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Centrum Rehabilitacji 
Krokus

Alina Marzec
lekarz specjalista rehabilitacji medycznej

lekarz specjalista reumatologii
internista

Piotr Szajtauer
mgr fizjoterapii 

 

Krokus ul. Górnośląska 9 
tel. 33 855 11 40/ kom .  731 731 110

Wizyta lekarska 
refundowana 
jest przez

Strefa Kibica Eurosportu, ekipa programu „Py-
tanie na śniadanie”, Narciarski Bieg Retro, wizyta 
prezydenta Andrzeja Dudy w Zamku na Zadnim 

SUPER FERIE W WIŚLE

Groniu – ferie zimowe w Wiśle obfitowały w mnó-
stwo atrakcyjnych wydarzeń. Szczegóły w środku 
numeru!
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Szlak Niedźwiadka – informacje 
dla zainteresowanych podmiotów 

5 lutego burmistrz Wisły Tomasz Bujok wydał zarządzenie 
Nr Or.0050.29.2018 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania 
licencji na wykorzystanie wizerunku niedźwiadka i tworzenia 
„Szlaku Niedźwiadka”.

W związku z powyższym wszystkie zainteresowane podmioty 
mogą przystąpić do szlaku i posiadać własną rzeźbę niedźwiadka, 
zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Gminę Wisła.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wisła Nr Or.0050.29.2018 w 
sprawie przyjęcia regulaminu udzielania licencji na wykorzystanie 
wizerunku niedźwiadka i tworzenia „Szlaku Niedźwiadka” wraz 
z niezbędnymi załącznikami można pobrać pod adresem: http://
wisla.pl/mieszkaniec/news/szlak–niedzwiadka–––informacje–
dla–zainteresowanych–podmiotow.        (luki)

SŁOWO OD BURMISTRZA
Szanowni Państwo!
Mimo wielu informacji, jakie pojawiły się w regionalnych 

i lokalnych środkach masowego przekazu na temat zagospo-
darowania modernizowanego dworca kolejowego PKP Wisła 
Uzdrowisko, w naszym społeczeństwie w dalszym ciągu poja-
wiają się nieprawdziwe plotki i pogłoski, dotyczące przyszło-
ści tego obiektu. W związku z tym, chcę jeszcze raz przekazać 
Państwu precyzyjne informacje o tym, co dzieje się na tym te-
renie i jakie będzie jego przeznaczenie.

Po pierwsze główną funkcją tego obiektu będzie tzw. cen-
trum przesiadkowe, czyli obsługa komunikacji zbiorowej. Na 
parterze budynku zlokalizowane będą: poczekalnia, toalety dla 
pasażerów, miejsca (szafki) do przechowania bagażu, punkt 
informacji turystycznej, a także kasa biletowa. W ten sposób 
zabezpieczone zostaną funkcje komunikacyjne centrum prze-
siadkowego, do czego zresztą Gmina Wisła zobowiązała się w 
umowie zakupu obiektu od PKP. W okolice dworca kolejowe-
go zostanie przeniesiona również komunikacja autobusowa, co 
ma zoptymalizować koszty utrzymania przez samorząd tejże 
komunikacji. 

Po drugie Gmina Wisła w bieżącej kadencji szczególną 
uwagę przykłada do racjonalnego wykorzystania środków 
publicznych, dążąc do oszczędności, dlatego część budynku 
zostanie w drodze przetargu wydzierżawiona prywatnemu 
przedsiębiorcy. W tej części, tzw. usługowej, ma docelowo zo-
stać otwarta restauracja i browar rzemieślniczy, które mamy 
nadzieję będą chętnie odwiedzane przez podróżnych, miesz-
kańców i turystów. Dochód z dzierżawy, jaki wpłynie do miej-
skiej kasy, ma na celu zbilansowanie kosztów funkcjonowania 

całego obiektu. Chodzi w skrócie 
o to, by nowy dworzec genero-
wał nie tylko wydatki, ale także 
przychody do budżetu. Ponadto 
z otwarciem restauracji i browaru 
wiążą się plany dalszych działań 
marketingowych, o których poin-
formuję przy kolejnych okazjach. 

Na koniec chcę podkreślić, 
że zamiarem Gminy Wisła jest 
bezkolizyjne połączenie dworca z głównym deptakiem w cen-
trum miasta. Obecnie trwają prace projektowe i prowadzone 
są rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
by połączyć te dwa obiekty tunelem przechodzącym pod drogą 
wojewódzką nr 941 (ul. Kolejowa). Gdyby te wszystkie plany 
się powiodły, w centrum Wisły mielibyśmy kolejną atrakcję, 
połączoną z funkcjonalnym rozwiązaniem komunikacyjnym.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 – wejście od strony par-
ku) 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!

Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

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

Z prac Rady Miasta
W lutym Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się nastę-

pującymi tematami:
– Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2017,
– Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie na terenie Miasta Wisła w latach 2016–2025 za rok 2017,

– Informacja na temat potrzeb remontów i modernizacji 
placówek oświatowych oraz plany ich realizacji,

– Przygotowanie do sezonu wiosna–lato, kierunki metody 
promocji (wykorzystanie wszelkich możliwości promocji mia-
sta podczas imprez światowej rangi),

– Informacja na temat obiektów sportowych,
– Stan zaawansowania realizacji programu gospodarki ni-

skoemisyjnej dla Miasta Wisła,
– Wdrożenie programu kierunkowego rozwoju Miasta Wi-

sła na lata 2017–2020,
– Rozpatrywanie skarg i wniosków.

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2018 (jednogłoś-
nie),

– w sprawie dokapitalizowania spółki komunalnej pod fir-
mą „Baseny Wisła Sp. z o.o.” z siedzibą w Wiśle (12 „za”, 1 
„przeciw”, 2 „wstrzymujące się”),

– zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 
października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dzien-
nych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 
miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i 
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej 
(jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w try-
bie bezprzetargowym część budynku – lokalu użytkowego po-
łożonego przy ul. Dziechcinka 4 w Wiśle (14 „za”, 1 „wstrzy-
mujący się”).

Druga część sesji Rady Miasta miała uroczysty charakter i 
odbyła się w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. J. Śniegonia. Burmistrz Miasta oraz Przewodniczą-
cy Rady Miasta zaprosili gości na prezentację odnowionego 
fortepianu firmy Steinway & Sons z 1924 roku oraz koncert 
pt. „Zakochani w muzyce”. Głos zabrali przedstawiciele sa-
morządu w osobach Tomasza Bujoka i Janusza Podżorskiego, 
oraz kierownik wiślańskiej filii Państwowej Szkoły Muzycz-
nej Cezary Drzewiecki, który przybliżył historię instrumentu. 
Burmistrz podziękował Panu Drzewieckiemu za wsparcie 
merytoryczne przy przeprowadzaniu remontu fortepianu. 
Sam koncert był wyjątkową ucztą muzyczną, którą słucha-
czom zaserwowali: Olivia Ohl–Szulik – sopran, Paulina Sta-
teczna – fortepian, Justyna Kostka – skrzypce i Wojciech Bar-
czyński – obój.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Sesja Rady Miasta odbyła się 21 lutego. W pierwszej, robo-
czej części obrad, Radni przyjęli jednogłośnie (15 głosów „za”) 
sprawozdanie z działalności MOPS za 2017 r. i sprawozdanie z 
realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Wisła w 
latach 2016 – 2025 za rok 2017. Przyjęto również protokół po-
kontrolny z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną „Kontroli 
regulacji stanu prawnego dróg, przeznaczonych do modernizacji 
w roku 2017” (14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”).

Podczas sesji podjęto także następujące uchwały: 
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 
(14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Wraz z nadejściem cieplejszych dni rozpocznie się czas wio-

sennych porządków w obrębie naszych posesji. Przypominamy 
właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych od-
padów (liści, traw, drobnych gałęzi). Odpady zielone ulegające 
biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone w wor-
kach koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z 
harmonogramem wywozu. 

Straż Miejska przypomina, że praktyka wiosennego wypala-
nia jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw i innych po-
zostałości roślinnych (gałęzie, liście) jest wykroczeniem i może 
skutkować grzywnami do 500 zł, dlatego apeluję o rozwagę i 
powstrzymanie się od tego typu działań, prosząc jednocześnie o 
wykaszanie suchych traw i chwastów wyrosłych na działkach i 
nieużytkach. Wypalanie pozostałości roślinnych, wbrew błędnej 
ocenie, nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie, prowadzi do jej 
wyjałowienia. Płomienie trawiące roślinność powodują zagroże-
nie dla zdrowia i życia ludzkiego, nieodwracalne straty w środo-
wisku naturalnym oraz zagrożenie pożarowe dla obiektów. Nie-
chlubna tradycja nie znika pomimo grożących kar.

Ponownie zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą 
o przestrzeganie przepisów podjętej w dniu 7 kwietnia 2017 roku 
przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie wpro-
wadzenia na obszarze województw śląskiego ograniczeń w za-
kresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw 
(tzw. uchwały antysmogowej). Zgodnie z przepisami tejże uchwa-
ły od dnia 1 września 2017 roku do spalania 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 województwie śląskim, a więc: mieszkańców, 
właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, 
oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą (kotły o mocy 
do 1MW). 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 i ekspertyzy pod ką-
tem spalania odpadów do wyspecjalizowanej firmy w tym zakre-
sie. Informuje również, że nasza świadomość o skutkach szkodli-
wości spalania odpadów jest coraz większa, więc ilość telefonów 
i zgłoszeń do Straży Miejskiej w sprawie podjęcia interwencji 
rośnie. Kary za spalanie odpadów w postepowaniu mandatowym 
są wysokie (do 500 zł), natomiast sankcje stosowane w przypad-
ku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 
Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega 
ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sej-
miku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze 
grzywny”. Kara ta jest bardzo dotkliwa, bo wynosi do 5000 zł.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Uwaga Jubilaci!
Urząd Stanu Cywilnego w Wiśle uprzejmie prosi o zgłaszanie 

w tutejszym USC par małżeńskich, które w roku 2018 będą świę-
tować jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego, celem wystąpie-
nia z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o nadanie medali 
„ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE”.

Zgłoszenia należy dokonać w siedzibie Urzędu Stanu Cywil-
nego (Urząd Miejski w Wiśle, pl. Hoffa 3, pokój 101) lub pod 
numerem telefonu: 33/855–35–95 do dnia 30 marca 2018 r.

Irena Szatan – Kierownik USC

Budżet 2018 z innej perspektywy 
Dochody – część 2 – Podatki gruntowe

Podatki gruntowe – czyli podatek od nieruchomości, rolny i 
 leśny, stanowią niespełna 25% dochodów miasta.

Prawie 80% podatków gruntowych  
wynika z prowadzenia działalności gospodarczej.

Każda złotówka zapłaconego podatku gruntowego  
finansuje realizację ustawowych zadań miasta

Mimo zamrożenia stawek podatkowych w latach 2014–2018 
wpływy z podatków gruntowych wzrastają 

inflacja: 2,8%, wzrost stawek podatkowych: 0%,  
wzrost dochodów podatkowych: 6,08%
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Charge d’Affaires Ambasady  
Indii odwiedził Wisłę

13 lutego do naszego miasta zawitał znamienity gość. Charge 
d’Affaires Ambasady Indii w Warszawie Amarjeet Singh Takhi 
przyjechał do Wisły, by spotkać się z burmistrzem Tomaszem 
Bujokiem.

Tematem spotkania była współpraca kulturowa w ramach Fe-
stival of India, który ma na celu przybliżyć kolorową i egzotycz-
ną kulturę Indii Polakom w różnych częściach naszego kraju. W 
ramach festiwalu organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, 
takie jak: pokazy tradycyjnego tańca indyjskiego Kathak, poka-
zy Yogi oraz małe lokalne festiwale, promujące kulturę, sztukę 
oraz kuchnię indyjską. Takie festiwale funkcjonują już w innych 
częściach Polski, gdzie cieszą się ogromną popularnością. Char-
ge d’Affaires Ambasady Indii rozmawiał z burmistrzem Wisły 
na temat możliwości współpracy i zorganizowania festiwalu w 
naszym mieście. (luki)

Spotkanie prezydenta  
z harcerzami 

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej odbyło się dziś w Wiśle spotka-
nie prezydenta Andrzeja Dudy z harcerzami.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych grup harcer-
skich zarówno z Polski, jak i środowisk polonijnych – skauci z Litwy, 
Białorusi i Ukrainy. Prezydent, któremu towarzyszyła małżonka Agata 
Kornhauser–Duda, przybliżył zebranym wyjątkowość miejsca jakim jest 
Zameczek na Zadnim Groniu oraz przedstawił pokrótce jego historię. 

Następnie prezydent 
podkreślił, że tegoroczne 
spotkanie z harcerzami 
jest szczególne, ponieważ 
przypada w roku 100–
lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, a 
także w Roku Harcerstwa. 
– To harcerstwo, obok 
tego, czego nauczyłem 

się w domu, uczyło mnie, jak być dobrym Polakiem – mówił podczas 
spotkania Andrzej Duda. – Harcerze zawsze byli, zawsze stawali na 
wezwanie i nigdy nie zawiedli swojej ojczyzny. Za to także, jako pre-
zydent Rzeczypospolitej, dzisiaj, w tym właśnie roku 100–lecia odzy-
skania niepodległości, chciałem wam wszystkim gorąco podziękować 
– kierował słowa do harcerzy prezydent Polski.

Dzień Myśli Braterskiej ma przypominać założycieli skautingu 
Roberta Baden–Powella i jego żonę Olave. 22 lutego przypadają ich 
urodziny.               Tadeusz Papierzyński

Wisła w programie „Pytanie Na śniadanie”
Wisła po raz kolejny gościła w popularnym programie „Pytanie 

na śniadanie”, emitowanym na antenie TVP2. Wejścia na żywo moż-
na było oglądać na ekranie telewizorów trzykrotnie. 

Miejscem nagrań był ośrodek narciarski Nowa Osada, a podczas 
programu prezentowana była praca ratowników GOPR, funkcjono-
wanie szkółek narciarskich w Wiśle, a także wywiad z Justyną Żyłą. 
Wybór miejsca nagrania był nieprzypadkowy, gdyż jest związany ze 
ścisłą współpracą Gminy Wisła z Wiślańskim Skipassem.          (luki)
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Wieści z biblioteki 

Biblioteka poleca
Edyta Włoszek, Ambasadorowa, Wydaw-

nictwo Dlaczemu, Warszawa 2017. 

Ewa od zawsze miała wrażenie, że nie kieruje swoim życiem. 
O wszystkim decydowała jej matka, nic więc dziwnego, że kiedy 
doszło do podjęcia życiowej decyzji, matka Ewy wybiera jej tak-
że...męża. Wybór towarzysza życia dla córki oczywiście był roz-
sądny. Według matki, przyszły zięć spełniał wszystkie kryteria: 
przystojny, wykształcony i z widokiem na pozycję ambasadora. 
Toksyczna matka w ten sposób realizowała swoje niespełnione 
pragnienia. Małżeństwo okazuje się jednak życiem z kolejnym 
despotą. Ewa wyjeżdża razem z mężem do Włoch, a tam pod jego 
czujnym okiem zamiast spełniać się w roli ambasadorowej staje 
się jego zakładniczką. Ambasadorowa to wstrząsająca powieść, 
gdzie blichtr i pozory przesłaniają domową tragedię młodej kobie-
ty. Jak potoczą się dalsze losy Ewy?

