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Jabłonków i Wisła razem mogą więcej

fot. WCK

Spotkanie kończące wspólny projektu Wisły i Jabłonkowa
było okazją nie tylko do podsumowania kilkumiesięcznej współpracy, ale także zapewnień, że wspólne działania tych dwóch beskidzkich miejscowości będą kontynuowane.
25 października w Wiśle odbyło się podsumowanie projektu
„Jablunkov – Wisła – razem możemy więcej”. W sierpniu projekt
został zainaugurowany w Jabłonkowie, teraz podsumowanie odbyło się właśnie w Wiśle. Projekt rozpoczął się w lipcu i potrwał do
października. Całkowite wydatki projektu to prawie 34 tys. euro. Z
tego 19 tysięcy euro otrzymało Wiślańskie Centrum Kultury, a 14
tysięcy euro Jabłonkowskie Centrum Kultury i Informacji.
Projekt miał na celu propagowanie i rozwój istniejącej współpracy między partnerami oraz stworzenie i promowanie nowych

produktów. W czasie projektu w Wiśle odbyły się m.in. Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski, warsztaty rękodzielnictwa oraz
wystawa plenerowa. – Cieszę się, że mogliśmy taką współpracę
nawiązać. Projekt nie był łatwy, bo mieliśmy na niego niewiele
czasu, ale myślę, że już teraz możemy liczyć na więcej. Kiedy
pomiędzy miastami pojawia się przyjaźń, zawsze można liczyć na
więcej – mówiła Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury. – Dziękujemy za współpracę w ramach
projektu, tak jak już było powiedziane, jakiś etap partnerstwa jest
za nami, ale na pewno coś jest przed nami – dodała z kolei Gabriela Niedoba, dyrektor Jabłonkowskiego Centrum Kultury i Informacji JACKI.
– W zasadzie traktujemy was już jak domowników. Mam nadzieję, że będziemy mogli dalej współpracować. Widać jak wiele
na tej transgranicznej współpracy obie miejscowości mogą zyskać
– powiedział Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
– Projekt polegał na kilku wspólnych działaniach, przede wszystkim kulturalnych. Oprócz pleneru w Wiśle, otwarcia wystawy fotografii i warsztatów, odbył się m.in. Jabłkowy Dzień w Jabłonkowie
czy Europejski Tydzień Mobilności. Chcieliśmy promować zdrowy
styl życia, wszystko kręciło się wokół rowerów – tłumaczy Gabriela
Niedoba, dyrektor centrum JACKI. Jak mówi, już teraz zastanawia
się nad kolejnym etapem współpracy. – Wierzę, że są jeszcze pola
niezagospodarowane, w Wiśle bardzo prężnie działa grupa rowerowa, my też skupiamy się na promocji zdrowego stylu życia. W tych
projektach chodzi o to, żebyśmy się integrowali, żebyśmy mieli do
siebie bliżej. Pomysłów jest wiele, mamy nadzieję, że już wkrótce
pojawią się kolejne wspólne działania. Mamy co wspólnie tworzyć
– podsumowuje Gabriela Niedoba.

fot. WCK
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Projekt „Jablunkov – Wisła – společně dokážeme víc / Jablunkov –
Wisła–razemmożemywięcej”reg.č.CZ.11.4.120/0.0/16_010/0002003
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg
V–A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euroregionu
Śląsk Cieszyński. 				
(WCK)
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Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Z prac Rady Miasta Wisła
W październiku Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się
następującymi tematami:
– podsumowanie drugiego roku reformy szkolnictwa,
– stan realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019,
– przygotowanie do sezonu zimowego (wykorzystanie
wszelkich możliwości promocji miasta podczas imprez światowej rangi przy zaangażowaniu minimalnej wysokości środków
własnych),
– raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej,
– gospodarka miejskim zasobem mieszkaniowym, socjalnym
i komunalnym,
– zapoznanie z przedsiębiorcami wyłonionymi do odśnieżania, weryfikacja sprzętu,
– analiza wydatków związanych z organizacją imprez na terenie miasta Wisła,
– analiza kosztów związanych ze zmianą MPZP dla obszaru
„Wisła Skolnity”.
Sesja Rady Miasta odbyła się 30 października, a jej głównymi tematami były: podatki i opłaty lokalne na rok 2020, stan
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019, analiza stanu realizacji Programu kierunkowego rozwoju miasta w
dziedzinie turystyki i zagospodarowania przestrzennego na lata
2017–2020 „Wisła 20 drogowskazów” oraz przyjęcie informacji
o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Podczas sesji podjęto następujące uchwały:
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w podatku (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (7 „za”, 5 „wstrzymujących się”, 3 „przeciw”),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniająca budżet Miasta Wisła na rok 2019 (13 „za”, 1
„wstrzymujący się”, 1 „przeciw”),
– zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2019 (12 „za”, 3
„wstrzymujące się”),

– w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (15 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie określenia dworca autobusowego na terenie miasta Wisły, którego właścicielem jest Gmina Wisła i ustalenie zasad korzystania z dworca autobusowego (jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z dworca autobusowego na terenie miasta Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu nieruchomości lokalowej w budynku „Domu Zdrojowego” stanowiącego własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 10 lat (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w
trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w
trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (14 „za”, 1
„wstrzymujący się”),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła
w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat (jednogłośnie),
– sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Jana Śniegonia w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach
ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023
(jednogłośnie),
– w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Wiśle Centrum (jednogłośnie),
– w sprawie rozpatrzenie skargi z dnia 16 września 2019 roku
na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pawła Stalmacha w
Wiśle (14 „za”, 1 „brak głosu”),
– w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 22 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia większych środków na sterylizację i kastrację kotów bezdomnych i wolno żyjących (jednogłośnie).
Burmistrz Miasta Tomasz Bujok udzielał odpowiedzi na zgłoszone zapytania, a Radni przekazywali komunikaty i informacje.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

Dyżury Rady Miasta Wisła

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

Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch,
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.
Zapraszamy!
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Wyniki wyborów
do Parlamentu w Wiśle
13 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu RP. W
Wiśle frekwencja wyniosła 57,35%. Uprawnionych do głosowania
było 9325 osób, wydano 5348 kart do głosowania.
W naszym mieście w wyborach do Sejmu najwięcej głosów
oddano na Koalicję Obywatelską – 55,56% (2941 głosów). Drugi wynik osiągnął komitet Prawo i Sprawiedliwość – 18,31% (969
głosów). Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymał 11,37% głosów
(602), Polskie Stronnictwo Ludowe – 8,01% (424) a Konfederacja
Wolność i Niepodległość – 6,74% (357). Nie jest zaskoczeniem, że
najwięcej głosów spośród kandydatów otrzymał radny wojewódzki i
były burmistrz Wisły Andrzej Molin. Z kolei w wyborach do Senatu
najwięcej głosów otrzymał kandydat Koalicji Obywatelskiej Hubert
Maślanka – 3655 (69,87%).				
(luki)

Zmiana lokalizacji dworca
autobusowego
Od 1 października uległa zmianie lokalizacja dworca autobusowego, który funkcjonuje przy ul. 1 Maja – obok budynku dworca kolejowego. Za okresowe utrudnienia i uciążliwości wynikające z tego
faktu przepraszamy.			
(UM Wisła)

Pomoc KRUS dla
poszkodowanych rolników
Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane
wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,
przymrozków wiosennych lub powodzi. Program został ustanowiony
uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/
XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego rolnika zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionym programie w
formie:
– umorzenia w części lub w całości bieżących składek, których
termin płatności jeszcze nie upłynął (obejmuje składki począwszy od
IV kwartału 2019 r.),
– odroczenia terminu płatności składek,
– rozłożenia należności z tytułu składek na dogodne raty,
– zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności z tytułu
zadłużenia.
Wnioski poszkodowanych rolników umotywowane poniesionymi
stratami spowodowanymi w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz
nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź załatwiane są w trybie
uproszczonym (bez konieczności przeprowadzania własnego postępowania wyjaśniającego w trakcie wizytacji gospodarstwa), gdy szkody
potwierdzone protokołem odpowiedniej komisji powołanej przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat, spowodowały obniżenie dochodu powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
W przypadku, gdy szkody z powodu suszy, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi spowodowały obniżenie
dochodu do 30% pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.
Zainteresowanym innymi formami rządowej pomocy dla rolników polecamy komunikaty na stronie MriRW.
KRUS
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Od 10 października zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
obowiązują bardziej restrykcyjne normy informowania i alarmowania
o smogu. Odtąd alarm smogowy będzie ogłaszany przy przekroczeniu
średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m3 dla pyłu PM10, poziom informowania ustalono na 100 mikrogramów. Wartości te są dwa
razy niższe niż te określone w rozporządzeniu z 2012 roku, kiedy wynosiły odpowiednio 300 i 200 mikrogramów. Oznacza to też, że społeczeństwo będzie częściej informowane o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.
Jednym z zadań gminy po ogłoszeniu alarmu smogowego jest informowanie mieszkańców o jakości powietrza. W Wiśle stan powietrza
można sprawdzić na stronie www.powietrze.wisla.pl lub w zakładce „jakość powietrza” na stronie www.wisla.pl. Kolejnym zadaniem po ogłoszeniu alarmu jest intensywna kontrola instalacji spalania paliw stałych
pod kątem spalania odpadów oraz kontrola spalania odpadów roślinnych
na powierzchni ziemi. Zaleca się też ograniczenie stosowania kominków. Ponadto od 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązują uchwały dotyczące ochrony powietrza, oraz ograniczeń w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zakazane jest
spalanie węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna, trocin). Zmiany
dotyczą także kotłów do ogrzewania. Do 2021 roku musimy wymienić
kotły bezklasowe lub starsze niż 10–letnie, do 2023 roku kotły do 10 lat,
do 2025 roku wymieniamy kotły nie starsze niż 5–letnie. W przypadku
kotłów klasy 3 i 4 ich wymianę na kotły klasy 5 wydłużono do 2027 roku.
Z uwagi na charakter naszej turystycznej miejscowości zwracam się
do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie przepisów podjętej uchwały antysmogowej.
st. insp. Wojciech Pliszczyński

Koncert profilaktyczny
25 października w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle
Głębcach odbył się koncert profilaktyczny, którego głównym bohaterem
był Grzegorz Ornette Stępień – multiinstrumentalista i gitarzysta basowy. Spotkanie poświęcone było profilaktyce uzależnień.
Muzyk dzielił się z młodzieżą swoimi poglądami, przemyśleniami
na temat zagrożeń współczesnego świata, uzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy. W historie ze swojego życia wplatał
utwory muzyczne oraz wprowadzał zagadnienia profilaktyczne. Podczas
występu pan Grzegorz duży nacisk położył też na uczenie młodzieży estetyki muzycznej, wrażliwości oraz na polskość i dbałość o język polski.
Artysta w przystępny sposób, posługując się przykładami z życia
zwrócił uwagę młodzieży na niebezpieczeństwa związane z używaniem
alkoholu, narkotyków, dopalaczy, jak również nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Uwrażliwiał młodzież na to, że konsekwencje nieodpowiedzialnych czynów mogą ponosić przez całe życie. Opowiadając
historie konkretnych ludzi uświadomił młodzieży, że wszelkiego rodzaju
uzależnienia są drogą donikąd.
„Narkotyki niszczą. Najpiękniejsze utwory pisze się na trzeźwo. Po
używkach nie tworzy się przebojów. Narkotyki, alkohol to jest droga donikąd. Nałóg niszczy to, co dla człowieka najcenniejsze: rodzinę, pracę
i wartości duchowe” – oby właśnie te słowa muzyka stały się dewizą
naszej młodzieży.			
Hanna Pilch – Pedagog

Remont DW 941
– zimą bez utrudnień do Wisły
Jak poinformował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach utrudnienia w ruchu na przebudowywanej DW 941 w Wiśle, polegające na
ruchu wahadłowym potrwają do 20 listopada br. Tego dnia zostanie przywrócony ruch w obu kierunkach.
Ma to związek z planowanymi zawodami Pucharu Świata w skokach
narciarskich. W czasie zimy będą prowadzone prace nie wymagające ruchu wahadłowego, o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą. Ruch wahadłowy umożliwiający prowadzenia robót drogowych powróci wiosną,
z wyjątkiem czasu trwania Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Informacje na temat utrudnień drogowych w Wiśle na stronie
http://www.utrudnienia.wisla.pl/

„Tańcząca Jesień”

fot. WCK

26 października odbyła się zabawa dla dzieci pt. „Tańcząca Jesień”. W rolę Pani Jesieni, która poprowadziła zabawę, wcieliła się
Karolina Fojcik–Pustelnik. Dzieci, które przybyły na zabawę były
przebrane w stroje księżniczek, biedronki, misia czy ratownika.

Wszyscy bawili się wspólnie przy wesołych piosenkach. Każde z dzieci mogło zaprezentować swój talent i mieć pomalowaną
twarz lub rączkę w piękne jesienne wzory. Na koniec zabawy każdy z uczestników balu otrzymał pamiątkowy dyplom. Dodatkowymi
atrakcjami były balonowe zwierzątka oraz drobny poczęstunek. Rodzice oczekujący na dzieci mogli miło spędzić czas przy kawie oraz
antystresowych kolorowankach.
Organizatorem „Tańczącej Jesieni” było Wiślańskie Centrum
Kultury. Dziękujemy za wspólną zabawę! 		
(WCK)

Wiślańskie Centrum Kultury
prosi o wypełnienie
krótkiej ankiety
Powiedz, jakie imprezy podobały Ci się najbardziej, które powodują u Ciebie przyśpieszone bicie serca, a obok których przechodzisz
raczej obojętnie. Przy okazji zaproponuj, jaki artysta powinien w
przyszłym roku odwiedzić Wisłę. Wszystko to w krótkiej ankiecie
przygotowanej przez Wiślańskie Centrum Kultury.
Wiślańskie Centrum Kultury prosi mieszkańców i turystów o
wypełnienie prostej ankiety, która ma pomóc w tworzeniu programu
kulturalnego na kolejny sezon letni. Wypełnienie ankiety nie zajmuje dużo czasu, a dzięki niej pracownicy WCK będą wiedzieli, czym
powinni kierować się podczas prac nad kalendarzem imprez na 2020
rok, które właśnie trwają.
Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://www.survio.com/
survey/d/E4K6B2P6F7H9G5E9X
– Chcielibyśmy prosić Państwa o ocenę minionego sezonu letniego w Wiśle, przez pryzmat imprez organizowanych przez Wiślańskie Centrum Kultury. Będziemy wdzięczni za ocenę, która
posłuży nam podczas tworzenia programu na rok kolejny. Chcemy
poznać Państwa zdanie, żeby letnie imprezy i wydarzenia w następnych latach spełniały Państwa oczekiwania – tłumaczy we wstępie
do ankiety Katarzyna Czyż–Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego
Centrum Kultury.
Co ważne, w ankiecie znajdują się także pytania o to, jakie
gwiazdy powinny zostać zaproszone do Wisły w przyszłym roku.
– Zbierzemy propozycje i wybierzemy te, które pojawiają się najczęściej. To mieszkańcy oraz turyści będą mogli wybrać gwiazdę jednego z przyszłorocznych wydarzeń – zapowiada Katarzyna
Czyż–Kaźmierczak.
(WCK)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Wieści z biblioteki
Biblioteka poleca
Agnieszka Olszanowska, Wianek z dmuchawców, Wydawnictwo Prószyński i S–ka,
Warszawa 2019.
Mała miejscowość, wielkie dramaty, emocje, intrygi, miłość i zdrada…Wiejska saga o mieszkańcach gminy Gradów, w której biblioteka,
kościół i szkoła są arenami walki o wpływy i serca mieszkańców, a
okoliczne pola świadkami ich tajemnic i uczuć. Pierwszy tom opowiada o radościach, smutkach, niespełnionych nadziejach, rodzących się
lub gasnących uczuciach. Na pozór spokojne, zwyczajne, sielskie życie, które w rzeczywistości wcale nie jest takie, jakie się wydaje.
Paweł Kardasz, Safari. Zapiski przewodnika karawan, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2019.
Zwięzłe i bardzo ciekawe wspomnienia przewodnika karawan,
człowieka, który w Afryce spędził 25 lat. Jego osobiste obserwacje
dotyczące ludzi, ich zwyczajów, tradycji, podejścia do życia tworzą
prawdziwy i niezakłamany wizerunek kontynentu. Autor nie zachowuje chronologii, ale jak gawędziarz snuje kolejne niesamowite historie, przywołuje różne opowieści, np. jak można zgubić turystę w
wąwozie o pionowych ścianach i co robić, kiedy pośrodku bezdroża
skrzynia biegów odmówi współpracy. Dzięki tej napisanej niezwykle
plastycznym językiem książce możesz przeżyć afrykańską podróż,
nie ruszając się z domu. Polecamy!
Thierry Robberecht, O wilku, który wypadł z książki, Wydawnictwo ARTI, Ożarów Mazowiecki 2019.
Regał w pokoju Zoe jest tak wypełniony książkami, że kiedy
jedna z nich ląduje na podłodze nagle spomiędzy kartek wyskakuje
wilk. Nie jest to typowy antybohater, jak w znanych nam baśniach...
Nasz wilk jest mały i wystraszony, bo pokój jest ogromny, a spasły
kocur zerkający na niego wściekłym wzrokiem, od razu postanawia
go przegonić. Wilk w potrzasku wślizguje się w przeróżne książki,
jednak nie trafia na właściwą historię, a kot cały czas nie odpuszcza.
Kiedy wreszcie wskakuje do książki z płaczącą dziewczynką w czerwonym płaszczyku... Jak myślicie co się wydarzy? Zabawna, bogato
ilustrowana opowieść o poszukiwaniu własnego miejsca, o lękach
dziecięcych i o tym, że zawsze jest wyjście, nawet z najbardziej beznadziejnej sytuacji. Warto przeczytać!		
Oprac. MBP Wisła

