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Gotowanie, teatr i wiele więcej!

Okres ferii zimowych to w naszym mieście czas wielu atrakcji.
Jedną z nich był pokaz kulinarny w wykonaniu znanego kucharza ze

Śląska Remigiusza Rączki (na zdjęciu). Więcej informacji o licznych
wydarzeniach w Wiśle znajdą Państwo wewnątrz numeru.
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Rączka gotował w Wiśle
3 lutego na Placu Hoffa odbyły się kulinarne pokazy w wykonaniu znanego i sympatycznego mistrza kuchni Remigiusza
Rączki. Kucharz opowiadał na bieżąco o przyrządzanych potrawach i kolejności dodawania poszczególnych składników.
Na oczach licznie zebranych turystów i mieszkańców zostały ugotowane dwie potrawy: gulasz z suszonymi śliwkami
i kluseczkami tymiankowymi, zaprawiony czerwonym winem
oraz deser – wiśnie moczone w spirytusie z czekoladą na gorąco z dodatkiem przyprawy chili. W trakcie przygotowywania potraw przygrywała kapela góralska, a także odbywały
się animacje taneczne pod okiem profesjonalnego instruktora
Mateusza Pawłowskiego ze Szkoły Tańca „Passo” z Cieszyna. Przez cały czas rozchodziły się aromatyczne zapachy, które

Bal szkolny w SP5
18 stycznia odbył się bal karnawałowy w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle. Był to dzień bardzo wyczekiwany przez dzieci.
Wystrój sali wprowadził uczestników bali w nastrój karnawałowy i zachęcił do wspólnej zabawy. Uczniowie „Piątki” w
tym szczególnym dniu byli poprzebierani za różne postacie z
bajek. Było kolorowo i wesoło. Najpierw bawiły się dzieci z
klas młodszych (od 0 do IV), a dla uczniów klas starszych (od
V do VII) zorganizowana została dyskoteka.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie
oprawy muzycznej i słodkiego poczęstunku!
Zofia Pilch

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

REKLAMA • OGŁOSZENIA

gromadziły coraz więcej widzów. Wszyscy z niecierpliwością
oczekiwali na moment degustacji. Gdy pierwsze porcje zostały
rozdane zachwytom nie było końca. Remigiusz Rączka urządził wszystkim podniebieniom niezwykłą ucztę!
(tp)

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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W styczniu Komisje Rady Miasta podczas swoich obrad zajmowały się następującymi tematami:
– koncepcja powstania domu dziennego pobytu seniora w budynku przy ul. Dziechcinka 4,
– gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
2016–2017, oraz propozycje do realizacji na rok 2018,
– analiza etapów wdrożenia programu kierunkowego rozwoju
miasta Wisły, na lata 2017–2020,
– współpraca w organizowaniu imprez z Ustroniem oraz Beskidzką 5,
– stan zaawansowania budowy kanalizacji w ramach etapu
czwartego – analiza porównawcza z poprzednim rokiem,
– inicjatywy lokalne – stan realizacji wniosków z lat poprzednich, nabór nowych wniosków,
– informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych na terenie Miasta Wisła,
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 25 stycznia. Miłym akcentem obrad była wizyta Juliusza Kowalczyka, wiceprezesa Polskiego Związku Judo i Zenona Mościńskiego, prezesa Śląskiego Związku Judo.
Z okazji 20–lecia wiślańskiego klubu judo (UKS Centrum), władze
związku wręczyły Tomaszowi Zakolskiemu Medal PZ Judo, który
jest najwyższym wyróżnieniem Polskiego Związku Judo przyznawanym przez Zarząd trenerom za zasługi na rzecz rozwoju tej dyscypliny sportu. Pozostali członkowie UKS Centrum: Dariusz Dragon,
Jakub Matuszny, Piotr Szturc i Marek Śreniawski, a także burmistrz
Wisły Tomasz Bujok i przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski otrzymali Brązową Honorową Odznakę PZ Judo, która jest przyznawana za działalność społeczną dla rozwoju judo.

Po uroczystej części obrad Radni przystąpili do pracy. Głównym tematem sesji było zapoznanie się Rady Miasta ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy za rok 2017.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosów „za”).
Rada Miasta na swoim posiedzeniu przyjęła następujące uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2018 (14 „za” – jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(jednogłośnie),
– w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Miasta Wisła na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki
(jednogłośnie),
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Z prac Rady Miasta Wisła

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont stanowiącej drogę powiatową
ulicy Czarne w Wiśle (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie przyjęcia zadania z zakresu Powiatu Cieszyńskiego
polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej ul. Czarne w
Wiśle – kontynuacja z 2017 r. (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie
bezprzetargowym części działki 175/12 i 5828/32 stanowiące własność Gminy Wisła (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła w
trybie bezprzetargowym (11 „za”, 3 „wstrzymujące się”),
– w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
jej pobrania i wykorzystania (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta
Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r.
w Bielsku–Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Wisła (13 „za”, 1 „wstrzymujące się”),
– w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków
budżetu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu
gminy Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018–2032 (13 „za”, 1 „wstrzymujące się”),
– zmieniającą 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 (jednogłośnie).
Rada Miasta podjęła także stanowisko, w którym popiera i zobowiązuje Burmistrza Miasta do uruchomienia klubu seniora w budynku przy ul. Dziechcinka 4.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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BUDŻET OBYWATELSKI 2018 Budżet 2018 z innej perspektywy
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że zakończono głosowanie na
projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018.
Oto wyniki głosowania:
Centrum
1) Zakup i montaż żaluzji okiennych i dystrybutora na wodę w hali
im. Wiślańskich Olimpijczyków – 1069 punktów,
2) Modernizacja (remont) sali w remizie OSP Wisła Centrum – 660
punkty,
3) Siłownia zewnętrzna na Oazie – 79 punktów;
Jawornik
1) Doposażenie zaplecza kuchennego OSP Wisła Jawornik: trzon i
stoły kuchenne – 399 punktów (projekt wybrany w losowaniu),
2) Ścieżka Wisła Jawornik – Wisła Centrum: montaż barier oraz
uzupełnienie nawierzchni od strony Jawornika – 399 punktów;
Głębce
1) Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy: ścieżka pieszo–rowerowa łącząca ul. Spacerową z Jonidłem
z otoczeniem – 179 punktów,
2) Kompleks rekreacyjny: zagospodarowanie działki oraz wyposażenie – 126 punktów,
3) Modernizacja przystanku Wisła Wierchy w kierunku Cieszyna –
37 punktów;

Dochody – część 1

Sprawdź ważność dowodu osobistego!
Jeżeli dowód osobisty jest już nieważny lub upływa termin jego
ważności, należy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Malinka
1) Oświetlenie drogi Osiedla Bajcary: 3 nowe punkty świetlne – 430
punktów,
2) Boisko do siatkówki plażowej przy SP3 – 384 punkty,
3) Lampy solarne – kontynuacja projektu 2016 r.: 3 nowe lampy –
114 punktów;
Czarne
1) Kompleks rekreacyjno–sportowy: budowa altany na terenie szkoły (jedyny projekt) – 60 punktów;
Nowa Osada
1) Oświetlenie ul. Gościejów: 2 lampy hybrydowe – 357 punktów,
2) Poprawa oświetlenia ul. Pod Kozińce i ul. Bielanów: 3 nowe
punkty świetlne – 185 punktów,
3) Doposażenie Placu Zabaw na Nowej Osadzie – 118 punktów;
Obłaziec
1) Doposażenie imprez osiedlowych – 48 punktów,
2) Poprawa oświetlenia ulicy Bukowej – 44 punkty,
3) Renowacja ogrodzenia boiska – 38 punktów,
4) Budynek gospodarczy – 22 punkty.
Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce: Budżet Miasta ––> 2018 ––> Budżet obywatelski na rok 2018.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Skurzok,
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.
Zapraszamy!

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

Pożegnali Henryka Kukuczkę
(1953–2018)

fot. Łukasz Bielski

23 stycznia, w wieku 65 lat, zmarł Henryk Kukuczka – góral,
owczorz, społecznik. Był znanym w regionie hodowcą owiec i organizatorem imprez kulturalnych o tematyce pasterskiej.
Baca ze Stecówki był od lat związane także z Wisłą. Zainicjował
powrót owiec na zbocza Cieńkowa i organizację sałaszu wspólnie z
wiślańskimi właścicielami owiec. Współorganizował Miyszani Owiec
na Cieńkowie oraz inne imprezy pasterskie. Był także producentem tradycyjnych owczych wyrobów, serów wołoskich, bryndzy, itp. Opracował recepturę Wiślańskiej Bryndzy, za którą w roku 2016 otrzymał w
Poznaniu „Perłę” podczas finału konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” w kategorii Produkt Regionalny. Był zaangażowany w działalność
Związku Hodowców Owiec i Kóz oraz Oddziału Górali Śląskich Związku Podhalan. Jego pogrzeb odbył się 26 stycznia w Istebnej.
(luki)

Pożegnaliśmy Józefa Raszkę

fot. Łukasz Bielski

21 stycznia odszedł od nas na zawsze Józef Raszka (1938–2018).
Był wieloletnim członkiem grupy śpiewaczej „Czernianie”, śpiewał także w chórze kościelnym w Wiśle Czarnem. Józef Raszka był
wielkim propagatorem wiślańskiego stroju góralskiego, w którym
prezentował się podczas licznych świąt i uroczystości, takich jak Tydzień Kultury Beskidzkiej czy Dożynki. Zmarły został pochowany 24
stycznia na cmentarzu ewangelickim „Na Groniczku”.
(tp)

Uwaga Jubilaci!

Wiślańska Akademia Aktywnych
zaprasza!

Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie w
tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2018 będą świętować
jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpienia z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie medali „ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.
Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego
(Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod numerem
telefonu: 33/855–35–95 do dnia 30 marca 2018 r.
Irena Szatan – Kierownik USC

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych. Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, spotkania
z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!
Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych!
Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

DOTACJE CELOWE
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(azbest i przydomowe oczyszczalnie ścieków)
Burmistrz Miasta Wisły informuje, że w miesiącu lutym 2018
roku planuje rozpocząć nabór wniosków na:
– dofinansowanie kosztów obejmujących demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
– dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dokładne terminy rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie www.
wisla.pl oraz na tablicach ogłoszeń. Formularze wniosków zostaną
udostępnione w dniu ogłoszenia poszczególnych naborów. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 33/857 88 50.
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WSPOMNIENIE
O MARII SZTURC
W ROCZNICĘ ŚMIERCI

Rok 2017 rozpoczął się dla państwa Szturców bardzo smutno. 7 stycznia zmarła śp. Maria Szturc z domu Bujok, urodzona
7 grudnia 1936 r. w Wiśle Czarnym u podnóża Baraniej Góry,
zamieszkała na stałe w Wiśle.

Od 4 lat była wdową. Mąż Jerzy Szturc, także wiślanin, zmarł w
2013 r. Pozostawiła siostry: Ewę, Zuzannę, Helenę i Annę, synów
Henryka i Tomasza wraz z rodzinami, bliższych i dalszych przyjaciół.
Jej życie zawodowe rozpoczęło się w Gminnej Radzie w Wiśle, gdzie pracowała 3 lata. Potem pracując przez 25 lat w wiślańskim kinie „Marzenie” dotrwała do emerytury.
Maria Szturc była osoba znaną nie tylko w Wiśle ale także
okolicznych miejscowościach dzięki swojej pasji do poezji pisanej
gwarą i nie tylko. Od pierwszych dni powstania Stowarzyszenia
„Grupa Twórców Wiślanie” uczestniczyła w wystawach, gdzie
prezentowała swoje hafciarskie arcydzieła. Wielokrotnie występowała także podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, przedstawiając obyczaje górali wiślańskich oraz własne wiersze. Za swoją
twórczość otrzymała wiele nagród na różnych konkursach, a także
była uhonorowana Nagrodą Miasta Wisła w dziedzinie kultury i
sztuki w roku 2009.
Ta życzliwa, lubiana, wesoła, zawsze uśmiechnięta osoba
miała dar zjednywania sobie przyjaciół. Bardzo zżyta ze swoim
rodzeństwem oraz rodziną, zawsze była duszą towarzystwa.
Zmarła w swoim domu w Wiśle miesiąc po tym, jak świętowała swoje 80. urodziny.
Uroczystość żałobna odbyła się 10 stycznia 2017 roku w kaplicy cmentarnej „Na Groniczku” w Wiśle. Spoczęła w grobie rodzinnym, obok męża. Liczne grono osób z Wisły – najbliższych,
sąsiadów, znajomych towarzyszyło jej w ostatniej drodze pomimo
bardzo mroźnej aury. Ponieważ ceniono ją i szanowano za prezentowaną postawę życiową, swoją obecnością chciano zamanifestować emocjonalny z nią związek i oddać hołd jej pamięci.
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ROK
Rok ma dzieci dwanaścioro.
Niech się tutaj wszystkie zbiorą.
Styczeń burczy już od rana,
Mam iść do swego kompana,
Z wiatrem trzeba iść w zawody.
Bo on zawsze rzeźki, młody.
Trzeba odkryć dziury w lodzie,
Żeby sarny szły ku wodzie.
Trochę odwiać suchej trawy,
By szaraczkom humor sprawić.
Okryć drzewa puchem białym,
Zrobić szum po lesie całym,
A gdy przyjdzie piękny dzionek,
To poszukamy bajkowych poziomek.
Już i Luty w progu stoi,
Chociaż mały, się nie boi.
Hula w polu, hula w lesie,
Sanki, narty z wiatrem niesie.
Z mrozem świetnie on się czuje,
Kwiaty na szybach maluje.
Martwi się, że jest tak zmienny,
Pół zimowy, pół wiosenny.
Marzec już miesza w swym garncu,
No bo wiecie, jak jest w Marcu.
Sypnie śniegiem, w oczy prószy,
Czasem deszcze są i pluty,
Lub trza wdziewać ciepłe buty.
Jakiś człek stoi u proga,
Mówi, że mu długa droga,
Że już ciepło, kwiatów pęki.
Zwisają mu z każdej ręki.
A to przecież pierwszy Kwietnia,
Pierwszy Kwietnia, bajów pletnia,
Wielkanoc niesie święta,
I o zimie wciąż pamięta.
„Muszę trochę się pochmurzyć,
Deszczem ciepłym ziemię płużyć.
Nawet gromem sypnę sobie.
Kwiecień, co deszczem rosi,
Wiele owoców przynosi.
Oddaję majowi rządy”
Maj jest zawsze, piękny, mądry,
A kto się w maju urodzi,
Temu się dobrze powodzi.
Miesiąc Maj, lepszy od złota,
Deszczem siecze, miesza błota.