Mistrz. Absolutnie. O Wojciechu Młynarskim opowiadają…, 
Warszawa, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2017.

Wojciech Młynarski – poeta, satyryk, reżyser, artysta kabare-
towy, tłumacz, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, był dla 
kilku pokoleń polskiej inteligencji kimś wyjątkowym. Jego pio-
senki to coś dużo więcej, to piękna literatura, znakomity zmysł 
obserwacyjny, ironia ale i liryzm.

O Wojciechu Młynarskim opowiadają Artur Andrus, Jerzy 
Bralczyk, Krzysztof Daukszewicz, Michał Ogórek, Irena Santor 
i inni. Warto przeczytać!

Paulina Hendel, Strażnik. Zapomniana księga, Wydawni-
ctwo Nasza Księgarnia, Warszawa 2014.

Wszyscy z nostalgią wspominamy wycieczki ze szkolnych 
lat. Dla Huberta i Ernesta wyjazd z klasą do Paryża też należał 
do pamiętnych. Nagle szklana piramida w Luwrze wychucha, są 
setki ofiar, panuje dezinformacja, lecz to zaledwie początek. Nie 
działają telefony i sieci informatyczne, a urządzenia elektryczne 
zniszczone przez impuls elektromagnetyczny stają się zwykłym 
złomem. Hubert budzi się w obcym domu, minęło siedem lat od 
kiedy wybuchła wojna, niestety nic nie pamięta. Jest już dojrza-
łym mężczyzną i ma solidy ekwipunek z bronią, która o zgrozo 
jest niezbędna do walki z demonami. Młody łowca przemierza 
polskie wsie w poszukiwaniu najbliższych w końcu trafia do 
Święcina, tam zostaje strażnikiem i razem z przyjaciółmi wyru-
sza w morderczą ekspedycję do poznańskiej biblioteki, gdzie ma 
nadzieję odnaleźć tajemną księgę. Post apokaliptyczna przygoda 
w polskich realiach, z wątkiem walki o przetrwanie to podręcznik 
survivalu godny polecenia. Warto przeczytać!   

Oprac. MBP Wisła

Żandarmi w Wiśle
30 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle mia-

ło miejsce „tajne” spotkanie grupy dyskusyjnej. Przesłuchani 
w swych zeznaniach meldowali o wiślańskich policjantach po-
cząwszy od drugiej połowy XIX wieku po czasy obecne. 

Zgodnie z przedstawionym materiałem dowodowym zna-
lezionym w „Gwiazdce Cieszyńskiej” przez Danutę Szczypkę, 
pierwsza wzmianka o żandarmerii w Wiśle pochodzi z roku 1877. 
Wiadomo również coś niecoś o posterunku, który mieścił się 
w oberży na Oszarpanej (Wisła Oaza). Wówczas to służbę pełnili 
tzw. „prowadnik” wraz z dwoma posterunkowymi. Kilka lat póź-
niej posterunek został przeniesiony na „Farkę”, czyli do budynku 
przy kościele katolickim. Tam stróże prawa mieli swoją siedzibę 
do początków lat 30. XX wieku. Niestety nie udało się ustalić, 
gdzie się przenieśli. Przez pierwsze lata po II wojnie światowej 
milicja korzystała z willi „Stamar”, po czym siedzibę przeniesio-
no do Domu Zdrojowego. Podczas spotkania przybliżone zostały 
sylwetki komendantów i niektórych funkcjonariuszy. Jerzy Kufa 
wspominał komendanta Jana Cieślara, człowieka budzącego re-
spekt, o postawnej, krępej budowie ciała – „wszyscy chcieli grać 
z nim w brydża. Komendant grał słabo, ale miał zawsze dobrą 
kartę”. Inny wiślański policjant, co prawda wyglądem nie przypo-
minał typowego mundurowego – „był niski, może 1,50 m, chudy 
i kurzył, jak najęty, ale były nadzwyczaj skuteczny”. 

O swojej służbie niezmiernie ciekawie opowiadał gość spe-
cjalny – przewodniczący Rady Miasta – Janusz Podżorski (przy-
domek „Nieśmiertelny”), który zasila szeregi policji od roku 
1993. Lata dziewięćdziesiąte XX wieku obfitowały wtedy głów-
nie w kradzieże samochodów, był to czas wytężonej pracy, wa-
runki były ciężkie, ponieważ np. brakowało radiowozów, a jak już 
były, to z ograniczoną ilością paliwa. Dziś wiślańscy policjanci 
też mają wiele spraw, są to głównie drobne kradzieże i włamania, 
na szczęście dzięki mundurowym Śląsk Cieszyński znajduje się 
w czołówce, jeśli chodzi o niski stopień przestępczości. 

Spotkania grupy dyskusyjnej odbywają się w bibliotece ostat-
ni wtorek miesiąca. Zawsze do rozmowy wybierany jest jakiś in-
teresujący temat. Zapraszamy do udziału!       Monika Śliwka

FERIE Z BIBLIOTEKĄ
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle jak co roku na fe-

rie zimowe przygotowała ofertę spędzania wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży. W dniach od 29 stycznia do 9 lutego naj-
młodsi spotykali się od poniedziałku do piątku na porankach 
czytelniczo–filmowych, zaś młodzież w wieku 7–12 lat wzięła 
udział w czterech warsztatach tematycznych.

Podczas „Czytania na śniadanie” wolontariusze czytali naj-
młodszym przygody bohaterów książki Stanisława Pagaczew-
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skiego pt. „Porwanie Baltazara Gąbki”, zaś na „deser” dzieci 
oglądały kultową kreskówkę o tym samym tytule.

W ramach warsztatów, które rozpoczęły się 30 stycznia 
młodzi czytelnicy poprowadzeni przez artystów „Bajkowe 
Skarbki Śląska” wykazywali się zdolnościami aktorskimi. Te-
matem zajęć animacyjno–teatralnych były podróże i taniec. 
Pojawiły się też pojęcia i zagadnienia związane stricte z tea-
trem. Młodzież chętnie wcielała się w role i przypuszczamy, że 
odkryte talenty, nieraz zabłysną jeszcze na scenie.

„Tajniki pracy introligatora” – pod takim tytułem zrealizo-
wane zostały drugie zajęcia, które odbyły się 1 lutego. Ich efek-
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tem była książka w twardej oprawie własnoręcznie wykonana 
przez dzieci. Marek Cieślar, na co dzień instruktor narciarski, 
fotograf, a od niedawna pasjonat oprawiania książek, przepro-
wadził uczestników spotkania przez kolejne etapy składania 
tomu. Na początku trzeba było zastanowić się, czym zajmuje 
się introligator i jakimi narzędziami się posługuje? Spore za-
interesowanie wzbudziła gilotyna, prasa oraz skrzynka z przy-
rządami, w której znalazły się m.in. szydło, klamry, igły, nici, 

wosk, kość introligatorska, itp. W ruch poszły skrawki papie-
ru ściernego i pędzelki umoczone w kleju. Później nastąpiło 
klejenie okładki, przygotowanie wyklejki i złożenie elemen-
tów w całość. Zajęcia typowo techniczne, wymagające dużej 
precyzji, sprawiły uczestnikom sporo frajdy. Moment otwarcia 
gotowej książki był podniosły, a na twarzach dzieci i ich in-
struktora malowała się duma.

DBI czyli Dzień Bezpiecznego Internetu przypadający 
w tym roku 6 lutego, to akcja mająca na celu propagowanie 
działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów in-
ternetowych. W ramach trzeciego spotkania młodzi czytelnicy 
wiślańskiej biblioteki wzięli udział w tej akcji. W dobie smart-
fonów i tabletów, kiedy cały świat jest na wyciągnięcie ręki, 
coraz więcej mówi się o zagrożeniach czyhających na internau-
tów – niezależnie od tego czy mają 2 czy 92 lata, trzeba uważać 
jakie treści wypuszcza się w eter. Były filmy edukacyjne, praca 
w grupach, łamigłówki, quiz sprawdzający przyswojone infor-

macje, a w czasie przerwy słodki poczęstunek. Tegoroczne ha-
sło wydarzenia, które brzmiało „Tworzymy kulturę szacunku 
w sieci” zainspirowało dzieci i młodzież do zastanowienia się, 
jak można okazywać szacunek w Internecie i jak radzić sobie 
z wszechobecnym hejtem. Na zakończenie uczestnicy wypuś-
cili papierowe samoloty, które stały się symbolem sentencji 
„szczęśliwi ludzie nie hejtują”. 

Ostatnie warsztaty z cyklu „Ferie w bibliotece”, które odby-
ły się 8 lutego, nawiązywały tematyką do jednego z bohaterów 
książki pt. „Porwanie Profesora Gąbki”. Uczestnicy spotkania 
poznali legendę o Smoku Wawelskim, a później wykonali pra-
ce plastyczne. Był też czas na herbatkę, pączka oraz zabawy 
integracyjne. 

Dziękujemy wszystkim za aktywność w trakcie zajęć i 
zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach organizowanych 
przez bibliotekę. Szczególne podziękowania należą się wo-
lontariuszom: nauczycielom i uczniom wiślańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego, którzy skutecznie pomogli biblioteka-
rzom kształtować nawyki czytelnicze wśród najmłodszych.

Monika Śliwka
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10 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbył 
się niezwykły, polsko–czeski festiwal podróżniczo–muzyczny 
„Czekając na wiosnę”. To pierwsza edycja zagraniczna cze-
skiej imprezy „Jarní Ozveny cestovatelský a hudební festiwal” 
od lat organizowanej w Ostrawie przez Stowarzyszenie „Folk v 
Ostrave”. Pomysł na spotkanie podróżników i muzyków prze-
nieśli do Wisły państwo Krystyna i Jacek Nawroccy, którzy 
wielokrotnie uczestniczyli w podobnych wydarzeniach po dru-
giej stronie Olzy.

Festiwal z Romualdem Koperskim

Festiwal rozpoczął się pokazem pięknych zdjęć m.in. Mi-
rosława Dudy z Niskich i Wysokich Tatr oraz ekstremalnych 
spływów kajakowych. Przed prelekcją wiślanina, Bolesława 
Cieślara, wystąpiła kapela Zespołu „Wisła”. Następnie znany 
ratownik GOPR opowiedział o wyprawie na Spitsbergen: cie-
kawych spotkaniach nie tylko z ludźmi, ale i niedźwiedziami, 
lodowcach i fokach. Towarzyszyła tej relacji nie tylko prezenta-
cja multimedialna, ale także wystawa tradycyjnych zdjęć, którą 

można oglądać w bibliotece do 28 marca. Następnie ciekawy 
instrument zwany Chapman Stick i wywodzący się od gitary i 
gitary basowej zaprezentował Radim Duda. Instrument został 
skonstruowany przez Emmetta Chapmana na początku lat 70. 
XX wieku, natomiast pierwszy model produkcyjny powstał w 
1974 roku. Zdecydowana większość słuchaczy mini koncertu 
pierwszy raz miała okazję zobaczyć tak nietypową rzecz.

Największą publiczność zgromadziło spotkanie z Romual-
dem Koperskim. Podróżnik, pisarz, przewodnik, pionier wy-
praw samochodowych po rozległych terenach Syberii, pilot sa-
molotowy I klasy, dziennikarz reportażysta, fotograf, myśliwy, 
nurek oraz zawodowy muzyk pianista i Rekordzista Guinnes-

sa jest autorem poczytnych książek, takich jak „Pojedynek z 
Syberią”, „Przez Syberię na gapę”, „1001 Obrazów Syberii”, 
„Syberia Zimowa Odyseja”, „Ocean Niespokojny”, wystaw 
fotograficznych i wielu innych publikacji. W Wiśle opowie-
dział o pierwszej wyprawie na Syberię, spotkaniach z Jakutami 
i Czukczami, ich „kuchnią” i metodami leczniczymi (kriotera-
pia). Słuchacze byli zachwyceni spotkaniem z bardzo miłym 
i skromnym człowiekiem, który w ubiegłym roku przepłynął 
Atlantyk łodzią wiosłową. Film z samotnej podróży przez oce-
an widzowie oglądali z zapartym tchem. A potem rozległy się 
gromkie brawa. Wszystkie książki jakie przywiózł ze sobą au-
tor sprzedały się na pniu, były autografy i zdjęcia.

Na tym jednak nie zakończyły się atrakcje wieczoru. Marek 
Audy zaprezentował Tatry, jaskinie świata i relację z wyprawy 
do Wenezueli w projekcjach 3D. Zwłaszcza jaskinie w trój-
wymiarze robiły niesamowite wrażenie. W przerwie rozdane 

zostały nagrody tym, którzy wypełnili festiwalowe ankiety. Na 
zakończenie festiwalu odbył się koncert. W bibliotece zagrała 
czołowa kapela czeskiego bluegrassu BG Styl. Kapitalne wy-
konanie i świetne głosy podbiły serca wiślańskiej publiczności, 
a niektórzy zostali tego wieczoru fanami grupy.

Dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom, 
państwu Nawrockim z Wisły, a także prowadzącemu imprezę, 
którym był Jozef „Mlok” Grim. Czeska edycja festiwalu odby-
wa się dwa razy w roku w Ostrawie. Zapraszamy!

Renata Czyż
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Stowarzyszenie Grupa Twórców 
Wiślanie zaprasza!

Stowarzyszenie Grupa Twórców Wiślanie zaprasza wszystkie 
chętne osoby twórczo zakręcone do wstąpienia do naszego Stowa-
rzyszenia. Oferujemy możliwość własnej samorealizacji, udział w 
wystawach, wernisażach i jarmarkach. Stała wystawa prac w Galerii 
u Niedźwiedzia.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Galerii u Niedźwiedzia 
(Dom Zdrojowy, wejście od strony Parku Kopczyńskiego), codzien-
nie od 10.00 do 14.00, latem od 10.00 do 16.00.

Zarząd Stowarzyszenia GTW

Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza!

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych. Ofe-
rujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery z kijka-
mi, 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

BOGUŚ HECZKO  
(19.06.1927–04.02.2018)

4.02.2018 w Szpitalu Śląskim w Cieszynie zmarł Boguś Heczko – 
wspaniały, wielki artysta malarz. Miał 90 lat. Śmierć ta spowodowała 
wielką wyrwę w kulturze Ziemi Cieszyńskiej. Odszedł człowiek bardzo 
mi bliski, stąd też pozwalam sobie na kilka bardzo osobistych refleksji.

Z Bogusiem znałem się od ponad 50 lat. Przez cały ten okres 
zawsze fascynowała mnie Jego osobowość. Posiadał on wyjątkową, 
pozytywną aurę – w Jego obecności mijało psychiczne zmęczenie, 
wracała pogoda ducha i optymizm. Wiele czasu spędzaliśmy na roz-
mowach o starej Wiśle, wiślanach, naszej gwarze, architekturze be-
skidzkiej, ale i bardzo osobistych sprawach.