Twórczość dziecięca
„Liście lecą z drzew...” to tytuł wystawy prac plastycznych o tematyce jesiennej, którą można oglądać w dziale dziecięco–młodzieżowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle.
Kolorowe obrazki wykonane różnorodną techniką przygotowali wychowankowie: Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 i 3 oraz z
Przedszkola „Stumilowy Las” i „Mali Odkrywcy”. Niektóre z prac
powstały w zaciszu domowym wraz z rodzicami, reszta zaś pod czujnym okiem wychowawców. Ekspozycja jest dostępna w godzinach
pracy biblioteki jeszcze do 13 listopada. Wstęp wolny.
Drodzy Rodzice, Dziadkowie jeśli Wasza pociecha zostanie w
przyszłości artystą, to nie możecie przegapić jej pierwszej wystawy.
Zapraszamy!				
Monika Śliwka
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Stare pocztówki
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zwraca się do wszystkich kolekcjonerów i posiadaczy starych pocztówek (zwłaszcza
sprzed 1939 roku) z prośbą o ich udostępnienie na wystawę. Ekspozycja zostanie przygotowana w 2020 roku i ma na celu zobrazowanie zmian, jakie zaszły w Wiśle w pierwszej połowie XX wieku.
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na modernistyczną architekturę lat międzywojennych, którą biblioteka pragnie udokumentować.
Wszystkie udostępnione materiały zostaną po wystawie zwrócone
ich właścicielom. Zapraszamy do współpracy! 		
MBP

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia
zaprasza na koncert pt.

„Świat w obłokach”.
Koncert złożony jest z piosenek Marka Grechuty,
Agnieszki Osieckiej i Jacka Kaczmarskiego.
Występują:
Barbara Lubos – aktorka Teatru Śląskiego
w Katowicach
Adam Snopek – pianista i aranżer Teatru Śląskiego
w Katowicach
Czwartek, 14 listopada godz. 16.00, sala główna biblioteki, Dom Zdrojowy, pl. B. Hoffa 3
WSTĘP WOLNY!

Konferencja na stulecie

fot. MBP w Wiśle

W dniach 2–3 października w Cieszynie i w Wiśle odbyła się
ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin
Stanisława Hadyny. Obradom towarzyszyły wydarzenia kulturalne: projekcja filmu, koncert i dwie wystawy. Postać założyciela
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” ukazała się w nowej, mało znanej
dotąd odsłonie.

– etnomuzykolog Uniwersytetu Śląskiego), który nie stronił też od
filozofii, etyki i religii (dr hab. prof. Akademii Górniczo–Hutniczej Izabela Trzcińska). Dzięki swym szerokim zainteresowaniom
Stanisław Hadyna spotykał na drodze życia niezwykłych ludzi,
twórców nauki i kultury (dr Renata Czyż), sam tworzył wybitne
dzieła muzyczne i literackie, ale do dziś nie ma podstawowej bibliografii jego prac. Są jednak same dzieła, które po zakończeniu
obrad można było usłyszeć podczas koncertu.
Koncert kameralny w wykonaniu artystów związanych z Uniwersytetem Śląskim składał się z utworów autorstwa kompozytorów Śląska Cieszyńskiego: Władysława Macury, Józefa Podoli,
Jana Sztwiertni i Stanisława Hadyny. Główną postacią był oczywiście Stanisław Hadyna, którego poruszające mazurki i preludia
oraz „Pieśń bez słów na skrzypce i fortepian” z odnalezionego
rękopisu zostały po raz pierwszy wykonane publicznie. Utwory
te, napisane w 1946 roku, autor zadedykował ukochanej żonie.
Na scenie wystąpili: Sabina Olbrich–Szafraniec – sopran, Adam
Wagner – skrzypce oraz Agnieszka Kopińska – fortepian. Koncert
prowadziła Grażyna Durlow.

fot. MBP w Wiśle

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został twórczości
muzycznej Stanisława Hadyny, zwłaszcza inspirowanej śląskim
folklorem. Obrady toczyły się w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w sali kameralnej im. Jana Sztwiertni.
Referaty wygłosili prof. Daniel Kadłubiec z Zaolzia, prof. Jolanta Szulakowska–Kulawik z Akademii Muzycznej w Katowicach,
dr Karolina Banach z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, dr Danuta Zoń–Ciuk z Instytutu Muzyki Uniwersytetu Śląskiego, prof.
Akademii Muzycznej Elżbieta Grodzka–Łopuszyńska oraz prof.
Uniwersytetu Śląskiego Hubert Miśka. Na zakończenie części
merytorycznej konferencji odbyła się projekcja filmu „Młodość
Chopina”, nakręconego w 1952 roku przez Telewizję Polską. Scenariusz powstał m.in. w oparciu o nagrodzoną pracę Stanisława

fot. MBP w Wiśle

Konferencji, której organizatorami byli cieszyński Instytut
Muzyki Uniwersytetu Śląskiego oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle, towarzyszyły dwie wystawy.
Plenerowa, prezentowana na Placu Hoffa w Wiśle, którą przygotowało miasto we współpracy z zespołem „Śląsk” oraz czasowa ekspozycja wykonana przez Kongres Polaków w Republice
Czeskiej. Konferencję i towarzyszące jej prezentacje kulturalne
wsparło finansowo miasto Wisła, w którym odbywa się szereg
wydarzeń Roku Hadynowskiego i od którego Stanisław Hadyna
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela.
Renata Czyż

fot. MBP w Wiśle

Hadyny pt. „Niezatarte ślady”. Dwugodzinny obraz w reżyserii
Aleksandra Forda, mimo wpływu epoki socrealizmu, w której
powstał, do dziś wywiera duże wrażenie na widzach i warto mu
poświęcić swój czas.
W drugim dniu obrad, które toczyły się w sali głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle, prelegenci omawiali źródła i materiały do biografii Stanisława Hadyny
(Danuta Szczypka z Wisły), pozostawione przez niego rękopisy
nutowe i literackie (Sylwia Richter i dr Zygmunt Magiera z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”), analizowali jego prozę i dramaty (dr
Łucja Dawid, dr Xymena Borowiak, prof. Włodzimierz Szturc).
Nie zabrakło kultury ludowej, gdyż folklor beskidzki był niewątpliwie główną inspiracją Profesora (dr hab. Magdalena Szyndler
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Mali artyści w bibliotece

Kolorowy świat Andrzeja (Ondrasza)
inspirowany grafikami Istvána (Stefana) Patai
prezentującą malarstwo Andrzeja Piechockiego
z Ustronia („Brzimy”).
Ekspozycja czynna od 15 listopada do 31 grudnia
2019 roku.

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

17 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle zawitały dzieci z Przedszkola nr 3 w Nowej Osadzie. Najmłodsi zwiedzili
bibliotekę, poznali zasady wypożyczeń i zobaczyli swoje prace plastyczne, które ozdabiały wnętrze wypożyczalni dziecięco–młodzieżowej. Nie obyło się też bez czytania i prezentacji księgozbioru w
kąciku malucha.
Dziękujemy za miłe odwiedziny i zapraszamy do wypożyczania
upatrzonych w trakcie wizyty książeczek.
Monika Śliwka

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle
serdecznie zaprasza na wystawę pt.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia
w Wiśle zaprasza na projekcję filmu

„W pogoni za wiosną.
Filmowy portret Stanisława Hadyny”

„Znajdźmy wspólny język” – to hasło tegorocznej Nocy Bibliotek, do której dołączyła również Miejska Biblioteka Publiczna
w Wiśle. 4 października po południu najmłodsi czytelnicy wraz z
rodzicami zostali zaproszeni na pełnometrażowy film powstały na
podstawie komiksu o tym samym tytule – „Ptyś i Bill”.
Zanim jednak rozpoczął się seans, czytające na co dzień swoim dzieciom mamy, zaprezentowały słuchaczom wiersz Joanny
Mueller pt. „Wierszowiązałki”, który nawiązując do tegorocznego
hasła akcji podkreślał wagę czytania we wzmacnianiu rodzinnych
relacji. Czytelnikom do gustu przypadł szczególnie następujący
fragment: „…wiersz to zakątek, gdzie czas przez palce wolniej
przecieka, a człowiek siada bliżej człowieka, i nawet jeśli są pogniewani, to tu się wiążą słów węzełkami…”. Na zakończenie
wszyscy zostali obdarowani czytelniczymi rebusami, kolorowankami i labiryntami oraz nalepkami z logo akcji.
Organizatorem Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek była Fundacja
Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

dnia 21 listopada (czwartek) o godz. 16.00.
Wprowadzenie do filmu: Renata Czyż

Noc Bibliotek
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Modernizm w Beskidach
Na spotkaniu grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 1 października poruszony został kontrowersyjny temat „Modernizm w wiślańskiej architekturze – wartość
czy zgrzyt w beskidzkim krajobrazie?”. Debatowano nad tym czy
stylowy import się przyjął i zadomowił w górach, czy razi w zielonym i swojskim krajobrazie. Zdania były podzielone, ale większość
uczestników broniła międzywojennej architektury, która na stałe wpisała się w wiślański krajobraz.
Klimat wokół architektury modernistycznej się zmienia i coraz
więcej osób dostrzega jej piękno, choć zastrzeżenia co do praktyczności pewnych rozwiązań, np. płaskich dachów, zwłaszcza w górskich i
zimowych warunkach, nadal pozostają aktualne. Podobnie jak stare,
drewniane chaty góralskie, tak i modernistyczne wille należy ratować

fot. MBP w Wiśle

WYSTAWY:

przed bezmyślną przebudową lub zaniedbaniem i popadaniem w ruinę. Mimo zastrzeżeń są one wartością w krajobrazie Wisły, dziś już
oczywistym dla większej części mieszkańców. Funkcjonalne, jasne i
przestronne są jednak trudne do utrzymania i ogrzania, stąd kłopoty
ich właścicieli, m.in. Prezydenta RP w Zamku.
W dyskusji nie zabrakło krytyki pod adresem współczesnej zabudowy Wisły i tendencji do „apartamentyzacji” gór. Zapychanie krajobrazu ogromnymi inwestycjami nie tylko w dolinach, ale także na stokach i szczytach, hotelami i apartamentowcami, spotyka się już dziś z
żywą reakcją mieszkańców. Reagują oni także na przesyt w krajobrazie
anten i masztów oraz wszechobecnych reklam. Wniosek: trzeba chronić krajobraz, a nie niszczyć go nieprzemyślanymi projektami. (drc)

ZDJĘCIA MARKA KRAKOWSKIEGO
W GALERYJCE WCK

fot. WCK

4 października w galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się wernisaż wystawy zdjęć, które wykonał Marek Krakowski.
„Góra, łunochód, człowiek i pies” to efekt pasji fotografa oraz jego
ciepłych uczuć skierowanych w kierunku otoczenia, spotkanych na
swojej drodze ludzi i oczywiście swojego psa.
Sporo zdjęć przedstawia też łunochody, czyli robione „chałupniczo” traktory, popularne na naszym terenie. O nich będzie mówił film
dokumentalny Marka Krakowskiego, którego pierwsze ujęcia mogli
podziwiać zgromadzeni na wernisażu goście. Entuzjazm i energia
Marka zaraziły naszych gości. Wystawę można było oglądać do 5
listopada.						
(WCK)

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego (budynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa budownictwa drewnianego. Wystawa czasowa „40
LAT BRZIMÓW” (do 30 listopada).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.:
33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców
Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: Alina Giza „World” – wystawa fotografii (finisaż 7 grudnia o godz. 16.00). Dom Zdrojowy – czekoladowa
figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy stałe Jana Żyrka, Kornela Wilczka, Krystiana Wodnioka i Moniki Ślósarczyk. Wystawy czasowe: Barbara Kasza „Barwy Lata”, Anwar Belaaroui „Afrykańskie królowe”.
Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”, ul.
Ochorowicza 6, czynne w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela),
tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała (m.in.: Salvador Dali, Tomasz
Sętowski, Zdzisław Beksiński i wielu innych).
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a
(willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13
53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich 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 4A, czynne w
lipcu i sierpniu codziennie w godz. 10.00–16.00, w maju, czerwcu i
wrześniu w soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa
poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.
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fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Za nami dwa miesiące nauki w roku szkolnym 2019/2020. Czas
ten w Szkole Podstawowej nr 1 im. Pawła Stalmacha w Wiśle upłynął
pod znakiem wielu imprez szkolnych, wydarzeń kulturalnych oraz
zawodów sportowych.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbyło się 2 września, stanowiło swoiste preludium do bardzo uroczystego powitania
pierwszoklasistów w naszej placówce. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 42 uczniów klas pierwszych, którzy wspaniale zaprezentowali się podczas pasowania na ucznia (14 października). Dzień
ten pozostanie w pamięci nie tylko „pierwszaków” i ich rodziców, ale
również pozostałych uczniów, a także nauczycieli, gdyż był to również Dzień Edukacji Narodowej. Towarzyszyło mu mnóstwo atrakcji.
Najpierw, w ramach Dnia Ratownictwa, policjant, ratownik GOPR i
ratownik medyczny przybliżyli uczniom tajniki pierwszej pomocy i ratowania życia ludzkiego. Uczniowie mogli wykonać opatrunki, poćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przypomnieć
sobie, jaki ekwipunek należy zabrać w góry. Bardzo dziękujemy tutaj
wszystkim służbom, które zaangażowały się w nasze działania.