Niech się w ulu roi pszczółka,
Zbieraj bracie ziele, ziółka.
Może jeszcze śniegiem wiewnę,
Śnieg przyjemny, jest zapewne,
Bo jak w maju jeszcze chłody,
To na polach są urody.
Oho ! Czerwiec nam pokaże,
Co też rok przyniesie w darze.
On zawsze mnie naśladuje,
Majową pogodę, deszcz i wiatr promuje.
Noc świętojańską tobie przyniesie,
Kwiat paproci znajść możesz w lesie,
,,Nie mogę być stale chłodnym,
Lepiej być miłym, pogodnym,
To każdy zdrowiej się poczuje,
No i w stodole zboże się suje”.
Od lip już ciągnie zapach miodowy,
Idzie już lipiec, żeniec gotowy.
Niesie ze sobą słońce, upały,
Nad wodą koczuje lud prawie goły.
„Muszę grzać przez miesiąc cały,
By Wrzesień był doskonały”.
Już i sierpień, pierwszy, trzeci,
Do szkoły szykują się dzieci.
Żniwiarze już resztki koszą,
W lesie się przepiórki płoszą.
Sierpień jasny i pogodny,
Dla win bardzo jest wygodny.
Sąsiad Wrzesień jest radosny,
„Dam w jesieni, trochę wiosny,
Słońce ciepłe, trochę deszczu,
Bardzo dobre jest dla moszczu.
Z łyczek chmiel sobie obdzieram
Z uli miód złoty, podbieram.
Pełno mam już ja w stodole,
I w kieszeni i na stole.”
No i nadszedł ten październy,
Jest to obraz Marca wierny,
Mogą być słoty, a nawet śniegi,
Możesz uprawiać na przełaj, biegi.
„Lepiej podgrzeję, nie mogę być mroźny,
Bo potem Styczeń, znów będzie groźny”.
W polu już prawie nic nie nazbierasz,
W sadzie już tylko szperasz i szperasz,
Szczęście jak klon nam późno opada,
Zimę leciutką to zapowiada.
Listopad złotem, czerwienią się mieni,
Listek z listeczkiem na wietrze się żeni,

W polu czasem są zawieje,
Płowego zwierza są pełne knieje.
A na św. potem Andrzeja,
Dziewczynom naszym będzie nadzieja.
Późna zima, długo trzyma,
Więc grudzień się śniegu ima.
Tu zamiecie, tu zawieje,
„Z wiatrem, mrozem, ja się śmieję,
Zapraszam na narty, sanki,
Ubierzcie ciepłe baranki.
Śnieżkami się pobawicie,
Takie jest zimowe życie,
Choinkowe niosę cuda,
Wszystko się wspaniale uda,
W wigilijną cichą noc,
Niosę z sobą szczęścia moc.
Słońcem wam wyzłocę gody,
Będziecie mieli urodzaj dobry.
Noc skrócę, a dzień wydłużę,
Byście sankować mogli dłużej.
Nie będę wam ciepło dmuchał,
By w Marcu i Kwietniu nie była plucha.
Ale kto to kiedy zgadnie,
Co nam też jutro wypadnie?
Jedno wam tylko powiedzieć mogę,
Na waszą krótką, lub długą drogę,
Że zły czas może potrwać miesiące,
Ale złe imię lata tysiące.
Maria Szturc

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Teresy Pabian.

Róże
Gdy kwitną róże w ogrodzie,
Chciałabym z nich nektar pić.
Serce się moje raduje,
Zaraz radośniej jest żyć.
Rankiem krople rosy,
Po płatkach powoli spływają.
Słońce je promykiem otula,
A róże piękną woń wydzielają.
Tak pięknie pachnące, kolorowe,
Upajam się tym ślicznym kwieciem.
Nie ma piękniejszych kwiatów,
Jak róże – na całym świecie.
		

Teresa Pabian
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170. rocznica urodzin
„króla Wisły”

fot. Ewa Zarychta

Wójt Paweł Raszka (1848–1927) zwany królem Wisły był
postacią wyjątkową. Wzbudzał wiele kontrowersji i emocji, ale
rodzinną miejscowością rządził przez prawie pół wieku. Górale
go szanowali, choć nie raz występowali przeciw niemu. Dziś mija
170. rocznica jego urodzin.
Z tej okazji władze miasta w osobach sekretarza Sylwestra
Foltyna oraz skarbnika Damiana Cieślara złożyły kwiaty oraz zapaliły znicz przy pamiątkowej tablicy poświęconej Pawłowi Raszce na cmentarzu „Na Gróniczku”.
Paweł Raszka urodził się 19 stycznia 1848 roku w rodzinie
Zuzanny i Pawła Raszków, którzy mieszkali U Kędziory. Był wychowankiem światłego nauczyciela Jana Śniegonia, który zaszczepił mu miłość do książek. Dużo czytał, biegle władał językiem
polskim i niemieckim. Nie wiadomo, gdzie odebrał edukację, ale
działać w samorządzie zaczął w 1870 roku. Pisał m.in. protokoły
gminne, był wydziałowym (radnym), a w 1876 roku, w wieku 28
lat, został wybrany wójtem. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie

przez 46 lat, do 1922
roku. Był właścicielem
jednego z największych
gospodarstw
w Wiśle, współwłaścicielem sałaszu na
Bukowej i najemcą
karczmy, przy której
uruchomił pierwszą
w Wiśle piekarnię.
Był członkiem wielu
organizacji społecznych i działał na różnych polach, m.in.
wspólnie z Bogumiłem Hoffem założył
Kółko Rolnicze. Jako
wójt i kurator zboru
ewangelickiego reprezentował Wisłę wobec
władz austriackich, a
następnie polskich. Był lojalnym poddanym cesarza, ale w 1918
roku, wraz z 60 innymi wójtami złożył przyrzeczenie wierności
Radzie Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, a w 1919 roku podejmował w Wiśle Komisję Koalicyjną mającą wpływ na podział
Śląska Cieszyńskiego. Przemawiając do gości zaznaczył, że Wisła
chce należeć do Polski.
Przez współczesnych opisywany jako opanowany i stanowczy, wrażliwy na ludzką biedę, inteligentny i sprytny. Znajdował
uznanie także poza Wisłą, kolejne jubileusze jego władzy lub urodziny hucznie świętowano. Mimo krytyki jego rządów za zasługi
dla rodzinnej wsi Wydział Gminy mianował go honorowym burmistrzem Wisły. Zmarł 3 grudnia 1927 roku i został pochowany
na ewangelickim cmentarzu „Na Gróniczku”.
Więcej zob. „Rocznik Wiślański” t. 6, s. 50–63.
Renata Czyż

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera
1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–
17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki
nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły
(budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: wystawa prac
Henryki Wojciechowskiej „Ikona”.
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: Prace graficzne uczniów Gimnazjum
(do 21 lutego), wystawa autorska Ewy Lazar (wernisaż 23 lutego).
Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz.
10.00–18.00. Wystawy prac Krystiana Wodnioka – malarstwo
olejne, „Pejzaż”, Czesława Nowakowskiego – metal, metalo-
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plastyka i formy różne oraz Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne „Akt”.
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne
w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa Salvadora Dali.
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 8, wstęp po
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

Wieści z biblioteki

Spotkanie z trenerem marzeń
Już po raz drugi Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła Krzysztofa Piersę – pisarza młodego pokolenia, coucha i youtubera, który przyjechał do Wisły z Brodnicy koło Torunia. Spotkanie odbyło się 11 stycznia i zgromadziło uczniów klas II Gimnazjum nr 1
oraz klasy VII a i b Szkoły Podstawowej nr 1.
Autor dwóch pozycji książkowych: „Komputerowy ćpun”
oraz „Trener marzeń” ciekawie opowiadał o konsekwencjach zatracania się w wirtualnym świecie gier i portali społecznościowych.
Sam wyszedł z uzależnienia i miał odwagę przyznać się, że godziny
spędzone przed komputerem były czasem straconym. Dzięki swoim
marzeniom i pasjom udało mu się wyjść z uzależnienia i obecnie nadrabia zaległości odkrywając na nowo swój potencjał. Nagle okazało
się, że ma czas na: modelarstwo, grę na pianinie, rapowanie, pisarstwo
i inne. Co więcej, zachęcił słuchaczy do eksperymentu, który ma wykazać, czy czas spędzony z telefonem w ręku jest niewinną rozrywką, czy już nałogiem. Młodzież żywo reagowała na czasem zaczepne
komentarze prowadzącego, a jego trafne spostrzeżenia na temat tego,
że cyberuzależnienie powoduje coraz większą alienację i aspołeczność, a co grosza problemy ze zwykłą komunikacją, zapewne trafiły

Komisarze Cieślar i Procner
na tropie
18 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się
spotkanie z Hanną Greń, autorką kilku powieści zawierających wątki
kryminalne i romansowe. Ich akcja toczy się na Śląsku Cieszyńskim,
m.in. w Wiśle, Cieszynie i Bielsku–Białej. Autorka doskonale zna
okolicę: jest mieszkanką Bielska–Białej, a z Wisłą związana była
do 18 roku życia.
Wywiad z pisarką przeprowadził znany dziennikarz, autor książek i filmów, Andrzej Drobik. Mimo śnieżnej zamieci na zewnątrz
w sali biblioteki nie zabrakło czytelników, a głównie czytelniczek.
Nikt chyba poświęconego czasu nie żałował, było niezwykle ciepło,
sympatycznie i wesoło. Na pytania prowadzącego Autorka odpowiadała z taką swadą, że publiczność raz po raz wybuchała śmiechem,
choć rozmawiano o przestępstwach i zbrodniach umiejscowionych
w sielankowym, beskidzkim krajobrazie. Pisarka zdradziła jak powstają jej książki, skąd czerpie inspirację i kto jest pierwszym konsultantem i czytelnikiem jej książek. Czytelnicy poznali również najbliższe plany wydawnicze, ale Hanna Greń nie uchyliła za bardzo rąbka
tajemnicy, co do losów bohaterów. Zdradziła jednak co sama czyta,
kiedy nie pisze.
Najnowsza powieść pt. „Wilcze kobiety” już 30 stycznia ukazała się w Wydawnictwie Replika. W planie jest także piąta i ostatnia
część cyklu „W Trójkącie Beskidzkim”. Czytelnicy wiślańskiej biblioteki już czekają z niecierpliwością. Dziękujemy Autorce i prowadzącemu za inspirujące spotkanie, a czytelników zapraszamy do wypożyczalni.					
(drc)
do rzeszy odbiorców. Po prelekcji był czas na rozmowę z pisarzem
i zakup książek.
Dziękujemy Krzysztofowi Piersie za inspirujące spotkanie,
a uczniom życzymy, aby zgodnie ze wskazówkami motywacyjnymi
nie obawiali się walczyć o swoje marzenia. Pomocne zapewne okażą
się lektury obu książek pisarza, które są dostępne w bibliotece.
Monika Śliwka   

fot. MBP w Wiśle

Dan Brown, Początek, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2017.
Najnowsza powieść Dana Brown’a, znanego czytelnikom z bestsellerów, takich jak „Kod Leonarda da Vinci”, „Anioły i demony”,
„Inferno” nie zawiedzie czytelników. Tym razem Robert Langdon
będzie musiał zmierzyć się z niewyobrażalnie wielką zagadką, mogącą wywrzeć olbrzymi wpływ na ludzkość. Choć wszystko zaczyna się
niemal niewinnie, już wkrótce bohatera czeka walka z czasem i szaleńcza pogoń za prawdą. Na razie jednak przybywa na zaproszenie
swojego dawnego ucznia, a obecnie miliardera, cenionego naukowca,
futurysty i zagorzałego ateisty walczącego z wiarą, Edmonda Kirscha, na zorganizowane przezeń spotkanie. Kirsch po latach badań
znalazł odpowiedź na dwa zasadnicze pytania, jakie może postawić
człowiek: „Skąd pochodzimy?” i „Dokąd zmierzamy?”. Ta odpowiedź doprowadzi do upadku wszystkich religii tego świata. Wielkie
słowa? Zbytnia pewność siebie? Prezentacja, jakiej futurysta dokonał
przed przedstawicielami chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, wyraźnie pokazała, że ma rację – do tego stopnia, że Kirsch zaczyna obawiać się o swoje życie...
Marcin Wicha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem, Wydawnictwo
Krakater, Kraków 2017.
Książka Marcina Wichy to opowieść o matce, która odeszła.
Autor chce uporządkować pozostawione przez nią przedmioty m.in.
książki. Odbywa więc sentymentalną podróż w przeszłość do okresu
swojego dzieciństwa. W kolejnych rozdziałach wspomina historie
rodzinne oraz ich relacje ze światem zewnętrznym. Wspomina matkę, która w peerelowskiej, a potem kapitalistycznej rzeczywistości
umiała żyć według własnych zasad. Książka nagrodzona Paszportem
Polityki. Polecamy.
Nela mała Reporterka, Nela i polarne zwierzęta, Wydawnictwo Burda NG Polska, Warszawa 2017.
Cel dziewiątej podróży Neli to Grenlandia. Lepiej ubierzcie się
ciepło, bo nasza bohaterka zanurkuje w lodowatym Atlantyku w poszukiwaniu śnieżnej rafy. Dzięki tej intrygującej książkowej przygodzie spotkacie niedźwiedzia polarnego i popływacie z rekinem
olbrzymim. Bogato ilustrowana publikacja to porywająca przygoda
i lekcja geografii oraz przyrody w jednym. Bonusem są pourywane
kody, które po zeskanowaniu przenoszą do dodatkowych multimedialnych treści. Warto wybrać się w podróż. Polecamy!
Oprac. MBP Wisła

fot. MBP w Wiśle

Biblioteka poleca
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WIEŚCI Z GŁĘBCZAŃSKIEGO
PRZEDSZKOLA