Przez ostatnie kilka lat spotykaliśmy się u Bogusia „Na Gojach” 
w Ustroniu, wraz ze Zbyszkiem Niemcem i Andrzejem Cichockim, w 
każdy piątek o godz. 11.00. Spotkania te rejestrowałem na kamerze. 
Były one niezapomniane – Boguś rzadko zabierał głos, raczej uważnie 
nas wysłuchiwał, a od czasu do czasu celnie puentował nasze wypo-
wiedzi. Rozmawialiśmy o wszystkim. Na zakończenie naszych spot-
kań mówił: „ale my dzisio poruszyli moc ciekawych tematów”. Aby 
się lepiej rozmawiało zawsze przygotowane były szklanki i trzy łyżecz-
ki, kawa oraz ciastka. Obowiązkowo Boguś ze Zbyszkiem Niemcem 
„wykurzyli dwie cygaretle”, plus jeden papieros Zbyszek zostawiał 
Bogusiowi na popołudnie – to był stały rytuał tych spotkań. I tak w 
bardzo miłej atmosferze upływały nam te 2–2,5 godziny rozmów. Żal 
niestety, że ten serial w tym składzie osobowym dobiegł do końca. Po-
stanowiliśmy jednak kontynuować te spotkania w każdy piątek o 11.00 
z nadzieją, że Boguś będzie nam nadal towarzyszył, ponieważ nie 
wszystkie tematy zostały poruszone. Mieliśmy jeszcze przygotowane 
wiele pytań do Niego, na które niestety nie otrzymamy już odpowiedzi. 
Spróbujemy odgadnąć jakich odpowiedzi mógłby nam Boguś udzielić.

Pomimo wielu lat znajomości nie miałem sposobności powie-
dzieć Mu czym ta znajomość była dla mnie. Czynię to zatem teraz. 
Dziękuję Ci Bogusiu za wielkie, otwarte serce, które miałeś dla każ-
dego z nas, za tolerancję, za pogodę ducha i optymizm, za miłość do 
naszej ziemi i ludzi, za wspaniałe dzieła, które tworzyłeś, za cierp-
liwość i wyrozumiałość, za skromność, za wiarę w ludzi, za to, że 
spotkałem Cię na mojej drodze życia, za to, że po prostu byłeś.

Na zawsze pozostaniesz z nami. Spoczywaj w spokoju.
Jerzy Kufa

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stelle-

ra 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 ponie-
działki nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura 
materialna górali Beskidu Śląskiego (główny budynek) i Hi-
storia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czaso-
wa: Malarstwo Arkadiusza Legierskiego „Na drodze marzeń” 
(wernisaż 14 marca o godz. 15:00).

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 Stowarzy-
szenia „Grupa Twórców Wiślanie”.

Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wi-
sła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Tu-
rystycznej PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wysta-
wa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–
16.00, tel.: 33/855 34 47. Wystawa: Wystawa prac Ewy Lazar 
„Misz–masz” (do 20 marca); wystawa pisanek wielkanocnych 
Bożeny Miłoś oraz prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wi-
ślanie” (od 22 marca). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura 
Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 
10.00–18.00. Wystawa malarstwa Beaty Sikory–Małyjurek i 
Roberta Heczko.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, 
czynne w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 
214. Ekspozycja stała (Salvador Dali w Wiśle).

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

Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czyn-
ne 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, czyn-
ne w soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 
9.00–13.00. Ekspozycja stała.

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

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

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 
05, czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. 
Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.
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Czapki dla dzieci 
Po raz kolejny miasto Wisła włączyło się w akcję ewangelickiego 

pastora Jana Byrta z parafii w Szczyrku Salmopolu. Z okazji Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018 ks. Byrt zorganizował specjal-
ne ekumeniczne nabożeństwa z modlitwą o pokój i błogosławieństwo 
dla naszych reprezentantów, pozostałych sportowców, organizatorów i 
wolontariuszy. Dzieciom uczestniczącym w nabożeństwach duchowny 
przekazał kolorowe, zimowe czapki. Osiem z nich burmistrz Tomasz 
Bujok przekazał proboszczowi salmopolskiej parafii z przeznaczeniem 
dla młodych uczestników tych ekumenicznych spotkań.          (tp)

Tegoroczne spotkanie seniorów 
11 lutego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Wisła Cen-

trum odbyło się tradycyjne spotkanie wiślańskich seniorów. W spot-
kaniu uczestniczyli mieszkańcy Wisły, którzy w roku 2017 ukończyli 
80. rok życia i starsi.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle wystosował za-
proszenia na spotkanie do 520 osób. Dla takiej grupy przygotowano 
też noworoczne paczki. W spotkaniu uczestniczyło około 210 osób. 
Życzenia seniorom złożył obecny na spotkaniu burmistrz naszego 
miasta Tomasz Bujok. Odpowiedział też na liczne pytania, dotyczą-
ce prowadzonych i planowanych do realizacji prac remontowo–in-
westycyjnych na terenie miasta. Na każdego uczestnika spotkania 
czekał poczęstunek i miła niespodzianka, przygotowana przez osoby 
niepełnosprawne, spotykające się systematycznie jako grupa samo-
pomocowa działająca przy MOPS w Wiśle. Niespodziankę stanowiły 
wykonane przez nich własnoręcznie prace. Razem z przygrywającą 
kapelą była okazja do wspólnego śpiewania. Rówieśnicze spotkanie 
pełne było miłych wspomnień i sympatycznych rozmów.

Organizator spotkania – MOPS w Wiśle serdecznie dziękuje Panu 
Romanowi Wisełce z Czarnego za nieocenioną, bezinteresowną pomoc 
w przygotowaniu obiadowego posiłku, Strażakom z OSP Wisła Centrum 
za nieodpłatne udostępnienie strażnicy oraz Dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Wiśle Centrum za wypożyczenie nakryć stołowych. Samo-
pomocowej grupie osób niepełnosprawnych dziękujemy za wiele godzin 
pracy poświęconej na przygotowanie miłej niespodzianki dla seniorów. 
Dziękujemy wszystkim, którzy służyli nam innymi formami wsparcia 
łącznie z tymi, którzy pomogli seniorom w dotarciu na to spotkanie.

„To co robimy dla innych, jest tym co naprawdę warto robić” 
(Lewis Carroll)

Anna Bujok  
– Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle
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Dziennikarze z Holandii  
i Rosji zwiedzali Wisłę 

16 lutego grupa dziennikarzy z Holandii zwiedzała Wisłę w ramach 
study tour, zorganizowanego przez Śląską Organizację Turystyczną. 
Nasi goście odwiedzili wiślańskie stoki narciarskie – Nową Osadę i 
Cieńków, gdzie jeździli na nartach, skocznię narciarską im. Adama Ma-
łysza i centrum Wisły. Zjedli też obiad w Chacie Olimpijczyka Jasia i 
Helenki, a także pojechali na kulig. Końcem lutego Wisłę wizytowali 
także dziennikarze z Rosji. Dziękujemy wszystkim osobom i instytu-
cjom, które pomogły w organizacji study tourów na terenie Wisły!   (luki)

Modernizm i regionalizm  
w obliczu wyzwań rozwoju Wisły 

W dniach 23–26 lutego gościliśmy w Wiśle studentów Wydziału 
Architektury Politechniki Śląskiej skupionych w dwóch kołach nauko-
wych: Rokoko oraz +iKAWA na warsztatach badawczo–projektowych. 

Pobyt studentów to kolejny etap współpracy miasta z Politechniką 
Śląską w zakresie wykorzystania elementów modernizmu oraz regio-
nalizmu w kontekście rozwoju Wisły. Rokoko działa od 2016 roku i 
tworzą je studenci zainteresowani nie tylko historią architektury, ale 
także współczesnymi wyzwaniami projektowymi w kontekście histo-
rycznym. +iKAWA działa od marca 2006 roku i w swoich szeregach 
skupia aktywnych studentów z dwóch kierunków – architektury i ur-
banistyki oraz architektury wnętrz. Działalność tego koła opiera się na 
promowaniu aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w różnych ak-
cjach społecznych po zajęciach na uczelni. Ważnym elementem jest 
organizacja i uczestnictwo w warsztatach studenckich, wystawach ar-
chitektonicznych, zaś organizowane spotkania i prelekcje mają na celu 
uwrażliwić adresatów na współczesną architekturę i sztukę.

Studenci, opierając się na własnych badaniach terenowych i obser-
wacjach, a także historycznym dziedzictwie centrum naszego miasta 
przygotowali koncepcje rozwoju ścisłego centrum Wisły wzdłuż ul. 1 
Maja oraz bulwarów nad Wisłą. Efekt czterodniowych działań tutaj na 
miejscu, a także wcześniejszej pracy poznawczej, przedstawione zosta-
ły na roboczym spotkaniu w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. W spot-
kaniu tym, na zaproszenie burmistrza Tomasza Bujoka, udział wzięli 
radni, pracownicy urzędu oraz inne osoby zainteresowane tematyką. 
Całość warsztatów odbyła się pod czujnym okiem prowadzących: dr 
hab. inż. arch. Magdaleny Żmudzińskiej–Nowak oraz dr inż. arch. Je-
rzego Wojewódki.               Tadeusz Papierzyński
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Burmistrz spotkał się z młodymi 
druhami

6 lutego na zapro-
szenie opiekunów Mło-
dzieżowej Drużyny 
Pożarniczej działającej 
przy OSP Wisła Centrum 
odwiedził nas burmistrz 
a zarazem prezes Zarzą-
du Miejskiego ZOSP RP 
Tomasz Bujok.

Po  krótkim przywita-
niu gospodarz Wisły po-
prosił o krótkie przedsta-
wienie się zebranych osób 
i od kiedy wstąpili w szeregi MDP. W dalszej części spotkania padło py-
tanie o basen w Wiśle. Wywołany temat nasz gość postanowił dokładnie 
przestawić. Opisał cały zakres prac, które mają zostać wykonane na tym 
obiekcie podczas modernizacji. Po przedstawieniu wizualizacji basenu 
przy pomocy przyniesionych plansz burmistrz Tomasz Bujok zapoznał 
młodych strażaków z resztą planowanych inwestycji na terenie nasze-
go miasta. Korzystając z okazji burmistrz postanowił również przepytać 
młodych o zakres teoretyczny udzielania pierwszej pomocy.

Podsumowując spotkanie Tomasz Bujok podziękował młodym 
druhom za zaangażowanie i zachęcał do dalszego działania .Opieku-
nowie i młodzież dziękują Panu Burmistrzowi za poświęcony czas i 
wizytę w strażnicy.      Krystian Piszczek

Kameralistki z Poznania  
i Bydgoszczy w Wiśle

20 lutego na koncercie zorganizowanym przez Społeczne Ognisko 
Muzyczne im. Jerzego Drozda w Wiśle, wystąpił żeński kwartet smycz-
kowy „New Music Quartet”. 

Zespół powstał w 2016 roku. Mimo krótkiej działalności kwartet ma na 
swoim koncie liczne sukcesy w zakresie popularyzacji muzyki kameralnej. 
Wystąpił na wielu festiwalach, m.in.: Quatuors a Bordeaux i ProQuartet we 
Francji, Zeist Music Days w Holandii, Jenuesses Musicales Chamber Music 
Campus w Niemczech, Musethica w Hiszpanii, Fonomo Music&Film Festi-
val i Sztuka w Gryfie w Bydgoszczy, Bydgoski Festiwal Nauk czy Wrzesień 
kobiet w Inowrocławiu. Ponadto miał okazję wystąpić w NOSPR w Katowi-
cach, Filharmonii Krakowskiej, Colegio Educación Especial Rincónde Goya 
w Saragossie (Hiszpania), Kerkzaal Museum De Hermitage w Amsterda-
mie, Moravian Church w Zeist (Holandia), Toscansaal w Rezydencji Bisku-
piej w Wurzburgu (Niemcy) czy Bibliotece Polskiej w Paryżu (Francja). Jest 
dwukrotnym laureatem stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy i zdo-
bywcą tytułu wicemistrza w Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy. Ostat-
nim jego osiągnięciem jest pierwsza nagroda oraz trzy Nagrody Specjalne 
na II Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach. Zespół planuje nagranie płyty z muzyką 
kompozytorów polskich XX wieku. 

Absolwentki Akademii Muzycznych w Poznaniu i Bydgoszczy: Ka-
tarzyna Gluza – skrzypce, Paulina Marcisz – skrzypce, Karolina Orsik–
Sauter – altówka i Dominika Szczypka – wiolonczela wykonały: Fran-
ciszka Schuberta Kwartet smyczkowy Es–dur nr 10, Franciszka Schuberta 
Kwartet smyczkowy d–moll nr 14 
i Witolda Lutosławskiego Kwartet 
smyczkowy.

Wśród melomanów zgroma-
dzonych w sali koncertowej SOM 
w Wiśle, byli między innymi ucz-
niowie SOM i PSM, którzy z wiel-
kim zainteresowaniem słuchali 
przepięknej muzyki. Kwartet zo-
stał nagrodzony dużymi brawami, 
którym nie było końca. Wykonaw-
czynie po półtoragodzinnym wy-
stępie, były zmęczone ale zadowo-
lone i obiecały powrócić z nowym 
programem.               (eb)

Wisła na Holiday World w Pradze
W dniach 15–18 lutego po raz 27. odbyły się w Pradze targi 

Holiday World – najważniejsze targi turystyczne w Czechach. Po 
raz 12. towarzyszyły im targi Top Gastro & Hotel. W tym roku w 
targach uczestniczyła również Wisła na wspólnym stoisku Powiatu 
Cieszyńskiego.

Pierwsze dwa dni targów (czwartek–piątek) przeznaczone były 
dla klientów branżowych, natomiast klienci indywidualni mogli 
odwiedzać imprezę w sobotę i niedzielę. Na polskim stoisku swo-
je oferty prezentowało pięciu wystawców: Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Powiat 
Cieszyński z Wisłą, Miasto Giżycko i Uzdrowisko Świnoujście. Cze-
si najczęściej pytali o trasy rowerowe, atrakcje turystyki aktywnej, 
ośrodki narciarskie, wypoczynek nad morzem i nad jeziorami. 

Powiat Cieszyński promował atrakcje Śląska Cieszyńskiego, 
szlak Via Ducalis z zabytkami związanymi z rodami Piastów i Habs-
burgów, m.in. Książnicą Cieszyńską, Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
i Kościół Jezusowy – największą świątynię ewangelicką w Polsce. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się trasy rowerowe MTB i szlaki 
turystyczne w Wiśle i okolicach. Wiele uwagi odwiedzający stoisko 
goście poświęcali na bliższe poznanie oferty trójstyku granic Polski, 
Czech i Słowacji. Wielu też pytało o atrakcje Śląska Cieszyńskiego 
zarówno z polskiej, jak i czeskiej strony. 

Na targach swoje atrakcje prezentowało 47 krajów i ponad 200 
destynacji. Polskie stoisko odwiedził Pavel Trojan – autor najlep-
szych czeskich przewodników po Polsce. W tym roku ukaże się 
kolejny przewodnik po Śląsku. Do tej pory ukazały się przewodniki 
„Polska” i „Polskie Morze”.              Tadeusz Papierzyński

Bal Przebierańców 
2 lutego na wiślańskim placu Hoffa odbył się Bal Przebierańców. 

