą „Biegnij Warszawo”, który odbył się 7 paździer-
nika w stolicy naszego kraju. 6463. miejsce zajął Jarosław 
Poloczek (705. w grupie M–20), a 6481. lokatę wywalczyła 
Julia Piątkowska (530. w grupie K–20).

• 10 października w Cieszynie odbył się finał powiatowy 
Sztafetowych Biegów Przełajowych Szkół Ponadpodstawo-
wych. Dziewczęta z LO im. P. Stalmacha w Wiśle zajęły 4. 
miejsce, a ich koledzy ze szkolnej ławki uplasowali się na 8. 
pozycji.

• 13 października w Złotym Stoku odbyły się w ostatnie 
w tym sezonie zawody Pucharu Polski w Dogtrekkingu. 
Znakomicie podczas tej imprezy spisał się Jakub Glaj-
car z Wisły, który wespół z Vertim zajął 3. miejsce w 
rywalizacji mężczyzn na długim dystansie. Z kolei Irena 
Piotrowska z Larą na tym samym dystansie była 3. w 
gronie kobiet. W klasyfikacji końcowej Pucharu Polski 
najlepszy okazał się Jakub Glajcar. Gratulujemy!!!

SPORTOWY KALEJDOSKOP

• W dniach 13–14 października odbył się cykl ekstremalnych 
biegów górskich Łemkowyna Ultra Trail, podczas których 
zawodnicy rywalizowali na kilku dystansach od 30 do 150 
kilometrów. W biegu na dystansie 150 km o przewyższeniu 
5860 m, do mety dotarł Łukasz Adamik z Wisły, który zajął 
102. miejsce.
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• Czterdziestu zawodników stanęło na starcie Pucharu Stożka 
w zjeździe rowerowym. W zawodach, które rozegrano 14 
października najlepsi w swoich kategoriach okazali się Ka-
rolina Chrapek z Wisły (Kobiety), Konrad Porochnik z Kra-
kowa (Asy), Wojciech Adamczyk z Godziszki (Junior), Piotr 
Woszczyk z Pabianic (Enduro), Adrian Caputa z Lipowej 
(Full) oraz Michał Gracjasz z Choczni (Hardtail). Ponadto 
Marek Goryczka z Wisły zajął 4. miejsce w kategorii Asy. 

• Łukasz Mach z Wisły zajął 201. miejsce w XI Żorskim Bie-
gu Ulicznym, który rozegrano 14 października. W kategorii 
M–40 wiślanin zajął 56. lokatę.

• Niezły start zanotowali kolarze z Wisły w ostatnich w tym 
sezonie zawodach z cyklu Bike Atelier MTB Maraton, któ-
re odbyły się 14 października w Dąbrowie Górniczej. Na 
dystansie Pro (61 km / przewyższenie 699 m) 240. miejsce 
zajął Waldemar Chrapek. Z kolei na dystansie Hobby (31 
km / przewyższenie 174 m) 69. miejsce zajął Adam Pilch 
(14. w grupie M–40), 91. był Janusz Gomola (20. miejsce w 
grupie M–40), 121. Aleksandra Andrzejewska, która wśród 
kobiet była 5. a w swojej kategorii wiekowej stanęła na 2. 
stopniu podium, 249. był Michał Piskornik (64. miejsce w 
grupie M–40), natomiast 256. Mariusz Czyż (30. miejsce w 
grupie M–19).

• Karol Pinkas zajął 2. miejsce w ósmym turnieju Grand Prix 
Jaworzna w szachach. Pochodzący z Wisły szachista w ry-
walizacji rozegranej 19 października wygrał siedem poje-
dynków, a dwa przegrał.

• Mariusz Miśkiewicz z Mnicha wygrał Międzynarodowy 
Bieg Górski Orłowa Trail, który odbył się 20 października 
w Ustroniu. 4. miejsce zajął Piotr Andrzejewski z Wisły.

• Adam Cieślar wywalczył srebrny medal na Letnich Mi-
strzostwach Polski w kombinacji norweskiej, które ro-
zegrano 20 października w Zakopanem. Wychowanek 
WSS Wisła przegrał jedynie ze Szczepanem Kupcza-
kiem. 18. lokatę zajął Miłosz Krzempek z WSS Wisła.