Po bardzo ciekawych warsztatach, przeszliśmy do amfiteatru,
gdzie mogliśmy podziwiać niesamowity występ młodych, ukraińskich artystów – tancerzy. Na zakończenie Dnia Edukacji Narodowej,
samorząd szkolny przygotował dla nauczycieli małą niespodziankę w
sali gimnastycznej, gdzie w czasie gali zostały wręczone specjalne
wyróżnienia „Pawełki 2019”. Kategorie były różnorodne np. „Tylko
spotęgowany humor bez wyciągania pierwiastków może mnie uratować na lekcjach z sinusem i cotangensem” lub „Tworzymy historię
na szlakach”. Laureaci–nauczyciele wydawali się być rozbawieni i
zadowoleni a galę brawurowo poprowadzili: Lila Arsenicz, Nadia
Cieślar i Oliwer Strycki.
Oficjalne uroczystości nie wyczerpują jednak ogromu działań,
którymi mogą pochwalić się uczniowie i nauczyciele naszej szkoły.
W końcówce września uczniowie mogli przypomnieć sobie zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze podczas warsztatów w ramach prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. W trakcie
imprezy przeprowadzono symulację wypadku drogowego i przedstawiono zasady wzywania pomocy. Prawidłowe działanie na bieżąco
omawiane było przez obecnych na miejscu funkcjonariuszy policji
oraz dowódców pozostałych służb. Pokazano także działania strażaków OSP Wisła podczas wydobywania zakleszczonych osób z rozbitego samochodu, a także przyjazd i akcję ratunkową karetki pogotowia wraz z zespołem ratunkowym.
Kolejnym ważnym momentem w tych dwóch początkowych
miesiącach nauki było konstytuowanie się władz samorządowych
szkoły. Jak co roku wybory do szkolnego samorządu wzbudziły wiele
emocji, a kandydaci zabiegali o głosy wyborców przede wszystkim
podczas oficjalnej prezentacji 26 września. Pod czujnym okiem Ewy
Śmiałkowskiej 27 września odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Frekwencja wyniosła ok. 85%. Po zliczeniu głosów okazało
się, że pracami samorządu kierować będzie Gustaw Molin, z którym
współpracować będą: Ola Soszka, Natalia Kobielusz i Olek Kawulok
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(wszyscy z klas VI). Jeżeli będą potrafili wykonać choć 70% swoich
zamierzeń reklamowanych w kampanii wyborczej, będzie się działo.
Życzymy kreatywności i wytrwałości!
W ramach urozmaicenia pracy dydaktycznej z uczniem, drugoklasiści z naszej placówki pod opieką Małgorzaty Gojniczek, wybrali
się 26 września do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle, gdzie
mieli okazję uczestniczyć w Dniu Głośnego Czytania i spotkać się
z lektorką Malwiną Kożurno. Pani Malwina wręczyła nagrody dla
najlepszych czytelników bibliotek szkolnych, wśród, których znaleźli
się uczniowie naszej szkoły: Kamil Domogała, Klaudia Żyła z klasy
VII i Dawid Szalbót z klasy II a.
Innym ciekawym pomysłem wykazała się klasa V b wraz z wychowawczynią Ewą Śmiałkowską, organizując w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Legendarną Noc w Bibliotece”. Noc ta była pełna atrakcji. Najpierw uczniowie czytali legendy,
potem rysowali z nich postacie, odbył się także pokaz „legendowej”
mody oraz przedstawiono scenki z treściami legend w nowych odsłonach. Ponadto uczestnicy chwalili się tanecznymi umiejętnościami i
świetnie się bawili podczas gier integracyjnych.
Również w ramach powyższego programu, 18 października chętni uczniowie klas VII–VIII pod opieką Joanny Leszczyńskiej wzięli
udział w warsztatach asamblażu w Wiślańskim Centrum Kultury.
Warsztaty były częścią realizacji projektu w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3, dlatego uczniowie
dostali temat związany z czytelnictwem: „Jesienna opowieść”. Młodzież wykazała się niezwykłą kreatywnością i wyobraźnią, a efekty ich twórczych działań można oglądać na wystawie w holu Domu
Zdrojowego.
Imprezy w naszej szkole nie skupiają się tylko wokół nauk humanistycznych. W ramach dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje w naukach ścisłych, 4 października obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa
akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie,
iż jej znajomość jest niezbędna w życiu codziennym. W tym dniu
zostały przeprowadzone testy, do których przystąpiło 170 uczniów.
Tytuły „Eksperta Tabliczki Mnożenia” zdobyło 83 z nich. Obchody
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele
pozytywnych emocji i pobudziły chęć zdrowej rywalizacji, gdyż podczas wydarzenia nie zabrakło gier i zabaw. Gratulujemy mistrzom,
dziękujemy wszystkim uczestnikom.

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Wieści z „Jedynki”

W ostatni weekend września oraz w pierwszy weekend października grupa uczniów z klas II–V, zainteresowana tematyką robotyki
i programowania, brała udział w warsztatach z programowania robotów i bezpieczeństwa w Internecie. Zajęcia zorganizowane przez
dyrektor Gabrielę Polok–Otawa, toczyły się w ramach programu
„Projektor”, do którego nasza szkoła przystąpiła w bieżącym roku
szkolnym. Uczniowie zaznajomili się z budową robotów z programowalnymi klockami Lego, programowali roboty: Dot, Dash i Panda,
zostali uwrażliwieni na zachowanie bezpieczeństwa w sieci, a także
mogli „wydrukować” różne figury geometryczne z wykorzystaniem
długopisu 3D.
Po tak intensywnych działaniach na arenie naukowej naszym
podopiecznym należy się zasłużona przerwa. Tu również samorząd

nione podczas uroczystej gali, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, podczas której dyrektor Gabriela Polok– Otawa
wraz z reprezentantką nauczycieli WF Aleksandrą Nosowicz odebrały nagrody za wysokie wyniki sportowe „Jedynki”.
Nasi uczniowie oraz trenerzy nie spoczywają na laurach, a kolejny rok szkolny jest kolejnym sezonem zmagań sportowych. Już końcem września reprezentanci z klas IV–VI oraz VII–VIII pod opieką
Aleksandry Nosowicz wzięli udział w Mistrzostwach Wisły w sztafetowych biegach przełajowych. Zawodnicy z SP1 nie sprawili zawodu i zwyciężyli we wszystkich kategoriach, uzyskując czterokrotne
Mistrzostwo Wisły i awansując do finałów biegów powiatowych.
Drużyna dziewcząt 2005/2006 wystąpiła w składzie: Joanna Hanik,
Elżbieta Podżorska, Klaudia Żyła, Nadia Cieślar, Lilianna Arsenicz,
Emilia Raszka; drużyna chłopców 2005/2006: Janek Pawlak, Kamil
Domogała, Marek Juroszek, Łukasz Mikler, Piotr Szturc, Piotr Palka;
drużyna dziewcząt 2007 i młodsze: Sara Hołomek, Karolina Bujok,
Aleksandra Soszka, Anna Mikler, Emilia Brodacka, Joanna Mołodyńska; drużyny chłopców 2007 i młodsi: Sławomir Kędzior, Kacper
Lazar, Jakub Pilch, Bartosz Cieślar, Szymon Szturc, Stanisław Boś.
Kolejnymi zawodami były rozgrywane 16 października Mistrzostwa Wisły w mini piłce nożnej chłopców z rocznika 2007 i
młodszych. Turniej odbył się na „Orliku”. Nasza reprezentacja zajęła 2. miejsce, grając w składzie: Oskar Florczak, Bartosz Cieślar,
Wojciech Sikora, Ksawery Lazar, Kacper Lazar, Jakub Pilch, Stanisław Boś, Szymon Szturc. Jednak większe powody do radości mieli
uczestnicy turnieju piłkarskiego rozegranego dwa dni później o Mistrzostwo Wisły młodzieży. Reprezentacja chłopców SP1 pod opieką
Marcina Kotowicza zwyciężyła i wywalczyła tytuł Mistrza Wisły,
który uprawnia drużynę do udziału w następnej rundzie rozgrywek o
awans do finału powiatowego.
Już listopad, a wraz z nim czas zadumy i refleksji. W szkolnych
murach rozpoczną się także pierwsze etapy wojewódzkich konkursów przedmiotowych, a na uczniów czekają kolejne imprezy i ciekawe wydarzenia przygotowane przez nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 1 w Wiśle. Do zobaczenia za miesiąc.
Marcin Kotowicz

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

uczniowski wykazał się dużym zaangażowaniem organizując pod
opieką Ewy Śmiałkowskiej „Muzyczny piątek”. Była to już druga
jego odsłona i tym razem inicjatywa należała do klasy V b. Uczniowie wybrali muzykę do zespołowego tańca i można sobie wyobrazić, co działo się na korytarzu II piętra. To było taneczne szaleństwo.
Innym przerywnikiem w działaniach dydaktycznych szkoły, było
zorganizowanie budowy miniatury kościoła ewangelickiego w Wiśle
Centrum z klocków Lego. Trudnym zadaniem zajęli się uczniowie
klasy III i IV. Wykorzystując ogromną ilość klocków wybudowali
bardzo podobną do oryginału budowlę.
Praca dydaktyczna z uczniem w naszej szkole nie ogranicza się
tylko do przekazywania wiedzy w obrębie jej murów. Świadczą o
tym najlepiej wycieczki edukacyjne organizowane przez nauczycieli. Jedną z takich wycieczek był wyjazd 16 uczniów z klas VIII do
Katowic (25 września), zorganizowany przez Justynę Szołtys i Justynę Wawrzacz. Uczniowie udali się na Wydział Matematyki, Fizyki
i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, na wykłady połączone z pokazami doświadczeń pt.: „Osobliwości Świata Fizyki”. Natomiast grupa
czwartoklasistów pod opieką dyrektor Gabrieli Polok–Otawy wybrała się 24 października na popołudniowe „Warsztaty z ciekawą matematyką” do Bielska–Białej. Uczniowie rozwiązali szereg zadań w
„pokoju zagadek”. Pomimo intensywności zajęć, w drodze powrotnej
mieli jeszcze siły, żeby śpiewać i już są chętni do następnych „naukowych” wyjazdów. Z kolei o tym, że w górach na dobre zagościła
już jesień mogła się przekonać grupa uczniów wraz z opiekunkami
Anitą Binek i Edytą Kostką, wędrując w jedną z październikowych
sobót po szlakach Beskidu Śląskiego. Celem wędrówki był Przysłop
pod Baranią Górą, bowiem tam znajdowała się meta Rajdu Górskiego

,,Pożegnanie sezonu”. Impreza tradycyjnie była organizowana przez
PTTK Oddział Cieszyn. Natomiast 11 października uczniowie klasy
III wzięli udział w grze terenowej na trasie Jawornik–Skolnity–Wisła
Centrum. Zadania, które dzieci rozwiązywały, sprawdzały znajomość
treści lektury „Dzieci z Bullerbyn” i znajomość lokalnej przyrody i
otoczenia. Gra zakończyła się w posiadłości Państwa Pik grillem i
zabawami oraz poszukiwaniem skarbu – „skrzyni mędrców”, według
misternie sporządzonej mapy.
Z górskich szlaków wróćmy jednak z powrotem do naszej szkoły, ponieważ wystartowały także pierwsze konkursy przedmiotowe.
„Europejski Dzień Języków”, zorganizowany przez Aleksandrę Barbuletis–Bolek i Joannę Magierę–Andrzejczak, pozwolił uczniom nie
tylko na wzbogacenie wiedzy z zakresu słownictwa, ale także na poznanie kultur krajów europejskich, którą to wiedzę sprawdzili podczas quizu językowego.
Początek nowego roku szkolnego oznacza także wznowienie rywalizacji sportowej szkół w ramach Polskiego Szkolnego Związku
Sportowego. W ubiegłorocznej edycji nasi sportowcy zaprezentowali
się wyśmienicie, a wywalczone przez nich wyniki pozwoliły na zajęcie bardzo wysokich miejsc w rywalizacji młodzieży (klasy VII i
VIII) oraz dzieci (klasy VI i młodsze). W pierwszej kategorii nasza
szkoła była w powiecie cieszyńskim bezkonkurencyjna i zajęła kolejny raz 1. miejsce. Młodsi reprezentanci naszej szkoły byli niewiele
gorsi, ponieważ uplasowali się na 2. miejscu, zajmując tak wysokie
miejsce po raz pierwszy w historii szkoły. Sukcesy te zostały doce-
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W trakcie uroczystości z okazji
Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się 17 października, nagrodę starosty cieszyńskiego
otrzymały dwie nauczycielki Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła
Stalmacha w Wiśle. Dyrektor Joanna
Sobczyk i Krystyna Cieślar zostały
docenione za wyróżniającą i pełną
poświęcenia pracę na rzecz szkoły i
młodzieży. Serdecznie dziękujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
Elżbieta Śliwka

Wiślańscy licealiści dla nauczycieli powiatu
17 października z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, w cieszyńskim Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystość,
którą uświetnił występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. P.
Stalmacha w Wiśle.
Młodzież pod kierunkiem Elżbiety Śliwki, przygotowała scenkę
gwarową pt. „Szkoła – ostatnio deska ratunku”. Dialogom towarzyszył śpiew chóru szkolnego, przy akompaniamencie instrumentów
smyczkowych. Za poświęcenie i wspaniałą ucztę dla ducha serdecznie dziękujemy wszystkim aktorom i chórzystom! Elżbieta Śliwka

fot. LO im. P. Stalmacha

fot. LO im. P. Stalmacha

Od 24 do 27 września w Akademii Techniczno–Humanistycznej
trwały Dni Otwarte ATH, w których udział wzięli drugoklasiści Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wiśle. Organizatorzy
zaproponowali ponad 20 ścieżek dydaktycznych, które równolegle
odbywały się w salach wykładowych i laboratoriach Akademii.
W ofercie naukowej poszczególnych bloków znalazły się zajęcia przygotowane przez wszystkie wydziały Akademii Techniczno–
Humanistycznej. Zakres tematyczny był zatem bardzo różnorodny
– począwszy od zagadnień inżynieryjno–technicznych, poprzez
wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania i humanistyki, aż po tematy z zakresu nauk o zdrowiu. Dodatkowo, uczestnicy Dni Otwartych zobaczyli wystawę techniczną, na której zaprezentowane
zostały zabytkowe i nowoczesne pojazdy. Dla uczniów przygotowano także spektakl w wykonaniu Koła Teatralnego oraz prezentację akcji społecznej zorganizowanej przez ATH – Klapki dla Gambii. Podczas Dni Otwartych uczniowie mogli przekonać się, jak
wygląda studiowanie w tej uczelni publicznej. Spotkanie z nauką
na pewno zaowocowało pogłębieniem wiedzy i odkryciem nowych
zainteresowań przez naszą młodzież.		
Elżbieta Śliwka

Nauczycielki „Stalmacha” nagrodzone!

fot. LO im. P. Stalmacha

Współpraca wiślańskiego
Liceum z ATH

Wiślańscy licealiści w Niemczech

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wiśle, Julia Haratyk i Łukasz Cieślar, zdobyli 2. miejsce w ósmej edycji
olimpiady „4 minuty, które decydują o życiu”, mającej swój finał 8
października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Do konkursu zgłosiło się 16 drużyn szkolnych, łącznie 32 uczniów. Nad przebiegiem zadań konkursowych, tak praktycznych, jak i
teoretycznych, czuwało profesjonalne jury w składzie: przedstawiciele Firmy Medres S.C. z Zabrza i Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego. Pierwszym etapem programu było pisanie testu, składającego
się z 20 pytań. Następnie uczniowie w drużynach, według wylosowanej kolejności, wykonywali zadania praktyczne. Do końcowej rywalizacji, w postaci zadań z resuscytacji na fantomach, stanęły trzy najlepsze drużyny. Wyróżniony został nasz uczeń Łukasz Cieślar, który
w części pisemnej jako jedyny uczestnik uzyskał maksymalną liczbę
punktów. Gratulujemy!			
Elżbieta Śliwka

fot. LO im. P. Stalmacha

fot. LO im. P. Stalmacha

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha uczestniczyli w kolejnym spotkaniu projektowym „Health, environment
and live” w ramach programu Erasmus+. Tym razem odbyło się ono
w niemieckiej Norymberdze.
W dniach 23–27 września Marta, Karolina, Kamila i Grzegorz oraz nauczycielki Krystyna Cieślar i Monika Czyż aktywnie
uczestniczyli w działaniach projektowych. Przedstawili wykonane
prezentacje oraz wyniki ankiety dla nauczycieli, dotyczące ochrony środowiska. Uczniowie brali udział w warsztatach tworzenia
krótkich filmików oraz robienia mydła z ekologicznych surowców.
Zwiedzili Norymbergę oraz wzięli udział w wycieczce do Szwajcarii Frankońskiej. Wraz z młodzieżą z Włoch, Słowacji, Węgier i
Niemiec zbierali śmieci w miejskim parku. Była to również znakomita sposobność, by szlifować język angielski oraz poznawać rówieśników z innych krajów.			
Elżbieta Śliwka