Zabawę w imieniu Wiślańskiego Centrum Kultury poprowadził DJ 
Adam. Było kilkoro przebranych dzieci, ale jeszcze więcej dzieci 
przyszło po prostu się z nami pobawić przy dobrej muzyce. Uczestni-
kom balu rozdaliśmy pamiątkowe nagrody.        Marlena Fizek
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 9 lutego w centrum Wisły odbył się Narciarski Bieg Retro, 
inaugurujący Międzynarodowy Retro Festiwal. Impreza ta jest 
współorganizowana z partnerem z grupy wyszehradzkiej – cze-
skim miastem Jabłonków, a finansowana ze środków funduszu 
wyszehradzkiego – Visegrad Fund.

Narciarski Bieg Retro, który odbył się w dniu otwarcia Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018 był dla nas małą 
„wiślańską retro olimpiadą”. Gościem specjalnym, komandorem 
biegu był dwukrotny olimpijczyk i mistrz świata z Lahti (1978 
rok) Józef Łuszczek, który w Wiśle obchodził jubileusz 40–lecia 
zdobycia złotego medalu MŚ. Byli z nami także: Jan Legierski 
oraz Jan Kawulok – polscy olimpijczycy w kombinacji norwe-
skiej, oraz czołowi krajowi zawodnicy w narciarstwie biegowym, 
m.in.: Paweł Gorzołka, Edward Dudek (Baca), Mieczysław Sko-
wron, Michał Skowron, Danuta i Mateusz Ligoccy.

Tegoroczna impreza miała charakter międzynarodowy. Na tra-
sie biegu pojawili się zawodnicy z Jabłonkowa i grupa z czeskiego 
Harrachova „Lyžnici s Krakonoš”, jak również nasi przyjaciele ze 
Słowacji, reprezentanci gminy Čierne oraz węgierska delegacja 
z Tarnalelesz. W biegu wzięło udział ponad 200 zadowolonych 
i pozytywnie nastawionych uczestników, którzy dotarli do Wi-
sły m.in.: z Kościeliska, Jeleniej Góry, Radziechów, Węgierskiej 
Górki, Gliwic, Zbrosławic, Wieszowy, Krakowa, Radzionkowa, 
Skoczowa, Żor, Rybnika, Wodzisławia, Marklowic i Istebnej. 
Miasto Wisła było reprezentowane przez sztafety Rady Miasta 
Wisła, Nadleśnictwa Wisła, Zespołu Regionalnego „Wisła”, Wi-
ślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, Wypożyczalni „Jonidło” 
i Wiślańskiego Centrum Kultury.

INTERNATIONAL RETRO FESTIVAL WISŁA 2018  
ROZPOCZĘTY!

nartą, pucharem i mistrzowskim tortem. Swoje artystyczne zdol-
ności pokazali także uczestnicy zwycięskiej sztafety odśpiewując 
po czesku dawny „Hymn Narciarzy”.

Dziękując zawodnikom i licznie zgromadzonym kibicom za 
udział w tej międzynarodowej, wielopokoleniowej, integracyjnej im-
prezie, zapraszam do udziału w kolejnej Retro Zabawie – Rowero-
wym Rajdzie Retro, który odbędzie się 22 lipca 2018 roku w Wiśle.

Najstarszym uczestnikiem VII Międzynarodowego Narciar-
skiego Biegu Retro był Jerzy Cienciała z Wisły,  a najmłodszym 
Klara Cieślar z gminy Zbrosławice. Konkurencję dla najbardziej 
„Retro Sztafety” zwyciężyła Sztafeta Gwiazd z Nairą Ayvazyan 
na czele. Najliczniejszą grupą zostali pracownicy firmy Graal, 
którzy dotarli do Wisły z całej Polski. 1. miejsce na „cumlokach” 
wybiegała czeska sztafeta reprezentująca Karkonosze, na „drew-
niokach” zwycięzcami zostali reprezentanci Węgierskiej Gór-
ki, a na biegówkach wygrali zawodnicy WSS Wisła (sztafeta nr 
II). W biegu indywidualnym bezkonkurencyjni okazali się nasi 
przyjaciele z Harrachova: Jiri Fajstauer Junior i Jana Harcubova. 
Po zaciętej rywalizacji na zawodników czekały ciepłe kiełbaski, 
wspaniałe puchary oraz wiele atrakcyjnych nagród. Ceremonię 
dekoracji zwycięzców uświetniły występy kapeli góralskiej z Wi-
sły oraz gwiazdy operetki Nairy Ayvazyan. Szczególnym momen-
tem było uhonorowanie komandora biegu Józefa Łuszczka złotą 

Szczególne podziękowania składam wszystkim, którzy pomo-
gli w organizacji  imprezy: Muzeum Narciarstwa z Wisły, Muze-
um z Jaworzynki, Państwu Dorocie i Mieczysławowi Skowron, 
Panu Zbigniewowi Wuwrowi, Pani Lidii Forias, Zenkowi Zembo-
lowi, Michałowi Niemczykowi, Bronisławowi Szalbotowi oraz 
pozostałym wspaniałym sędziom, Pani Małgorzacie Szalbot oraz 
licznym sponsorom: DW Beskidy, Restauracja Malinówka, Stara 
Karczma, Karczma u Karola, Piekarnia u Troszoka, Firma Snow 
Tubing, Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Start w Wiśle, 
Hotel Gołębiewski, Wypożyczalnia Jonidło, Firma Vulkan, Za-
jazd Głębce, Elbrus, Wyciąg narciarski Siglany, Firma Marko, 
Górolsko Izba, Hotel Stok, Mount Blanc, Mokate, Cinema7D.eu, 
Restauracja Stritzki, Hotel Vestina, Restauracja Olimpia, Hotel 
Arka, Villa Almira, Hotel Złoty Groń, Zagroń Kompleks Isteb-
na, Ondraszkowa Izba, Cukiernia u Janeczki, Cukiernia Wiślanka, 
Chata Olimpijczyka, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Legierski 
Istebna, Siłownia Aktiv–Gym. Dziękuję także patronom medial-
nym: Radio CCM, Radio Fest, Głos Ziemi Cieszyńskiej, portal 
OX.pl, portal InfoBeskidy.eu, portal gazetacodzienna.pl.

Maria Bujok
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W dniach 8–25 lutego na placu Hoffa funkcjonowała jed-
na z dwóch oficjalnych Stref Kibica Eurosportu Zimowych 
Igrzysk Olimpijskich PyeongChang 2018. To właśnie Wisła i 
Karpacz zaprosiły swoich mieszkańców i odwiedzających obie 
miejscowości turystów do wspólnego kibicowania polskim 
sportowcom, rywalizującym o olimpijskie medale.

Oficjalnego otwarcia Strefy Kibica Eurosportu w Wiśle 
dokonano 9 lutego. Inauguracji dokonali Dorota Żurkowska–
Bytner, SVP Country Manager Discovery w Polsce i Tomasz 
Bujok, burmistrz Wisły, życząc wszystkim zebranym i kibicom 
wielu sportowych i pozytywnych wrażeń. 

WIELKIE KIBICOWANIE W WIŚLE

dowiska syntetycznego, strefy VR (wirtualnej rzeczywistości) 
czy fotobudki (zdjęcia za pomocą aplikacji Snappy). W trakcie 
działania całej strefy były także organizowane konkursy z na-
grodami, działała gastronomia oraz mobilny sklep z odzieżą. 
Wstęp do strefy był wolny.

Przy okazji Strefy Kibica na antenie Eurosportu odbywała się 
mocna kampania promująca Wisłę. Całe wydarzenie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem ludzi (strefę odwiedziło 19 150 osób), 
a także środków masowego przekazu. Relacje z Wisły pojawia-
ły się w największych ogólnopolskich mediach, m.in. Polsat, 
TVN, Wirtualnej Polsce, Radiu ZET, Polskim Radiu Katowice, 
Dzienniku Zachodnim, a także na lokalnych portalach informa-
cyjnych. Publikacji było 221, a wygenerowały one w sumie 283 
346 170 wyświetleń o wartości przekraczającej 1,5 mln złotych.

Strefy Kibica Eurosportu zostały zorganizowane we współ-
pracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, Gminami Wisła i 
Karpacz oraz oficjalnymi partnerami MKOl – Samsung Elec-
tronics Polska, Visa i partnerem PKOl – marką 4F.          (luki)

Strefa Kibica Eurosportu oferowała naprawdę sporo atrak-
cji. Kibice, którzy przyszli do centrum Wisły w trakcie trwania 
IO PyeongChang 2018 mogli skorzystać m.in. z: wspólnego 
oglądania transmisji zawodów na telebimie, strefy gamingo-
wej (miejsca, w którym można było zagrać w oficjalną grę ZIO 
PyeongChang 2018 – Steep Road to the Olympics i spróbować 
swoich sił w skokach narciarskich w wirtualnej rzeczywisto-
ści), laserowej strzelnicy biatlonowej, toru curlingowego, lo-
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KONCERT  
WALENTYNKOWY
Pomimo mroźnej pogody atmosfera podczas Koncertu Wa-

lentynkowego „Usta milczą, dusza śpiewa...kochaj mnie” była 
bardzo gorąca. Zgromadzona publiczność miała okazję wysłu-
chać wspaniałego koncertu w wykonaniu Nairy Ayvazyan, a 
Teatr NAM–Tara zaprezentował ognisty pokaz dynamiczny, 
który polegał na oczarowaniu widza pięknem ognia oraz efek-
tami pirotechnicznymi. To niecodzienne widowisko zgroma-
dziło całkiem sporą grupkę widzów.                Anna Łupieżowiec
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Wieści z „Jedynki”
Do 11 lutego cieszyliśmy się zasłużonymi feriami. Natomiast w 

krótkim czasie po feriach już też sporo osiągnęliśmy.
Z aktywności styczniowych chcemy jeszcze dodać, że 13 stycz-

nia grupa uczniów naszej szkoły brała udział w etapie rejonowym 
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Czekanie 
na wyniki nie było łatwe, jednak z rezultatów jesteśmy bardzo za-
dowoleni. Do finału zakwalifikowały się następujące osoby: Daniel 
Heczko (VI a), Barbara Konieczny (VI b), Daniel Stasiak (V), Piotr 
Szturc (VI a), Karina Stasiak (VII a), Joanna Wiencek (VII b). Mamy 
też wyniki „rejonów” w konkursie „Jonasz”. Do finału przeszli: Piotr 
Szturc (VI a), Daniel Stasiak (V), Barbara Konieczny (VI b) i Daniel 
Heczko (VI a). Serdeczne gratulacje!

26 stycznia w naszej hali sportowej odbył się Międzygminny 
Turniej w piłce koszykowej szkół gimnazjalnych. Chłopcy stanęli na 
najwyższym stopniu podium. Oto skład zwycięskiej drużyny: Robert 
Gomola, Seweryn Tatara, Krzysztof Czernecki, Piotr Warski–Siko-
ra, Sebastian Malecki, Mateusz Mleko, Bartłomiej Gocyla i Tomasz 
Konieczny. Z kolei dziewczęta zajęły 2. lokatę, a zagrały w składzie: 
Oliwia Malczyk, Natalia Cieślar, Zuzanna Cieślar, Andżelika Wiseł-
ka, Dominika Szalbot, Marta Konieczny, Marta Bagińska, Julia Glu-
za, Anna Szajthauer, Julia Podżorska, Natalia Kobyłecka i Wiktoria 
Gredka. Opiekunem obu drużyn był Marcin Kotowicz.

15 lutego w Górkach Wielkich odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu Cieszyńskiego w piłce ręcznej chłopców. Nasi uczniowie zdobyli 
ponownie 1. miejsce, uzyskując tym samym awans do etapu rejono-
wego. W skład zwycięskiej drużyny, złożonej z zawodników klasy 
VII szkoły podstawowej i klas II i III klas gimnazjalnych, weszli: 
Bartłomiej Marekwica, Piotr Warski–Sikora, Robert Gomola, Oli-
wer Bujok, Seweryn Tatara, Krzysztof Czernecki, Samuel Wapienik, 
Kacper Szlachta, Łukasz Zbroński, Bartłomiej Szarzec, Kacper Kira-
ga, Maciej Szlachta, Mateusz Praski, Tomasz Konieczny, Oliwer Dy-
chus i Mateusz Mleko. Zawodników przygotowali Bartłomiej Kopij 
i Marcin Kotowicz.

Mikołaj Śmiałkowski, uczeń klasy VII b, zajął 1. miejsce w Miej-
skim Konkursie Ortograficznym, który odbył się 21 lutego w Zespole 
Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Głębcach. Gratulacje! Natomiast 22 
lutego należał ponownie do sportowców, tym razem biegaczy narciar-
skich. Uczniowie SP 1 w Wiśle z sukcesami wzięli udział w Mistrzo-
stwach Szkół Powiatu Cieszyńskiego w biegach narciarskich, które 
odbyły się na Kubalonce. Wszystkie reprezentacje „Jedynki” zajęły 
2. miejsce w swoich kategoriach, kwalifikując się do zawodów wo-
jewódzkich. Sztafety wystąpiły w składzie: Piotr Palka, Piotr Szturc, 
Stanisław Boś i Daniel Stasiak (chłopcy – szkoły podstawowe), Łukasz 
Cieślar, Gabriel Boś i Tomasz Wąso-
wicz (chłopcy – gimnazjum), Magda 
Pilch, Zuzanna Cieślar i Natalia Cie-
ślar (dziewczęta – gimnazjum).

Pragniemy także przywołać 
osiągnięcie uczniów klasy III e An-
drzeja Karkoszki i Jakuba Czyża, 
którzy zakwalifikowali się do fi-
nału konkursu przedmiotowego z 
fizyki. Przed nimi III, ostatni etap 
Wojewódzkiego Konkursu Przed-
miotowego. Życzymy powodzenia! 
Natomiast czekamy na lokatę Jakuba 
Czyża w finale tego samego konkur-
su, ale z matematyki. 

Jeszcze krótkie sprawozdanie z 
pobytu grupy uczniów ze Szwecji w 
ramach projektu Erasmus+. W dniach 
12–23 lutego młodzież drugich klas 
gimnazjum przebywała na wymianie 
w Szwecji, w miejscowości Ekero. 
Tam wraz ze swoimi kolegami ze 

Szwecji oraz Włoch realizowała założenia projektu Erasmus+ pt. 
„I see, hear and speak”. Głównym celem projektu jest doskonalenie 
znajomości języka angielskiego. Uczniowie mieszkali u szwedzkich 
rodzin, uczęszczając przez dwa tygodnie do szwedzkiej szkoły. W 
czasie lekcji czytali najsłynniejsze legendy szwedzkie, włoskie i pol-
skie, na podstawie których opracowywali własną wersję legendy. 
Przygotowywali słowniczki polsko–szwedzko–włosko– angielskie, 
w których wypisywali i ilustrowali różne zwroty, wyrazy i wyrażenia. 
Tworzyli również swój własny dziennik z podróży, a wszystko to w 
języku angielskim. Uczniowie, oprócz zajęć projektowych, brali także 
udział w lekcjach m.in. matematyki, wychowania fizycznego, języka 
hiszpańskiego, geografii, czy zajęciach technicznych. Lekcje te rów-
nież prowadzone były w języku angielskim. Na języku hiszpańskim 
opracowywali „szalony wywiad”, podczas którego równocześnie po-
sługiwali się językiem angielskim, hiszpańskim, włoskim, polskim, 
niemieckim, francuskim i szwedzkim! Naszym uczniom bardzo po-
dobały się zajęcia techniczne, podczas których własnoręcznie wyko-
nywali breloczek z kawałka drewna, który musieli wyciąć, wyszli-
fować, pomalować oraz szyli piórniki. Wielu z nich miała pierwszy 
kontakt z maszyną do szycia, wyrzynarką czy szlifierką.