fot. Przedszkole nr 2

W Przedszkolu w Wiśle Głębcach ostatni miesiąc minionego roku
obfitował w wiele ważnych wydarzeń dla naszych przedszkolaków.
Jednym z nich były odwiedziny Mikołaja, na które dzieci czekały już
od wielu dni z wielkim podekscytowaniem, przygotowując piosenkę i
wierszyki. Wszystkie dzieci otrzymały z rąk gościa prezenty i radości
nie było końca. Odbyło się również spotkanie rodzinne połączone z
zajęciami otwartymi. Nasze przedszkole odwiedziły mamy i pani dyrektor. Na zajęciach mamy zobaczyły jak pięknie przedszkolaki czytają globalnie wyrazy związane ze świętami i swoje imiona. Był także
czas na twórcze zabawy, gdyż wszyscy chętnie zabrali się do pracy

z dekorowaniem piernikowych ludzików i domku. Na zakończenie
rodzice mieli zadanie – wykonanie choinki z papierowych kółek i
bibuły. Takie spotkania rozwijają więź i współpracę pomiędzy rodzicami a przedszkolem i są świetną okazją do odkrywania nowych talentów. Natomiast przed Bożym Narodzeniem jak co roku odbyła się
w przedszkolu wigilijka grupowa. Dzieci kosztowały przyniesione z
domu smakołyki, śpiewano kolędy, a wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia. Była także okazja zagrać naszą ulubioną kolędę „Dzisiaj
w Betlejem” na instrumentach perkusyjnych.
W styczniu najważniejszym wydarzeniem dla każdego wnuka i
wnuczki jest Dzień Babci i Dziadka. Na to święto już od dłuższego czasu nauczycielki przygotowują swoich wychowanków. Występ
dzieci z Przedszkola nr 1 oraz „zerówkowiczów” z oddziałów przedszkolnych odbył się 19 stycznia w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1. Licznie zgromadzeni dziadkowie i babcie ze
wzruszeniem przyglądali się występom swoich ukochanych wnucząt.
Były wierszyki, scenki, tańce i piosenki.
Przed nami kolejne wydarzenie i imprezy przedszkolne, które na
bieżąco będziemy opisywać na łamach „Echa Wisły” oraz na naszej
facebookowej stronie. Serdecznie zapraszamy do śledzenia wiadomości z Głębiec! 				
Elżbieta Zioła

Święto Babci i Dziadka to jedno z wydarzeń, które stało się tradycją Przedszkola nr 2 przy ul. Wodnej. W tym roku ta miła uroczystość
odbyła się 24 stycznia w Hotelu Gołębiewski.
Zebranych seniorów, wszystkich gości, dzieci i rodziców serdecznie powitała dyrektor Alicja Maciążek. W pięknie udekorowanej sali dzieci przedstawiły program artystyczny, który przygotowały
pod kierunkiem wychowawców. Widzowie zobaczyli i usłyszeli:
wierszyki, piosenki, tańce. Na zakończenie dzieci złożyły babciom
i dziadkom życzenia, a po odśpiewaniu „100 lat” wręczyły własnoręcznie wykonane upominki. Uroczystość była wspaniała. Goście ze
wzruszeniem podziwiali swoje pociechy. Mali artyści z przejęciem
odtwarzali swoje role, a goście z łezką w oku odbierali czułe słowa
pod swoim adresem.
Po uroczystości zaproszono babcie i dziadków na wspólny poczęstunek przygotowany przez mamy. Był to niezwykły dzień nie tylko
dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości.		
(I.W.)

fot. Przedszkole nr 2

fot. Przedszkole nr 1

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu nr 2

Bal przedszkolaków
fot. Przedszkole nr 1

W Przedszkolu nr 2 dzieci bawiły z DJ Wojtkiem na tradycyjnym
balu przebierańców. Wszyscy chętnie tańczyli do przebojowej i popularnej muzyki polskiej oraz zagranicznej.
W tym roku na balu dziewczynki przebrały się za królewny,
wróżki i czarodziejki, natomiast chłopcy najchętniej zakładali stroje
policjantów i strażaków. Bale są niezapomnianymi chwilami z dzieciństwa, dzieci lubią się przebierać i grać role wybranych bohaterów.
Młodsze dzieci wybierają zwierzęta, a starsze utożsamiają się z postaciami z bajek i filmów. Takie zabawy karnawałowe stały się miłą i
ważną tradycją w naszym przedszkolu.			
(IW)
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Wieści z „Jedynki”

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Za nami pół roku wytężonej pracy. Uczniowie i kadra nauczycielska angażowali się w wiele projektów, brali udział w szkoleniach
oraz konkursach, o wynikach których informowaliśmy czytelników
w kolejnych wydaniach „Echa Wisły” i na stronie miasta.
Jednym z realizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 projektów jest
współpraca w ramach programu Erasmus+ ze szkołami z Włoch, Szwecji i Polski. W ramach jego realizacji nauczycielki z wiślańskiej „Jedynki” odwiedziły w styczniu Birkaskolan w Ekero w Szwecji. Trzydniowa
wizyta polegała na obserwacji metod nauczania na poszczególnych etapach rozwoju dzieci oraz zapoznaniu się z ofertą szwedzkiej szkoły. Do
Ekero przyjechały również nauczycielki z trzeciej partnerskiej szkoły z
włoskiego Edolo, aby wspólnie przygotować się do pierwszej wymiany
młodzieży, która odbędzie się już w lutym, właśnie w Szwecji.
A oto najświeższe wiadomości dotyczące naszych wychowanków.
Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Nowy Rok
przywitali koncertem świąteczno–noworocznym, który odbył
się 9 stycznia. Jak co roku przybyło wielu rodziców i dziadków,
chcących podziwiać swoje pociechy na scenie. Uroczystość rozpoczęły klasy VII a i VII b, które
zaprezentowały spektakl oparty
na tekście Doroty Terakowskiej
pt. „Piąty talerz”. Spektakl poruszał tematy człowieczeństwa,
przywiązania do tradycji i niechęci do zmian. Z tymi niezwykle
refleksyjnymi tematami wkroczyliśmy w drugą część spotkania, podczas której uczniowie
klas IV–VII prezentowali kolędy, pastorałki i piosenki świąteczne w
różnych aranżacjach i odsłonach. Po zakończonych występach rodzice zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
10 stycznia klasa II i klasy III miały możliwość spotkania z pisarką Gabrielą Kotas – mysłowicką poetką, mającą na swoim koncie
już dwa tomiki poezji, „Pogodna dojrzałość” i „Uśmiech codzienności”. Do naszej szkoły przyjechała ze swoim pierwszym tomikiem dla
dzieci pt. „Gabrysia dzieciom”. Artystka opowiadała o swojej pracy i
najnowszym tomiku wierszy, będącym powrotem pisarki do szczęśliwego dzieciństwa. Na zakończenie spotkania dzieci mogły zakupić
książkę, oczywiście z autografem.
Po przerwie świątecznej został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową, który zorganizowany został już po
raz kolejny przez Annę Mosler i Edytę Kostkę. Wzięli w nim udział
chętni uczniowie klas I–V. Zgłoszono 34 prace. W konkursie zwyciężyła Sara Hołomek, która wykonała szopkę z ciastek i czekolady.
Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w Reformacyjnym Konkursie Plastycznym, który został zorganizowany z okazji
500 lat Reformacji. 13 stycznia w Ustroniu odbyło się wręczenie
nagród dla uczniów, którzy rewelacyjnie spisali się w etapie rejonowym. W kategorii klas I–III wyróżnienie zdobyła Zofia Wiencek, w
kategorii klas IV–VI trzecie miejsce zajęła Nadia Cieślar, czwarte
miejsce Maja Zięba, a wyróżnienia otrzymały Barbara Konieczny i
Magdalena Pilch. W kategorii klas VII i gimnazjum czwarte miejsce
zajęła Malina Cordova, a piąte Marcelina Stebel.
16 stycznia uczniowie SP1 wzięli udział w szkolnym etapie XXI
Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej
„Jonasz”. Zakres materiału obejmował znajomość ksiąg starotestamentowych: Rut, Estery oraz Jonasza. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Daniel Stasiak, Daniel Heczko, Piotr Szturc, Liliana Arsenicz, Barbara Konieczny i Karina Stasiak. Gratulujemy i życzymy
sukcesów w kolejnych etapach.
19 stycznia nasi uczniowie wzięli udział w turnieju o awans do
finałów powiatowych szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców

i dziewcząt. Chłopcy pokonali reprezentacje Ustronia i Goleszowa,
tym samym uzyskując awans do finałów. Natomiast dziewczęta zajęły 2. miejsce w turnieju eliminacyjnym. Opiekunami drużyn byli:
Bartłomiej Kopij i Marcin Kotowicz.
Jakub Czyż oraz Andrzej Karkoszka, uczniowie klasy III e, zostali laureatami olimpiady przedmiotowej z fizyki „Olimpus”. Jakub
Czyż zakwalifikował się także do trzeciego etapu konkursu przedmiotowego z matematyki. Pozostałe konkursy przedmiotowe jeszcze
trwają, z niecierpliwością czekamy na następne informacje, będąc
dobrej myśli!
Uczniowie klasy II b pod kierownictwem adiunkta Jarosława Skutnika wykonali prace grafiki artystycznej, które można podziwiać w galeryjce WCK od 19 stycznia. Zapraszamy wszystkich, naprawdę warto!
Przed samymi feriami, 25 stycznia, wszystkie dzieci z klas I–III,
w podzięce za miłość jaką darzą ich na co dzień dziadkowie, przygotowali wspaniałą uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tłumnie wypełnionej sali gimnastycznej zebrali się tego popołudnia dziadkowie, rodzice, nauczyciele i dzieci, aby posłuchać życzeń, piosenek
i tańców. Na początku spotkania
bardzo ciepło przywitała wszystkich zebranych dyrektor szkoły
Gabriela Polok–Otawa. Występy
otworzyły pierwszaki wierszami
dla babci i dziadka oraz piosenką
„U babci jest słodko” i „Kochany
dziadku”. Bardzo ładnie prezentowały się dzieci z klasy I w barwnych strojach, przygotowanych
specjalnie na tą okazję. Następnie
klasa II postanowiła zaprezentować dwie swoje ulubione kolędy:
jedną afrykańską z akompaniamentem instrumentów własnoręcznie wykonanych na zajęciach oraz
„Adeste Fideles” w języku łacińskim. Dodatkowo dzieci opowiedziały gwarą przypowiastkę góralską „Jak to hańdownij w gróniach bywało”, podkreślając, że w dzisiejszych czasach zapomina się często
o tym, że powinniśmy respektować i szanować naszych starszych. Z
akompaniamentem M. Moslera uczniowie zaśpiewali piosenkę własnego autorstwa „Niech żyją nam”. Bardzo oryginalnie zaprezentowała się w swoim programie klasa III a. Chłopcy w białych koszulach,
przepasani czerwoną wstęgą, zatańczyli „Greka Zorbę”, natomiast
dziewczynki, w czerwonych fartuszkach z kokardami we włosach,
zaprezentowały „taniec hiszpański”. Była też ciekawa aranżacja popularnej piosenki „Orkiestry dęte”, a dwaj uczniowie tej klasy zagrali skoczne melodie na akordeonach. Z kolei klasa III b wystąpiła
w programie z piosenką „Moja babcia i mój dziadek”, a także pokazała zabawne przedstawienie pt. „Urodziny babci”. Dziewczynki w
strojach baletowych zatańczyły ciekawy taniec, a Emilka i Franek,
uczniowie tej klasy, zgrali na keyboardzie. Program artystyczny w
tym wyjątkowym dniu był bardzo ciekawy i różnorodny, a dzieci na
scenie zaprezentowały się pięknie. Na zakończenie dyrektor szkoły złożyła życzenia babciom i dziadkom oraz zaprosiła wszystkich
obecnych do suto zastawionego słodkościami stołu. Goście przybyli
na tą uroczystość, opuszczali ją z uśmiechem na twarzy, dziękując za
miło spędzony czas w naszej szkole.
Aleksandra Nosowicz, Dorota Polok, Katarzyna Samiec
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Dzień Patrona

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

zaczerpniętych z tego dzieła. Każda klasa przygotowywała wspólny
projekt, który następnie był prezentowany podczas podsumowania
na apelu. Najmłodsi zajmowali się zwierzętami żyjącymi w lesie i
wymienionymi we fragmentach epopei. Uczniowie klasy I i II czytali
fragment dotyczący sadu, wykonywali do niego ilustrację, zwracali
uwagę, jakie warzywa i owoce były wymienione w tekście i przypominali, dlaczego warto jeść owoce i warzywa. Klasa III tworzyła

XXV Ekumeniczny Wieczór
Kolęd w Czarnem

atlas grzybów w oparciu o fragment opisujący grzybobranie. Do swojej pracy dołączyła też zasady zbierania grzybów i zachowania się w
lesie. Klasa IV otrzymała fragment opisujący staropolską ucztę. Pracując ze słownikiem, uczniowie tłumaczyli nazwy wymienionych w
tekście dań i tworzyli menu uczty. Podczas prezentacji przypomnieli
także wszystkim, jakie są zasady zdrowego odżywiania. Uczniowie
klasy V zajmowali się opisem puszczy i wykonali ilustracje, na których przedstawili zwierzęta żyjące w sercu lasu. Uczniowie klasy
VI zaznajomili się natomiast z fragmentem przedstawiającym opis
wieczoru, a w oparciu o przeczytany tekst stworzyli album, zawierający informacje dotyczące wymienionych w tekście zwierząt, roślin,
postaci mitologicznych i gwiazdozbiorów. Z kolei najstarsza klasa
otrzymała do analizy fragment opisujący matecznik. Uczniowie tworzyli do tekstu przypisy w oparciu o słownik tematyczny języka poematu, wyszukiwali środki poetyckie, tworzyli ilustracje oraz opracowali notatkę biograficzną dotyczącą życia i twórczości Mickiewicza.
Na zakończenie zajęć wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, aby
zaprezentować swoje prace oraz wspólnie zaśpiewać kilka kolęd, a
pozostając w nastroju świątecznym, w klasach miały miejsce także
wigilijki. Mimo, że tego dnia nie odbywały się standardowe lekcje,
to i tak wszyscy z pewnością sporo się nauczyli.
Alicja Pieszka
odśpiewana kolejna kolęda, a w tym czasie przygotowano scenografię
do przedstawienia regionalnego, które było ostatnim punktem programu. To już tradycja, że na czerniańskich Wieczorach Kolęd kultywujemy także lokalne zwyczaje i gwarę. W tym roku uczniowie klas III – VI
przygotowali scenkę pt. „Szkubaczki”, która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem widowni. Na zakończenie wieczoru dyrektor Elżbieta
Szajtauer poprosiła na środek naszych honorowych gości – Marię Witucką i Elżbietę Śliż, które dwadzieścia pięć lat temu zapoczątkowały
organizację Wieczorów Kolęd w Czarnem. Obie panie, które w dowód
wdzięczności otrzymały kwiaty, wyraziły swój podziw i radość z faktu, że tradycja zapoczątkowana przez nie jest nadal kultywowana na
przestrzeni tylu lat. Na koniec wszyscy zgromadzeni mogli skorzystać
z poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców, która prężnie
działa w naszej szkole pod przewodnictwem Doroty Heczko i czynnie
włącza się w organizację szkolnych imprez.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