• Piotr Śliwiński z Gliwic wygrał zawody kolarskie Hotel Po-
dium Uphill Stożek 2018, które odbyły się 20 października 
w Wiśle. 2. miejsce zajął Krzysztof Grudzień z Ustronia, 
a 3. Patryk Mitręga z Brennej. Wśród kobiet triumfowała 
Anna Kaczmarzyk z Istebnej. W poszczególnych grupach 
wiekowych najlepsi okazali się: Anna Kaczmarzyk, Mał-
gorzata Kustra–Kapol z Jastrzębia–Zdroju, Piotr Śliwiński, 
Patryk Mitręga, Krzysztof Grudzień, Jacek Piątek z Dębicy 
oraz Janusz Lewandowski z Koniakowa. W ramach impre-
zy rozegrano również pierwsze zawody Akademickich Mi-
strzostw Śląska w kolarstwie górskim. Tu najlepsi okazali 
się studenci Politechniki Śląskiej: Paula Stasiowska i Łu-
kasz Latusik.

• Dariusz Cieślar był 137., a Krzysztof Kempny 164. w Al-
pinSport Tatrzański Bieg Pod Górę 2018, który rozegrano 
21 października w Zakopanem. Wiślanie zajęli w swoich 
kategoriach wiekowych odpowiednio 10. (M–50) i 58. (M–
30) lokatę.

• 21 października w Częstochowie odbyły się czwarte i zara-
zem ostatnie zawody w kolarstwie górskim z cyklu Często-
chowskie MTB. W imprezie wziął udział Roman Wolski z 
Wisły, który był 16. na dystansie Hard.

• 23 października w Ćwiklicach odbył się finał rejonowy 
Sztafetowych Biegów Przełajowych w ramach Licealiady, 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Igrzysk Dzieci. Udanie w za-
wodach zaprezentowała się drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum, która triumfowała w 
rywalizacji w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

• 24 października w Strumieniu odbył się finał powiatowy 
Drużynowych Zawodów Szachowych w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej oraz Igrzysk Dzieci. W rywalizacji 
młodzieży (rocznik 2003–2005) reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej nr 1 zajęła 5. miejsce, natomiast w zmaganiach 
dzieci (rocznik 2006 i młodsi) drużyna z „Jedynki” uplaso-
wała się na 9. pozycji.

• 27 października w By-
strej odbył się 5. Bieg o 
Złotą Szyszkę (dystans 15 
km). W kategorii K–20 
miejsce na najniższym 
stopniu podium wywalczy-
ła Anna Barczuk z Wisły, 
która w klasyfikacji gene-
ralnej biegu była 122., a 
spośród wszystkich startu-
jących pań jako 18. minęła 
linię mety. W biegu starto-
wała także Anna Procner z 
Wisły, która zajęła w kate-
gorii K–30 miejsce numer 
29 (272. lokata w klasyfi-
kacji generalnej i 63. wśród 
kobiet).
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Lekkoatletyczne Czwartki  
w Skoczowie

Zakończyła się jesienna sesja VIII edycji Skoczowskich Czwart-
ków Lekkoatletycznych. W rywalizacji udział brała skromna, 4–
osobowa reprezentacja Wisły w składzie: Karolina Kozok, Martyna 
Gniewek i Wiktor Adamiec ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Jawornika 
oraz Michał Sobczyk z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 z Głę-
biec. W sumie w zawodach startowało ponad 140 uczniów z 9 szkół 
powiatu cieszyńskiego.

Po zakończeniu sesji jesiennej klasyfikację drużynową wygrała 
reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Stru-
mieniu 6631 pkt. Na 7. miejscu znalazła się drużyna z SP5 – 285 pkt., 
a na 9. ZSP1 – 29 pkt.

Wyniki indywidualne wiślańskich lekkoatletów, osiągane w po-
szczególnych rundach, przedstawiają się następująco:

I runda – 19.09.2018: Karolina Kozok (rocznik 2006) – 3. miej-
sce w biegu na 300 m, czas 56,76 s; Martyna Gniewek (rocznik 2008 i 
młodsi) – 3. miejsce w biegu na 300 m, czas 64,34 s; Wiktor Adamiec 
(rocznik 2008 i młodsi) – 1. miejsce w biegu na 1000 m, czas 4:05.75; 
Michał Sobczyk (rocznik 2008 i młodsi) – 26. miejsce w biegu na 
60 m, czas 13,84 s oraz 16. miejsce w skoku w dal, długość 2,16 m;

II runda – 26.09.2018: Karolina Kozok – 1. miejsce w biegu na 
60 m, czas 9,88 s; Martyna Gniewek – 3. miejsce w biegu na 300 m, 
czas 69,69 s; Wiktor Adamiec – 3. miejsce w skoku w dal, długość 
3,57 m; Michał Sobczyk – 31. miejsce w biegu na 60 m, czas 14,34 s, 
18. miejsce w skoku w dal, długość 2,11 m oraz 20. miejsce w rzucie 
piłeczką palantową, długość 8 m;