Młodzież miała okazję obserwować szwedzką szkołę, bardzo 
różniącą się od naszej, w której nie ma tradycyjnych stolików i ła-
wek, tylko stoliki zadaniowe. Uczniowie nie piszą w zeszytach, nie 
posiadają książek i nie piszą zwyczajnych testów. Do wszystkiego 
wykorzystują laptopy, które otrzymuje każdy uczeń. Nasi uczniowie 
brali również udział we wszystkich aktywnościach pozaszkolnych. 
Byli na łyżwach i sankach, mieli okazję zwiedzić najstarszą, histo-
ryczną dzielnicę Sztokholmu „Gamla stan” wraz z zamkiem kró-
lewskim, kościołem św. Jerzego, w którym odbywają się koronacje 
szwedzkich królów, czy też bardzo urokliwy rynek. Zwiedzili muze-
um statku „Vasa” – wydobytego z dna morskiego i odrestaurowanego 
okrętu, który w 98% zachował się w stanie oryginalnym, oraz Muze-
um Historii Naturalnej, w którym podziwiali szkielety dinozaurów, 
zwierzęta polarne, szkielety waleni, w tym szkielet płetwala błękit-
nego. Uczniowie mogli wejść do przygotowanego modelu płetwala 
i poczuć się jak rybka w jego brzuchu. Obejrzeli również bogatą ko-
lekcję minerałów, meteorytów i skał występujących we wszystkich 
warstwach ziemi. Poza tym oglądali wystawy poświęcone przyrodzie 
w Szwecji, zmianom klimatycznym, przede wszystkim ocieplaniu się 
klimatu na Ziemi i jego skutkom.

Wyjazd młodzieży do Szwecji był dla nich wielką przygodą. Bar-
dzo wiele się nauczyli i doświadczyli. Bez barier komunikowali się w 
języku angielskim, zyskali nowych przyjaciół ze Szwecji i Włoch, z 
którymi będą utrzymywali kontakty i z częścią z nich spotkają się w 
październiku w Polsce.

Monika Cieślar, Dorota Polok, Jakub Matuszny
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Dzień Babci i Dziadka w SP2
24 stycznia do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem przy-

byli szczególni goście – babcie i dziadkowie naszych uczniów, aby 
wziąć udział w uroczystości z okazji ich święta.

Program artystyczny był w tym roku bardzo różnorodny. Na 
początku wystąpiły dzieci z klas I i II, które wierszami przywita-
ły zebranych i zaśpiewały dla nich piosenkę. Następnie wystąpiły 
przedszkolaki, które przygotowały układy choreograficzne, wiersze 
i piosenkę. Później zebrani mogli obejrzeć scenkę regionalną pt. 
„Szkubaczki”, przygotowaną przez uczniów klas III–VI. Potem swój 
program przedstawili trzecioklasiści, którzy przygotowali humory-
styczne skecze o dziadkach i babciach. Następnie utwór na gitarze 
zagrała uczennica klasy VII Magdalena Stefańska, a na zakończenie 
dwa tańce zaprezentowały uczennice klas III, IV i VI, które tworzą 
zespół X Dance. Podczas trwania występów, a także po ich zakończe-
niu, nasi goście mogli poczęstować się ciastami, kawą oraz herbatą 
przygotowanymi przez Radę Rodziców. Cała uroczystość przebiegła 
w miłej atmosferze. Cieszymy się, że babcie i dziadkowie tak licznie 
stawili się w naszych skromnych progach.         Alicja Pieszka

Dzień Otwarty w SP nr 2
14 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbędzie 

się Dzień Otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, któ-
rzy chcieliby zwiedzić naszą szkołę oraz porozmawiać z dyrekcją i 
nauczycielami przed zapisaniem swojego dziecka do klasy I. Czeka-
my na Państwa od godziny 16:30 do godziny 18:00. 

Dyrektor SP2 Elżbieta Szajtauer wraz z gronem pedagogicznym

Zima w Malince 
Zimowe miesiące w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 zo-

stały wykorzystane nie tylko na wypoczynek dzieci i młodzieży, ale 
także na zorganizowanie kilku imprez. 

Dzień Babci i Dziadka
25 i 26 stycznia gościliśmy w naszych progach babcie i dziadków, 

dla których dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I–III przygoto-
wali w sali gimnastycznej uroczysty program słowno–muzyczny, a 
następnie słodki poczęstunek w klasach lekcyjnych. Dziadkowie zo-
stali także obdarowani własnoręcznie wykonanymi prezentami, taki-
mi jak laurki, świeczniki z masy solnej czy kalendarze.

Karnawałowy bal przebierańców
Tuż po feriach zimowych, 13 lutego, dla uczniów klas młodszych 

oraz oddziału przedszkolnego zorganizowany został karnawałowy 

bal przebierańców, podczas którego dzieci uczestniczyły w konkur-
sach i zabawach ruchowo–muzycznych oraz pokazie strojów karna-
wałowych. Tego samego dnia uczniowie klas starszych mogli wziąć 
udział w dyskotece szkolnej.

Wolontariuszki w naszej szkole
Od 12 lutego już po raz drugi goszczą w naszej szkole wolonta-

riusze Międzynarodowego Projektu International Education – Glo-
bal Volunteer. Alex z Australii i Jasmine z Brazylii znalazły się w 
u nas dzięki współpracy z AIESEC UE Katowice. Podczas lekcji w 
barwnie przygotowanych prezentacjach opowiadają o swoich kra-
jach, wspominają o tradycjach, potrawach, zabytkach i geografii ich 
państw. Zachwycają też uczniów postaciami z brazylijskich i austra-
lijskich legend. Dziewczyny świetnie radzą sobie także z tańcem i 
śpiewem, dzięki czemu sale lekcyjne zamieniają się w małe szkoły 
tańca (zwłaszcza brazylijskich rytmów). Wolontariuszki mieszkają u 
rodzin naszych uczniów – Państwa Brzyskich, Gomolów oraz Mły-
narczyków, z którymi udało im się już zaprzyjaźnić. Natomiast nasi 
uczniowie cieszą się, że mogą opowiadać dziewczynom o Polsce, 
chwalić się naszą piękną okolicą, a przede wszystkim doskonalić w 
praktyce język angielski.

Konkurs ortograficzny
W konkursie ortograficznym zorganizowanym w Szkole Podsta-

wowej nr 4 w Wiśle wyróżnienie uzyskały dwie uczennice naszej 
szkoły: Aleksandra Cieślar z kl. VII oraz Wiktoria Magdicz z klasy 
VI, przygotowane przez polonistkę Klaudię Szewczyk.

Lidia Czyż

 

fot
. Z

es
pó

ł S
zk

oln
o–

Pr
ze

ds
zk

oln
y n

r 2
 

fot
. S

zk
oła

 P
od

sta
wo

wa
 nr

 2

fot
. S

zk
oła

 P
od

sta
wo

wa
 nr

 2
fot

. Z
es

pó
ł S

zk
oln

o–
Pr

ze
ds

zk
oln

y n
r 2

 



echo WISŁY  19

Erasmus+ w „Stalmachu”
Młodzież Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalma-

cha w Wiśle aktywnie bada zagrożenia, które obserwujemy w 
naszym środowisku przyrodniczym. Badania są prowadzone w 
ramach międzynarodowego projektu badawczego „Health envi-
ronment and Life”.

Nasza grupa zajmuje się zanieczyszczeniami powietrza zwią-
zanymi z niską emisją oraz problemem zanikania lasów świerko-
wych w Beskidach. Młodzież wraz z opiekunami udała się zatem 
do Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej, Karpa-
ckiego Banku Genów oraz pokazowej woliery, gdzie przeprowa-
dza się reintrodukcję głuszca w Jaworzynce. Już w marcu ucznio-
wie naszego liceum będą mogli podzielić się zdobytą wiedzą z 
kolegami z partnerskich szkół z Węgier, Włoch, Niemiec i Słowa-
cji, których będziemy gościć w Wiśle.       Edyta Cieślar

Fundacja Młodzi dla Europy zorganizowała w Wiśle, w 
dniach 17–24 lutego szkolenie pracowników młodzieżowych 
„LET(LearnEducateTeach)meTRY” w ramach Programu Era-
smus+. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli organizacji 
partnerskich w ramach dwunastomiesięcznego projektu, którego 
głównym celem jest rozwój pracowników młodzieżowych i wy-
tworzenie w nich świadomości odnośnie pojęcia kultury i jej wy-
miarów, podejść stosowanych w zakresie edukacji pozaformalnej, 
rozwiązywania problemów i konfliktów w kontekście międzykul-
turowym, a także rozwinięcie kluczowych kompetencji na bazie 
metodologii, zaczerpniętej z edukacji pozaformalnej. 

W międzynarodowym spotkaniu wzięło udział 2 trenerów oraz 
28 uczestników z Polski, Węgier, Hiszpani, Francji, Włoch, Cypru, 
Malty, Turcji, Grecji, Macedonii, Rumunii i Bułgarii. Podczas oś-
miodniowego spotkania w Wiśle, przedstawiciele organizacji part-
nerkich wspólnie wypracowywali narzędzia i metody włączenia 
społecznego na gruncie międzynarodowym, dążyli do zrozumie-
nia roli i specyfiki działań facylitacji w środowisku międzykultu-
rowym. Wzmacnili również swoje kompetencje, jako pracownicy 
młodzieżowi w kontekście planowania i wdrażania efektywnych 
aktywności edukacyjnych na poziomie międzynarodowym.

Szkolenie było również bardzo dobrą okazją 
do wymiany najlepszych narzędzi i praktyk z za-
kresu włączenia społecznego młodych ludzi, prze-

kazania narzędzi i wiedzy z zakresu pracy dramą, w celu walki 
z bezrobociem, czy wczesnym kończeniem procesu kształcenia. 
Harmonogram działań podczas szkolenia był bardzo napięty. 
Spotkanie rozpoczęło się od wielu zajęć integracyjnych, których 
celem było zbudowanie pozytywnej atmosfery i zaufania w mię-
dzynarodowej grupie pracowników młodzieżowych. Następnie 
uczestnicy zaprezentowali swoje efekty pracy z etapu przygoto-
wań w swoich społecznościach lokalnych. Szkolenie było także 
okazją, aby poszerzyć wiedzę na temat Programu Erasmus+ oraz 
europejskiego certyfikatu – Youthpass. Uczestnicy szkolenia ak-
tywnie wzięli udział w warsztatach poświęconych takim zagadnie-
niom jak: koncepcje kultury, praca w grupach wielokulturowych, 
praca z osobami wykluczonymi w kontekście międzykulturowym, 
potrzeby młodzieży z mniejszymi szansami, facylitacja między-
kulturowa czy konflikty, kryzysy i szok w pracy w środowisku 
międzykulturowym. Uczestnicy projektu wzięli również udział 
w grze międzykulturowej w Wiśle, przygotowanej przez lokalną 
młodzież, a także w wieczorze regionalnym, w ramach którego 
mieli okazję zapoznać się z beskidzką kulturą i folklorem.

W ramach szkolenia przedstawiciele organizacji partnerskich pra-
cowali nad przygotowaniem warsztatów odnośnie wyłączenia społecz-

nego, przeciwdziałaniu dyskryminacji, 
integracji międzykulturowej, walce 
ze stereotypizacją w kontekście mię-
dzykulturowym i międzynarodowym, 
które następnie wdrażali w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Pawła Stalma-
cha w Wiśle. Zarówno dla wiślańskiej 
młodzieży, jak i uczestników projektu 
była to ciekawa praktyka, możliwość 
wymiany doświadczeń, a także prze-
prowadzenia swoich autoroskich war-
sztatów wśród młodzieży.  

Uczestnicy projektu powrócili 
już do swoich domów i organizacji 
pozarządowych, w których działają 
na co dzień. Przed nimi kilka mie-
sięcy działań i prac, związanych z 
wdrażaniem wypracowanych pod-
czas szkolenia narzędzi w swoich 
lokalnych społecznościach.

Aleksandra Knapik

KOLEJNY PROJEKT W WIŚLE
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Dzieci z Przedszkola nr 2 korzystają z uroków zimy, spędzając 
aktywnie czas na powietrzu. Codziennie wychodzą na spacer, ba-
wią się na śniegu i zjeżdżają z górki na „listkach”, wiedząc o tym, 
że ruch to samo zdrowie i świetna zabawa.

Przy okazji Zimowych Igrzysk Olimpijskich zorganizowano 
również „olimpiadę” dla dzieci. Najpierw była rozgrzewka, a póź-
niej prawdziwe zawody – wyścigi, rzuty śnieżkami i zjazdy z gór-
ki. W rywalizacji dzieci dawały z siebie wszystko, przestrzegając 
zasady fair–play. Dzielnie walczyły, często lądując w miękkim 
puchu. Równie mocno kibicowały, zachęcając się wzajemnie do 
wysiłku. Nie było wygranych ani przegranych – liczyła się dobra 
zabawa. Dzieci za swój wysiłek otrzymały złote medale jak na 
prawdziwych iogrzyskach.         (H.B)

ZIMOWE ZABAWY – RUCH TO ZDROWIE!

25 stycznia w Szkole Podstawowej 
nr 5 odbyła się wspaniała uroczystość 
dla niecodziennych gości – babci i dziad-
ka. Oprócz licznie przybyłych dziadków, 
uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
również: Sylwester Foltyn – sekretarz mia-
sta Wisły, Aniela Niemczyk – przewodni-
cząca Zarządu Osiedla nr 3 w Jaworniku, 
Stanisław Cieślar  – radny miasta Wisły i 
Katarzyna Czyż – dyrektor szkoły.

Obchodzenie Dnia Babci i Dziadka jest 
tradycją na stałe wpisaną w harmonogram 
imprez naszej szkoły. Nikt inny nie ma dla 
dzieci tyle cierpliwości, wyrozumiałości i 
czasu jak właśnie dziadkowie. Nasze dzieci 
o tym wiedzą i dlatego postanowiły po raz 
kolejny „za serce odpowiedzieć sercem”.

Życzenia dziadkom złożyli: dyrektor 
szkoły Katarzyna Czyż, przewodniczący 
Samorządu Szkolnego Wojciech Chmura, 
przedstawiciele klas 0, I, II, III. W części artystycznej dzieci za-
prezentowały zebranym swoje umiejętności taneczne, wokalne, 
recytatorskie i aktorskie. Dziadkowie z dumą patrzyli na swoje 
wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wy-
razić swoją miłość,  szacunek oraz podziękowanie za cierpliwość, 
zrozumienie i opiekę. Zgromadzona publiczność nie żałowała po-
chwał dla swoich wnuków, nagradzając ich gromkimi brawami. 