14 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył się tradycyjny Wieczór Kolęd. W tym roku było to wydarzenie
szczególne dla naszej społeczności, ponieważ uroczystość ta odbyła
się już po raz 25.
Po powitaniu zgromadzonych przez dyrekcję szkoły, uroczystość
rozpoczęła się od wspólnego śpiewu oraz występu uczniów klasy V,
którzy wykonali wiązankę kolęd na dzwonkach. Bardzo nam miło,
że nasze zaproszenie przyjął w tym roku Wiślański Zespół Kameralny pod dyrekcją Agnieszki Szarzec, który podczas swojego występu
zaprezentował zgromadzonym swój repertuar. Potem została wspólnie

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Zawsze tuż przed przerwą świąteczną w Szkole Podstawowej nr
2 w Wiśle Czarnem obchodzimy Dzień Patrona. Nie mogło być inaczej i w tym roku. Tym razem ten uroczysty dzień przypadł na 22
grudnia.
Jako że patronem szkoły jest Adam Mickiewicz, zawsze zajęcia
zaplanowane z tej okazji przez bibliotekę szkolną wiążą się z życiem i twórczością naszego wieszcza narodowego. W tym roku zajęcia dla klas dotyczyły epopei narodowej „Pan Tadeusz”. Wszyscy
uczniowie, począwszy od oddziału przedszkolnego, a na VII klasie
kończąc, pracowali w oparciu o różne fragmenty opisów przyrody
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KONCERT NOWOROCZNY
Szulik, baryton Ireneusz Miczka oraz Orkiestra „M de
Silesia” pod dyrekcją Wojciecha Barczyńskiego. Na
zakończenie został wzniesiony toast za pomyślność w
Nowym Roku symboliczną lampką szampana.
Marlena Fizek

fot. Przemysław Legierski / Infobeskidy.eu

fot. Justyna Mordarska

fot. Przemysław Legierski / Infobeskidy.eu

fot. Justyna Mordarska

fot. Przemysław Legierski / Infobeskidy.eu

14 stycznia w sali balowej Hotelu Gołębiewski odbył
się Koncert Noworoczny, inaugurujący rok 2018. Wydarzenie rozpoczął burmistrz Wisły Tomasz Bujok, witając
wszystkich zebranych i składając życzenia noworoczne.
W dalszej części artyści dali koncert zatytułowany
„Melodie Świata”. Wystąpili: sopranistka Olivia Ohl–

Burmistrz Miasta Wisła
składa serdeczne podziękowania
wszystkim uczestnikom Koncertu Noworocznego,
sponsorom i artystom,
oraz wszystkim osobom i przedsiębiorcom
współpracującym z Gminą Wisła
echo WISŁY
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„Królowa Śniegu” oczarowała publiczność
dzieci były najlepszą recenzją widowiska, w którym nie brakowało tańca, śpiewu i ciekawej fabuły. Po zakończonym spektaklu dzieci wraz z rodzicami i opiekunami mogły skorzystać
ze słodkiego poczęstunku i ciepłych napojów, które zapewnili:
firma „Dana”, Cukiernia „u Janeczki” i Cukiernia „Wiślanka”.
Organizatorzy spektaklu dziękują wszystkim widzom, tym
małym i tym dorosłym, za przybycie i wspólną zabawę, oraz
sponsorom za pomoc w przygotowaniu imprezy.
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

27 stycznia w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny Teatr
Wit–Wit z Gliwic wystawił piękny spektakl muzyczny „Królowa Śniegu”. Licznie przybyła publiczność, wśród której nie
zabrakło najmłodszych widzów, z zapartym tchem podziwiała
występ artystów.
Spektakl „Królowa Śniegu” Jana Christiana Andersena w
reżyserii Stanisława Witomskiego i z muzyką Przemysława
Witkowicza zauroczył tych, którzy przyszli wieczorem do wiślańskiego amfiteatru. Gromkie brawa i uśmiechy na twarzach
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Święto Trzech Króli – koncert kolęd

fot. Marlena Fizek

fot. Maria Bujok

6 stycznia, z okazji Święta Trzech Króli, odbyły się Koncerty Kolęd i Pastorałek. Świąteczne
pieśni można było usłyszeć zarówno w kościele
ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła w
Wiśle Centrum, jak również w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W kościele ewangelicko–augsburskim koncertowały zespoły z
Wisły: „Mali Tkocze”, „Borowiczka”, „Pastuszkowie”, „Tkocze”
i żeńska grupa śpiewacza „Stejizbianki”, natomiast w kościele
rzymskokatolickim góralskie kolędy i pastorałki usłyszeliśmy w
wykonaniu „Małej Jetelinki” oraz wiślańskiej męskiej grupy śpiewaczej „Wańcy”.			
Anna Łupieżowiec
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Abstrakcyjne ikony Henryki Wojciechowskiej
ty (świętość), purpurowy (władza), biały (czystość), niebieski (duchowość), zielony (życie), brąz (ziemia). Artysta przy interpretacji
swoich obrazów szybko sięga po takie rozumienie kolorów. Należy
podkreślić jeszcze jeden ważny aspekt wspólny obrazów Henryki
Wojciechowskiej i ikon – jest nim podłoże w postaci deski.
Michał Kawulok

fot. Muzeum Beskidzkie w Wiśle

Od 10 stycznia do 25 lutego w Muzeum Beskidzkim im. A.
Podżorskiego w Wiśle prezentowana jest wystawa pt. „Ikona”, na
którą składają się obrazy autorstwa Henryki Wojciechowskiej. Artystka ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w
Cieszynie, zajmuje się malarstwem (zarówno w technice olejnej, jak
i akrylowej), ale i grafiką (algrafia, linoryt, litografia). Swoje prace
prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych, w kraju i
zagranicą. W 2016 roku zrealizowała swoje marzenie, aby pojechać
do Nowego Jorku, aby tam zobaczyć obrazy z nurtu abstrakcjonizmu
ekspresyjnego, który jest jej szczególnie bliski. W amerykańskiej metropolii miała też dwie wystawy: w kawiarni Strabucks przy Manhattan Avenue oraz w galerii Klimat na East Village.
Podążając w ślad za głównym przedstawicielem tzw. action painting, Jacksonem Pollockiem, artystka często farby nakłada szpachelką z palety, a nawet je dynamicznie rozpryskuje. Jej wielkoformatowe obrazy są eksplozją kolorów na płótnie, zapisem życiowej energii.
Oczywiście w tym procesie chętniej odnosi się do podświadomości
niż otaczającej ją rzeczywistości. – Kolor, linia i forma są ważniejsze
niż szczegóły rzeczywistego przedmiotu materii – tłumaczy artystka.
W związku z powyższymi informacjami tytuł wystawy w Muzeum Beskidzkim – „Ikona”, może okazać się dla kogoś niezrozumiałym. Słowo „ikona” wskazuje na spotkanie z Kościołem Prawosławnym i obrazami o ustalonej przez wieki ikonografii, przeznaczonymi
do kultu. Okazuje się, że tradycyjne ikony są dla artystki tylko punktem wyjścia do poszukiwań, aby zbudować coś zupełnie alternatywnego. W jej niczym nieskrępowanych abstrakcjach możemy jednak
znaleźć typową dla ikon kolorystykę i symboliczną wykładnię: zło-

WIELKI SUKCES ZSGH – NAJLEPSZE TECHNIKUM NA ŚLĄSKU!!!
Techników 2018 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z
przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). Nagrody zostały wręczone w następujących kategoriach:
szkoły wypadające najlepiej w historii XX–lecia rankingu „Perspektyw”, najlepsze technikum i liceum w poszczególnych województwach, 10 najlepszych techników w Polsce, 15 najlepszych liceów w
Polsce oraz 3 najlepsze licea w Warszawie.
Gospodarzem całego wydarzenia była Politechnika Warszawska
pod okiem rektora Jana Szmidta. Wśród zaproszonych gości znaleźli
się: prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej
Kopeć, przewodnicząca partii „Nowoczesna” Katarzyna Lubnauer,
rektorzy wyższych uczelni z całej Polski, dyrektorzy OKE nazwani „Cichymi Bohaterami Polskiej Edukacji”, szefowie komitetów
olimpiad przedmiotowych oraz delegacje nagrodzonych szkół. Gala
została urozmaicona występem Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki
Warszawskiej, który zaprezentował ludowe układy taneczne połączone ze śpiewem. 			
Andrzej Kowalczyk

fot. ZSGH im. W. Reymonta

fot. ZSGH im. W. Reymonta

10 stycznia delegacja uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno–
Hotelarskich w Wiśle, wraz z dyrektor szkoły Beatą Iwaniuk, wzięła
udział w jubileuszowej gali ogólnopolskiego XX Rankingu Liceów
i Techników „Perspektywy 2018”, która odbyła się w budynku Politechniki Warszawskiej. Przedstawione zostały wyniki rankingów
(dostępne również na www.perspektywy.pl), wśród których znalazło
się 300 najlepszych techników (z analizowanych 1743 szkół) oraz
500 najlepszych liceów (z analizowanych 2186 szkół) w Polsce.
Pozycja w rankingu była zależna od wyników z ubiegłego roku 2017
w dziedzinie matur, olimpiad przedmiotowych, a w przypadku techników także egzaminów zawodowych i kontaktów z przedsiębiorcami.
Technikum w ZSGH im. W. Reymonta po raz kolejny obroniło tytuł
„Złotej Szkoły”, plasując się na bardzo wysokim 13. miejscu w skali
kraju oraz zaszczytnym 1. miejscu w województwie śląskim! Gratulacje!
Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli
uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE)
i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
i przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich. Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu
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19 stycznia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył
się wernisaż wystawy prac graficznych Uczniów Wiślańskiego
Gimnazjum. Na wystawie prezentowane są prace wykonane przez
klasę artystyczną II b wiślańskiego Gimnazjum.
Obrazy powstały podczas warsztatów grafiki artystycznej,
gdzie młodzież pracowała w technice linorytu oraz suchej igły.
Zajęcia były zrealizowane w Liceum Plastycznym w Cieszynie
oraz w Zakładzie Grafiki Instytutu Sztuki – Wydział Artystyczny
UŚ w Cieszynie pod opieką adiunkta Jarosława Skutnika. W warsztatach wzięło udział 20 uczniów.

fot. LO im. P. Stalmacha

Wernisaż wystawy
„Prace graficzne uczniów
Gimnazjum”

Europa & Me
w wiślańskim Liceum

fot. Iwona Klimaszewska

Jeden z projektów Erasmus+ w Liceum Ogólnokształcącym
im. Pawła Stalmacha w Wiśle dobiegł końca. Nasi uczniowie,
wraz z uczestnikami z Litwy i Grecji, gościli w Poroninie, zastanawiając się nad wspólną wizją Europy. Przez dziewięć dni
wypracowywali wspólne poglądy, a przy okazji mieli możliwość
doskonalenia języka angielskiego.
Kolejną szansą uczestnictwa w wyjazdach europejskich dla
młodzieży „Stalmacha” będzie projekt Erasmus+ „Health environment and life” z partnerskimi szkołami z Węgier, Włoch, Niemiec i Słowacji.
Elżbieta Śliwka

Zagrali dla bać i dziadków

fot. Iwona Klimaszewska

fot. SOM im. J. Drozda

W czasie wernisażu opiekun grupy Małgorzata Borowska
opowiedziała o tym, jak wyglądały warsztaty. Licznie zgromadzona młodzież gimnazjalna potwierdziła, że udział w tego typu
zajęciach to wspaniała i bardzo twórcza przygoda. Prowadząca
wernisaż Marlena Fizek, w imieniu Wiślańskiego Centrum Kultury, złożyła serdeczne podziękowanie zarówno opiekunce grupy,
jak również obecnej podczas wydarzenia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Gabrieli Polok–Otawie. Wystawa potrwa do
21 lutego i można ją oglądać w Galeryjce Wiślańskiego Centrum
Kultury, która jest czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Wstęp jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
Iwona Klimaszewska