Laureaci z wiślańskiego liceum
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Wiślański Dzień Edukacji Narodowej

zainicjowały w 2009 roku Wiślańskie Teatralia Międzygimnazjalne i
w największym stopniu przyczyniły się do rozwijania tej inicjatywy.
Na sam koniec uroczystości podziękowano nauczycielom oraz pracownikom obsługi szkół i przedszkoli, którzy odeszli na emeryturę
bądź otrzymali świadczenia kompensacyjne. Są to: Marta Procner –
SP2, Jerzy Ziętek – ZSP1, Bronisława Pilch – ZSP2, Elżbieta Jędrzejek – ZPM/P2, Renata Piecka – ZPM/P2, Wanda Pilch – ZPM/P3.
Uroczystość prowadziły nauczycielki SP5: Maria Drobisz–Masny oraz Dorota Polok, zaś o oprawę artystyczną wydarzenia zadbali
nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle. Natomiast słodki poczęstunek sponsorowała Rada Rodziców SP 5 w Wiśle oraz Hotel Gołębiewski w Wiśle, za co serdecznie dziękujemy.
Barbara Szalbot

fot. Paweł Brągiel

W tym roku przyznano po raz pierwszy Nagrody Dyrektora Szkoły
dla uczniów, którzy zasłużyli na wyróżnienie z uwagi na osiągnięcia
z roku szkolnego 2018/2019. Wśród nagrodzonych uczniów znaleźli się: Anna Bujak, Dominika Chromik, Dżesika Czyż, Kevin Gorzelany, Wiktoria Kędzior, Natalia Kobyłecka, Emilia Procner, Piotr
Szturc, Mateusz Polok (Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle Centrum),
Beniamin Cieślar, Lidia Cieślar, Hubert Gunia (Szkoła Podstawowa
nr 2 w Wiśle Czarnem), Aleksandra Cieślar, Patrycja Pilch, Magdalena Branny, Martyna Szalbót, Inez Bujok, Mateusz Gumola (Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Wiśle Malince), Dominika Świercz,
Mateusz Skiba, Julia Haratyk, Samuel Wrzecionko, Julia Pilch, Dawid
Pilch (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wiśle Głębcach), Paulina
Gwóźdź, Martyna Niemczyk, Paulina Ikas, Wiktor Adamiec, Aleksandra Świerczek (Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle Jaworniku).

burmistrz Wisły Tomasz Bujok, dyrektorzy szkół i przewodniczący
Rady Miasta Janusz Podżorski.
Podczas uroczystości została przyznana Nagroda im. Jana Bujaka. W tym roku nagrodą uhonorowany został Joel Kojma, absolwent
Zespołu Szkolno– Przedszkolnego nr 1. Oprócz świadczenia pieniężnego Joel z rąk władz miasta otrzymał także nagrodę książkową oraz
pamiątkowy medal.
Burmistrz Wisły i przewodniczący Rady Miasta Wisła wręczyli również nagrody i gratulacje dyrektorom wiślańskich placówek
oświatowych. Otrzymali je: Gabriela Polok–Otawa – dyrektor Szkoły
Podstawowej 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
Maciążek – dyrektor Zespołu Przedszkoli Miejskich. Gratulowano
także nauczycielom, którzy uzyskali najwyższy stopień awansu zawodowego – dyplomowanego. Są to: Joanna Leszczyńska, Monika
Antolak, Marcin Kotowicz, Katarzyna Kawulak – Szkoła Podstawowa nr 1, Alicja Pieszka – Szkoła Podstawowa nr 2, Klaudia Szewczyk, Ewa Pękała – Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2, Iwona Burian
– ZSGH. Burmistrz nagrodził również nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle – Ewę Śmiałkowską i Joannę Leszczyńską, które

fot. Paweł Brągiel

fot. Paweł Brągiel

21 października w Wiśle po raz kolejny świętowaliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się w Szkole Podstawowej
nr 5 w Jaworniku uroczystość, podczas której przyznano wyróżnienia
i nagrody dla najlepszych uczniów wiślańskich szkół.
Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w
Gminie Wisła funkcjonuje od stycznia 2009 roku. Mija zatem 10 lat
od kiedy został wprowadzony – w tym czasie zostało nagrodzonych
wielu uzdolnionych mieszkańców Wisły. W ramach tego programu
władze miasta m.in. nagradzają uzdolnionych i wyróżniających się
uczniów, którzy dzięki swojej pracy uzyskują bardzo dobre wyniki i
wysokie osiągnięcia.

fot. Paweł Brągiel

Kolejnymi nagrodami były wyróżnienia Nagrodami Burmistrza
Miasta Wisła. Otrzymali je uczniowie, których wiedza wykracza
poza wymagania programowe szkół, oraz którzy – dzięki swojej pracy – uzyskali bardzo dobre wyniki i wybitne osiągnięcia. W tym roku
uzyskało je sześciu uczniów wiślańskich szkół. Są to: Joanna Wiencek, Daniel Heczko (Szkoła Podstawowa nr 1)), Joel Kojma, Gabriela
Małysz (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1), Szymon Bujok (Zespół
Szkolno–Przedszkolny nr 2), Magdalena Podżorska (Szkoła Podstawowa nr 5). Wszyscy uzdolnieni uczniowie otrzymali wyróżnienia
oraz nagrody, a ich rodzice listy gratulacyjne. Gratulacje składali:
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KRÓLIKI I DRÓB
OZDOBNY W WIŚLE

fot. WCK

fot. WCK

fot. WCK

fot. WCK

W dniach 11–13 października w samym centrum Wisły można
było podziwiać 500 różnych, rasowych królików. Pojawiło się również kilka sztuk drobiu ozdobnego.

IV Beskidzka Wystawa Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego już tradycyjnie cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wystawę
można było zwiedzać już od piątku, ale oficjalne otwarcie z kapelą
góralską odbyło się w sobotę. W niedzielę natomiast oficjalnie rozdano nagrody czempionom. Organizatorzy, jak co roku, przygotowali
dla najmłodszych dzieci z wiślańskich przedszkoli konkurs plastyczny, w którym można było wygrać pluszowe króliczki.
(WCK)
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Warsztaty muzyczne
z pięknym finałem

fot. fotosoul.pl

fot. fotosoul.pl

fot. fotosoul.pl

W dniach 27–29 września w Wiśle odbyły się warsztaty
muzyczne, zwieńczone przepięknym koncertem finałowym.
Zajęcia warsztatowe prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum i w Domu Zborowym. Ich efekt
obejrzała i wysłuchała licznie zgromadzona w wiślańskim amfiteatrze publiczność. Na scenie wystąpiło ponad 200 chórzystów, 12 instruktorów i zespół muzyczny pod kierownictwem
Mateusza Walacha.
Organizatorem wydarzenia byli Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży.
(WCK)

5 października, już po raz dziewiąty odbył się Piknik Spadochroniarski. Jak co roku do Wisły zjechali się spadochroniarze, przedstawiciele jednostek wojskowych, grupy rekonstrukcyjne i grupy ASG z całej Polski, a także uczniowie klas
wojskowych, goście z Węgier oraz sympatycy militariów.
Podczas pikniku odbył się II Przegląd Piosenki Spadochronowej. Utwory wykonywali głównie uczniowie klas mundurowych. Oczywiście nie zabrakło również innych atrakcji dla
uczestników. Prowadzone były pokazy różnego rodzaju umundurowań, które na przestrzeni czasu były wykorzystywane w
desancie i nie tylko. Na kilkunastu stoiskach można było porozmawiać ze specjalistami w dziedzinie wyposażenia i umundurowania wojskowego oraz na własne oczy zobaczyć sprzęt
przez nich wykorzystywany. Na scenie amfiteatru odbyły się

fot. Magdalena Staszkiewicz

IX Piknik
Spadochroniarski

pokazy statyczne i dynamiczne jednostek wojskowych m. in.
pokazywano jak składać spadochron oraz jak wyglądają mundury i z czego się składają.
Organizatorami tej imprezy było Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle, XVIII Oddział Ziemi Cieszyńskiej Związku Polskich Spadochroniarzy oraz Miasto Wisła. Dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku za przybycie,
pomimo niesprzyjających warunków pogodowych.

fot. Magdalena Staszkiewicz

fot. Magdalena Staszkiewicz

Magdalena Staszkiewicz
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Co słychać na Skolnitym?
Już rok temu znany w branży narciarskiej inwestor docenił potencjał jaki drzemie w samym sercu Wisły czyli na Skolnitym i postanowił zainwestować w jego rozwój.
Grupa Pingwina bo tak nazywane są stacje z logiem pingwina do
których dołączył Skolnity to łącznie 5 stacji narciarskich w Polsce,
trzy na terenie małopolski (Czarny Groń w Rzykach k. Andrychowa,
Słotwiny Arena k. Krynicy Zdroju, Kasina Ski w Kasinie Wielkiej)

oraz największy ośrodek narciarski w północnej Polsce Kurza Góra
na Mazurach. Wszystkie stacje Grupy słyną nie tylko ze znakomitej
zimowej infrastruktury ale również z wielu ciekawych całorocznych
propozycji. Czarny Groń znany i doceniany za sprawą eleganckiego
hotelu ze Spa, Słotwiny Arena latem otworzyły Wieżę Widokową w
koronach drzew, Kasina Ski latem jest największym w Polsce Bike
Parkiem i powoli przymierza się do otwarcia Muzeum Motorowerów
na górnej stacji kolei linowej. Na Mazurach z kolei mieści się największy tor tubingowy w Europie.

7 km długości, dedykowane są początkującym i średnio zaawansowanym kolarzom górskim. Dzięki tym single trackom możemy śmiało
mówić o całoroczności kompleksu i nazywać go dumnie Skolnity ski
& bike – mówi prezes stacji Janusz Tyszkowski i dodaje. – Sezon
jesienny to czas przygotowań do sezonu zimowego, podczas którego
debiut będzie miała drewniana karczma mogąca pomieścić 120 osób,
której bardzo nam brakowało na szczycie. Karczma będzie działać
cały rok, dlatego też przybędzie nam nowych miejsc pracy. Chcemy
organizować różne imprezy okolicznościowe, dlatego zapraszamy do
stałej współpracy kucharzy i pomoce kuchenne.

Skolnity w dalszym ciągu stawia na rozwój sportu wśród dzieci i
młodzieży, po raz kolejny będzie sponsorem Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego Wisła, a dla wiślańskich dzieci w wieku szkolnym
przygotował bardzo atrakcyjne karnety narciarskie i rowerowe.

Na Skolnitym również przybywa atrakcji, a infrastruktura zmienia się nie do poznania. Przerobiona i odpowiednio wyprofilowana
została droga dojazdowa do dolnej stacji kolei, powiększono parkingi, przerobiono trasy narciarskie. Do stałych letnich atrakcji czyli tarasów widokowych i zagrody ze zwierzętami dołączyła strefa zabaw
dla dzieci oraz plac zabaw. Największą do tej pory inwestycją stały
się rowerowe trasy enduro.
– Od samego początku istnienia kompleksu Skolnity widać było
ogromny potencjał jeśli chodzi o turystykę rowerową. Gęsty, mieszany las o przewyższeniu około 210 metrów to idealny teren pod
budowę górskich tras rowerowych. Jednokierunkowe ścieżki enduro
stają się coraz popularniejsze, a kolarstwo górskie staje się modnym
odpowiednikiem nart dla osób lubiących aktywnie spędzać czas.
Obecnie na Skolnitym znajdują się dwie trasy liczące łącznie prawie
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fot. Przedszkole nr 2

Czas szybko mija, niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, a
już jesień w pełni. Dzieci, które rozpoczęły edukację przedszkolną
szybko się zaadoptowały. Polubiły nowe koleżanki i kolegów, chętnie
biorą udział w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczycieli, bawią się w ogródku, spacerują po przepięknej okolicy, biegają
na boisku. Biorą udział w życiu społecznym naszego miasta, poznają
interesujących ludzi oraz ważne, historyczne miejsca w Wiśle.
W tym pracowitym okresie ciekawym wydarzeniem były obchody ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Z tej okazji najmłodsi prezentowali poznane piosenki i wiersze, a także wspólnie się bawili.
Następnie dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie. Obiecywały, że
nie będą już więcej płakać i będą chętnie uczęszczać do przedszkola.
Wszystkie dzieci zostały pasowane na przedszkolaka, otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie niespodzianki.

Jesienią również Rada Rodziców zorganizowała Dzień Pieczonego Ziemniaka. Dzieci pojechały Wiślańską Ciuchcią do OSP Wisła
Jawornik, gdzie zapoznały się z historią ziemniaka, jego nazwami
regionalnymi oraz potrawami wykonanymi na jego bazie. Strażacy
przygotowali pokaz sprzętu i wyposażenia, prezentując je zaciekawionym przedszkolakom. Następnie w przygotowanym ognisku
upieczono ziemniaki. Był to prawdziwy rarytas, a wszystkim dzieciom bardzo smakowało.
Te wydarzenia są dla dzieci niezapomniane, a do tego wpływają
pozytywnie na ich rozwój emocjonalny i społeczny. Przedszkole staje
się dla nich ważnym miejscem poznawania i celebrowania ludowych
tradycji.					
Przedszkole nr 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Jesień w Przedszkolu na Wodnej

Wycieczka do Wyrchczadeczki
22 października w ramach współpracy z Nadleśnictwem Wisła uczniowie klas V–VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem pojechali wraz z wychowawcami do Stacji Terenowej Karpackiego Banku
Genów w Jaworzynce Wyrchczadeczce.
Po przybyciu na miejsce Aleksandra Młynarczyk opowiedziała
uczniom o gospodarstwie szkółkarskim prowadzonym przy Stacji. Następnie grupę przejął zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła Zenon Rzońca, który oprowadził nas po terenie Stacji i opowiedział wiele
ciekawostek z zakresu zarządzania zasobami leśnymi i pozyskiwania
drewna. Pod jego przewodnictwem zwiedziliśmy Muzeum Świerka oraz
pomieszczenia banku genów, w których pozyskiwane są nasiona drzew
iglastych. Następnie wszyscy udali się do miejsca, gdzie w wolierach
hodowane są głuszce, które mogliśmy obejrzeć z bardzo bliska dzięki
zamontowanym w pomieszczeniu oknom z lustrami weneckimi. Na koniec przyszedł czas na wspólne ognisko, które zostało zorganizowane
przez naszych gospodarzy. W świetnie zaopatrzonej wiacie uczestnicy
wycieczki upiekli sobie kiełbaski na grillu i mogli wygodnie spędzić czas
przy wspólnym posiłku. Był to bardzo udany wyjazd, ponieważ uczniowie dowiedzieli się wielu interesujących rzeczy o funkcjonowaniu Banku
Genów, zobaczyli na żywo i z bardzo bliska niesłychanie rzadkie ptaki
jakimi są głuszce, a także miło spędzili ze sobą czas na łonie przyrody,
korzystając z przepięknej jesiennej pogody.
Alicja Pieszka

Pasowanie pierwszoklasistów w SP2
Jak nakazuje coroczny obyczaj w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na pełnoprawnych
uczniów szkoły. Uroczystość odbyła się 9 października.

fot. Przedszkole nr 2

29 września odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne na Soszowie dla wszystkich dzieci z rodzicami i personelu Przedszkola nr
2 w Wiśle. Jego inicjatorem była Rada Rodziców, działająca przy
przedszkolu.
Spotkanie rozpoczęło się zbiórką w Jaworniku. O wyznaczonej
godzinie wszyscy uczestnicy wyjechali wyciągiem na Soszów. Tam
czas umilały wspólne zabawy na świeżym powietrzu. Spotkanie zakończyło się degustacją kiełbasek pieczonych na ogniu. Część rodziców postanowiła przedłużyć zabawę i wyruszyła w drogę powrotną
pieszo z Soszowa, przez Skolnity do Wisły.		
(KS)

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Spotkanie integracyjne na Soszowie