„Serce dla serca” – Dzień Babci i Dziadka w SP5

Następnie wszystkie dzieci obdarowały kochane babcie i dziad-
ków własnoręcznie przygotowanymi prezentami. Gościom towa-
rzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Po występach dzieci, 
głos zabrał sekretarz miasta Wisły Sylwester Foltyn, który nawiązu-
jąc do wspomnień z własnego dzieciństwa, potwierdził okazywaną 
dziadkom miłość, jaką czują w swych sercach wnuczęta. W dalszej 
części uroczystości nasi goście zostali podjęci słodkim poczęstun-

kiem, przygotowanym przez Rodzi-
ców. Atmosfera tej uroczystości była 
wspaniała, a podziękowaniom ze 
strony gości nie było końca.

Nauczyciele klas początkowych 
wraz z dziećmi jeszcze raz serdecz-
ne dziękują babciom i dziadkom za 
wspólnie spędzony czas i życzą im 
samych pięknych chwil w życiu. W 
przygotowaniu tak wielkiej uroczy-
stości pomogli również pozostali 
nauczyciele, uczniowie ze starszych 
klas oraz personel szkolny.

Babciu i Dziadku zapraszamy do 
nas ponownie za rok!

Krystyna Pilch
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ 
NA GRÓNIACH

Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca.

Wielkanoc
Patrz, Wielkanoc jest już w pąkach! 
Tylko czeka na to wyjście: 
popękają z boków w kreskach 
przywitają jej już przyjście. 
I wychyli się kwiat pierwszy: 
biały, świeży wielkanocny 
kielich w słońce wstawia szerszy 
na łodydze siedzi mocny. 
O, przyrodo Wielkanocy: 
w tobie nowe zmartwychwstanie, 
jak otwarte czyste oczy 
kiedy życie ze snu wstanie. 
Kwiat na bazi wierzbowatej: 
żółty, biały pszczoły nęci 
pyłkiem drobnym  obsypanej, 
gdzie wiatr lekki nimi kręci. 
O, miłości Boga mocy: 
ta Potęga kształtowała. 
Jego dzieł już nic nie mroczy 
siłę Swoją pokazała. 
Motyl leci w barwach tonie: 
na skrzydełkach piękność świeci; 
chmurka płynie w nieboskłonie 
czy deszczowe niesie wieści? 
Gdzież jest klęska i poznanie? 
W tej słabości u człowieka. 
Jak u ptaka jest śpiewanie 
musi powstać nowe tchnienie.
 Jak te wody z gór już płyną: 

 tak płynęły tędy dawniej 
 i te kwiatki w barwach kwitną 
 też już kwitły może bardziej. 
 Ileż muszek wiosny leci? 
 Po promieniach słońca, światła; 
 w tym powietrzu wciąż się wierci 
 aż zagaśnie dzienna lampa. 
 O, promieniu słońca, światła: 
 pokaż drogie swe nadzieje, 
 jak od Boga płynie łaska 
 niech wątłe serce rozgrzeje. 
 Niech się wzbudzi siły, stałość 
 i poranek życia, ducha; 
 ta kwiatowa wstąpi miłość, 
 a myśl dobra to posłucha. 
 Wtedy przyjdzie już co ważne, 
 takie lekkie i odstanie, 
 a zaznaczy zaś poważne, 
 Wielkanocne – Zmartwychwstanie!

Paweł Szturc

KRONIKA POLICYJNA

– 3 lutego z wypożyczalni przy ul. Malinka skradziono 
narty. Sprawca, którym okazał się mieszkaniec Bielska–Bia-
łej, został zatrzymany tego samego dnia. Sprzęt odzyskano, a 
w toku postępowania funkcjonariusze Policji ustalili, że ten 
sam złodziej dokonał podobnego przestępstwa w sąsiednim 
Szczyrku.

– 3 lutego na ul. Turystycznej wpadł nietrzeźwy kierowca. 
Mieszkaniec Wisły prowadził VW Transportera mając ok. 2,5 
promila alkoholu w organizmie.

– 4 lutego włamano się do mieszkania na Os. XXV–Lecia. 
Łupem złodzieja padł telewizor o wartości 1700 złotych.

– 10 lutego z obiektu noclegowego przy ul. Wyzwole-
nia, przebywającym w nim turystom skradziono trzy telefony 
komórkowe. Podobne zdarzenie miało miejsce 11 lutego w 
obiekcie turystycznym przy ul. Malinka, ale tym razem spraw-
ca „buchnął” gotówkę i telefon komórkowy. Obu kradzieży 
dokonano metodą na tzw. „śpiocha”, dlatego Policja apeluje, 
by przebywając w domu lub obiekcie noclegowym, zamykać 
drzwi pokoi od wewnątrz, by złodzieje nie wykorzystywali na-
szego snu.

– W nocy z 18 na 19 lutego podczas nocnego kuligu w Wi-
śle Czarne doszło do tragicznego zdarzenia, w którym jeden z 
koni ciągnących sanie upadł, a następnie zdechł. Policja pro-
wadzi postępowanie w tej sprawie pod kątem naruszenia prze-
pisów ustawy o ochronie zwierząt.

– 21 lutego włamano się do urządzeń rozmieniających pie-
niądze, zlokalizowanych przy ul. 1 Maja. Łupem złodzieja padł 
bilon znajdujący się w maszynach.

– 28 lutego policjanci KP Wisła zatrzymali mieszkańca 
Bielska–Białej, który dokonał kradzieży alkoholu i artykułów 
spożywczych ze sklepu przy ul. 1 Maja. Straty oszacowano na 
kilkaset złotych.

– W okresie ferii zimowych na terenie Wisły doszło do kil-
ku zdarzeń stokach, w których ucierpieli narciarze. Najczęstszą 
przyczyną wypadków było niestosowanie się przez amatorów 
białego szaleństwa do tzw. kodeksu narciarskiego, brawura 
oraz zbyt duża wiara we własne umiejętności jazdy na nartach. 
Mimo, że sezon już się powoli kończy, Policja apeluje o roz-
wagę na stokach i stosowanie się do ogólnie obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa.

We współpracy z p.o. Komendanta KP Wisła Tomaszem Domagałą
Opracował Łukasz Bielski

Komunikat dla gestorów  
branży turystycznej 

Uprzejmie informujemy, że w Centrum Informacji 
Turystycznej przy placu Hoffa 3 dostępne są plakaty 
z kalendarium imprez w Wiśle na miesiące marzec i 
kwiecień.

Plakaty można odbierać w godzinach pracy CIT: 
poniedziałek–czwartek 8:00–18:00, piątek–sobota 
9:00–20:00, niedziela 9:00–16:00.

Zapraszamy!
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Dofinansowanie kosztów  
inwestycji związanych  
z usuwaniem odpadów  

niebezpiecznych 
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy 

uchwały nr  XXXVII/514/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku w 
sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania ze środków budże-
tu gminy Wisła zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy 
Wisła przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
w latach 2018– 2032, prowadzi nabór wniosków na dofinansowa-
nie kosztów obejmujących demontaż wyrobów zawierających az-
best oraz ich transport i unieszkodliwianie oraz koszty transportu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w związku z 
wymianą  pokryć dachowych lub elementów elewacji.

Załącznikiem do w/w uchwały jest „Regulamin dofinansowa-
nia 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 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska w latach 2018–2032”.

Formularz wniosku jest dostępny w biurze podawczym Urzędu 
Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej miasta. Wypeł-
nione, kompletne wnioski należy składać w terminie do 16 marca 
2018 roku!

UWAGA!
Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w 

w/w uchwale, jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu środków na 
ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach. Prace związane z usunięciem wyro-
bów azbestowych prowadzone będą przez firmę wyłonioną przez 
Gminę Wisła zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Dotacje celowe na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków 

Burmistrz Miasta Wisła informuje, że w oparciu o zapisy 
uchwały nr VIII/104/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 
2011 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Wi-
sła, rozpoczął nabór wniosków na udzielenie dofinansowania dla 
inwestycji realizowanych w 2018 roku, polegających na dofinan-
sowaniu kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Uchwałę określającą zasady dofinansowania można pobrać 
ze strony internetowej www.um.wisla.pl/OR/dotacje.pdf, a 
formularz wniosku jest dostępny w biurze podawczym Urzędu 
Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej. Wypełnione, 
kompletne wnioski należy składać w terminie: do 16 marca 
2018 roku.

UWAGA!
Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością składania 

wniosków (decydować będzie data wpływu kompletnego wniosku do 
Urzędu Miejskiego), w miarę posiadanych przez Gminę i zaplanowa-
nych na ten cel środków finansowych.

UWAGA!  
KOMUNIKAT  

DLA ROLNIKÓW!
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, że 

w dniu 8 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie 
Miejskim w Wiśle odbędzie się szkolenie dla rolników, 
dotyczące wypełniania wniosków o przyznanie płatności 
na rok 2018.

Szkolenie poprowadzą pracownicy ARiMR w Mię-
dzyświeciu. Serdecznie zapraszamy!

Ponadto Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
informuje, że od 15 marca do 15 maja 2018 roku, w 
czwartki w godzinach 8:00–15:00 w Urzędzie Miejskim 
w Wiśle doradca rolny udzielać będzie pomocy w wy-
pełnianiu wniosku za pośrednictwem nowej aplikacji 
WniosekPlus.
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Sport

NASI NA MISTRZOSTWACH 
ŚWIATA JUNIORÓW

W dniach 28 stycznia–4 lutego w szwajcarskich Goms i Kander-
stegu rozegrano Mistrzostwa Świata Juniorów w narciarstwie kla-
sycznym 2018. W kadrze skoczków narciarskich nie zabrakło repre-
zentantów klubu WSS Wisła.

1 lutego rozegrano pierwszą konkurencję w skokach. Na obiekcie 
HS–106 w Kanderstegu najlepiej zaprezentował się Tomasz Pilch, 
któremu do medalu zabrakło zaledwie 0,2 pkt. Po pierwszej serii za-
wodnik WSS zajmował 3. lokatę, ale w drugiej nie dał rady utrzymać 
swojej pozycji i zakończył rywalizację na 4. miejscu (266,9 pkt. – 
100,5 i 93 m). Klubowi koledzy Tomka zajmowali miejsca w trzeciej 
„dziesiątce”. Paweł Wąsek był 22. (236,0 pkt. – 88,5 i 96,5 m), Bar-
tosz Czyż 23. (235,3 pkt. – 92 i 92 m), a Kacper Juroszek 29. (208,9 
pkt. – 92,5 i 85,5 m). Triumfował Norweg Marius Lindvik (291,4 
pkt. – 108,5 i 101 m).

3 lutego reprezentacja Polski, a właściwie drużyna WSS Wisła 
w składzie: Bartosz Czyż, Kacper Juroszek, Paweł Wąsek i Tomasz 
Pilch zajęła 5. miejsce w drużynowym konkursie skoków narciar-
skich na obiekcie HS–106 – drugiej konkurencji MŚJ. Polacy uzy-
skali łączną notę 997,0 pkt. Tytuł mistrzowski wywalczył zespół 
Niemiec – 1068,5 pkt. Z kolei 4 lutego, w ostatniej konkurencji 
czempionatu, reprezentacja Polski w składzie: Kinga Rajda, Joanna 
Kil, Paweł Wąsek i Tomasz Pilch zajęła 8. miejsce w drużynowym 
konkursie zespołów mieszanych. Polska drużyna uzyskała notę 615,6 
pkt. Tytuł mistrzowski wywalczyli Norwegowie – 869,3 pkt.      (luki)

Można składać wnioski  
o przyznanie stypendium  

lub nagrody sportowej 
Na podstawie uchwały Rady Miasta Wisła nr XXV/324/2016 z 

dnia 22 grudnia 2016 r. Burmistrz Miasta Wisła informuje o moż-
liwości składania wniosków o przyznanie stypendium lub nagrody 
sportowej dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w roku 2017.

Formularze wniosków oraz uchwała i warunki przyznawania sty-
pendiów i nagród sportowych dostępne są w:

1. Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM w Wiśle,
2. na stronie miasta w zakładce Sport –––> Nagrody i stypendia.
Termin składania wniosków upływa 31 marca 2018 roku.
Wszelkich informacji nt. składania wniosków udziela Łukasz 

Bielski – inspektor Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Wiśle, tel.: 33 855 24 25 wew. 146.       (luki)
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Dziewczyny ze „Stalmacha”  
na medal!

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w 
Wiśle okazały się nie do pokonania w Mistrzostwach Szkół Powiatu 
Cieszyńskiego w biegach narciarskich, które odbyły się 22 lutego na 
trasach biegowych PZN Kubalonka. Nasza drużyna, w składzie: Jo-
anna Kukuczka (II a), Natalia Sewastynowicz (II a) i Joanna Kukucz-
ka (III a), zajęła 1. miejsce. Dzięki temu 28 lutego, również na Ku-
balonce, nasza sztafeta wystąpiła w finale Wojewódzkiej Licealiady 
w biegach narciarskich, zajmując wysokie 3. miejsce. Gratulujemy! 

Sztafeta męska w składzie: Andrzej Cieślar (III a), Jakub Szalbot 
(II a) i Antoni Juroszek (I a) we wspomnianych na wstępie Mistrzo-
stwach Szkół Powiatu Cieszyńskiego w biegach narciarskich zajęła 4. 
miejsce. Wszyscy zawodnicy są uczniami klas sportowych naszego 
liceum, w których młodzież przygotowuje się do startów w najważ-
niejszych zawodach.               E. Śliwka, A. Cieślar

MEDALE WIŚLAN NA OOM
W dniach 16–18 lutego w Zakopanem o medale XXIV Ogólno-

polskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 
2018 rywalizowali skoczkowie i kombinatorzy norwescy. Już trady-
cyjnie w zawodach startowali zawodnicy WSS Wisła. 

W zmaganiach skoczków jako pierwsze do walki o medale stanęły 
drużyny. W kategorii juniorów (Junior A) złoty medal wywalczyła re-
prezentacja województwa śląskiego, barw której bronił Bartosz Czyż. 
Z kolei w zmaganiach juniorów młodszych (Junior B) na 2. stopniu 
podium stanęła reprezentacja WSS Wisła w składzie: Mateusz Mały-
jurek, Szymon Jojko i Kacper Juroszek. W pierwszym konkursie indy-
widualnym skoków na Wielkiej Krokwi (HS140) złoty medal w gronie 
juniorów wywalczył Bartosz Czyż, natomiast w rywalizacji juniorów 
młodszych wiślanie uplasowali się poza podium – 4. był Szymon Joj-
ko, 6. Kacper Juroszek, a 13. Mateusz Małyjurek. Natomiast w drugim 
indywidualnym konkursie na tym samym obiekcie ponownie wśród 
juniorów złoto wywalczył Bartosz Czyż, natomiast wśród juniorów 
młodszych srebrny krążek zawisł na szyi Kacpra Juroszka. Tym razem 
Szymon Jojko zajął 6., a Mateusz Małyjurek 12. miejsce.