19 stycznia uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego
im. Jerzego Drozda w Wiśle wystąpili na koncercie z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Udział w koncercie wzięli: Hanna Szarzec, Marysia Juroszek, Aneta Cieślar, Lena Pustówka, Marek Juroszek,
Natalia Kobyłecka, Martyna Kawulok (śpiew), Agata Martynek
(fortepian), Emilia Pilch, Karolina Pilch, Lilianna Kędzior (flet),
Oliwia Fuchs, Franciszek Nogowczyk (keyboard), Paweł Cieślar
(gitara), Lena Pustówka (skrzypce), Hanna Szarzec, Anna Cieślar, Gaja Nowicka (rytmika), Paweł Kędzior (perkusja). Licznie
zgromadzona publiczność dziękowała wykonawcom gromkimi
brawami. Uczniowie SOM swoje umiejętności prezentują także
na imprezach w szkołach, do których uczęszczają.
(eb)

echo WISŁY

17

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych na rok szkolny 2018/2019
– niepełnosprawność kandydata,
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria dodatkowe oraz przyHarmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym pisane im punkty to:
do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
– dzieci rodziców obojga
Gminę Wisła na rok szkolny 2018/2019
pracujących (świadczący pracę
na podstawie stosunku pracy
Termin w postępowaniu Termin w postępowaniu
l.p.
Rodzaj czynności
lub na podstawie umów cywilrekrutacyjnym
uzupełniającym
no–prawnych) lub rolników
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
od 1 marca 2018 r.
od 27 kwietnia 2018 r.
(gospodarstwo rolne powyżej 1
1.
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
do 30 marca 2018 r.
do 14 maja 2018 r.
ha) i nie przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychoWeryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o
przyjęcie
do
przedszkola
lub
oddziału
wawczym (12 pkt),
2.
do 6 kwietnia 2018 r.
do 18 maja 2018 r.
przedszkolnego w szkole podstawowej
– dzieci, których rodzeństwo
jest wychowankami
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
przedszkola (10 pkt),
3. rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
20 kwietnia 2018 r.
5 czerwca 2018 r.
– dochód na osobę w rodzii kandydatów niezakwalifikowanych
nie na poziomie 100% kwoty,
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
o której mowa w art. 5 ust. 1
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
4
26 kwietnia 2018 r.
12 czerwca 2018 r.
ustawy z dnia 28 listopada 2003
i kandydatów nieprzyjętych
r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym poz. 1456 z późn.zm.) (8 pkt),
2017/2018 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
– dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zadeklarowali
Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie dekla- dłuższy pobyt dziecka w przedszkolu (6 pkt),
rację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w
– dzieci z rodzin objętych pomocą MOPS–u (4 pkt),
roku szkolnym 2018/2019. Deklarację taką należy złożyć w terminie
– dzieci zgodnie z kryterium wieku – od najstarszego (2 pkt).
od 22 lutego do 28 lutego 2018 r.
Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice
Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszko- (prawni opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od
la lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny kryterium, albo stosownym oświadczeniem albo oryginałem doku2018/2019 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w mentu lub jego kopią potwierdzoną przez siebie za zgodność. Spełterminie od 1 marca do 30 marca 2018 r. Zasady rekrutacji określają nianie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stoprzepisy art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 ustawy z dnia sownych oświadczeń.
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59). Zgodnie
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny
z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo 2018/2019 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczegól– w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w nych przedszkolach oraz szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekotreści ustawy, natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodat- nomiczno – Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33/855 29
kowe, punktowane, ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale Nr 44, e–mail: mzeas@um.wisla.pl.
III/31/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Kryteria ustawowe to:
Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS w Wiśle
– wielodzietność rodziny kandydata,
Na podstawie zarządzenia Nr Or.0050.24.2018 z dnia 29 stycznia
2018 r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w
postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2018/2019.
Poniżej przedmiotowy harmonogram:

DOTACJE CELOWE
– NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach
mieszkalnych na terenie Miasta Wisła
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy uchwały nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018
r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła,
rozpoczyna uzupełniający nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla inwestycji realizowanych w 2018 roku.
Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin udzielenia dotacji ze środków budżetu Miasta Wisła na wymianę źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła”. Uchwałę można
pobrać ze strony internetowej:

18

echo WISŁY

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWisle/document/468912/Uchwa%C5%82a
Formularz wniosku będzie dostępny na biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej od 13 lutego
2018 roku. Wypełnione, kompletne wnioski należy składać w terminie:
od 13 lutego do 2 marca 2018 roku
UWAGA!
Dotacja dotyczy kotłów węglowych retortowych (ekogroszek),
kotłów retortowych na biomasę (pelety), spełniających wymogi 5
klasy kotłów wg kryteriów zawartych w normie PN–EN 303–5:2012.
Kotły muszą posiadać konstrukcję uniemożliwiającą spalanie stałych
odpadów komunalnych.
Zakończenie inwestycji oraz przedłożenie przez Inwestora
rozliczenia będzie musiało nastąpić do dnia 31 maja 2018 r.!!!
Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w
w/w uchwale do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Rekrutacja do klas I
szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Wisła na rok szkolny
2018/2019
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, którym przyznaje się określoną liczbę punktów. Dokumentami
niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są oświadczenia rodziców.
Kryteria określone przez Radę Miasta w uchwale nr XIV/204/2016:
– rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły, w której został
złożony wniosek o przyjęcie – 12 pkt.
– jedno z rodziców/prawnych opiekunów kandydata pracuje w obwodzie szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 10 pkt.
– rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, do której został złożony wniosek o przyjęcie – 8 pkt.
– kandydat mieszkający w odległości do 4 km od szkoły, w której
został złożony wniosek o przyjęcie – 6 pkt.
– kandydat mieszkający w odległości powyżej 4 km do 5 km od
szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 4 pkt.
– kandydat mieszkający w odległości powyżej 5 km od szkoły, w
której został złożony wniosek o przyjęcie – 2 pkt.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok
szkolny 2018/2019 przyjęte Zarządzeniem Nr Or.0050.25.2018
Burmistrza Miasta Wisła z dnia 29 stycznia 2018 r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w
Termin w
postępowaniu
postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

od 18 czerwca
Składanie wniosków o
od 14 maja 2018 r.
2018 r. do 22
przyjęcie do klasy I szkoły
do 25 maja 2018 r.
czerwca 2018 r.
podstawowej

2.

Weryfikacja przez komisję
rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do klasy I szkoły
podstawowej

do 8 czerwca
2018 r.

do 29 czerwca
2018 r.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandyda12 czerwca 2018 r.
3.
tów zakwalifikowanych i
kandydatów niezakwalifikowanych

14 sierpnia
2018 r.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandyda- 15 czerwca 2018 r.
tów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

24 sierpnia
2018 r.

4.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny
2018/2019 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych szkołach, a także w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym Szkół w Wiśle pod nr tel. 33/855 29 44, e–mail: mzeas@
um.wisla.pl.
Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS w Wiśle

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
I. Z uwagi na charakter naszej turystycznej miejscowości zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie przepisów uchwały z dnia 07.04.2017 r. podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalania paliw. Zgodnie z przepisami tzw. uchwały antysmogowej od
dnia 1 września 2017 r. nie można stosować węgla brunatnego, mułów i fotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20
% (np. mokrego drewna). Uchwała ta dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w woj. śląskim,
a więc: mieszkańców, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, prowadzących działalność gospodarczą (kotły o
mocy do 1MW). Realizacja tej uchwały ma doprowadzić do poprawy
jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.
Informuję, że Straż Miejska w przypadku zgłoszeń o odorze wydobywającym się z komina lub istnieniu podejrzenia, że w piecu są
spalane odpady (np. śmieci), będzie pobierała próbki z palenisk, które
zostaną wysyłane do analizy pod kątem spalania odpadów do wyspecjalizowanej firmy. Przypominam, że nasza świadomość o skutkach szkodliwości spalania odpadów jest coraz większa, więc ilość
zgłoszeń do Straży Miejskiej w sprawie podjęcia interwencji rośnie.
Kary za spalanie odpadów w postępowaniu mandatowym są wysokie
– do 500 zł, natomiast sankcje stosowane w przypadku naruszenia
postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawo ochrony
środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa
przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Kara ta jest
bardzo dotkliwa, bo wynosi do 5000 zł!
II. Zima jest porą roku, która dla jednych jest zmartwieniem,
natomiast dla dzieci jest to czas szalonych zabaw na świeżym powietrzu. Mimo, iż za oknem nie widać śniegu, na który czekają z
upragnieniem nasze dzieci oraz wielbiciele sportów zimowych, warto
przypomnieć o zachowaniu stosownej czujności, by nasze pociechy,
oraz my sami, nie byliśmy narażeni na zimowe niebezpieczeństwa.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w związku z okresem zimowym
przypominają dorosłym oraz najmłodszym mieszkańcom naszego
miasta, a także naszym gościom przybywającym na wypoczynku, o
zagrożeniach, które mogą powstać podczas zabaw na śniegu.
Oto lista zasad, których należy przestrzegać, by bezpiecznie spędzić zimowy czas:
– nie wolno chodzić po zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz
jeździmy po nich na łyżwach,
– nie wolno zaczepiać sanek do pojazdów mechanicznych,
– nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu dróg – także tych
rzadko uczęszczanych,
– nie wolno strącać z dachów sopli lodu ani rzucać w nie kamieniami,
– nie wolno robić ślizgawek na chodnikach i przy wejściach do
domów i bloków,
– rzucając się śnieżkami, nie należy łączyć miękkiego śniegu z
kawałkami lodu, ani celować w twarz drugiej osoby,
– nie należy rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody, ponieważ zaskoczony kierowca może stracić panowanie nad pojazdem,
– pamiętajmy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność, a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania,
– pamiętajmy, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem na stoku narciarskim,
– pamiętajmy o ciepłym ubraniu.
Zachowajmy oczywiście zdrowy rozsądek podczas zabaw na
śniegu i lodzie, a będziemy z dobrodziejstw zimy korzystać bez nieprzyjemnych konsekwencji.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej
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Komunikat w sprawie akcji
rozliczenia rocznego za 2017 rok
W związku z tym, iż rozpoczęła się akcja rozliczeń rocznych za
2017 rok, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie informuje, że
zeznania podatkowe składane w siedzibie Urzędu Skarbowego będą
wprowadzane w całości do systemu komputerowego bezpośrednio
przy podatniku, co wiązać się będzie z wydłużonym czasem oczekiwania na obsługę.
W związku z powyższym zapraszam i zachęcam do skorzystania
z najwygodniejszej formy składania zeznań za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Taka forma rozliczenia się z podatku, to nie
tylko oszczędność czasu, ale także większa pewność, że zeznanie jest
poprawnie wypełnione, ponieważ system sprawdza, czy we wszystkie pola formularza zostały wpisane niezbędne informacje i czy nie
ma w nim błędów rachunkowych.
Adres strony internetowej http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e–
deklaracje, z której można pobrać aplikację e–Deklaracje Desktop do
wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.
Aby skorzystać z elektronicznego rozliczenia należy znać kwotę
przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2016 r. Ponadto informujemy, że w siedzibie Urzędu Skarbowego w Cieszynie dostępne
są stanowiska komputerowe do wysyłania deklaracji podatkowych.
Stanowiska te są ogólnodostępne na parterze – sala obsługi klienta.
Urząd Skarbowy w Cieszynie

Burmistrz Miasta Wisła
uprzejmie informuje,
że do 14 lutego 2018 roku w Biurze Podawczym
Urzędu Miejskiego wydawane są decyzje
oraz nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny
i od nieruchomości na rok 2018.

Grand Prix dla grupy
śpiewaczej „Wańcy”!

fot. Dariusz Kocemba / ROK Bielsko-Biała

Główną nagrodę Grand Prix 49. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, jaki w dniach 13–14 stycznia odbył się w Żywcu, zdobyła grupa śpiewacza „Wańcy” z Wisły
Jawornika! Natomiast w kategorii dorosłych grup kolędniczych drugie miejsce zajęła grupa śpiewacza „Grónie”. W konkursie wystąpiły
42 grupy kolędnicze: 16 grup dorosłych oraz 26 dziecięcych i młodzieżowych. Serdecznie gratulujemy!
Tadeusz Papierzyński
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WOŚP W WIŚLE
14 stycznia odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiślańscy wolontariusze kwestowali na terenie całej
Wisły. Oprócz centrum można było ich spotkać na wyciągach narciarskich i przy kościołach.
Celem 26. Finału WOŚP było „wyrównania szans w leczeniu
noworodków”. Podczas zbiórki udało nam się zebrać 39 592 złote 45 groszy! Rekordzistą był Michał Brągiel, który zebrał 5005
złotych 61 groszy!
Dziękujemy bardzo serdecznie WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do tego sukcesu! Dziękujemy także naszym sponsorom
tj.: Cukiernia „Wiślanka”, Cukiernia „U Janeczki”, Restauracja
„Zapiecek u Jędrysa”, Restauracja „Olimpia”, Restauracja „Chata
Olimpijczyka Jasia i Helenki”, Naleśnikarnia „Buba”, Restauracja
„U Zosi”, „Brodacki Foto Studio” i Firma „Wispol”. Do zobaczenia za rok!
Sztab WOŚP Wisła

POSZUKIWANY PIES
Szukamy naszego pieska, który wabi się Roni, z rasy foxterier–sznaucer. Zaginął 31 grudnia około godz. 17:00 w Ustroniu–Nierodzimiu. Znaki szczególne: 60 cm długości, waga 8–9
kg, jasna, kremowo–brązowa, cieniowana sierść, kudłaty, bez
obroży, uszy kłapate, bez czipa, brakuje mu na dolnej i górnej
szczęce po dwa ząbki. Jeżeli by się gdzieś pojawił, prosimy o
złapanie go lub może już ktoś go przygarnął? Bardzo prosimy
o kontakt: 511 244 193. Dziękujemy.
Józef i Anita Cieślar

Taniec z instruktorem

fot. Marlena Fizek

Podczas zimowych ferii Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało dla mieszkańców i turystów warsztaty tańca z instruktorem. 20 i 27 stycznia, oraz 3 lutego w godzinach popołudniowych
na Placu Hoffa odbyła się nauka tańca, którą prowadził Mateusz
Pawłowski ze Szkoły Tańca „Passo” w Cieszynie. Instruktor uczył
wszystkich zebranych ciekawych układów tanecznych.
Na ostatnie spotkanie z tańcem podczas ferii zapraszamy 10
lutego o godz. 16:00.			
Marlena Fizek

PODZIĘKOWANIE

fot. Marlena Fizek

Wychowawcy, rodzice oraz dzieciaki z Legionowa, które podczas ferii zimowych wypoczywały w Wiśle, z serca dziękują za
szczerość, życzliwość i „uśmiech”:
Burmistrzowi Panu Tomaszowi Bujokowi i szeroko otwartemu Urzędowi Miasta w Wiśle, Pani Manager Marii Pietruszce
oraz Właścicielom Państwu Helenie i Janowi Legierskim z zaczarowanej i smacznej Chaty Olimpijczyka, Panu Ireneuszowi Pilchowi i prężnemu Działowi Marketingu w dostojnym Hotelu Gołębiewski, Panu Władysławowi Pilchowi ze słodkiej i kolorowej
Wiślanki, a także Panu Władysławowi Saneckiemu z uśmiechniętej „Nowej Osady”, Panu Zbigniewowi Twardowskiemu
z ambitnego PolySport oraz Panu Grzegorzowi Foriasowi i instruktorom z profesjonalnego Xtraining.
Wszyscy Państwo jesteście tymi wspaniałymi ludźmi, którzy
nadają Wiśle niepowtarzalny klimat, bajeczną duszę oraz miłość i
szacunek wobec każdego gościa, także tego najmłodszego.
To zaszczyt Was znać...
Piotr Robert Zagajewski – Dyrektor Pedagogiczny
Centrum Pomocy Pedagogiczno–Psychologicznej w Legionowie

Informacja dla opłacających składki
na ubezpieczenie zdrowotne
Od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie nowe regulacje prawne dotyczące zasad opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w sytuacji złożenia po terminie:
– oświadczenia o rodzaju, rozmiarze prowadzonej działalności w
zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z
prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych,
– informacji dotyczących zmian mających wpływ na wymiar
składek, np. zmniejszenia lub zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego.
Nowe przepisy, w przypadku nieterminowego złożenia powyższego oświadczenia lub informacji o zmianach, przewidują obowiązek opłacenia należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne wraz z
odsetkami.
WAŻNE!
Zawiadomienie Kasy w terminie do dnia 31 marca 2018 r. o zmianach mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i wysokość składki na to ubezpieczenie pozwoli na zastosowanie przez Kasę
dotychczasowych przepisów i uniknięcia powyższych konsekwencji.
Jednocześnie Kasa przypomina o obowiązku:
– złożenia przez rolnika prowadzącego działy specjalne w terminie do 31 stycznia 2018 r. oświadczenia o rodzaju rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i kwocie przewidywanego dochodu z prowadzonej działalności w zakresie działów
specjalnych wraz z decyzją naczelnika urzędu skarbowego wydanej
na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarze zamierzonej produkcji w roku 2018 r. W przypadku nie otrzymania z urzędu skarbowego
decyzji do tego terminu, należy ją złożyć nie później niż w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania (obowiązek ten dotyczy jedynie osób,
którym urząd skarbowy wydaje decyzje)
– informowania Kasy o zmianach mających wpływ na podleganie
ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wysokość składek na to ubezpieczenie np. zmniejszenia czy też zwiększenia powierzchni gospodarstwa rolnego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian.
Podstawą prawną powyższych obowiązków jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie składek na
ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą (Dz. U. z 2017 r. poz. 2483).