Oprócz wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców przybyli na nią
także dziadkowie najmłodszych. Aby przekonać wszystkich, że zasługują na miano uczniów, pierwszoklasiści wykazali się swoją wiedzą i umiejętnościami. Śpiewali po polsku i po angielsku, prezentowali zawartość
swoich tornistrów, omówili zasady bezpiecznego zachowania w szkole i
poza nią. Udowodnili też, że świetnie uczą się na pamięć, oraz że potrafią
dbać o przyrodę i środowisko. Wszyscy zaproszeni jednogłośnie orzekli, że pierwszaki zasługują na miano uczniów, więc dyrektor Elżbieta
Szajtauer dokonała uroczystego pasowania siedmiu pierwszoklasistów.
I wreszcie przyszła pora na punkt kulminacyjny w postaci rogów obfitości, pełnych smakołyków i przyborów szkolnych. Wszyscy życzymy najmłodszym uczniom dobrego czasu spędzanego w naszej szkole, samych
sukcesów w nauce oraz wielu wspaniałych przyjaciół na długie lata.
Elżbieta Rabięcny – wychowawczyni klasy I
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WIEŚCI Z MALINKI

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

Czas mija bardzo szybko i nawet się nie spostrzegliśmy, że
dwa intensywne miesiące nauki już za nami. Lecz nie tylko nauki,
ale również wielu spotkań (m. in. na temat Holocaustu) i projektów (m. in. lekcji informatyki oraz projekt biblioteczny).
Piknik szkolny oraz pasowanie pierwszoklasistów
Najważniejszym wydarzeniem tego okresu był oczywiście tradycyjny jesienny piknik, połączony z uroczystością pasowania na
ucznia. 29 września 21 „pierwszaków”, których wychowawczynią jest Lidia Czyż, zostało oficjalnie przyjętych do społeczności
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince. Pierwszoklasiści i uczniowie pozostałych klas, a nawet absolwenci na-

Oświęcim
2 października uczniowie klas VII i VIII pojechali na wycieczkę do KL Auschwitz–Birkenau. Na miejscu zostali podzieleni na
dwie grupy i otrzymali słuchawki, dzięki czemu mogli doskonale
słyszeć przewodników. Ci zaś opowiedzieli uczniom o życiu codziennym więźniów w obozie oraz o problemach, z którymi musieli się oni zmagać. Zdjęcia uwięzionych, ich ubrania, buty czy
kosmetyki, połączone z opowieściami przewodników, ukazały
uczniom przerażającą wizję obozowej rzeczywistości. Wyjazd w
to miejsce był dla nich lekcją empatii i tolerancji oraz przestrogą
do czego może prowadzić ludzka nienawiść i okrucieństwo.
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fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

szej szkoły przedstawili bogaty program, podczas którego zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne: wokalne, recytatorskie,
teatralne i sportowe. Po uroczystości pasowania przyszedł czas na
obdarowanie dzieci z klasy I „rożkami obfitości”. O stronę kulinarną – pyszne ciasta i smakołyki z grilla – zadbała Rada Rodziców. W
programie znalazły się również rozgrywki sportowe, „dmuchańce”
oraz aukcja prac dziecięcych, z której dochód zostanie przekazany
na potrzeby uczniów. Dziękujemy przy tej okazji wszystkim sponsorom, których było aż 42, za wszystkie fanty na aukcję.

Dzień Edukacji Narodowej i Sprzątanie Świata
Dzień Edukacji Narodowej (14 października) rozpoczęliśmy
w naszej szkole od uroczystej akademii. Następnie przez dwie godziny uczniowie klasy VIII wcielili się w nauczycieli i prowadzili
zajęcia dla swoich kolegów. Jak sami przyznali, wzbudziło to w
nich podziw dla pracy pedagogów. Zaś od godziny 11.00 wszyscy
uczniowie z nauczycielami wybrali się w teren, by w ramach akcji
„Sprzątanie Świata”, posprzątać naszą piękną dolinę. Dzięki tym
wysiłkom zebrano 22 worki śmieci.
Wolontariuszki programu AIESEC
Od 16 września do 6 października już po raz trzeci gościły w
naszej szkole wolontariuszki Międzynarodowego Projektu International Education – Global Volunteer – Yomalee ze Sri Lanki
i Fedia z Tunezji. Projekt prowadzony jest dzięki współpracy z
AIESEC UE Katowice, a opiekę nad nim w naszej szkole sprawują
nauczycielki: Magdalena Stebel, Klaudia Szewczyk i Magdalena
Pilch. Podczas lekcji wolontariuszki, w ciekawie przygotowanych
prezentacjach, opowiadały o swoich krajach, ich tradycjach, potrawach, zabytkach i geografii. Dzięki temu nasi uczniowie mogli
w praktyce doskonalić język angielski. Wolontariuszki mieszkały
u rodzin naszych uczniów – Państwa Pilchów, Steblów, Madziów,
Raszków oraz Gomolów, za co serdecznie dziękujemy!
Niewidzialna wystawa
16 października odbyło się w naszej szkole niezwykle spotkanie z Sebastianem Grzywaczem, który po wypadku na motocyklu, jest osobą ociemniałą. Pan Sebastian napisał po spotkaniu:
„Dzięki zaangażowaniu Pani Klaudii Szewczyk i Magdaleny
Pilch przeprowadziliśmy cykl warsztatów pt: „Niewidomy – nie
widzę przeszkód”. Młodzież wykazała się niesamowitą empatią,
szacunkiem i tolerancją. Rollek (pies przewodnik) pokazał, na co
go stać i skradł całe show. Dziękuję za zaproszenie i możliwość
poprowadzenia warsztatów dla tak fantastycznej młodzieży”.
Lidia Czyż, Klaudia Szewczyk

W minionym czasie w głębczańskiej placówce działo się wiele ciekawego. Oto przegląd wydarzeń i działań podejmowanych w minionym
okresie w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach.
Głębczańska czwórka sprząta świat
26 września opuściliśmy mury szkoły, aby świat przyrody oczyścić
ze śmieci. Akcja objęła tereny nam najbliższe, czyli trasy turystyczne,
prowadzące w kierunku góry Stożek. Zaopatrzeni przez Nadleśnictwo
Wisła w worki i rękawice uczniowie klas IV–VIII z zaangażowaniem
zbierali szpecące i szkodliwe dla środowiska odpady. Słowa o odpowiedzialności za kondycję Ziemi i o potrzebie działań ekologicznych przekształciły się w konkretne działanie. Była to praktyczna lekcja ekologii
zgodna z myślą Konfucjusza „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Nie będziemy ukrywać, że
była to też świetna okazja do wspólnego, wesołego spędzania czasu poza
szkołą i „przewietrzenia” głów.
Dzień z tabliczką mnożenia
4 października młodzież naszej szkoły wzięła
udział w IX Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.
W akcji wzięły udział 5862 szkoły z 36 krajów. Jej
celem było propagowanie zabawowej formy nauczania i uczenia się matematyki. Była ona także okazją
dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Pięciu uczniów klasy VII, pełniących funkcję Egzaminatorów MT, przystąpiło do przeprowadzenia egzaminów w formie pisemnej
z biegłej znajomości tabliczki mnożenia. Do egzaminu przystąpili uczniowie klas III–VIII. Bezbłędnie egzamin napisało 41 uczniów, uzyskując
tym samym certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia. Wszystkim biorącym
udział w akcji serdecznie dziękujemy.
Zawody międzyszkolne
15 października reprezentacja Zespołu Szkolno–Przedszkonego nr 1
w Wiśle Głębcach pojechała na międzyszkolne zawody w piłce nożnej
klas V i VI. Zawody odbyły się w Wiśle Czarnem na boisku zewnętrznym. Uczniowie rywalizowali systemem „każdy z każdym”, więc nasza

Uczniowie ZSGH z wizytą
w Czechach
W październiku grupa uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle wyjechała do Czech, aby uczestniczyć w kolejnym
i zarazem ostatnim etapie projektu Erasmus+ „Uczymy się prowadzić
firmę w Europie”. Tym razem gospodarzem spotkania była czeska szkoła
AHOL w Ostrawie, a uczestniczyli w nim również przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół ze Słowacji i Włoch.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń, zdobycie nowej wiedzy odnośnie prowadzenia przedsiębiorstwa, poznanie atrakcji regionu
oraz szlifowanie umiejętności językowych. Wizyta szkół partnerskich w
Czechach podsumowywała również dotychczasowe etapy projektu, który oficjalnie kończy się w grudniu bieżącego roku.
Uczniowie mieli okazję spotkać się z czeskim przedsiębiorcą w rodzinnej Ekofarmie „Menšík” w miejscowości Kunčice pod Ondřejníkem,
gdzie dowiedzieli się jak wygląda ekologiczna produkcja sera oraz
masła. Mogli się również w praktyce przekonać, czy produkcja
masła jest prostym czy trudnym zadaniem, robiąc je własnoręcznie
podczas wieczornych warsztatów. Mieli również możliwość poznania funkcjonowania firmy produkującej słynne „sztramberskie
uszy” oraz odwiedzili rodzinną wytwórnię świec – UNIPAR w Rožnovie, która zajmuje się produkcją ekskluzywnych świec na różne okazje i
cieszy się niezwykłą popularnością nie tylko w regionie.
Ważnym elementem tego spotkania była wymiana doświadczeń
z prowadzenia miniprzedsiębiorstw w poszczególnych szkołach oraz
udział w warsztatach informatycznych. W czasie wyjazdu uczniowie
mieli wiele możliwości poznania atrakcji regionu, w którym przebywali. Na przełęczy Pustevny odbyli spacer w koronach drzew, a następnie
powędrowali szlakiem w kierunku posągu słowiańskiego boga Radegasta. Niesamowita była wizyta w Małym i Dużym Świecie Techniki w

reprezentacja rozegrała cztery mecze: z Malinką, Jawornikiem, Centrum
i Czarnym. Oto skład głębczańskiego teamu, który zajął 4. miejsce: Artur
Bujok, Grzegorz Marekwica, Tomasz Cieślar, Maciej Wieczorkiewicz,
Paweł Cieślar, Jakub Kocyan, Daniel Zioła, Dawid Heller, Adam Polok

i Patryk Wieczorek. Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów!
Przerwa na czytanie to idealne rozwiązanie!

Wspólne czytanie to najpiękniejszy sposób na spędzanie wolnego czasu,
toteż od tego roku w ZSP nr 1 wprowadziliśmy coś naprawdę ciekawego. Na
każdej przerwie obiadowej, od poniedziałku do czwartku, spotykamy się w
sali gimnastycznej, gdzie jest czas na wspólne czytanie. Każdy czyta to, co
lubi i chce. Każdy czyta w pozycji, jakiej chce (siedzącej, leżącej, stojącej).
Panuje miła i przyjemna atmosfera a wszystko to spowija idealna dla wszystkich i wszechogarniająca… cisza. Myślę, że taka chwila jest każdemu z nas
potrzebna, co zresztą ujawnia się we frekwencji uczniów. Przerwy te cieszą
się u nas ogromnym zainteresowaniem, z czego bardzo się cieszymy.
Taneczna środa w wiślańskiej „czwórce”
Od października co środę w naszej szkole uczniowie klas I–IV mogą
aktywnie spędzać przerwę. Odbywa się bowiem „taneczna przerwa”, na
której uczniowie chętnie przyłączają się do pląsów i z wielkim zaangażowaniem powtarzają układy taneczne zaproponowane przez nauczycielkę.
Celem projektu jest propagowanie tańca jako wspaniałej aktywności fizycznej i poprawa zdolności motorycznych dzieci, takich jak: koordynacja ruchowa, wytrzymałość, gibkość, orientacja przestrzenna.
Taniec to forma ruchu, która angażuje wszystkie mięśnie i stawy do
intensywnej, a zarazem płynnej pracy. To duży wysiłek, ale taki, który
nie męczy, ponieważ nie koncentrujemy się na wysiłku samym w sobie,
ale na sztuce, którą tworzymy. Taniec wymaga dokładności, szybkości,
gibkości, płynności ruchów i opanowania ciała. Ponadto ma ogromny
wpływ na sylwetkę dziecka. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy
ciała, łączy sztukę i sport, dlatego jest środkiem wspierającym proces
nauczania dzieci. Ta forma rozwija wielokierunkowo potencjał uczniów
i ich zainteresowania. Rozwija również pamięć, mobilizuje do działania,
kształtuje poczucie własnej wartości, uczy pewności siebie i samodzielności oraz ułatwia adaptację i pracę w grupie.
Agnieszka Paluszkiewicz, Grażyna Poloczek, Barbara Szot
Ostrawie – Witkowicach. Już na samym początku adrenalina podskoczyła wszystkim do góry w trakcie zwiedzania ok. 80–metrowej wieży
Bolt Tower, z której można było podziwiać całą panoramę Ostrawy. Nie
mniej emocji wywołała wizyta w Świecie Techniki – interaktywnym
centrum nauki, gdzie na młodzież czekała wspaniała zabawa połączona z poznawaniem tajników nauki i techniki w dość niekonwencjonalny
sposób. Ciekawostką jest to, że owe centrum nauki to kompleks dawnej
huty żelaza, gdzie do dziś można podziwiać ogromne piece huty stali,
koksownie czy kopalnię. Spacer po tym ogromnym kompleksie industrialnym zrobił na wszystkich ogromne wrażenie.
W kolejnych dniach uczestnicy projektu zwiedzili również Miejski
Browar Štramberk, weszli na wieżę „Stramberską Trubę” oraz zwiedzili
największy wołoski skansen w Czechach w Rožnovie pod Radhoštěm,
prezentujący drewnianą zabudowę i życie mieszkańców na Morawach.
Do domów wszyscy rozjechali się z nadzieją, że mimo tego, że projekt
dobiega końca, zawiązane dotychczas przyjaźnie będą kontynuowane w
przyszłości. Jedno jest pewne – to, co zobaczyli i przeżyli, pozostanie w
ich pamięci na długie lata.			
Iwona Burian

fot. ZSGH im. W. Reymonta

WIEŚCI Z GŁĘBCZAŃSKIEJ SZKOŁY
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40 lat „Brzimów”!