III runda – 03.10.2018: Karolina Kozok – 3. miejsce w biegu na 
60 m, czas 9,86 s; Martyna Gniewek – 1. miejsce w rzucie piłeczką 
palantową, długość 17,5 m; Wiktor Adamiec – 1. miejsce w biegu na 
300 m, czas 59,83 s; Michał Sobczyk – 17. miejsce w biegu na 60 m, 
czas 14,74 s oraz 14. miejsce w skoku w dal, długość 2,57 m.

Udział w zawodach zorganizował gminny koordynator ds. sportu 
szkolnego Jarosław Sobczyk i Integracyjna Sekcja Lekkoatletyki UKS 
Wisła.     Jarosław Sobczyk – gminny koordynator ds. sportu szkolnego

Szkolne przełaje
Na przełomie września i października odbyły się szkolne zawo-

dy dzieci i młodzieży z wiślańskich szkół w sztafetowych biegach 
przełajowych. W zawodach miejskich Igrzysk Dzieci (rocznik 2006 i 
młodsi), które odbyły się pod koniec września na Jonidle, w kategorii 
dziewcząt zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 z Centrum przed Ze-
społem Szkolno–Przedszkolnym nr 2 z Malinki, Szkołą Podstawową 
nr 2 z Czarnego i Szkołą Podstawową nr 5 z Jawornika. W kategorii 
chłopców wygrała drużyna SP 5 Jawornik przed SP 1 Centrum, ZSP 
2 Malinka i SP 2 Czarne.

Podczas zawodów powiatowych, które odbyły się 5 październi-
ka w Cieszynie w ramach Igrzysk Młodzieży (rocznik 2003–2005), 
bardzo dobrze zaprezentował się zespół dziewcząt z SP1 Centrum 
zwyciężając w swojej kategorii. Równie dobrze spisały się dziewczę-
ta młodsze z SP 1 Centrum w Igrzyskach Dzieci, zajmując trzecie 
miejsce. W kategorii chłopców starszych zespół z SP 1 Centrum zajął 
ósme miejsce. Zespół chłopców młodszych z SP 5 Jawornik biegnąc 
w mocno osłabionym składzie ukończył zawody na trzynsatej pozycji.

Jarosław Sobczyk – Koordynator ds. sportu szkolnego

Na początku października w Miejskiej Bibliotece Publicznej od-
były się Mistrzostwa Wisły w szachach w ramach Igrzysk Dzieci i 
Młodzieży. Zawody przeprowadzone zostały w systemie drużyno-
wym „każdy z każdym”, trzy rundy w meczu.                

W kategorii dzieci z rocznika 2006 i młodszych zwyciężyła 
Szkoła Podstawowa nr 1 z Centrum przed Zespołem Szkolno–Przed-

szkolnym nr 2 z Malinki i Szkołą Podstawową nr 5 z Jawornika. W 
kategorii młodzieży z roczników 2003–2005 również triumfowa-
li uczniowie SP1, drugie miejsce przypadło reprezentacji Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 1 z Głębiec, a 3. lokatę wywalczył ze-
spół ZSP2. Indywidualnie wśród dzieci 1. miejsce zajęli Igor Franek i 
Kacper Szatan z Jawornika (po 5 pkt.) a trzecie Jan Pilch i Tymoteusz 

Szalbót z Jawornika oraz Brunon Bujok z Malinki (wszy-
scy po 4 pkt.). W kategorii młodzieży zwyciężył Wojciech 
Maziec z Centrum (6 pkt.) przed Oliwierem Dychusem z 
Centrum i Joelem Kojmą z Głębiec (po 5 pkt.).

Z kolei 8 października na boisku przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Czarnem rozegrano szkolne Mistrzostwa 
Wisły w ramach Igrzysk Dzieci w piłce nożnej chłopców. 
W pierwszym półfinale spotkały się reprezentacje ZSP2 
w Malince i SP2 w Czarnem. Po wyrównanym pojedynku 
3:2 zwyciężyła drużyna SP2. W drugim półfinale zespół 

SP5 z Jawornika pokonał SP1 z Centrum 6:1. W meczu o brąz ekipa 
z Centrum pokonała ZSP2, natomiast złoty medal wywalczyli ucz-
niowie SP5, pokonując w finale 7:0 zespół SP2.