Promocyjne działania
u progu 2018 roku
Wisła kontynuuje działania promocyjne w roku 2018. Nasze
miasto po raz kolejny promuje swoje atrakcje zimowe w sieci kin Multikino. Tym razem spoty reklamowe emitowane są w
20 salach kinowych w Łodzi i Bydgoszczy. Dzięki współpracy z
Wiślańskim Skipassem wykupiono cztery tygodnie kampanii w
styczniu i lutym, dzięki czemu oferta z założenia dotrze aż do 80
tysięcy widzów.
Wspólnie z Wiślańskim Skipassem nasza gmina promuje się
także w serwisach portalu Onet.pl. Kampania native–in–feed jest
nakierunkowana na województwa: mazowieckie, łódzkie, kujawsko–pomorskie, pomorskie, opolskie i dolnośląskie. Polega na
tym, że od 1 stycznia w portalu pojawia się okienko z zaproszeniem na narty do Wisły, a po kliknięciu internauta przekierowywany jest losowo (w skali pół na pół) na stronę miasta Wisła lub
Wiślańskiego Skipassu. Zaletą tej promocji jest to, że zaproszenie
do Wisły jest widoczne w ustalonym okresie trwania kampanii
(3 tygodnie) przez cały czas, a klient płaci tylko za ilość kliknięć,
czyli realnie za liczbę odbiorców, którzy klikną w reklamowe
okienko i skorzystają ze stron docelowych.
(luki)
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Sport

W dniach 19–20 stycznia w niemieckim Oberstdorfie
walczono o indywidualne Mistrzostwo Świata w lotach narciarskich. Na obiekcie o rozmiarze HS235 rozegrano trzy
serie konkursowe (czwartą odwołano z powodu wiatru), w
których najlepszy okazał się reprezentant Norwegii Daniel
Andre Tande.
Triumfator latał daleko, uzyskując notę 651,9 pkt. za próby na odległość 212, 227 i 200 m. Drugie miejsce zajął Kamil
Stoch (638,6 pkt. – 230, 219 i 211,5 m), zdobywając drugi w
historii naszego kraju medal mistrzostw świata w lotach narciarskich. Skład podium uzupełnił Niemiec Richard Freitag
(627,6 pkt. – 228, 225 i 190,5 m). Piotr Żyła z WSS Wisła zajął
17. lokatę (525,8 pkt. – 190, 183,5 i 198,5 m).
Szczególnie radosny był jednak konkurs drużynowy, który
rozegrano 21 stycznia. Reprezentacja Polski w składzie: Piotr
Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wywalczyła brązowy medal drużynowych Mistrzostw Świata w lotach
narciarskich! To historyczne osiągnięcie, gdyż Polska medalu
zespołowego w tej konkurencji jeszcze w swoim dorobku nie
miała. – Były nerwy, ale my zawodnicy nie koncentrujemy się
na tym, jakie zajmujemy miejsce, ale na tym, żeby dobrze wykonać swoją pracę. Dlatego wszelkie emocje związane z konkursem trzeba było odstawić na bok – opowiadał po konkursie
wiślanin, nie kryjąc swojej wielkiej radości.
Polacy uzbierali łącznie 1592,1 pkt. Triumfowała Norwegia w składzie Robert Johansson, Andreas Stjernen, Johann
Andre Forfang i Daniel Andre Tande (nota 1662,2 pkt.), a na
drugim stopniu podium stanęli reprezentanci Słowenii (nota
1615,8 pkt.)

fot. PZN

PIOTR ŻYŁA Z BRĄZEM
MISTRZOSTW ŚWIATA!

Wyniki konkursu drużynowego:
1

2

3

Norwegia

1662,2 pkt.

Robert Johansson

399,9 pkt.

219,5 i 218,0 m

Andreas Stjernen

427,3 pkt.

231,0 i 208,0 m

Johann Andre Forfang

405,0 pkt.

214,0 i 217,0 m

Daniel Andre Tande

430,0 pkt.

224,0 i 202,5 m

Słowenia

1615,8 pkt.

Jernej Damjan

405,4 pkt.

212,0 i 220,0 m

Anze Semenic

411,7 pkt.

207,5 i 220,5 m

Domen Prevc

406,3 pkt.

214,0 i 216,0 m

Peter Prevc

392,4 pkt.

202,0 i 193,0 m

Polska

1592,1 pkt.

Piotr Żyła

382,0 pkt.

212,5 i 204,0 m

Stefan Hula

392,9 pkt.

206,0 i 210,0 m

Dawid Kubacki

400,5 pkt.

204,5 i 221,5 m

Kamil Stoch

416,7 pkt.

209,5 i 204,0 m
(luki)

NASI NA
IGRZYSKACH
Dwóch sportowców z Wisły znalazło się w kadrze polskiej reprezentacji
na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w
PyeongChang! Do Korei Południowej
pojadą Piotr Żyła (skoki narciarskie)
oraz Paweł Słowiok (kombinacja norweska). Na olimpiadę poleci również
Adam Cieślar (kombinacja norweska) z
Istebnej, który przez wiele lat reprezentował klub WSS Wisła, a obecnie jest
zawodnikiem AZS AWF Katowice.
XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 2018 trwać będą od
9 do 25 lutego. Naszym sportowcom
gratulujemy nominacji olimpijskiej i
trzymamy kciuki za ich starty!
(tp)

22

echo WISŁY

Wiślanie mistrzami badmintona
12 stycznia w Strumieniu odbył się II Turniej Badmintona Pracowników Samorządowych i Radnych Śląska Cieszyńskiego. Miło
nam poinformować, że w klasyfikacji drużynowej tytuł najlepszej
drużyny powiatu wywalczyła Wisła!
Burmistrz Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta Janusz
Podżorski i zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
Krzysztof Sztajnert – w tym składzie reprezentacja samorządu wiślańskiego odniosła ten sukces. Należy podkreślić, że w rywalizacji
indywidualnej Tomasz Bujok stanął na 2. stopniu podium, Krzysztof
Sztajnert był 5., a Janusz Podżorski 7. Gratulujemy!
Wyniki (faza grupowa i mecze z udziałem reprezentantów Wisły):
Grupa A
1
2
3
4

Tomasz Kawa
Bogusław Rauer
Wojciech Hławiczka
Łukasz Mendrek

Brenna
Skoczów
Starostwo Powiatowe
Strumień

3
3
3
3

6 pkt.
4 pkt.
2 pkt.
0 pkt.

6:0
4:2
2:4
0:6

Starostwo Powiatowe
Wisła
Strumień

2
2
2

4 pkt. 4:1
2 pkt. 3:2
0 pkt. 0:4

Grupa B
1
2
3

Janusz Król
Janusz Podżorski
Piotr Janas

Janusz Podżorski (Wisła) – Piotr Janas (Strumień) – 2:0 (15:2, 15:2)
Janusz Król (Starostwo) – Janusz Podżorski (Wisła) – 2:1 (11:9,
10:15, 13:11)
Grupa C
1
2
3

Janusz Martynek
Tomasz Bujok
Mirosław Nowicki

Starostwo Powiatowe
Wisła
Skoczów

2
2
2

4 pkt. 4:0
2 pkt. 2:2
0 pkt. 0:4

Tomasz Bujok (Wisła) – Mirosław Nowicki (Skoczów) – 2:0 (15:10,
17:15) Janusz Martynek (Starostwo) – Tomasz Bujok (Wisła) – 2:0
(15:13, 15:10)
Grupa D
1
2
3

Janusza Krzyżanowska
Krzysztof Sztajnert
Henryk Linert

Strumień
Wisła
Skoczów

2
2
2

(7:15, 15:10, 15:13); Bogusław Rauer (Skoczów) – Janusz Król
(Starostwo) – 2:1 (6:15, 15:3, 16:14); Tomasz Bujok (Wisła) – Janusza Krzyżanowska (Strumień) – 2:0 (15:10, 15:13)
o miejsca 5–8
Krzysztof Sztajnert (Wisła) – Janusz Podżorski (Wisła) – 2:0 (15:12,
15:11); Janusza Krzyżanowska (Strumień) – Janusz Król (Starostwo)
– 2:0 (15:7, 15:3)
Półfinały
Tomasz Kawa (Brenna) – Janusz Martynek (Starostwo) – 2:0 15:10,
15:10); Tomasz Bujok (Wisła) – Bogusław Rauer (Skoczów) – 2:0
(15:10, 18:16)
o 7. miejsce
Janusz Podżorski (Wisła) – Janusz Król (Starostwo) – 2:0 (15:7, 15:9)
o 5. miejsce
Krzysztof Sztajnert (Wisła) – Janusza Krzyżanowska (Strumień) –
2:0 (15:13, 17:15)
o 3. miejsce
Janusz Martynek (Starostwo) – Bogusław Rauer (Skoczów) – 2:0
(15:11, 15:8)
o 1. miejsce
Tomasz Kawa (Brenna) – Tomasz Bujok (Wisła) – 2:0 (15:8, 15:2)
Klasyfikacja drużynowa
1
2
3
4
5

Wisła
Starostwo Powiatowe
Skoczów
Strumień
Brenna

149 pkt.
134 pkt.
130 pkt.
119 pkt.
60 pkt.

Nad sprawnym przeprowadzeniem rywalizacji czuwał sędzia
główny zawodów Adam Kuśka.
(luki)

3 pkt. 3:2
3 pkt. 3:3
3 pkt. 2:3

KONIEC SEZONU SENIOREK
W styczniu drużyny koszykarskie Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka walczyły o kolejne punkty w rozgrywkach
ligowych.
13 grudnia pierwsza drużyna ISWJ Wisła rozegrała szalony mecz
z Pałacem Młodzieży Tarnów. „Ofensywa sprzedaje bilety, obrona
wygrywa mecze” – takim stwierdzeniem skomentowały koszykarki
pojedynek II ligi kobiet, który mimo wielkiego „serducha” do gry i
dużej ambicji przegrały 80:90.
ISWJ Wisła – MKS Pałac Młodzieży Tarnów 80:90 (19:26
20:17 16:26 25:21) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (32), Karolina Kowalczyk (16), Stefania Seniow (12), Karolina Podżorska
(9), Gabriela Kosek (6), Justyna Pilch (5) i Małgorzata Colosenco.
20 stycznia koszykarki ISWJ Wisła zagrał na wyjeździe z MLKS–
MOS Rzeszów. Nasza drużyna dzielnie stawiała czoło rywalkom, ale
gospodyniom „pomogły ściany” i ostatecznie wyrównany mecz zakończył się porażką wiślanek 54:65.
MLKS–MOS Rzeszów – ISWJ Wisła 65:54 (8:16 18:9 17:8
22:21) Zagrały (punkty): Karolina Podżorska (16), Marcelina Strządała (15), Justyna Pilch (11), Karolina Kowalczyk (7), Gabriela Kosek (4) i Stefania Seniow (1).
26 grudnia w rozegranym awansem meczu zespół ISWJ Wisła
przegrał na własnym parkiecie z MLKS MOS Rzeszów 52:70. Najwięcej punktów zdobyła Marcelina Strządała.