W rywalizacji dwuboistów WSS Wisła reprezentował tylko Ma-
teusz Małyjurek, startujący w grupie juniorów młodszych (Junior B). 
W pierwszej konkurencji (1 skok HS–140 / bieg na 7,5 km) nasz za-
wodnik zajął 4. miejsce. W drugiej konkurencji – sprincie drużyno-
wym (2 x skok HS–140 / bieg 4 x 1 km) wiślanin wespół z Patrykiem 
Pulkowskim (Klimczok Bystra) wywalczył srebrny medal. Natomiast 
w trzeciej konkurencji (1 skok HS–140 / bieg na 3,75 km) ponownie 
zakończył zmagania na miejscu tuż za podium.

Z kolei 21 lutego Natalia Bury z WSS Wisła zajęła 6. miejsce 
w biegu sprinterskim techniką dowolną Juniorek A na dystansie 1,3 
km podczas zmagań biegaczy narciarskich w ramach XXIV Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych Podkarpackie 
2018, które rozegrano w Ustianowej Górnej . Dzień później, 22 lu-
tego, Natalia zajęła 4. lokatę w biegu łączonym na 10 km ze startu 
wspólnego (5 km technika klasyczna + 5 km technika dowolna) Ju-
niorek A. Z kolei w biegu na 5 km techniką klasyczną, który odbył się 
24 lutego, zawodniczka WSS Wisła była 6.       (luki)
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SPORTOWY KALEJDOSKOP
• W dniach 27–28 stycznia w Ustroniu odbył się XXIV Turniej Tenisa 

Stołowego o Puchar Miasta Ustronia. W kategorii dziewcząt niezrze-
szonych wszystkie miejsca na podium zajęły reprezentantki Zespołu 
Szkolno–Przedszkolnego nr 1 z Wisły Głębiec. Triumfowała Ewelina 
Pilch, 2. miejsce zajęła Natalia Skiba, a 3. była Julia Nogowczyk. Z 
kolei wśród chłopców z gimnazjum wygrał Grzegorz Kobiela, a 2. był 
Mateusz Skiba, reprezentujący klasy gimnazjalne Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Wiśle Centrum.

• 28 stycznia w Rabce–Zdroju rozegrano trzecią eliminację Mistrzostw 
Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie. 4. miejsce w gronie męż-
czyzn do lat 35 zajął Borys Madejczyk z Wisły.

• 2 lutego w Szczyrku rozegrano zawody w narciarstwie alpejskim Vol-
vo Car Ski Cup. 2. miejsce w rywalizacji mężczyzn w wieku 18–35 lat 
zajął Beniamin Korzeniowski z Wisły.

• 3 lutego w Szczyrku odbyły się zawody skialpinistyczne im. Kuby 
Soińskiego „Night Vertical Race”. 4. miejsce w klasyfikacji general-
nej i 1. w gronie mężczyzn w wieku 21–39 zajął Piotr Andrzejewski z 
Wisły.

• 3 lutego w Markach pod Warszawą odbył się Puchar Olimpik Park w 
Armwrestlingu Amatorów. W zawodach z niezłej strony zaprezento-
wał się Adrian Melcer z Wisły, który w kategorii wagowej do 85 kilo-
gramów zajął 2. miejsce w bojach na lewą rękę oraz 4. w rywalizacji 
prawą ręka. 

• W dniach 3–4 lutego w Planicy rozegrano zawody Pucharu Kontynen-
talnego w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie Aleksander 
Zniszczoł (WSS Wisła) zajął 10. miejsce. Zwyciężył reprezentant go-
spodarzy Anze Lanisek. W drugim konkursie zawodnik wiślańskiego 
klubu nie zdołał zdobyć punktów do klasyfikacji PK, gdyż zajął 31. 
lokatę. Ponownie wygrał Anze Lanisek.

• 4 lutego na Stożku w Wiśle odbyły się Mistrzostwa Województwa Ślą-
skiego w ramach XIII Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskim 
i Snowboardzie „Family Cup”. W gronie zwycięzców zmagań alpej-
czyków znaleźli się m.in. Wiktoria Kukuczka i Mariola Szymańska–
Kukuczka z Wisły, a na drugim stopniu podium stanął Bronisław Ku-
kuczka. Z kolei wśród snowboardzistów najwyższe lokaty zajmowali: 
Julia Kożuch, Michał Kożuch i Magdalena Kożuch (wszyscy z Wisły).

• 7 lutego na trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano zawody 
Śląsko–Beskidzkiej Ligi Regionalnej w biegach narciarskich. Zawod-
nicy biegali długo wyczekiwanym stylem klasycznym. Bardzo dobrze 
spisali się zawodnicy Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego. W 
kategorii Junior / Juniorka C Gabriel Boś i Aleksandra Raszka uplaso-
wali się tuż za podium, zajmując 4. miejsce. Również wysoką 7. lokatę 
zajął Łukasz Cieślar. W kategorii Junior / Juniorka D na 2. stopniu 
podium stanął Tomasz Wąsowicz. Zaraz za nim na podium uplasował 
się jego klubowy kolega Dawid Pilch, a do pierwszej szóstki wskoczył 
jeszcze Piotr Palka, który minimalną różnicą wyprzedził kolejnego na-
szego zawodnika Piotra Szturca. W rywalizacji dziewcząt w tej grupie 
wiekowej Estera Bujok była 13., a Paulina Cieślar 14. Już tradycyj-
nie w kategorii Junior / Juniorka E rywalizację zdominowała Laura 
Wantulok, która linię mety przekroczyła tuż przed swoją młodszą 
klubową koleżanką Kamilą Haratyk. Olga Cieślar była 10., a wielkie 
brawa należą się także debiutantce w zawodach Natalii Kobielusz za 

ukończenie biegu i walkę do końca. Z kolei wśród chłopców Stanisław 
Boś po zaciętej walce wywalczył 5. miejsce, natomiast 7. był Samuel 
Szczotka. W kategorii Junior F po raz pierwszy w zawodach wystarto-
wał Szymon Szturc i od razu zajął 4. miejsce! 

• 10 lutego koszykarska reprezentacja Polski kobiet wygrała swój pierw-
szy mecz w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2019. W rozegranym 
w Tallinie spotkaniu podopieczne Arkadiusza Rasina pokonały Esto-
nię 87:68. Wychowanka ISSiR Start Wisła Magdalena Szajtauer co 
prawda punktów nie zdobyła, ale za to zebrała 4 piłki, a także zanoto-
wała asystę i blok. 

• 10 lutego na skoczniach narciarskich w centrum Wisły rozegrano Za-
wody Klasyfikacyjne Dzieci Czeskiego Związku Narciarskiego w sko-
kach narciarskich. W grupie 9–10 lat zwyciężył Hynek Dostalik z Ski 
Klub Harrachov, 2. miejsce zajął reprezentant WSS Wisła Jan Krużo-
łek, a 3. jego klubowy kolega Tomasz Samiec. W kategorii 11–12 lat 
wygrał Daniel Škarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm), 2. był Jakub Šusta 
(SK Ještěd Liberec), a 3. Tomáš Hanák (TJ Rožnov pod Radhoštěm).

• 10 lutego w okolicach Schroniska na Hali Miziowej w Korbielowie odbył 
się XVIII Puchar Pilska w narciarstwie wysokogórskim, zaliczany do kla-
syfikacji Pucharu Europy Środkowej w skialpiniźmie. Piotr Andrzejewski 
z Wisły i Rafał Kuzieł z Krakowa uplasowali się na 37. miejscu.

• Udany występ zanotował Marcin Czyż z Wisły w III rundzie Pucharu 
Zakopanego w narciarstwie alpejskim, która odbyła się 10 lutego na 
terenie Ośrodka Narciarskiego „Harenda”. Nasz zawodnik triumfował 
w najmłodszej grupie wiekowej mężczyzn.

• W dniach 10–11 lutego w amerykańskim Iron Mountain rozegrano za-
wody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Aleksander 
Zniszczoł w pierwszym konkursie był 32., a wygrał Norweg Marius 
Lindvik. W drugim konkursie skoczek WSS Wisła zajął 17. miejsce, 
natomiast zwycięzcą zawodów został reprezentant Norwegii Halvor 
Egner Granerud. 

• W dniach 10–11 lutego Tomasz Pilch z WSS Wisła dwukrotnie wygrał 
zawody FIS Cup w skokach narciarskich, które odbyły się w niemie-
ckiej miejscowości Rastbüchl. Bartosz Czyż zajmował 13. i 17. miej-
sce, a Kacper Juroszek kończył zmagania na 38. i 26. pozycji.
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• W dniach 10–11 lutego w Zakopanem rozegrano zawody XIV edy-
cji Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy 
Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018 w skokach narciarskich i 
kombinacji norweskiej. W gronie zwycięzców pierwszego konkursu 
skoków znalazł się zawodnik WSS Wisła Wiktor Szozda (Junior E 
– HS38). Jego koledzy klubowi Nicole Konderla (Juniorki – HS72), 
Arkadiusz Jojko (Junior C – HS72) i Mikołaj Wantulok (Junior E – 
HS38) stanęli na najniższym stopniu podium. Dzień później, 11 lute-
go, swój wynik z poprzedniego dnia powtórzył Wiktor Szozda, który 
wygrał rywalizację skoczków w kategorii Junior E (HS38). Niestety 
było to jedyne podium wywalczone przez naszych zawodników tego 
dnia. Z kolei w kombinacji norweskiej rywalizowano po raz pierwszy 
w tym sezonie. Z grona zawodników WSS Wisła najlepiej zaprezen-
tował się Jakub Cieślar, który zajął 2. miejsce w najmłodszej grupie 
wiekowej (Junior E – HS38/bieg 2,5 km). 

• W dniach 10–11 lutego w Ptaszkowej rozegrano drugą edycję zawo-
dów Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg 
na Igrzyska”. W pierwszym dniu zmagań rywalizowano techniką 
klasyczną, a wśród konkurujących o medale nie mogło zabraknąć 
zawodników sekcji biegów narciarskich WSS Wisła. W rywalizacji 
dziewcząt wśród Juniorek A (5 km) 6. lokatę zajęła Natalia Bury, na-
tomiast w grupie Juniorek C (3,4 km) 22. była Aleksandra Raszka,  
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a 33. Magdalena Pilch. W 
zmaganiach chłopców w ka-
tegorii Junior C (3,4 km) 14. 
lokatę wywalczył Gabriel 
Boś, a 29. był Łukasz Cieślar, 
z kolei w grupie Junior D (2,5 
km) 12. miejsce zajął Tomasz 
Wąsowicz, a 17. Dawid Pilch. 
W drugim dniu rywalizowano 
w biegach techniką dowolną. 
Duży sukces odniosła Natalia 
Bury, która stanęła na najniż-
szym stopniu podium w kate-

gorii Juniorek A (10 km). Wśród Juniorek C (5 km) 24. był Aleksan-
dra Raszka, a 33. Magdalena Pilch. Z kolei w zmaganiach chłopców 
w grupie Junior C (5 km) 16. był Gabriel Boś, a 26. Łukasz Cieślar, 
natomiast w kategorii Junior D (3,4 km) 13. miejsce zajął Tomasz Wą-
sowicz, a 15. Dawid Pilch. 

• 14 lutego w Mińsku koszykarska reprezentacja Polski kobiet przegrała 
z Białorusią 50:71 w meczu eliminacji do Mistrzostw Europy 2019. 
Dobry mecz rozegrała Magdalena Szajtauer z Wisły, która zdobyła 3 
punkty, zanotowała 5 zbiórek, 2 bloki i 1 przechwyt.

• Iwona Boś z Wisły zajęła 9. miejsce (4. w kategorii K–40) w biegu na 
7,5 km techniką klasyczną podczas rozgrywanego 17 lutego w Wil-
kowicach XI Pucharu Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy 
Habsburg”, zaliczanego do klasyfikacji Pucharu Polski Amatorów 
PZN w biegach narciarskich. W rywalizacji młodzieży, w biegu na 
dystansie 1 km techniką klasyczną dziewcząt z rocznika 2004–2007, 3. 
miejsce zajęła Estera Bujok, a 4. Paulina Cieślar z WSS Wisła, z kolei 
w biegu na tym samym dystansie chłopców z rocznika 2004–2007 2. 
miejsce wywalczył Piotr Pałka z WSS Wisła.

• 17 lutego na stoku Stożka w Wiśle rozegrano pierwsze w tym sezonie 
zawody XIII Pucharu Beskidzkich Groni w Narciarstwie Alpejskim 
2018 – Puchar UKS Brenna–Górki. W imprezie w poszczególnych 
kategoriach zwyciężyli: Natalia Heczko z Ustronia, Iga Wilczyńska 
z Wieliczki, Klaudia Muniak z Sieprawia, Borys Madejczyk z Wisły, 
Mateusz Bucki z Woli Radziszowskiej, Jakub Kolegowicz z Krako-
wa i Kuba Muniak z Sieprawia. Dzień później, 18 lutego, w Brennej 
Leśnicy rozegrano drugie zawody XIII Pucharu Beskidzkich Groni w 
Narciarstwie Alpejskim 2018 – Puchar Ski–Doliny. W poszczegól-
nych kategoriach triumfowali: Weronika Pokorny z Ustronia, Natalia 
Sobolewska z Goleszowa, Katarzyna Koźbiał ze Szczyrku, Borys Ma-
dejczyk z Wisły, Grzegorz Hussar z Ustronia, Kamil Zawada z Żywca 
i Tymoteusz Ormaniec z Gilowic.

• 17 lutego w Ośrodku Narciarskim Jaworzyna Krynicka rozegrano eli-
minację Mistrzostw Polski Amatorów PZN w narciarstwie alpejskim. 
W gronie zwycięzców zawodów w slalomie gigancie (kobiety 18–35 
lat) znalazła się Agnieszka Schwenk–Sapeta z Wisły. Nasza zawod-
niczka dzień później zajęła 3. lokatę w slalomie.

• W dniach 17–18 lutego na trasach Siwej Doliny w Tomaszowie Lu-
belskim rozegrano Puchar Roztocza – trzecie w tym sezonie zawo-
dy Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na 
Igrzyska”. Na starcie nie zabrakło reprezentantów WSS Wisła. Za-
wody w kategorii Junior/Juniorka C miały status Mistrzostw Polski 
Młodzików, z kolei w kategorii Junior D i E biegacze rywalizowali 
o medale Ogólnopolskich Zawodów Uczniowskich Klubów Sporto-
wych. W pierwszym dniu zmagań odbyły się biegi techniką klasyczną. 
Jak zwykle nie zawiodły Laura Wantulok i Kamila Haratyk, które w 
biegu Juniorek E (dystans 2 km) zajęły odpowiednio 1. i 3. miejsce, zdo-
bywając złoty i brązowy medal Ogólnopolskich Zawodów UKS. Tuż 
za podium w grupie Juniorek A (dystans 5 km) uplasowała się Natalia 
Bury. Zawody w kategorii Juniorka C (dystans 3 km) na 42. miejscu 
ukończyła Magdalena Pilch, a wśród Juniorów C (dystans 3 km) 26. był 
Gabriel Boś, a 39. Łukasz Cieślar. Z kolei w kategorii Junior D (dystans 
2,5 km) 21. lokatę zajął Tomasz Wąsowicz, a 26. był Dawid Pilch. W 
drugim dniu zmagań biegano techniką dowolną. W rywalizacji Junio-
rek A (dystans 5 km) 2. miejsce wywalczyła Natalia Bury. Drugi medal 
Ogólnopolskich Zawodów Uczniowskich Klubów Sportowych, tym 
razem srebrny, w rywalizacji Juniorek E (dystans 2,5 km) wywalczyła 
Laura Wantulok. Jej koleżanka klubowa Kamila Haratyk tym razem 
ukończyła zawody na 5. miejscu. Ponownie wśród Juniorek C (dystans 
5 km) 42. była Magdalena Pilch, a wśród Juniorów C (dystans 5 km) 
23. był Gabriel Boś, a 28. Łukasz Cieślar. Z kolei w biegach Juniorów 
D (2,5 km) 19. miejsce zajął Tomasz Wąsowicz, a 25. Dawid Pilch.