Jarosław Sobczyk – koordynator ds. sportu szkolnego 

Mistrzostwa Wisły w szachach i piłce nożnej
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PUCHAR ŚWIATA TUŻ, TUŻ
Już za tydzień najlepsi skoczkowie narciarscy na świecie przyja-

dą do Wisły, aby po raz drugi w historii na skoczni im. Adama Mały-
sza zainaugurować sezon startów w Pucharze Świata. Tradycyjnie już 
rywalizacja na wiślańskim obiekcie podzielona została na trzy dni. 

W piątek (16 listopada) o godzinie 18:00 rozegrane zostaną kwa-
lifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego. W sobotę (17 
listopada) czeka nas walka najlepszych skoczków narciarskich na 
świecie w zawodach drużynowych, które rozpoczną się o godzinie 
16:00. Natomiast w niedzielę (18 listopada) odbędą się zmagania in-
dywidualne, których początek zaplanowano na godzinę 15:00.

Przed rokiem podczas historycznej inauguracji na skoczni im. 
Adama Małysza w Wiśle–Malince w zawodach drużynowych trium-
fowali Norwegowie, a w konkursie indywidualnym pierwsze w karie-
rze zwycięstwo odniósł Japończyk Junshiro Kobayashi.

Program zawodów
16.11.2018, piątek
– 16:00 – trening oficjalny (2 serie)
– 18:00 – kwalifikacje
17.11.2018, sobota – konkurs drużynowy
– 15:00 – seria próbna
– 16:00 – pierwsza seria konkursowa, seria finałowa i ceremonia 

rozdania nagród
18.11.2018, niedziela – konkurs indywidualny
– 14:00 – seria próbna
– 15:00 – pierwsza seria konkursowa, seria finałowa, ceremonia 

rozdania nagród

Zawodom Pucharu Świata w Wiśle towarzyszyć będzie Strefa 
Kibica na placu Hoffa. Już w piątek po kwalifikacjach odbędzie się 
w niej ceremonia wręczenia numerów startowych najlepszym skocz-
kom serii kwalifikacyjnej. Szczegółowy program atrakcji w Strefie 
Kibica na plakacie obok.

(luki / materiały prasowe)

PIOTR ŻYŁA WICEMISTRZEM POLSKI!
27 października na Wielkiej Krokwi w Zakopanem (HS–140) ro-

zegrane zostały Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach narciarskich. 
Byliśmy świadkami wspaniałej walki o medale krajowego czempio-
natu i oglądaliśmy dalekie skoki w wykonaniu reprezentantów Polski. 

Na starcie zobaczyliśmy 37 reprezentantów Polski, którzy tym 
samym zakończyli długi sezon letni. Po złoto sięgnął Dawid Kubacki, 
który oddał dwa najlepsze skoki w konkursie. 28–latek w pierwszej 
serii uzyskał 135,5 metra, natomiast w rundzie finałowej wylądował 
jeszcze o metr dalej (nota 320,6 pkt.). Tytuł wicemistrza Polski wy-
walczył Piotr Żyła, który oddał skoki na odległość 133 oraz 136,5 
metra (nota 314,1 pkt.). Brązowym medalistą został Kamil Stoch, 
który w pierwszej serii wylądował na 130 metrze, natomiast w finale 
uzyskał 134,5 metra (nota 305,6 pkt.).

Pozostali zawodnicy WSS Wisła zajmowali następujące lokaty:  
8. Tomasz Pilch (126 i 130,5 m – nota 267,5 pkt.) i Aleksander Znisz-
czoł (125,5 i 133,5 m – nota 267,5 pkt.), 11. Paweł Wąsek (125,5 i 
126 m – nota 254,5 pkt.), 14. Kacper Juroszek (117 i 120,5 m – nota 
197,5 pkt.), 16. Arkadiusz Jojko (114 i 120,5 m – nota 192,6 pkt.), 20. 
Szymon Jojko (110 i 115 m – nota 174,0 pkt.), 26. Artur Kukuła (108 i 
112,5 m – nota 163,9 pkt.), 32. Bartosz Czyż (100 m – nota 65,6 pkt.), 
36. Miłosz Krzempek (81 m – nota 22,3 pkt.).           (luki/mat.prasowe)
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KALENDARIUM IMPREZ
10 listopada (sobota) – Chanson Paris – najpiękniejsze piosen-

ki Edith Piaf – Villa Rubinstein
10 listopada (sobota) – Górska Przygoda 2018 – Hotel Podium
10 listopada (sobota) – Czerniański Szpyrki – OSP Wisła 