fot. UG Brenna

Henryk Linert (Skoczów) – Krzysztof Sztajnert (Wisła) – 2:1 (5:11,
15:10, 11:5); Krzysztof Sztajnert (Wisła) – Janusza Krzyżanowska
(Strumień) – 2:1 (13:15, 15:13, 11:9)
Wyniki – turniej główny:
Ćwierćfinały
Tomasz Kawa (Brenna) – Janusz Podżorski (Wisła) – 2:0 (15:3, 15:6);
Janusz Martynek (Starostwo) – Krzysztof Sztajnert (Wisła) – 2:1
ISWJ Wisła – MLKS MOS Rzeszów 52:70 (17:26, 5:20,
21:18, 9:6) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (23), Justyna Pilch
(11), Stefania Seniow (7), Karolina Podżorska (6), Gabriela Kosek
(5), Aleksandra Suszka i Małgorzata Colosenco.
Z kolei dzień później, 27 stycznia, drużyna ISWJ Wisła przegrała
na wyjeździe z MKS Pałac Młodzieży Tarnów 69:80 w ostatnim meczu
zmagań o miejsca 9–12 grupy południowej II ligi koszykówki kobiet.
ISWJ Wisła – MKS Pałac Młodzieży Tarnów 69:80 (14:25,
18:19, 20:25, 17:11) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (32), Karolina Podżorska (16), Gabriela Kosek (8), Justyna Pilch (7) i Stefania Seniow (6).
Podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka z dorobkiem dwóch wygranych i dwunastu porażek zakończył ligowe zmagania na 12. pozycji.
Swoje mecze w lidze rozgrywały także drużyny ISWJ w innych
kategoriach wiekowych. Oto ich wyniki zanotowane w styczniu:
– Kadetki KU–16: (dom) MKS MOS Katowice 26:104, (wyjazd)
AZS Częstochowa 46:68, UKS SP27 Katowice 48:62;
– Młodziczki KU–13: (dom) GUKS Gwarek Pawłowice 56:42,
(dom) KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec 25:63, (dom) UKS Orzeł
Jaworzno 85:16;
– Żaki KU–12 (turniej w Rudzie Śląskiej): UKS LA Basket Piekary Śląskie 50:11, Pogoń Ruda Śląska 44:5,
– Skrzaty KU–10: (turniej w Wiśle) ŻAK Żory 4:74, Pogoń Ruda
Śląska 7:15; (turniej w Żorach) ŻAK Żory 4:45, JAS–FBG Zagłębie
Sosnowiec 4:34.					
(luki)
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5 stycznia na Stożku w Wiśle rozegrano pierwszą eliminację Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie. W poszczególnych
kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Klaudia Górecka z
Bielska–Białej, Sylwia Matusik z Sosnowca, Karolina Rewerelli z
Warszawy, Julita Sołecka z Wilkowic, Borys Madejczyk z Wisły,
Grzegorz Kurek z Krakowa, Paweł Muciek z Wrocławia, Andrzej
Gomuliński z Zakopanego oraz Edward Mika z Mesznej.
W dniach 5–7 stycznia w niemieckim Klingenthal odbyły się
zawody Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej. W
pierwszych zawodach (skok HS140 / bieg 5 km) Paweł Słowiok
zajął 26. miejsce, a Adam Cieślar był 41. Wygrał Francuz Antoine
Gerard. Dużo lepiej Pawłowi poszło w kolejnych dwóch konkurencjach (skok HS140 / bieg 10 km). W zawodach numer 2 wiślanin
zajął 3. miejsce, a Adam Cieślar ukończył rywalizację na 12. pozycji. Triumfował Austriak Franz–Josef Riehle. Paweł Słowiok swój
sukces powtórzył w zawodach numer 3, w których znów stanął na
najniższym stopniu podium. Podczas tych zawodów rozegrano tylko bieg, natomiast do zawodów wliczono rezultaty skoków z rundy
prowizorycznej (rozegrana 5 stycznia). W niej odległe miejsce zajął
Adam Cieślar, który nie mając szans na dobry wynik nie wystartował w biegu. Wygrał Francuz Francois Braud.
6 stycznia na trasach biegowych PZN Kubalonka odbyły się pierwsze
w tym sezonie zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach narciarskich. W kategorii
Juniorka E zwyciężyła Laura
Wantulok z WSS Wisła, z kolei
na najniższym stopniu podium
w kategorii Junior D stanął Tomasz Wąsowicz, a w kategorii
Juniorka E Kamila Haratyk.
6 stycznia w Warszawie odbyła się Gala Mistrzów Sportu,
której głównym punktem było
ogłoszenie wyników plebiscytu 83. Przeglądu Sportowego
na Najlepszego Sportowca
Polski Roku 2017. Wygrał
Kamil Stoch, a 9. miejsce zajął
Piotr Żyła z Wisły.
W dniach 6–7 stycznia w niemieckim Titisee–Neustadt odbyły
się zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich.
W pierwszym konkursie Aleksander Zniszczoł zajął 8. miejsce,
a Paweł Wąsek (obaj z WSS Wisła) został sklasyfikowany na 39.
pozycji. Wygrał Norweg Marius Lindvik. W drugim konkursie
Aleksander Zniszczoł zajął 18. miejsce, a Paweł Wąsek był 46.
Triumfował David Siegel z Niemiec.
Pochodzący z Wisły Adam Chrapek zajmował 54. i 58. miejsce
w zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, które rozegrano 6 i 7 stycznia w szwajcarskim Adelboden. Rywalizacja
toczyła się w slalomie gigancie i slalomie. W obu przypadkach
wygrywał Marcel Hirscher z Austrii.
W dniach 6–7 stycznia na Polanie Jakuszyckiej rozegrano Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w
biegach narciarskich. Pierwszą konkurencją był sprint techniką
klasyczną, w którym Natalia Bury z WSS Wisła zajęła 39. lokatę
(w klasyfikacji MP była 36.). Natomiast w biegu techniką dowolną na dystansie 10 km zawodniczka wiślańskiego klubu uplasowała się na 19. pozycji (w klasyfikacji MP była 14.).
W dniach 6–7 stycznia w czeskim Harrachovie odbyły się zawody
FIS Youth Cup w kombinacji norweskiej. W pierwszej konkurencji (skok HS90 / bieg 7,5 km) Mateusz Małyjurek zajął 12.,
a Marcin Małyjurek (obaj WSS Wisła) 27. miejsce. Zwyciężył
reprezentant gospodarzy Petr Šablatura. W drugiej konkurencji
(skok HS90 / bieg 5 km) Mateusz Małyjurek był 11., a Marcin
Małyjurek 28. Zwyciężył reprezentant Austrii Stefan Peer.
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W dniach 6–7 stycznia w Zakopanem rozegrano Mistrzostwa
Związku Narciarskiego w skokach narciarskich i
SPORTOWY KALEJDOSKOP • Tatrzańskiego
kombinacji norweskiej. W pierwszym dniu mistrzostw dwa zwy-
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cięstwa odnieśli skoczkowie WSS Wisła. Na najwyższym stopniu
stanęli Bartosz Czyż (Junior A) i Mikołaj Wantulok (Junior E). Z
kolei Wiktor Szozda (Junior E) zakończył rywalizację na 2. pozycji. W kombinacji norweski wiślańscy dwuboiści nie stawali na
podium, choć najbliżej tej sztuki był Jakub Cieślar – 4. w grupie
Junior E. Z kolei w drugim dniu rywalizacji w skokach w swoich
kategoriach triumfowali Bartosz Czyż (Junior A), Wojciech Troszok (Junior D) oraz Wiktor Szozda (Junior E), 2. miejsce zajął
Mikołaj Wantulok (Junior E), a 3. Arkadiusz Jojko (Junior C).
Tomasz Pilch zajął 4. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który rozegrano 10 stycznia w
austriackim Bischofshofen. Dzięki temu zawodnik WSS Wisła
odzyskał przodownictwo w klasyfikacji generalnej PK. Jego klubowy kolega Aleksander Zniszczoł został sklasyfikowany na 7.
pozycji. Triumfował Norweg Tom Hilde. Dzień później, 11 stycznia, Tomasz Pilch zajął 5., a Aleksander Zniszczoł 11. miejsce.
Zwyciężył reprezentant Niemiec David Siegel.
12 stycznia w Zwardoniu rozegrano pierwszą eliminację Mistrzostw Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. 5. miejsce
wśród mężczyzn zajął Borys Madejczyk z Wisły.
W dniach 12–14 stycznia we włoskim Val di Fiemme rozegrano
zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W pierwszej
konkurencji (1 skok – HS–135 / bieg na 10 km) wygrał reprezentant Norwegii Joergen Graabak,
natomiast Paweł Słowiok i Adam
Cieślar nie zdołali wywalczyć punktów, zajmując odpowiednio 37. i
38. miejsce. W drugiej – sprincie
drużynowym (2 x 1 skok – HS–135
/ bieg 2 x 7,5 km), Paweł i Adam
zajęli 11. lokatę. Zwyciężyli reprezentanci Niemiec Vinzenz Geiger
i Eric Frenzel. Z kolei w trzecim
dniu zmagań (1 skok – HS–135) /
bieg na 10 km) Adam Cieślar był
33., natomiast Paweł Słowiok po
słabym skoku zrezygnował z biegu
i nie został sklasyfikowany. Wygrał
Niemiec Jan Schmid.
Pięciu zawodników WSS Wisła wzięło udział w konkursie FIS
Cup w skokach narciarskich, który rozegrano 13 stycznia w Zakopanem. Z nich najlepiej zaprezentował się Bartosz Czyż, który
zajął 6. miejsce. Pozostali zawodnicy z wiślańskiego klubu zajmowali następujące lokaty: 16. Paweł Wąsek, 41. Kacper Juroszek,
60. Artur Kukuła, 63. Szymon Jojko. Wygrał Austriak Maximilian
Steiner. Z kolei w drugim konkursie, 14 stycznia, Bartosz Czyż
zajął 7. lokatę, Paweł Wąsek był 14., Kacper Juroszek 37., Szymon Jojko 50. a Artur Kukuła 60. Triumfował Austriak Stefan
Huber.
Jakub Glajcar z Wisły zajął 4. miejsce w 11. Biegu Spełnionych
Marzeń, który odbył się 13 stycznia w Mysłowicach. Zwyciężył
Marokańczyk Abderrahim Elasri.
Dominika Sanetra (AWF Katowice) oraz Mieszko Kuczański
(UŚ Katowice) wygrali I edycję Akademickich Mistrzostw Śląska
w Narciarstwie Alpejskim, które rozegrano 19 stycznia na stoku Stożka w Wiśle. Dzień wcześniej, 18 stycznia, rywalizowali
snowboardziści. Tu najlepsi okazali się Natalia Ficek (AWF Katowice) i Konrad Miklasiński (AWF Katowice).
19 stycznia w Szczyrku odbyły się inauguracyjne zawody XIV
edycji LOTOS Cup w skokach narciarskich. W poszczególnych
kategoriach wiekowych triumfowali: Dawid Jarząbek z Wisły Zakopane (Junior A – HS77), Mateusz Gruszka z AZS Zakopane
(Junior B – HS77), Krystian Zygmuntowicz z Poroniec Poronin
(Junior C – HS77), Jan Rzadkosz z Wisły Zakopane (Junior D
– HS77), Kacper Jarząbek z Wisły Zakopane (Junior E – HS44),
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niorka F, Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka) – Junior C,
Artur Baczyński (UMKS Marklowice) – Junior D, Paweł Kawulok
(MKS Istebna) – Junior E oraz Szymon Zawada (MKS Istebna)
– Junior F. Spośród zawodników WSS Wisła na podium stawali
Tomasz Wąsowicz i Dawid Pilch – odpowiednio 2. i 3. lokata w
kategorii Junior D, Jakub Cieślar – 2. miejsce w kategorii Junior E
oraz Kamila Haratyk – 3. pozycja w grupie Juniorka E.
21 stycznia blisko sześćdziesięcioro zawodników stanęło do walki
o Puchar Burmistrza Andrychowa i Czarnego Gronia w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. W kategorii N VII triumfował
Borys Madejczyk z Wisły.
Osiem zespołów wzięło udział Halowym Turnieju Piłki Nożnej
Trampkarzy (U–13) CKS Piast Cup, który odbył się 21 stycznia w
hali Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wygrała Zapora Porąbka, a 4. miejsce zajęła drużyna Wiślańskich Orłów.
W dniach 26–28 stycznia w austriackim Seefeld rozegrano kolejne zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W pierwszym etapie zawodów Nordic Combined Triple (skok HS–109 /
bieg 5 km) Paweł Słowiok z Wisły zajął 33. miejsce. Zwyciężył
reprezentant Japonii Akito Watabe. Reprezentant Kraju Kwitnącej Wiśni wygrał również drugi etap rywalizacji (skok HS–109 /
bieg 10 km), w którym Paweł Słowiok zdobył pucharowe punkty,
zajmując 28. lokatę. W ostatnim etapie zmagań (skok HS–109 /
bieg 15 km) nasz zawodnik uplasował się na 26. pozycji. Wygrał
ponownie Akito Watabe.
27 stycznia w Ostrawie odbyły się Halowe Mistrzostwa
Śląska Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych. Michał Czyż
z UKS Wisła zajął 3. miejsce w
pchnięciu kulą juniorów młodszych.
Piotr Andrzejewski z Wisły
zajął 3. miejsce w V Skiturowym Memoriale im. Edwarda
Hudziaka, który odbył się 27
stycznia w okolicach Schroniska PTTK Markowe Szczawiny.
Zwyciężył Bartłomiej Golec z
Żabnicy.
27 stycznia na trasach biegowych PZN Kubalonka odbyły się
trzecie w tym sezonie zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach narciarskich. Zawody rozgrywane były stylem
dowolnym. Juniorzy C trzykrotnie pokonywali pętlę o długości
1600 metrów, Juniorzy D – dwukrotnie, a pozostali zawodnicy
– raz. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Karolina Kukuczka (MKS Istebna), Maria Jakubiec (LKS
Klimczok Bystra), Laura Wantulok (WSS Wisła), Teresa Brączek
(NKS Trójwieś Beskidzka), Łukasz Gazurek (NKS Trójwieś Beskidzka), Artur Baczyński (UMKS Marklowice), Paweł Kawulok
(MKS Istebna) oraz Szymon Zawada (MKS Istebna). Zawodnicy
Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego spisali się na medal. W
kategorii wiekowej Juniorka C Aleksandra Raszka wywalczyła 3.
miejsce po zaciętej walce, wyprzedzając swoją bezpośrednią rywalkę o jedną dziesiątą sekundy. Jej klubowa koleżanka Magda
Pilch zajęła 6. lokatę. W rywalizacji Juniorów C Gabriel Boś był
5., a Łukasz Cieślar 7. W grupie Juniorów D 2. miejsce wywalczył
Tomasz Wąsowicz, a 3. był Dawid Pilch. Ich koledzy Piotr Palka i
Piotr Szturc zajmowali odpowiednio 8. i 9. lokatę, jednak znacznie
poprawili swoje czasy w porównaniu z poprzednimi zawodami.
Wśród Juniorek D debiutujące w Lidze Estera Bujok i Paulina
Cieślar, zajęły 17. i 18. miejsce. O zwycięstwo Laury Wantulok w
kategorii Juniorek E byliśmy spokojni, natomiast cieszy 2. miejsce Kamili Haratyk. Debiutująca w tej kategorii wiekowej Olga
Cieślar ukończyła rywalizację na 12. miejscu. Wśród Juniorów
E tuż za podium wylądował Jakub Cieślar (strata 2 sekund do 3.
miejsca), z kolei Stanisław Boś był 10. Wszystkim zawodnikom
serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników.
(luki)
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Joanna Kil z AZS Zakopane (Juniorki – HS77) i Tamara Mesíková
z SC Selce (Młodziczki – HS44). Spośród reprezentantów WSS
Wisła na podium stanął tylko Szymon Jojko, który zajął 2. miejsce w kategorii Junior B. Dzień później, 20 stycznia, mogliśmy
się cieszyć z triumfu Mikołaja Wantuloka w kategorii Junior E.
– Moje skoki były bardzo fajne, ale zabrakło w nich telemarku.
Jestem bardzo szczęśliwy z pierwszego zwycięstwa w zawodach
LOTOS Cup, ponieważ nie spodziewałem się, że mogę zdobyć
złoty medal – mówił z uśmiechem na twarzy skoczek WSS Wisła. W pozostałych kategoriach wiekowych triumfowali: Dawid
Jarząbek z Wisły Zakopane (Junior A – HS77), Mateusz Gruszka z AZS Zakopane (Junior B – HS77), Mateusz Jarosz z Wisły
Zakopane (Junior C – HS77), Jan Rzadkosz z Wisły Zakopane
(Junior D – HS77), Joanna Kil z AZS Zakopane (Juniorki – HS77)
i Tamara Mesíková z SC Selce (Młodziczki – HS44). Ponownie
na 2. miejscu w kategorii Junior B wylądował Szymon Jojko z
WSS Wisła.
Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) zajął 8. miejsce w pierwszym
i 9. miejsce w drugim konkursie Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w tureckim Erzurum, które rozegrano 20 stycznia. Zwyciężali Niemiec David Siegel i Słoweniec Anze Lanisek.
20 stycznia w Ośrodku Narciarskim „Stożek” w Wiśle–Łabajowie
odbyły się 21. Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim. Tytuł Mistrza Polski Księży zdobył ksiądz Damian Copek, duszpasterz akademicki Archidiecezji Katowickiej.
Zawody w slalomie gigancie stały
pod znakiem zaciętej rywalizacji, ale również dobrej zabawy.
Triumfator mistrzostw stoczył
twardą walkę z najbardziej utytułowanym narciarzem tych zawodów, franciszkańskim zakonnikiem o. Dobrosławem Mężykiem.
Największe brawa otrzymał
jednak nestor Mistrzostw Polski
– 76–letni ksiądz Władysław Nowobilski z Ciśca na Żywiecczyźnie. Kapłani i zakonnicy najpierw
zaprezentowali się w habitach lub
sutannach, by w sportowej części
zawodów wystąpić już w strojach narciarskich.
Michał Czyż (UKS Wisła) zajął 3. miejsce w Mityngu Lekkoatletycznym w Brzeszczach, który rozegrano 20 stycznia.
W dniach 20–21 stycznia we francuskim Chaux–Neuve odbyły się
zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W pierwszej
konkurencji (1 skok – skocznia HS–118 / bieg na 10 km) Paweł
Słowiok zajął 35., a Adam Cieślar 36. miejsce. Do zwycięzcy Norwega Jana Schmida nasi dwuboiści stracili niespełna dwie minuty
i pięćdziesiąt sekund. W drugim dniu zmagań, podczas rywalizacji
sztafet (4 x 1 skok – skocznia HS–118 / bieg – 4 x 5 km), reprezentacja Polski w składzie: Adam Cieślar, Paweł Słowiok, Szczepan
Kupczak i Wojciech Marusarz zajęła 8. miejsce. Biało–czerwoni
do zwycięskiej ekipy Norwegii stracili pięć minut i dwadzieścia
dwie sekundy.
Austriak Markus Schiffner wygrał zawody FIS Cup w skokach
narciarskich w słoweńskiej Planicy, które odbyły się 20 stycznia.
Jedyny nasz zawodnik Kacper Juroszek (WSS Wisła) zajął 39.
miejsce. Dzień później, 21 stycznia, triumfował Niemiec Dominik
Mayländer, a Kacper Juroszek był 49.
21 stycznia na trasach biegowych PZN Kubalonka odbyły się drugie w tym sezonie zawody Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w
biegach narciarskich. Zawody rozgrywane były stylem dowolnym.
Juniorzy C trzykrotnie pokonywali pętlę o długości 1600 metrów,
Juniorzy D – dwukrotnie, a pozostali zawodnicy – raz. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Karolina Kohutová (NKS Trójwieś Beskidzka) – Juniorka C, Maria Jakubiec
(LKS Klimczok Bystra) – Juniorka D, Laura Wantulok (WSS Wisła) – Juniorka E, Teresa Brączek (NKS Trójwieś Beskidzka) – Ju-
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fot. Szkoła Podstawowa nr 1