Zajęcia Grupy Teatralno – Kabaretowej „Emocja” odbywają się
w każdy poniedziałek w godz. 18:00–19:30 w Domu Kultury (przy
Wiślańskim Centrum Kultury). Zajęcia są bezpłatne.
Grupa jest otwarta na nowych członków i serdecznie zaprasza.
Zapisy oraz informacje u opiekuna grupy Lidii Forias (tel. 696–517–
060). Udział w zajęciach zapewnia trening wyobraźni, uwrażliwienie
na sztukę, przełamywanie własnej nieśmiałości, a także ćwiczenie
koncentracji i pamięci.				
(WCK)

Zakończenie projektu „Mama i Ja”
W ramach projektu „Mama i Ja”, który trwał od czerwca do
października, zostało zrealizowanych 12 warsztatów dla rodziców z
dziećmi w wieku 2–4 lata. Zadaniem projektu było rozwijanie sensoryki dzieci.
Projekt został przeprowadzony przez nieformalną grupę „Mamuśki”, współpracującą ze Stowarzyszeniem RTS. Realizacja projektu odbyła się w ramach spotkań z programu Działaj Lokalnie XI,
finansowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej w Cieszynie. Realizacja projektu byłaby niemożliwa, gdyby nie pomoc oraz zaangażwanie wolontariuszy.
Składam gorące podziękowania: Basi Heczko, Klaudii Gajdzik–
Procner, Patrycji Kędzior, Monice Pilch za pomoc przy realizacji projektu. 			
Agata Janiec – Koordynator projektu
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fot. Grupa „Mamuśki”

Nie od razu jednak grupa miała nazwę. Dopiero w 1979 roku Jerzy
Szarzec z Wisły zaproponował „Brzimy”, czyli gwarowe określenie modrzewiów. Propozycja spodobała się i szybko weszła w życie. Uroczysta
inauguracja miała miejsce 14 października 1979 roku w domu pomysłodawcy, na Wróblonkach w Wiśle, gdzie wszyscy goście mogli zakosztować smakołyków ze świniobicia i posłuchać gry na trombicie. Bogusław
Heczko wykonał logo grupy – paletę malarską z górami i oczywiście
modrzewiami. Wszyscy twórcy w symboliczny sposób podkreślali walory nazwy, jak i samego drzewa: żywiczny kolor, twardość, odporność na
wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Taki miał być symbol regionalnych cnót cieszyńskich!
Mijały lata. Środowisko twórcze Wisły zmieniało się. Wielu członków „Brzimów” zamieszkało w sąsiednim Ustroniu. W Wiśle pozostały twórcy wierni bardziej ludowemu postrzeganiu sztuki. Przez pewien
moment idea wspólnoty rozpierzchła się, aż w 1993 roku postanowiono
powrócić do wspólnego działania i nadać mu bardziej sformalizowany
charakter w postaci stowarzyszenia. „Brzimy” już jednak działały na terenie Ustronia (rejestracja nastąpiła 8 listopada 1995 roku). Pamiętano
jednak o wiślańskich początkach i do tej historii chętnie się odwoływano.
Spektrum działań było jednak znacznie szersze niż pierwotne odnoszenie
się do tradycji regionalnych. Malarze, rzeźbiarze czy graficy zaczęli poszukiwać nowych form wyrazu, w różnych technikach, niejednokrotnie
sięgając po nowoczesne kierunki w sztuce. Pojawiły się też nowe formy
działania, takie jak: aukcje charytatywne, współpraca z miastami partnerskimi Ustronia, organizacja plenerów czy udział w publicznych forach.
Bardzo owocne okazały się warsztaty plastyczne organizowane przez
grupę, na których wychowywano nowe pokolenia twórców, które szybko zasiliły strukturę stowarzyszenia. 40 lat Brzimów to piękny jubileusz,
a wszyscy zapewne czekają na następny – jeszcze bardziej okrągły, czyli
na 50! Wszystkiego najlepszego!		
Michał Kawulok

fot. Grupa „Mamuśki”

fot. Muzeum Beskidzkie

23 października w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w
Wiśle miał miejsce wernisaż wystawy prac plastycznych połączony ze
świętowaniem jubileuszu 40 lat działalności Stowarzyszenia Twórczego
„Brzimy”. Na spotkanie przybyli goście z Wisły, Ustronia, członkowie
rodzin i przyjaciele artystów skupionych w grupie. Całość wydarzenia
poprowadziła kierownik muzeum Małgorzata Kiereś, która też podzieliła
się refleksją i wspomnieniami, dotyczącymi wiślańskiego okresu działalności „Brzimów”. O historii grupy mówiła również Danuta Koenig oraz
Zbigniew Niemiec.
Historia ustrońskich „Brzimów” sięga jeszcze końca lat 70. XX
wieku, a jej początek związany jest z Wisłą. Bogusław Heczko, Jerzy
Szarzec, Zbigniew Niemiec i Wincenty Bąkosz na spotkaniu w Domu
Zdrojowym w Wiśle postanowili utworzyć grupę artystyczną. Pierwszą
wystawę otwarto już w sierpniu 1978 roku z okazji XV TKB w Muzeum Beskidzkim w Wiśle. Wystawiało wówczas 12 plastyków. Oprócz
czterech założycieli byli to: Zuzanna Chraścina, Rudolf Demel, Zygfryda Demel Bąkosz, Franciszek Gluza, Paweł Lazar, Jan Kocyan, Dariusz
Lorek i Mieczysław Mrożek. Pośród różnych tematów prac dominowały
góralskie chałupy, portrety miejscowych ludzi i górski krajobraz. Regionalizm tych prac był czymś bardzo charakterystycznym i stanowiącym
główny atut ugrupowania. Oprócz rzeźb i obrazów poszczególni twórcy
stworzyli wiele ozdobnych przedmiotów użytkowych, które stanowiły
doskonałą pamiątkę dla gości Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Artyści
działali wówczas pod opieką Towarzystwa Miłośników Wisły i jego prezesa, Jana Kropa, który nie krył zadowolenia z faktu konsolidacji twórców na terenie miejscowości.

EMOCJA zaprasza!

MUZYKA SIŁĄ KOBIET

fot. Paulina Szatkowska

„Wszystko się może zdarzyć” – śpiewała kiedyś Anita Lipnicka,
a w dniach 19–20 października śpiewały także uczestniczki warsztatów wokalnych, zorganizowanych w ramach projektu „Muzyka siłą
kobiet”, finansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX”
Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, za pośrednictwem ODL
Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
Projekt powstał z inicjatywy Wiślańskiego Zespołu Kameralnego oraz Stowarzyszenia „Aktywni w dziedzinie”, które wspólnie
z zespołem partycypowało w kosztach wydarzenia. Dwanaście pań
zdecydowało się poświęcić jeden z październikowych weekendów
na ostry trening wokalny, który poprowadził utalentowany, młody
dyrygent Tadeusz Polok. Podczas warsztatów uczestniczki uczyły

się 10 utworów opracowanych na trzy lub cztery głosy żeńskie. Specjalnie na tą okazję, ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX”,
udało się zakupić trzy wyjątkowe aranżacje utworów rozrywkowych,
przygotowane przez Grzegorza Miśkiewicza – „Wszystko się może
zdarzyć” Anity Lipnickiej, „Tolerancja” Stanisława Soyki oraz „Zacznij od Bacha” Zbigniewa Wodeckiego. To właśnie te piosenki były
najważniejszą częścią warsztatów.
Łącznie na trening poświęcono aż 16 godzin. Ciężka praca nie
poszła na marne, intensywne ćwiczenia podniosły wokalne umiejętności każdej z pań, jednocześnie poprawiając brzmienie całej grupy
warsztatowej. Warsztaty były również okazją do integracji kobiet w
różnym wieku, które połączyła pasja do muzyki i śpiewu. Już niebawem grupa warsztatowa pojawi się na różnych uroczystościach w
Wiśle i w Ustroniu, podczas których będzie można usłyszeć efekty
przeprowadzonych warsztatów.
Organizatorzy – Wiślański Zespół Kameralny oraz Stowarzyszenie „Aktywni w dziedzinie”, serdecznie dziękują Dyrektor Elżbiecie
Szajtauer ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, za udostępnienie szkolnych pomieszczeń i instrumentów, Tadeuszowi Polokowi za profesjonalne poprowadzenie warsztatów; wszystkim paniom,
które zaangażowały się w realizację projektu „Muzyka siłą kobiet”
oraz Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej za wsparcie
finansowe naszego pomysłu. Po raz kolejny wspólnie udowodniliśmy, że muzyka łączy ludzi.		
Paulina Szotkowska

Rok Stanisława Moniuszki i Stanisława Hadyny w SOM

fot. SOM im. J. Drozda

W drugiej części popisu wysłuchano utworów Stanisława Hadyny, którego muzyka jest w znaczącym stopniu cząstką śląskiej kultury
ludowej. Wystąpili: Klaudia Żyła (fortepian), Emilia Pilch, Karolina
Pilch, Zuzanna Pilch (flet prosty), Lena Konderla, Lena Pustówka,
Katarzyna Juroszek, Lidia Banasiak (skrzypce). Dzieci i młodzież z
przyjemnością wykonali kompozycje o charakterze ludowym, czerpiąc
radość z występu. Była to dla nich żywa lekcja patriotyzmu.
(eb)

fot. SOM im. J. Drozda

W ramach Roku Moniuszkowskiego 25 października odbył się
w sali koncertowej Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego
Drozda, uroczysty popis. Wykonawcy zaprezentowali utwory nacechowane polskością. Wystąpili: Emilia Pilch (flet), Hanna Szarzec
(keyboard), Aleksander Kukla (akordeon), Klaudia Żyła, Miriam
Pilch (fortepian) i Franciszek Sobik (skrzypce).
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– 9 października na placu Hoffa dokonano przywłaszczenia
telefonu o wartości 3000 złotych na szkodę mieszkańca Gliwic.
– 10 października na ul. Górnośląskiej zatrzymano mieszkańca Śląska, który jechał na „podwójnym gazie” Dacią Duster. Ten
sam kierowca... wpadł na policyjnej kontroli także 16 października na ul. Wyzwolenia. W obu przypadkach miał w organizmie ok.
2 promile alkoholu.
– 11 października policjanci zatrzymali mieszkankę Milówki i mieszkańca Cieszyna, którzy dokonali kradzieży artykułów
spożywczych i przemysłowych w jednym z marketów przy ul.
Ustrońskiej.
– 14 października na ul. Wyzwolenia zatrzymano do kontroli
drogowej mieszkańca Tarnobrzega, który siedział za kierownicą
VW Caddy pomimo orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia
pojazdów.
– Podobne zdarzenie miało miejsce 20 października. Tym razem, pomimo sądowego zakazu, mieszkaniec Bielsk–Białej prowadził Fiata Stilo.
We współpracy z Tomaszem Domagałą, komendantem KP Wisła
opracował Łukasz Bielski

Nowy Zarząd PZERiI w Wiśle
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Klub nr 4
Wisła zawiadamia, że w związku z odejściem śp. Zofii Cichowskiej, przewodniczącej klubu, wybrano jego nowy zarząd. Obecnie
skład przedstawia się następująco: Ewa Pilch – przewodnicząca,
Stanisław Pilch – zastępca przewodniczącej, Elżbieta Stalmach –
skarbnik, Irena Branc – sekretarz, Janina Wisełka – stanowisko ds.
turystyki, Cecylia Śliwka – stanowisko ds. kulinarnych i Emilia
Szturc – członek zarządu.
Dyżury niezmiennie będą odbywać się w środy po 1 i 15 dniu
miesiąca w godz. 9:00–11:00 w Państwowej Szkole Muzycznej
Filia w Wiśle.			
Koło nr 4 PZERiI

Nowy Zarząd Osiedla Centrum

fot. Zarząd Osiedla nr 1

22 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle odbyło się zebranie wyborcze Zarządu Osiedla nr 1 Wisła Centrum.
Głównym celem zebrania był wybór nowego przewodniczącego,
zastępcy przewodniczącego oraz członków zarządu, w związku z
rezygnacją poprzedniej przewodniczącej Grażyny Pruskiej.
W wyniku tajnego głosowania nowym przewodniczącym Zarządu Osiedla nr 1 Wisła Centrum został Kamil Witala, a jego
zastępcą Mirosław Szarzec. W skład zarządu wybrano także: Grażynę Zembol, Piotra Pilcha, Ewelinę Manik i Alicję Sekułę.
Zarząd Osiedla nr 1
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fot. SEiR

KRONIKA POLICYJNA

Piękny jubileusz
15 października w DW „Nauczyciel” w Ustroniu Jaszowcu Sekcja Emerytów i Rencistów działająca przy miejscowym Oddziale
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wiśle świętowała jubileusz
45–lecia istnienia. Udział w spotkaniu wzięli zaproszeni goście:
lokalne władze samorządowe, przedstawiciele SEiR z Ustronia i
Republiki Czeskiej oraz członkowie Sekcji.
Składamy wszystkim naszym seniorom najserdeczniejsze
życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć na rzecz emerytowanych
członków ZNP oraz wiele zdrowia, radości, uśmiechu na twarzy
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dziękujemy drogim
gościom za udział w spotkaniu i miłe słowa, zaś szanownym
jubilatom, doczekania jeszcze wielu wspaniałych jubileuszy.
SEiR ZNP w Wiśle

W związku z nadchodzącą zimą właściciele stoków już przygotowują się do sezonu 2019/2020. W tym roku na miłośników białego szaleństwa czeka nowość. Wiślański Skipass poszerza swoją ofertę!
Do tej pory 12 zrzeszonych stoków z Wisły i Ustronia, a w nadchodzącym sezonie grupa Wiślańskiego Skipassu powiększy się o dwa kolejne ośrodki narciarskie: Soszów oraz Stok Stacja Narciarska. Ten sezon
będzie wyjątkowy! Zrzeszenie 14 stacji narciarskich daje narciarzom i
snowboardzistom aż 30 km tras o różnych stopniach trudności.
Co oferują nowe stoki w Wiślańskim Skipassie? Stok Stacja Narciarska – zaprasza do szusowania na 3 trasach – 1000 m, 850 m oraz 200
m trasie zielonej, idealnej dla początkujących narciarzy. Jednocześnie to
także idealne miejsce dla rodzin z dziećmi. Dla najmłodszych i nieco starszych miłośników zimowych atrakcji został przygotowany Zimowy Plac
Zabaw, usytuowany bezpośrednio przy stacji narciarskiej. Mali sportowcy
z pewnością będą się wspaniale bawić na karuzeli Sun Kid Rotondo i na
sankach, na specjalnie przygotowanej górce z przenośnikiem taśmowym.
Ośrodek narciarski Stok gwarantuje nie tylko świetnie przygotowane trasy,
ale także zaplecze gastronomiczne oraz basen ze strefą Welness, kręgielnię oraz SPA w hotelu. Z
kolei ośrodek narciarski
Soszów to stacja dla każdego!
Ukształtowanie
terenu pozwoliło na stworzenie 6 km oświetlonych
tras o różnym stopniu trudności, dzięki czemu jest
odpowiedni zarówno dla
początkujących oraz zaawansowanych narciarzy, jak i snowboardzistów.
W tym sezonie przy stacji narciarskiej pojawi się gastronomia Adama Borowicza, prowadzącego program „Podróże ze Smakiem”.
7 powodów, dla których warto wybrać się na stoki Wiślańskiego
Skipassu to: różnorodne trasy (dla początkujących i zaawansowanych
narciarzy i snowboardzistów), szeroka oferta bazy noclegowej w pobliżu ośrodków narciarskich, bezpłatne parkingi przy wielu stacjach narciarskich, bogata oferta atrakcji (baseny, spa) po aktywności na stokach,
punkty gastronomiczne z kuchnią regionalną pełną aromatów i dobrego
smaku, wypożyczalnie i szkoły narciarskie z licencją oraz atrakcyjne promocje na karnety Wiślańskiego Skipassu.
Stacje należące do Wiślańskiego Skipassu w sezonie 2019/2020:
Nowa Osada (ul. Partyzantów 24, Wisła), Klepki (ul. Malinka 27, Wisła), Palenica (ul. Wczasowa 78, Ustroń), Mała Palenica (ul. Wczasowa
21, Ustroń), Poniwiec (ul. Akacjowa 107, Ustroń), Cieńków (ul. Malinka
8, Wisła), Sarajewo (ul. Malinka 8, Wisła), Partecznik (ul. Partecznik 8,
Wisła), Siglany (ul. Siglanów, Wisła), Skolnity (ul. Kolejowa, Wisła),
Stok Stacja Narciarska (ul. Jawornik 52a, Wisła), Soszów (ul. Cieślarów
30, Wisła), Stożek (ul. Zjazdowa 11, Wisła), Beskid (ul. Partyzantów 24,
Wisła). Szczegóły sprawdź na: wislanskiskipass.pl.
(mat. prasowy)

ALFA ROMEO W WIŚLE

fot. WCK

28 września na wiślańskim rynku można było podziwiać samochody marki Alfa Romeo. Do naszego miasta przyjechali nimi uczestnicy
zlotu tych pojazdów, który odbywał się na terenie Beskidów. Przez kilka godzin plac Hoffa był wypełniony różnymi modelami samochodów
tej marki, które podziwiali mieszkańcy i turyści.		
(luki)

Sport

Wiślanie wśród sportowców
uhonorowanych przez powiat
3 października w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie
odbyła się uroczysta gala, podczas której nagrodzono sportowców osiągających w 2018 roku wybitne sukcesy, promując Śląsk Cieszyński w Polsce oraz poza granicami państwa. Nagrody wręczali wicestarosta Janina
Żagan, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego Stanisław Kubicius
oraz członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego Christian Jaworski.
Sportowcy otrzymali nagrody finansowe za osiągnięte wyniki w
minionym roku. Wśród laureatów znalazł się Piotr Żyła, natomiast wyróżnienie otrzymał Bartosz Czyż – skoczkowie narciarscy z klubu WSS
Wisła. Nagrodzono także gminy i szkoły, które zajęły pierwsze miejsca
we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2018/2019. We współzawodnictwie w ramach Igrzysk Dzieci 2.
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle Centrum, natomiast w
Igrzyskach Młodzieży ta sama szkoła wygrała wśród placówek powiatu
cieszyńskiego. Łącznie w klasyfikacji gmin Wisła uplasowała się na 3.
miejscu, tuż za Brenną i Cieszynem.
Na koniec gali wręczono jubileuszowe medale i odznaki z okazji
obchodów 20–lecia organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży powiatu
cieszyńskiego. Jednym z
nagrodzonych został Jarosław Sobczyk – gminny koordynator sportu w
Wiśle. Z ramienia Gminy
Wisła nagrody odbierał
kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury
i Sportu Tadeusz Papierzyński.
Paweł Brągiel