Czarne
10–11 listopada (sobota–niedziela) – 3. Grand Prix Wetera-

nów w Tenisie Stołowym – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich 
Olimpijczyków

11 listopada (niedziela) – Narodowe Święto Niepodległości – 
Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny, ka-
plica pw. Świętej Jadwigi Śląskiej przy Rezydencji Prezydenta RP

15 listopada (czwartek) – „:Jaka potężna siła nami toczy…” 
– niepodległość z wiślańskiej perspektywy – Miejska Biblioteka 
Publiczna

16–18 listopada (piątek–niedziela) – Puchar Świata w sko-
kach narciarskich – Skocznia narciarska im. Adama Małysza

16–18 listopada (piątek–niedziela) – Strefa Kibica – Plac Hoffa
17 listopada (sobota) – Silesia Cup – Nadzieje Beskidzkie w 

skokach narciarskich – Kompleks skoczni w Wiśle Centrum
22 listopada (czwartek) – Koncert Jubileuszowy Filii Państwo-

wej Szkoły Muzycznej w Wiśle – Miejska Biblioteka Publiczna

23 listopada (piątek) – VIII Festiwal Piosenki Europejskiej 
– Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej Filia w Wiśle 
(Willa „Beskid”)

24 listopada (sobota) – Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza 
Miasta Wisła w rocznikach 2006–2007, 2010–2011, 2012–2013 – Sala 
gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

30 listopada (piątek) – Zabawa Andrzejkowa – DW Beskidy
30 listopada (piątek) – Andrzejki Szkolne ZSP1 – Willa Al-

pejska
1 grudnia (sobota) – Koncert „Beskidzie–Beskidzie” – Sala 

koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej Filia w Wiśle (Willa 
„Beskid”)

3 grudnia (poniedziałek) – XXVI Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski im. L. Krop – Muzeum Beskidzkie

8 grudnia (sobota) – „Halo! Halo! Mikołaju!” – zabawa dla 
całych rodzin – Plac Hoffa, Amfiteatr im. Stanisława Hadyny, Park 
Kopczyńskiego

8–9 grudnia (sobota–niedziela) – Turniej piłkarski o Puchar 
Burmistrza Miasta Wisła w rocznikach 2009–2010 – Sala gimna-
styczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

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

Zebrały sie Hana z Marenó…
– Co myślisz ło wyborach?
– Sóm nie wie. Dyć nó sie głosować nie dostało, a już nie 

powie ło wybiyraniu radnych.
– Jako? Dyć do powiatu i województwa sie wybiyrało!
– A kierego to zajimo? Nasze wiślański sprawy jesó ważne, a 

wyszyj niech se robió co chcó.
– Ja, jeny że przez takó polityke zaś nas łobrządzili w tele-

wizyji!
– Nie rządz! A za co?
– Nó, że jeden jeny chcioł być fojte, ale to ni ma taki dziwne, 

kansi już tak bywało, bo mało kiery mo rod ty wysoki stołki. 
Zresztó po dziedzinie prawili „spróguj czy wygrosz”. Ale że na 
radnych żodnych kandydatów nie było, to je dziwne. Dycki po 
dwóch, trzóch na jedno miyjsce mieli. Naroz wszyciutcy só tacy 
dobrzi?

– Nó, dwóch ze starej rady ponoć łodeszło, ale jakosi dwóch 
nowych sie przigłosiło i dość, pasowało! Zaś było patnost.

– Jo myśle, że każdy fojt by mioł być dwa razy, bo cóż łun 
poradzi za jedne sztyry roki? Zacznie cosi, a drugi biere chwołe, 
że zrobił!

– To mosz prowde, ale teroz fórt mómy jeny jednó słusznó 
partyje we gminie – „Wiślanie”. Sami młodzi, z historyje tego nie 
wiedzó, a zrobili to samo, co kiejsi było. Jak nie należysz do nas, 
to sie do władzy nie dostaniesz!

– To tak jakby sie nó roki wracały! Wszyciutko to już było za 
starej Polski.

– A dziwołeś sie kiery sie dostoł do powiatu i województwa?
– Ani ni.
– My, wiślanie, jednako mómy reszpekt dlo władzy, choćby 

i bywałej. Jak sie chcesz wyżyj dostać, to musisz nejprzód być 
Fojte abo chocioż twój tata!

– Teroz rozumie nareszcie, co to je ta dobro zmiana!
– Dyć żodnej ni ma?!
– Nó!

                                         Baby z grónia