PUCHAROWA KARUZELA

SP1 mistrzem powiatu!
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle po raz pierwszy
w historii zdobyła mistrzostwo powiatu cieszyńskiego w koszykówce dziewcząt. W rozegranym 25 stycznia w Pogwizdowie turnieju
finałowym dziewczęta z Wisły pokonały rywalki z Górek Wielkich
i Cieszyna.
W pierwszym meczu wiślanki wygrały 40:10 z cieszyniankami,
w drugim pokonały uczennice z Górek Wielkich 24:8. W drodze do
powiatowych rozgrywek dziewczyny z SP 1 wygrały jesienne zawody miejskie oraz rozegrane w styczniu eliminacje grupowe, w których pokonały ekipę z Ustronia Nierodzimia.
W składzie zwycięskiej drużyny zagrały: Liliana Arsenicz, Magda Barabasz, Oliwia Bujok, Magdalena Bury, Tina Gaglione, Aleksandra Gluza, Joanna Hanik, Sandra Hracka, Karolina Kiraga, Marta
Koenig, Barbara Konieczny, Agata Martynek, Maja Mitręga, Elżbieta Podżorska i Emilia Raszka. Gratulujemy!!!		
(luki)
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W styczniu najlepsi skoczkowie świata nadal rywalizowali o
pucharowe punkty, sposobiąc formę na Igrzyska Olimpijskie w koreańskim PeyongChang. W pierwszym tygodniu zakończono prestiżowy Turniej Czterech Skoczni, a 66. edycję tej imprezy wygrał
Kamil Stoch.
W Nowy Rok na skoczni w Garmisch–Partenkirchen odbył się
drugi konkurs TCS, który podobnie jak w Oberstdorfie, wygrał
Kamil Stoch. To pierwsze zwycięstwo Polaka w Ga–Pa w historii.
Triumfator uzyskał notę 283,4 pkt. za skoki na odległość 135,5 i
139,5 m. Piotr Żyła w rundzie KO skoczył 122,5 m i pewnie pokonał Słoweńca Domena Prevca. Wiślanin po pierwszej serii plasował
się jednak dopiero na 26. pozycji. W drugiej również trafił na niekorzystne warunki wietrzne i po skoku na linię 126 m ostatecznie
zajął 25. lokatę (233,7 pkt.), powtarzając swój wynik z pierwszego
konkursu TCS.
Na austriacką część turnieju został powołany klubowy kolega
Piotra Żyły z WSS Wisła Tomasz Pilch. Dobra postawa 17–latka w
Pucharze Kontynentalnym sprawiła, że trener Stefan Horngacher dał
mu szansę pokazania się w zawodach Pucharu Świata. 4 stycznia,
podczas rywalizacji w Innsbrucku, nasz debiutant w pierwszej serii
oddał próbę na odległość 116,5 m i z notą 102,7 pkt. zajął 42. pozycję, gdyż przegrał w rundzie KO z reprezentantem Niemiec Stephanem Leyhe. Piotr Żyła po zaliczeniu skoku na linię 122 m również
przegrał w rundzie KO z Niemcem Karlem Geigerem, ale awansował
do finałowej serii jako „lucky loser”. W niej Piotrek skoczył 119 metrów i ostatecznie zajął 14. miejsce z notą 228,4 pkt. Trzeci konkurs
wygrał Kamil Stoch, który za skoki na odległość 130 i 128,5 m otrzymał notę 270,1 pkt.
6 stycznia Kamil Stoch wygrał czwarty konkurs TCS, który odbył się w austriackim Bischofshofen i wyrównał osiągnięcie Svena
Hannawalda. Za próby na odległość 132,5 i 137 m uzyskał notę
275,6 pkt. Piotr Żyła w rundzie KO skoczył 121 m i przegrał ze Słoweńcem Timi Zajcem, ale podobnie jak w Innsbrucku awansował
do finałowej serii jako „lucky loser”. W niej skoczył 125,5 metra i
ostatecznie zajął 23. miejsce z notą 220,7 pkt. Tomasz Pilch, który
skoczył 116,5 m uległ w rundzie KO reprezentantowi Niemiec Markusem Eisenbichlerem i z notą 98,7 pkt. zajął ostatecznie 34. lokatę.
W klasyfikacji końcowej 66. Turnieju Czterech Skoczni, podobnie
jak przed rokiem, triumfował Kamil Stoch. Piotr Żyła ukończył rywalizację na 15. pozycji, a startujący w dwóch konkursach Tomasz
Pilch zajął 55. miejsce.
Po TCS najlepsi skoczkowie świata udali się do Bad Mitterndorf, gdzie o pucharowe punkty rywalizowali na tamtejszym „mamucie”. W rozegranym 13 stycznia konkursie Piotr Żyła (WSS
Wisła) zajął 19. miejsce (354,5 pkt. – 210,5 i 200 m). Zwyciężył
reprezentant Norwegii Andreas Stjernen (407,6 pkt. – 229 i 226 m).
Drugi konkurs zaplanowany na 14 stycznia z powodu silnego wiatru
został odwołany.
Po przerwie na Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich, o których piszemy obok, skoczkowie powrócili do pucharowej rywalizacji. Styczeń zakończyły konkursy w Zakopanem. W rywalizacji indywidualnej, 28 stycznia, udział wzięło aż pięciu zawodników WSS
Wisła. Zgodnie z oczekiwaniami, najlepiej zaprezentował się Piotr
Żyła, który zajął 28. miejsce (180,2 pkt. – 123 i 115,5 m). Na 30.
pozycji uplasował się Tomasz Pilch (172,8 pkt. – 119 i 113 m), który
zdobył pierwszy w karierze punkt do klasyfikacji PŚ. Do drugiej serii
nie zdołali awansować Aleksander Zniszczoł – 42. miejsce (76,7 pkt.
– 111,5 m) oraz debiutujący w zawodach tej rangi Paweł Wąsek – 44.
miejsce (68,4 pkt. – 106 m) i Bartosz Czyż – 48. miejsce (63,9 pkt. –
103 m). Bardzo loteryjne zawody wygrał reprezentant Słowenii Anze
Semenic (245,6 pkt. – 134,5 i 137,5 m). Dzień wcześniej, 27 stycznia,
rozegrano zawody drużynowe, które wygrała reprezentacja Polski. W
jej składzie zabrakło zawodników z Wisły. Maciej Kot, Stefan Hula,
Dawid Kubacki i Kamil Stoch zdobyli notę 1092 pkt. 2. miejsce zajęli
Niemcy 1067,3 pkt., a 3. Norwegia – 1055,2 pkt.		
(luki)
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ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

9 lutego (piątek) – Narciarski Bieg Retro – Plac Hoffa
9–25 lutego (piątek–niedziela) – Strefa Kibica Eurosportu (transmisje z IO PeyongChang 2018) – Plac Hoffa
10 lutego (sobota) – Czekając na wiosnę / Jarní Ozveny (polsko–czeski festiwal muzyczno–podróżniczy) – Miejska Biblioteka
Publiczna
10 lutego (sobota) – Koncert Walentynkowy „Usta milczą, dusza
śpiewa... kochaj mnie” – ul. 1 Maja (główny deptak)
10 lutego (sobota) – Taniec na śniegu (nauka tańca z instruktorem)
– Plac Hoffa
10 lutego (sobota) – Koncert zespołu „Ich Troje” – Hotel Gołębiewski
18 lutego (niedziela) – Puchar Cieszyna w slalomie (I edycja) –
ON Stożek
23 lutego (piątek) – Puchar Stożka – Mistrzostwa Polski Amatorów w slalomie gigancie – ON Stożek
24 lutego (sobota) – Puchar Cieszyna w slalomie (II edycja) – ON
Stożek
3–4 marca (sobota–niedziela) – IV Mistrzostwa Polski Firm
Branży Logistycznej, Transportowej i Motoryzacyjnej w Halowej Piłce Nożnej – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków
4 marca (niedziela) – Zjazd na byle czym – ON Siglany
10 marca (sobota) – Terenowy Dzień Kobiet – Tor offroad Pod
Piramidą i Plac Hoffa (start)
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy.

KRONIKA POLICYJNA
– 9 stycznia na ul. Głębce zatrzymano mieszkańca Wisły, który prowadził samochód osobowy, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.
– 15 stycznia na jednym ze stoków doszło do zderzenia narciarzy, w
wyniku którego jedna osoba doznała obrażeń ciała. Sprawca wypadku –
nieletnia osoba odpowie za spowodowanie obrażeń ciała.
– 20 stycznia na ul. Jawornik wpadł mieszkaniec Wisły, który siedział
za kierownicą Audi, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem
wykazało ponad 1 promil alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu.
– 24 stycznia na ul. Wyzwolenia zatrzymano do kontroli mieszkańca
Goleszowa, który posiadał środki odurzające w postaci suszu marihuany.
– 25 stycznia włamano się do budynku przy ul. Kędziorowskiej. Łupem rabusia padła gotówka w kwocie 1150 złotych.
We współpracy z Zastępcą Komendanta KP Wisła Tomaszem Domagałą
Opracował Łukasz Bielski

PODZIĘKOWANIE
W związku z przejściem na emeryturę po 27 latach służby w Komisariacie Policji w Wiśle, składam serdeczne podziękowania za współpracę
wszystkim swoim Koleżankom i Kolegom z pracy oraz Samorządowcom i
Mieszkańcom Gminy Wisła.
Służba dla lokalnej społeczności była dla mnie zaszczytem i dała mi
ogromną satysfakcję.
Marek Legierski – Komendant Komisariatu Policji w Wiśle

rys. Janusz Kożusznik

KALENDARIUM IMPREZ