DOBRY MIESIĄC PIŁKARZY
Październik był bardzo udanym miesiącem dla futbolistów WSS
Wisła, występujących w okręgówce. Dzięki kilku wygranym meczom
podopieczni Tomasza Wuwra znacznie poprawili swoją pozycje w ligowej tabeli.
Pierwsze trzy październikowe spotkania wiślanie rozstrzygnęli na
swoją korzyść. Kolejno pokonywali Podhalankę Milówka 4:3 (Szymon
Płoszaj 2, Wojciech Małyjurek, Szymon Woźniczka), LKS Goleszów
6:0 (Robert Lapczyk 2, Szymon Płoszaj 2, Wojciech Małyjurek, Dawid
Mazurek) i Bory Pietrzykowice 3:0 (Szymon Płoszaj 3). W czwartym
spotkaniu z Wisłą Strumień zanotowali wynik 2:2 (Sebastian Juroszek,
Paweł Michałek). Warto dodać, że wszystkie te mecze nasza drużyna
rozegrała na wyjeździe.
Na koniec października zespół WSS Wisła zajmował w tabeli 5.
miejsce z dorobkiem 23 pkt. i bilansem goli 35:19.
W minionym miesiącu mecze ligowe rozgrywali również trampkarze
i juniorzy WSS–u. Były to ostatnie tegoroczne boje o ligowe punkty podopiecznych Roberta Lapczyka. Juniorzy notowali następujące wyniki: 5:3
z LKS Goleszów (Tymoteusz Pilch 2, Piotr Bujok, Zbigniew Michalik,
Bartosz Mitręga), 1:2 z Błyskawicą Drogomyśl (Bartosz Mitręga) i 9:1 ze
Spójnią Górki Wielkie (Zbigniew Michalik 4, Mikołaj Szarzec 2, Bartosz
Mitręga, Benjamin Duljaj, Kacper Wrzecionko). Mecz z GKS Kaczyce nie
doszedł do skutku, gdyż rywale wycofali się z rozgrywek. Z kolei trampkarze uzyskali następujące rezultaty: 3:6 z LKS Goleszów (Bartosz Cieślar
2, Dawid Daraż), 20:1 z GKS Kaczyce (Piotr Kowalski 5, Jan Pawlak 5,
Dawid Daraż 4, Bartosz Cieślar 2, Artur Bujok, Daniel Zioła, Jan Pilch,
Grzegorz Marekwica), 0:14 z Błyskawicą Drogomyśl i 5:5 ze Spójnią Górki Wielkie (Daniel Zioła 3, Artur Bujok, Jakub Świercz).
Na półmetku rozgrywek juniorzy zajmują w tabeli 5. miejsce z dorobkiem 18 pkt. i bilansem goli 32:18, natomiast trampkarze są na 11.
miejscu z dorobkiem 4 pkt. i różnicą bramek 42:80.		
(luki)
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fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Wiślański Skipass poszerzony

LIGA 6
Zakończyły się rozgrywki piłkarskiej Ligi 6 o Puchar Burmistrza
Miasta Wisła.
Oto wyniki październikowych kolejek Ligi 6:
11. kolejka: OSP Wisła – eMeR–Boys 0:11 (Michał Raszka 6,
Remigiusz Pilch 2, Mateusz Wantulok 2, Robert Kędzior), FC Sęki
– FC Malinka 7:2 (Kamil Cieślar 3, Mateusz Turoń 2, Jakub Bebek,
Łukasz Stoszek – Damian Bujok 2), Gamblers – Czarne–Łabajów–
Nadleśnictwo 5:0 (Maciej Wasilewski, Tomasz Jaworski, Marcin
Marianek, Szymon Głowiński, Jakub Cieślar), ePompa – pauza;
10. kolejka (zaległy): eMeR–Boys – ePompa 2:2 (Michał Raszka, Piotr Szarzec – Przemysław Polok, Ireneusz Adamczyk);
12. kolejka: FC Malinka – OSP Wisła 8:1 (Kuba Cieślar 5, Aleksander Pilch 3 – Adam Polok), Gamblers – FC Sęki 4:1 (Dariusz
Czyż, Łukasz Kotarski, Maciej Wasilewski, Tomasz Jaworski – Mateusz Turoń), Czarne–Łabajów–Nadleśnictwo – ePompa 2:1 (Grzegorz Bujok 2 – Aleksander Partyka), eMeR–Boys – pauza;
13. kolejka: FC Malinka – eMeR–Boys 2:1 (Kuba Cieślar, Mateusz Madzia – Paweł Lazar), OSP Wisła – Gamblers 2:6 (Jan Polok, Daniel Nogowczyk – Marcin Marianek 3, Maciej Wasilewski
2, Dariusz Czyż), ePompa – FC Sęki 4:0 (Kamil Miedziak, Ireneusz
Adamczyk, Grzegorz Procner, Jakub Głuszak), Czarne–Łabajów–
Nadleśnictwo – pauza;
14. kolejka: Gamblers – FC Malinka 4:1 (Marcin Marianek 3, Łukasz
Kotarski – Rafał Śliż), ePompa – OSP Wisła 5:4 (Aleksander Partyka 2,
Jakub Głuszak, Grzegorz Procner, Daniel Słowiok – Adam Legierski 2,
Daniel Nogowczyk, Jan Polok), eMeR–Boys – Czarne–Łabajów–Nadleśnictwo 4:6 (Robert Kędzior 3, Michał Raszka – Mikołaj Michałek 2, Grzegorz Bujok 2, Damian Hulawy, Samuel Pilch), FC Sęki – pauza.
Tabela końcowa:
1
2
3
4
5
6
7

Gamblers
epompa.pl
eMeR–Boys
FC Sęki
FC Malinka
Łabajów – Czarne Nadleśnictwo
OSP Wisła Centrum

12
12
12
12
12
12
12

31
24
19
18
14
13
3

55:21
32:20
54:32
34:29
39:43
25:36
13:72

RUSZYŁ SEZON
KOSZYKARSKI
W październiku sezon 2019/20 w II lidze koszykówki kobiet zainaugurowały zawodniczki Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka. Niestety nasz zespół rozpoczął rozgrywki od wysokiej
porażki z rezerwami Zagłębia Sosnowiec, ulegając na wyjeździe bardziej doświadczonym przeciwniczkom 31:101. W tym meczu zagrały
(punkty): Justyna Brańka (11), Laura Kotrys (10), Karolina Kiraga
(7), Sandra Hracka (3), Justyna Pilch, Aleksandra Suszka i Magda
Barabasz.
Zaplanowany, kolejny mecz ligowy z RKK AZS Racibórz został
przełożony, ale podopieczne Przemysława Kurzoka i tak zagrały w
tym terminie ligowe spotkanie, przegrywając na wyjeździe z AZS
UŚ Katowice 47:91. W tym spotkaniu zagrały (punkty): Justyna Pilch
(18), Laura Kotrys (12), Justyna Brańka (8), Karolina Kiraga (6), Kamila Waliczek (3), Aleksandra Suszka, Sandra Hracka i Magda Barabasz.
Trzeci październikowy mecz naszych koszykarek to kolejne wyjazdowe starcie, tym razem z RMKS Rybnik. Mimo ambitnej gry
nasz zespół przegrał 66:80. W tym spotkaniu zagrały (punkty): Justyna Brańka (22), Justyna Pilch (14), Laura Kotrys (12), Kamila Waliczek (11), Marta Grabska (4) i Daria Caputa (3).
Rozgrywki ligowe zainaugurowały także młodzieżowe drużyny
ISWJ Wisła. Oto przegląd osiąganych przez nie wyników:
– U16: MKS MOS I Katowice 40:110, UKS MOSM Bytom
73:42;
– U14: UKS MOSM Bytom 65:25, Pogoń Ruda Śląska 98:27,
RMKS Rybnik 85:60;
– U13: Siła Ustroń 56:18, MKS Czechowice–Dziedzice 39:48,
Zagłębie II Sosnowiec 16:100;
– U11: Zagłębie Sosonowiec 7:44 Pogoń Ruda Śląska 4:80.
(luki)

(luki)

Sukces tenisistów stołowych
ze „Stalmacha”

fot. UKS Centrum Wisła

15 października w Chybiu odbyły się Zawody Rejonowe w tenisie stołowym. Drużyna chłopców Liceum Ogólnokształcącego im. P.
Stalmacha w Wiśle w składzie: Grzegorz Kobiela, Przemysław Polok
i Szymon Patyna reprezentowała nasz powiat, zajmując w turnieju 3.
miejsce. Gratulujemy!			
Elżbieta Śliwka

BRĄZ WIŚLAŃSKIEGO DŻUDOKI
fot. LO im. P. Stalmacha

W dniach 19–20 października w Jastrzębiu Zdroju odbyły się Mistrzostwa Polski w Judo Młodzików i Młodziczek. W zawodach bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik UKS Wisła Centrum Bartosz
Baczyński, który zdobył brązowy medal w kategorii 90kg.
Podopieczny Jakuba Matusznego i Dariusza Dragona trenuje w
klubie od 10 lat. Jest czwartym zawodnikiem klubu z Wisły, który
zdobył medal Mistrzostw Polski w Judo. Wcześniej tej sztuki dokonali: Aneta Szarzec (złoto i brąz), Katarzyna Zakolska (srebro) i Michał Zakolski (brąz).			
Jakub Matuszny
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117 zawodników z 11 szkół wzięło udział w drugiej rundzie
dziewiątej edycji Skoczowskich Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła się 25 września w Skoczowie. Wśród
triumfatorów poszczególnych kategorii znaleźli się: Dawid
Pietruszka (rzut piłeczką palantową w roczniku 2007) i Łukasz Szarzec (bieg na 60 m i skok w dal w roczniku 2009).
W dniach 25–30 września Szczyrku odbyła się kolejna edycja
zawodów ultramaratońskich z cyklu Beskidy Ultra Trail. Ireneusz Miedziak z Wisły zajął 14. miejsce na dystansie BUT
73 (100 km / suma przewyższeń 4953 m).
Drużyna ISWJ Wisła zajęła 4. miejsce w III Pucharze Śląska
w Koszykówce Kobiet, który odbył się w dniach 27–29 września w Rybniku. Nasz zespół zanotował następujące wyniki:
z Zagłębiem Sosnowiec 26:84, z Dwójką Kamienica Polska
41:40 (faza grupowa) i Pogonią Ruda Śląska 31:80 (mecz o 3.
miejsce). Skład (zdobycz punktowa): Justyna Pilch (35), Kamila Waliczek (23), Laura Kotrys (12), Sandra Hracka (9), Magda
Barabasz (7), Aleksandra Suszka (4), Karolina Kiraga (4), Liliana Arsenicz (2), Marta Grabska (2) i Elżbieta Podżorska.
I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Żaków i Skrzatów w
tenisie stołowym odbył się 29 września w Gliwicach. W kategorii Żacy Kamil Rucki zajął miejsca 9–12, a Michał Pilch
17–24. Obaj to zawodnicy UKS Wisła.
Mirosław Wisełka, Dariusz Cieślar i Paweł Cieślar z Wisły ukończyli 41. PZU Maraton Warszawski, który odbył się
29 września. Nasi zawodnicy zajmowali następujące lokaty:
2349., 2628. i 3577. Startowało ponad 4,5 tysiąca biegaczy.
2 października w Cieszynie odbył się finał powiatowy Sztafetowych Biegów Przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej (rocznik 2005–2006) oraz Igrzysk Dzieci (rocznik
2007 i młodsi). W Igrzyskach Młodzieży dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 1 zajęły 6. lokatę, a chłopcy 5. Z kolei
w Igrzyskach Dzieci dziewczęta wylądowały tuż za podium a
chłopcy uplasowali się na 10. miejscu.
2 października w Skoczowie odbyła się kolejna runda zawodów z cyklu Skoczowskie Czwartki Lekkoatletyczne. Wśród
triumfatorów poszczególnych kategorii znaleźli się: Dawid
Pietruszka (bieg na 60 m i rzut piłeczką palantową w roczniku
2007), Wiktor Adamiec (bieg na 1000 m w roczniku 2008)
oraz Łukasz Szarzec (bieg na 60 m w roczniku 2009).
Niezły start zanotowali nasi kolarze w jedenastych w tym sezonie zawodach w maratonie rowerowym z cyklu Bike Atelier
MTB Maraton, które odbyły się 5 października w Kielcach.
Na dystansie Hobby (30 km) 28. miejsce zajęła Aleksandra
Andrzejewska z Wisły, która triumfowała w kategorii kobiet. 80. był Adam Pilch (23. w kategorii M–40), 272. Michał Piskornik (74. w grupie M–40) a 275. Mariusz Czyż
(39. w grupie M–20).
Arkadiusz Jojko (WSS Wisła) zajął 51. miejsce w konkursie
letniej edycji FIS Cup w skokach narciarskich w austriackim
Villach, który odbył się 5 października. W rywalizacji kobiet
Nicole Konderla (WSS Wisła) zajęła 12. miejsce. Dzień później, 6 października, Arkadiusz Jojko ponownie był 51., Szymon Jojko zajął 69. lokatę, a w konkursie pań Nicole Konderla uplasowała się na 18. pozycji.
W dniach 5–6 października w Ptaszkowej odbyły się Mistrzostwa Polski w biegach na nartorolkach. W biegu techniką dowolną na dystansie 5 km Aleksandra Raszka zajęła 11. miejsce wśród juniorek młodszych, a Gabriel Boś był 21. w grupie
juniorów młodszych. Natomiast w sprincie techniką dowolną
Aleksandra Raszka była 8. a Gabriel Boś 19. Oboje są reprezentantami WSS Wisła.
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Łukasz Mach z Wisły zajął 476. miejsce w Silesia Maraton,
który odbył się 6 października w Chorzowie. Maratoński dystans pokonał również Stanisław Czyż, który linię mety przekroczył na miejscu 1450. Z kolei w Silesia Półmaratonie 703.
był Rafał Michalik, a miejsca numer 2379 i 2380 zajęli Adela
Malczyk i Janusz Malczyk.
7 października w Cieszynie rozegrano finał powiatowy Drużynowych Zawodów Biegach Przełajowych Szkół Ponadpodstawowych. Dziewczęta z LO im. P. Stalmacha zajęły 4. miejsce, a chłopcy 6.
Pierwszy zespół Akademii Piłkarskiej Reiss Poznań wygrał
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Młodzików Młodszych
(rocznik 2008) „Wisła Start Cup 2019”, który odbył się w
dniach 11–13 października w Wiśle.
Piotr Śliwiński z Gliwic wygrał zawody kolarskie Hotel Podium
Uphill Stożek 2019, które odbyły się 12 października w Wiśle.
Drugie miejsce zajął Krzysztof Grudzień z Bładnic Dolnych, a
trzecie Adrian Boruta z Żor. Wśród kobiet triumfowała Aleksandra Andrzejewska z Wisły. Druga była Anna Kaczmarzyk
z Istebnej, a trzecia Emilia Pluta z Wodzisławia Śląskiego. Ponadto 12. miejsce w rywalizacji mężczyzn zajął Michał Czyż,
który stanął na podium w kategorii M40–49. Wystartowali jeszcze Janusz Gomola i Adam Pilch, którzy zajęli odpowiednio
33. i 34. miejsce (7. i 8. w kategorii M40–49).
13 października w Szczyrku rozegrano Letnie Mistrzostwa
Polski w kombinacji norweskiej. Grzegorz Mitręga i Jakub
Wisełka z WSS Wisła zajęli 26. i 29. miejsce. Miłosz Krzempek i Mateusz Małyjurek nie ukończyli rywalizacji, gdyż nie
wystartowali w biegu. Tytuł zdobył wychowanek wiślańskiego
klubu Adam Cieślar.
Zawodnicy WSS Wisła trzykrokrotnie stawali na podium 44. edycji zawodów w skokach narciarskich „o Czekoladową Nagrodę”,
które odbyły się 13 października w czeskiej miejscowości Frenštát
pod Radhoštěm. W gronie zwycięzców znalazł się Tymoteusz
Cienciała (rocznik 2008–2009), 2. lokatę zajął Adam Pilch (rocznik 2010–2011) a 3. był Tomasz Samiec (2008–2009).
16 października w Ustroniu rozegrano finał powiatowy XX
edycji turnieju „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
W rywalizacji chłopców U–8 UKS Wisła Wiślańskie Orły zajęły 4. miejsce.
Jakub Glajcar zajął 2. miejsce na najdłuższym dystansie w
ostatnich w tym sezonie zawodach Pucharu Polski w dogtrekkingu, które odbyły się 19 października w Złotym Stoku. W
klasyfikacji generalnej mężczyzn zawodnik z Wisły, również
został sklasyfikowany na 2. pozycji.
Krzysztof Kozik z Wisły zajął 61. miejsce w XXI Crossie Beskidzim, który odbył się 19 października w Węgierskiej Górce.
20 października w Poznaniu odbył się 20. PKO Maraton. Wystartowało w nim dwóch wiślan. Rafał Michalik ukończył rywalizację na 1664. pozycji a Janusz Malczyk był 2060. Startowało ok. 6 tysięcy zawodniczek i zawodników.
(luki)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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W dniach 27–29 września na kompleksie Skalite im. Beskidzkich Olimpijczyków w Szczyrku oraz na trasach w Jasienickiej
Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej rozegrano kolejne zawody
letniej edycji zawodów Narodowego Programu Rozwoju Skoków
Narciarskich i Kombinacji Norweskiej – „LOTOS Szukamy Następców Mistrza”.
Rywalizację tradycyjnie rozpoczęli skoczkowie. W pierwszym konkursie spośród zawodników WSS Wisła na podium
stanęli: Wojciech Cieślar (triumfator w kategorii Dzieci Starsze),
Szymon Jojko (drugi w grupie Junior) oraz Nicole Konderla i
Wiktor Szozda (trzecia lokata odpowiednio w kategorii Kobiety
i Dzieci Starsze).
W drugim konkursie skoków, wśród Dzieci Starszych żadnych szans rywalom nie dał Wiktor Szozda. – Fajnie mi się
skakało, a moje skoki były równe i dalekie – ocenił wiślanin.
– Warunki nie były jednak równe, ale mimo to jestem bardzo
zadowolony. Zawsze zwycięstwa i dobre skoki motywują do
dalszej pracy – dodał. Brąz w tej kategorii wywalczył klubowy
kolega Wiktora Szozdy – Mikołaj Wantulok. Ponadto na podium
meldowali się jeszcze: Nicole Konderla (druga wśród Kobiet),
Arkadiusz Jojko (trzeci wśród Juniorów Młodszych), Szymon
Jojko (drugi wśród Juniorów) oraz Bartosz Czyż (trzeci wśród
Seniorów).

fot. PZN

LETNI LOTOS CUP 2019
ZAKOŃCZONY

skoków w gronie zwycięzców znaleźli się Miłosz Krzempek (Junior Młodszy) i Tymoteusz Cienciała (Dzieci Młodsze), 2. miejsce zajął Wiktor Szozda (Dzieci Starsze), a 3. Mikołaj Wantulok
(Dzieci Starsze). Dzień później, w ostatnim tego lata konkursie
skoków narciarskich, Wiktor Szozda (Dzieci Starsze) i Tymoteusz Cienciała (Dzieci Młodsze) stanęli na 2. stopniu podium,
a na 3. miejscu rywalizację ukończył Wojciech Cieślar (Dzieci
Starsze). Z kolei w rywalizacji dwuboistów reprezentanci WSS
Wisła mogli się dwukrotnie cieszyć z miejsca na „pudle”. Jakub
Cieślar był 2. w kategorii Dzieci Starszych a Grzegorz Mitręga
3. w grupie Młodzicy.
(luki/PZN)

Szkolne szachy

Z kolei biegami do kombinacji norweskiej zakończono rywalizację w letniej edycji Lotos Cup 2019. W kategorii Dzieci
Starsze triumfował Jakub Cieślar z Wiślańskiego Stowarzyszenia
Sportowego, który pewnie jako pierwszy przekroczył linię mety.
– Biegło mi się bardzo fajnie i na trasie czułem się dobrze. Najgorsza była tylko ta ostatnia prostka, bo tam okropnie wiał wiatr i źle
się wtedy biegło. Z kolei moje skoki podczas tego weekendu były
naprawdę dobre i zdecydowanie najlepsze w tym sezonie, dlatego
całe zawody oceniam bardzo pozytywnie – powiedział dwuboista
WSS Wisła. Oprócz Jakuba Cieślara żaden reprezentant wiślańskiego klubu nie znalazł się na podium.
Finałowe zawody letniej edycji LOTOS Cup 2019 na kompleksie Skalite im. Beskidzkich Olimpijczyków w Szczyrku oraz
na trasach w Jasienickiej Niskoemisyjnej Strefie Ekonomicznej
rozegrano w dniach 18–20 października. w piątkowym konkursie
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fot. Jarosław Sobczyk

fot. PZN

11 października w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku odbyły się Miejskie Drużynowe Zawody Szachowe
w ramach Igrzysk Dzieci.
Rywalizację zwycięsko zakończyła drużyna Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 z Wisły Malinki, pokonując zespół ze
Szkoły Podstawowej nr 5 z Wisły Jawornika. Sędzią głównym
zawodów był Bronisław Masny. Organizatorzy dziękują Panu
Mariuszowi Hombkowi za wypożyczenie sprzętu na zawody.
Jarosław Sobczyk – Gminny koordynator ds. sportu szkolnego

PIOTR ŻYŁA ZE ZŁOTEM, DRUŻYNA ZE SREBREM,
NICOLE KONDERLA Z BRĄZEM

fot. PZN

Fantastycznie spisali się zawodnicy klubu WSS Wisła podczas rozgrywanych 12 października w Szczyrku Letnich Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich kobiet i mężczyzn. Nasza
ekipa przywiozła z sąsiedniej miejscowości aż trzy krążki.

trze wylądował Bartosz Czyż. Szymon Jojko skoczył 98,5 metra,
a kończący rywalizację Tomasz Pilch lądował na 99 metrze. – Nie
spodziewaliśmy się tego, ale cieszymy się bardzo, że udało nam
się stanąć na drugim stopniu podium – mówi z uśmiechem na twarzy Pilch. – Jesteśmy zadowoleni z naszego występu. Nie skupialiśmy się na wietrze i tym, co działo się na skoczni. Każdy z nas
był skoncentrowany na tym, co ma do zrobienia – dodał. Ogromne szanse na złoty medal miała pierwsza drużyna WSS Wisła w
składzie: Kacper Juroszek, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł,
Piotr Żyła, jednak po dyskwalifikacji Olka Zniszczoła zakończyła
rywalizację ostatecznie na 6. miejscu (400,3 pkt.). Z niepowodzenia wiślan skorzystał AZS Zakopane I, który zdobył złoto (499,8
pkt.). Brąz przypadł TS Wisła Zakopane I (462,4 pkt.).
Mamy też pierwszą w historii medalistkę z naszego miasta w
konkursie pań. Brąz na skoczni Skalite za skoki na odległość 88,5
m oraz 91,5 m (nota 196,5 pkt.) zdobyła Nicole Konderla. Tytuł
mistrzyni przypadł Kindze Rajdzie (91 i 93,5 m – 211,0 pkt.), a
wicemistrzyni Joannie Szwab (88 i 93 m – 198,5 pkt.). Gratulujemy naszym zawodnikom i zawodniczkom!
(Tadeusz Papierzyński/PZN)

fot. PZN

W konkursie indywidualnym złotym medalistą został Piotr
Żyła, który w serii finałowej wylądował aż na 111 metrze. Natomiast w pierwszej próbie uzyskał 100 metrów, co dało mu w
sumie wysoką notę 266,4 pkt. – Ta druga próba to był naprawdę
fajny skok i super mi się leciało – mówił z uśmiechem na twarzy
Piotr Żyła. – Jak wylądowałem, to myślałem, że jednak trochę
zabrakło do zwycięstwa, ponieważ podparłem ten skok i plecami
dotknąłem zeskoku, ale udało się i jestem bardzo szczęśliwy – dodał złoty medalista.

fot. PZN

FIS GRAND PRIX 2019
Obok Piotrka na podium stanęli reprezentanci klubu KS Eve–
nement Zakopane. Tytuł wicemistrzowski zdobył Kamil Stoch
(97,5 i 101 m – 263,9 pkt.), a brązowy medal zgarnął Stefan Hula
(95,5 i 107 m – 262,7 pkt.). Na 7. miejscu uplasował się Paweł
Wąsek (96,5 i 98 m – 237,5 pkt.), na 9. Aleksander Zniszczoł (94 i
96 m – 233,7 pkt.), a na 10. Kacper Juroszek (95 i 95,5 m – 226,5
pkt.). Kolejne miejsca zajmowali: 12. Tomasz Pilch (95,5 i 88,5
m – 211,0 pkt.), 24. Bartosz Czyż (86 i 84 m – 175,5 pkt.), 27.
Szymon Jojko (83 i 80,5 m – 164,5 pkt.), 68. Dominik Niemczyk
(66,5 m – 48,0 pkt.) i 69. Wojciech Troszok (66 m – 46,0 pkt.).
W jednoseryjnym konkursie drużynowym na 2. stopniu podium stanęli zawodnicy drugiego zespołu Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego: Artur Kukuła, Bartosz Czyż, Szymon Jojko i Tomasz Pilch (476,2 pkt.), którzy skakali równo i daleko, i
ku zaskoczeniu wszystkich zdobyli srebrny medal. Artur Kukuła
skakał jako pierwszy i uzyskał 93,5 metra. Następnie na 102 me-

Piotr Żyła zajął 3. miejsce (135,6 pkt. – 135 m) w finałowych
zawodach FIS Grand Prix w skokach narciarskich, który rozegrano 5 października w niemieckim Klingenthal. W jednoseryjnym i
loteryjnym ze względu na silny wiatr konkursie, najlepszy okazał
się Anze Lanisek ze Słowenii (137,6 pkt. – 139,5 m).
W klasyfikacji końcowej cyklu zawodnik WSS Wisła, który
wziął udział tylko w czterech konkursach, został sklasyfikowany
na 8. pozycji. Zwyciężył inny reprezentant Polski, Dawid Kubacki.
Klasyfikacja końcowa FIS Grand Prix (po ośmiu konkursach): 1. Dawid Kubacki (Polska) – 305 pkt., 2. Yukiya Sato (Japonia) – 294 pkt., 3. Timi Zajc (Słowenia) – 268 pkt., 4. Ryoyu
Kobayashi (Japonia) – 261 pkt., 5. Karl Geiger (Niemcy) – 232
pkt., 6. Naoki Nakamura (Japonia) – 225 pkt., 7. Keiichi Sato
(Japonia) – 213 pkt., 8. Piotr Żyła (Polska) – 205 pkt., 9 Evgeniy
Klimov (Rosja) – 195 pkt., 10. Marius Lindvik (Norwegia) – 173
pkt., 28. Aleksander Zniszczoł (Polska) – 82 pkt., 31. Paweł Wąsek (Polska) – 62 pkt.			
(luki)
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KALENDARIUM IMPREZ
10 listopada (niedziela) – Górska Przygoda – Hotel Podium (start)
11 listopada (poniedziałek) – Obchody Narodowego Święta Niepodległości – Pomnik Poległym i Walczącym o Polskość i
Wolność Ojczyzny, Kaplica św. Jadwigi Śląskiej przy Rezydencji
Prezydenta RP
14 listopada (czwartek) – Koncert „Świat w obłokach” –
Miejska Biblioteka Publiczna
16 listopada (sobota) – Czerniański Szpyrki – OSP Wisła
Czarne
22 listopada (piątek) – Wiślańskie Zaduszki – Państwowa
Szkoła Muzyczna Filia w Wiśle
22–24 listopada (piątek–niedziela) – Puchar Świata w Skokach Narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza
22 listopada (piątek) – Ceremonia wręczenia numerów startowych – Puchar Świata w Wiśle – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
22–24 listopada (piątek–niedziela) – Strefa Kibica Pucharu
Świata – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
29 listopada (piątek) – IX Festiwal Piosenki Europejskiej –
Państwowa Szkoła Muzyczna Filia w Wiśle
2 grudnia (poniedziałek) – XXVII Międzyszkolny Konkurs
Recytatorski im. Ludomiry Krop – Muzeum Beskidzkie
7 grudnia (sobota) – Finisaż wystawy fotografii „World” Aliny Gizy – Wiślańskie Centrum Kultury
Więcej imprez i szczegóły na stronie www.wisla.pl i na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian terminów poszczególnych wydarzeń.

ROZMÓWKI POLSKO–WIŚLAŃSKIE
Odcinek 4 (4F)
Dzień dobry Państwu.
W ostatnim numerze „Echa” pozwoliłem sobie na chwilę odprężenia po mozolnym zgłębianiu wiedzy na temat zagadnień związanych z rzóndzenim i jego pochodnymi. W tym numerze musimy
znowu przyspieszyć z materiałem. Pozostaniemy jednak w kręgu
kwestii komunikacji międzyludzkiej. Odcinek zatytułowałem 4F i
w żadnym wypadku nie jest to lokowanie niczyich produktów. Po
prostu zbieżność znaków i tyle. A o co dokładnie mi chodzi ? Już
wyjaśniam… Chodzi mianowicie o to, że istnieją cztery słówka,
wszystkie zaczynające się na literę f (lub F – jak kto woli), opisujące dobrze, że tak powiem, sposób werbalnej komunikacji Ponikierych Na Wisłach. Nie wyjaśniłem zbyt umiejętnie i jasno? To może
powiem wprost o co mi chodzi: Owymi wspomnianymi przeze
mnie słówkami na „F” są mianowicie: FANZOLIĆ (gadać głupoty,
powielać nieprawdziwe informacje, wprowadzać kogoś w błąd),
FULAĆ (bajać, zmyślać, opowiadać niestworzone historie), FÓNCIĆ (paplać, uprawiać tak zwaną gadkę szmatkę) i FLUCHCIĆ
(obficie narzekać, wylewać żale, skarżyć się w sposób rozwlekły)!
Na potrzeby odcinka ułożyłem nawet poezję, tym razem wyższych (prawie szekspirowskich) lotów. Jest to również dobre narzędzie do gwarowej logopedii. Posłuchajcie, a potem spróbujcie
przeczytać ten tekst jak najszybciej. Gwarantuję, że Wasz aparat
mowy z pewnością mocno się nagimnastykuje. PS: tylko proszę nie
odbierać tego tekstu zbyt osobiście. Jest on skierowany do wyimaginowanego, acz wiślańskiego adresata.

„4F”

Fanzolić…, fulać…, fóncić…, fluchcić…
To jeny poradzisz … ?
Tela jeny poradzisz … ??
Ty twoje wrota, co sie gembó nazywajó,
Do wieczora łod rana sie nie zawjyrajó.
Fanzolić, fulać, fóncić, fluchcić…
Fulać, fanzolić, fluchcić, fóncić…
Fóncić, fluchcić, fanzolić, fulać…
Fluchcić, fóncić, fulać, fanzolić…
To jeny poradzisz ?
Tela jeny poradzisz ?
Ty psinco poradzisz !
Pozdrawiam serdecznie.
Chłop z Doliny.
kumalutku@gmail.com

rys. Janusz Kożusznik

rys. Iwona Klimaszewska

ROZMAITOŚCI