• 18 lutego w niemieckim Brotterode rozegrano dwa konkursy Pucharu 
Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym zawodnicy 
WSS Wisła zajmowali następujące lokaty: Paweł Wąsek – 9., Alek-
sander Zniszczoł – 17., Tomasz Pilch – 31. Triumfował Słoweniec 
Nejc Dezman. W drugim Paweł Wąsek był 15., Tomasz Pilch 16., a 
Aleksander Zniszczoł 25. Wygrał Niemiec Dawid Siegel. 

• Udany występ zanotowali nasi judocy w lutowej edycji Międzywoje-
wódzkiego Turnieju Judo Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych, 
który odbył się w 18 lutego w Sosnowcu. Zawodnicy UKS Centrum 
Wisła zajmowali w swoich kategoriach następujące lokaty: 1. miejsce 
– Jonasz Pilch i Maks Łowczyński, 2. miejsce – Zuzanna Zalewska 
i Filip Grochowski, 3. miejsce – Radosław Skurzok, Oskar Szturc i 
Dawid Grochowski.

• 23 lutego na Stożku w Wiśle rozegrano kolejną eliminację Mistrzostw 
Polski Amatorów PZN w slalomie gigancie – Puchar Stożka. W po-
szczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Katarzyna 
Wojcieszyn z Ustronia, Agnieszka Bernas z Gliwic, Krystyna Woźny 
z Juszczyny, Julitta Solecka z Bielska–Białej, Borys Madejczyk z Wi-
sły, Marek Skrzypczyński z Wrocławia, Tadeusz Makuch z Korbielo-
wa, Marek Smetana z Krynicy oraz Krystian Kalisz z Katowic.

• W dniach 23–25 lutego w Zakopanem odbyła się kolejna edycja XIV 
edycji Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szuka-
my Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2018 w skokach narciarskich i 
kombinacji norweskiej. Już tradycyjnie znakomite miejsca zajmowali 
reprezentanci WSS Wisła. W pierwszym konkursie skoków na naj-
wyższym stopniu podium stanęli Bartosz Czyż (Junior A) i Wiktor 
Szozda (Junior E), natomiast 2. lokaty w swoich kategoriach wywal-
czyli Aleksander Zniszczoł (Senior) i Kacper Juroszek (Junior B). Bli-
sko podium był także Arkadiusz Jojko, 5. w grupie Junior C. W drugim 
konkursie skoków ponownie ci sami zawodnicy stawali na podium. 
Na jego najwyż-
szy stopień wsko-
czyli Aleksander 
Zniszczoł (Senior) 
i Wiktor Szozda 
(Junior E). Bli-
sko zwycięstwa 
był także Bartosz 
Czyż, który był 2. 
w kategorii Junior 
A. Z kolei Kacper 
Juroszek (Junior 
B) był tym ra-
zem 3. O podium 
otarł się Mikołaj 
Wantulok, który 
zmagania w grupie Junior E zakończył na 4. miejscu. W kombinacji 
norweskiej w grupie Junior E (1 skok – skocznia HS–38 (K–35) / bieg 
na 2,5 km) na 2. miejscu rywalizację ukończył Jakub Cieślar i było to 
jedyne podium dla wiślan w konkurencji dwuboju. Blisko szczęścia 
był również Mateusz Małyjurek, który w zmaganiach Juniorów B (1 
skok – skocznia HS–140 (K–125) / bieg na 10 km) zajął 4. miejsce.

• W dniach 24–25 lutego w niemieckim Klingenthal odbyły się dwa 
konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierw-
szym Paweł Wąsek zajął 34. miejsce, a Tomasz Pilch, który trafił na 
fatalne warunki wietrzne, był 41. Wygrał Norweg Marius Lindvik. W 
drugim Paweł Wąsek zajął 10., a Tomasz Pilch 16. miejsce. Zwyciężył 
ponownie lider klasyfikacji generalnej PK Marius Lindvik. 

• Dwustu dziesięciu miłośników biegówek stanęło na starcie 43. Mię-
dzynarodowego Biegu o Istebniański Bruclik, który odbył się 25 lu-
tego na trasach biegowych PZN Kubalonka. Wśród nich nie mogło 
zabraknąć reprezentantów Wisły. W kategorii dziewcząt z klas III–IV 
(rocznik 2007–2008) triumfowała Kamila Haratyk z WSS Wisła, a 
7. była Natalia Kobielusz. W starszej grupie dziewcząt z klas V–VI 
(rocznik 2005–2006) 5. miejsce wywalczyła Laura Wantulok, a 10. 
Estera Bujok. Paulina Cieślar była 13. w roczniku dziewcząt 2002–
2004. Z kolei wśród chłopców z klas III–IV (rocznik 2007–2008) 6. 
był Samuel Szczotka, 16. Oskar Florczak, a 24. Szymon Pilch. W star-
szej grupie chłopców z klas V–VI (rocznik 2005–2006) 5. miejsce wy-
walczył Dawid Pilch. Natomiast Krzysztof Hatlas z Wisły uplasował 
się na 4. miejscu w rywalizacji mężczyzn w wieku 30–39 lat, a Piotr 
Pilch był 12. w kategorii mężczyzn w wieku 40–49 lat. Istebniańki 
Bruclik wywalczył olimpijczyk Kamil Bury.     

   (luki)
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Po przerwie związanej z feriami do gry wróciły koszykarki ISWJ 
Wisła. Seniorki mają już po sezonie, o czym informowaliśmy przed 
miesiącem, natomiast nadal swoje rozgrywki kontynuują zespoły 
młodzieżowe. Oto ich wyniki w lutym:
–  U11: (turniej w Wiśle) ISWJ Wisła I – UKS Orzeł Jaworzno 38:8, 

ISWJ Wisła I – MKS MOS Katowice 15:24, ISWJ Wisła II – UKS 
Orzeł Jaworzno 32:15, ISWJ Wisła II – MKS MOS Katowice 
27:40;

–  U13: (wyjazd) UKS MOSM Bytom 0:20, (dom) Olimpia Wodzi-
sław Śląski 52:99;

–  U16: (dom) RMKS Rybnik II 44:86, (dom) AZS Częstochowa 
43:76;

–  U18: (dom) Zagłębie Sosnowiec 39:73, (wyjazd) Piomar Brzeg 0:20.

W dniach 23–25 lutego drużyna dziewczynki z rocznika 2005 i 
młodsze wzięły udział w IX Międzynarodowym Festiwalu Koszy-
kówki Bochnia Cup 2018. Rozegrały pięć spotkań, wygrywając dwa 
mecze, zdobywając kolejne doświadczenia. Oto ich wyniki: ISWJ 
Wisła – MOSIR Bochnia 33:82, ISWJ Wisła – MKS MOS Katowice 
56:35, ISWJ Wisła – FELIX Zasavje 36:57, ISWJ Wisła – AKS SMS 
Łódź 20:58, ISWJ Wisła – MKS MOS Katowice 53:31. W turnie-
ju wzięły udział: Karolina Kiraga (76 pkt), Sandra Hracka (34 pkt), 
Magda Barabasz (25 pkt), Joanna Hanik (23 pkt), Agata Martynek 
(14 pkt), Liliana Arsenicz (10 pkt), Magdalena Bury (5 pkt), Julia Ko-
żuch (4 pkt), Marta Koenig (2 pkt), Martyna Cieślar (2 pkt), Emilia 
Raszka (2 pkt), Maja Mitręga (1 pkt), Aleksandra Gluza, Tina Gaglio-
ne, Amelia Wierciszewska.          (luki)

SKAKALI O PUCHAR 
PREZESA

7 lutego odbyły się Międzynarodowe Zawody w skokach nar-
ciarskich dzieci i młodzieży o Puchar Prezesa Śląsko–Beskidzkie-
go Związku Narciarskiego. Rywalizacja toczyła się na kompleksie 
skoczni w centrum miasta.

W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się: Wiktoria 
Przybyła (Sokół Szczyrk), Edita Škarková (TJ Rožnov pod Rad-
hoštěm), Kamil Waszek (Olimpia Goleszów), Tymoteusz Cien-
ciała (WSS Wisła) oraz Adam Pilch (WSS Wisła). 

Oto wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach wieko-
wych:
Dziewczęta 
Open I – skocznia HS–24 (K–18)

1 Wiktoria Przybyła
SS–R LZS Sokół 

Szczyrk
225,4 pkt. 19,0 i 19,0 m

2 Paulina Czepczor WSS Wisła 211,6 pkt. 18,5 i 18,0 m

5 Agnieszka Ochodek WSS Wisła 142,3 pkt. 12,5 i 12,5 m

Open II – skocznia HS–13 (K–8)

1 Edita Škarková TJ Rožnov pod 
Radhoštěm 228,4 pkt. 10,5 i 9,5 m

2 Zara Zelenčík KPSL Banská 
Bystrica 204,0 pkt. 7,5 i 8,5 m

3 Nikola Kiersnowska WSS Wisła 177,2 pkt. 6,5 i 6,5 m

4 Dorota Kawulok WSS Wisła 157,4 pkt. 5,0 i 5,0 m

8 Wiktoria Dachowska WSS Wisła 128,5 pkt. 3,0 i 3,0 m

Chłopcy 
Rocznik 2006–2007 – skocznia HS–44 (K–36)

1 Kamil Waszek WSS Wisła 225,5 pkt. 38,5 i 36,0 m

PK Filip Křenek TJ Rožnov pod 
Radhoštěm 224,3 pkr. 36,0 i 36,5 m

2 Jakub Cieślar WSS Wisła 220,0 pkt. 36,0 i 36,0 m

3 Wiktor Szozda WSS Wisła 215,8 pkt. 35,0 i 35,0 m

5 Mikołaj Wantulok WSS Wisła 205,9 pkt. 34,0 i 34,5 m

PK Daniel Zwias WSS Wisła 99,0 pkt. 22,5 i 22,0 m

10 Kacper Botor WSS Wisła 73,6 pkt. 19,0 i 19,0 m

11 Mikołaj Gaczkowski WSS Wisła 60,3 pkt. 15,0 i 20,0 m

Rocznik 2008–2009 – skocznia HS–24 (K–18)

1 Tymoteusz Cienciała WSS Wisła 230,4 pkt. 18,5 i 19,5 m

2 Jan Króżołek WSS Wisła 216,5 pkt. 18,5 i 17,5 m

3 Kacper Wantulok WSS Wisła 204,6 pkt. 17,0 i 17,0 m

4 Oliver Szturc WSS Wisła 198,8 pkt. 16,0 i 16,5 m

5 Tomasz Samiec WSS Wisła 196,9 pkt. 16,5 i 16,5 m

10 Bartłomiej Króżołek WSS Wisła 179,4 pkt. 15,0 i 15,5 m

PK Jakub Żyła WSS Wisła 167,1 pkt. 13,5 i 15,5 m

PK Bartosz Wrzecionko WSS Wisła 163,5 pkt. 14,5 i 14,0 m

12 Jan Pilch WSS Wisła 162,9 pkt. 14,5 i 13,5 m

PK Wojciech Sikora WSS Wisła 159,4 pkt. 13,5 i 14,5 m

13 Stanisław Kędzior WSS Wisła 129,9 pkt. 12,0 i 11,0 m

14 Kewin Kubień WSS Wisła 112,6 pkt. 14,0 i 12,5 m

KOSZYKARKI WRÓCIŁY DO GRY

Rocznik 2010 i młodsi – skocznia HS–13 (K–8)

PK Jakub Cembala SS–R LZS Sokół 
Szczyrk 240,3 pkt. 10,5 i 11,0 m

1 Adam Pilch WSS Wisła 231,4 pkt. 9,0 i 11,0 m

PK Robert Luberda KS Rutkow–Ski 231,2 pkt. 10,0 i 10,5 m

2 Rafał Kędzior WSS Wisła 222,3 pkt. 9,0 i 10,0 m

4 Michał Cieślar WSS Wisła 209,9 pkt. 9,5 i 8,0 m

PK Maciej Nowak WSS Wisła 190,6 pkt. 7,0 i 7,5 m

6 Jan Małyjurek WSS Wisła 175,6 pkt. 4,5 i 7,5 m

8 Paweł Pierchała WSS Wisła 162,5 pkt. 6,0 i 5,0 m

PK Filip Lamch WSS Wisła 129,0 pkt. 3,0 i 3,0 m

(luki)
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Wielkie ściganie trzynasty raz
Nieprzerwanie trzynasty rok z rzędu zawody z cyklu Diverse 

Downhill Contest gościć będą na polskiej scenie rowerowej. Historia 
zawodów sięga 2006 roku, kiedy to entuzjaści rowerowego MTB w 
wersji extreme po raz pierwszy zmierzyli się z trudną wiślańską trasą 
downhillową na stoku góry Stożek.

Diverse Downhill Contest 2018 to dwa prestiżowe wydarzenia. 
Pierwsze z nich 5–6 maja w Wiśle na osławionym Stożku, wymagają-
cej i technicznej trasie – rozpocznie zmagania downhillowe w ramach 
Pucharu Polski. Warto przypomnieć, iż na stoku góry Stożek w Wiśle 
rozgrywane były już Puchary Polski, Mistrzostwa Polski, Puchar Eu-
ropy czy też dwukrotnie Mistrzostwa Europy.

Druga odsłona wielkiego ścigania to Mistrzostwa Polski, czyli 
najważniejsza impreza roku, która odbędzie się 21–22 lipca br. w Ka-
sinie Wielkiej na stoku góry Śnieżnica. Organizator, Agencja Sport 
Up już dziś zapowiada wiele zmian. Format zawodów zostanie od-
świeżony i zmodyfikowany tak, aby zarówno zawodnicy, jak i kibice 
poczuli adrenalinę i satysfakcję biorąc udział w wydarzeniu. – Na 
razie nie zdradzamy szczegółów, ale możecie być pewni, że niespo-

dzianek i ekstremalnych emocji nie zabraknie – informuje Tomasz 
Gagat, organizator wydarzenia. – Już teraz rezerwujcie czas, szykuj-
cie formę sportową, aby nie zabrakło Was na najlepszych zjazdowych 
wydarzeniach w sezonie 2018. Do zobaczenia na trasach! – dodaje.

Więcej informacji: http://www.downhillcup.eu/
Materiały prasowe
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NASI NA IGRZYSKACH
W dniach 9–25 lutego odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpij-

skie PyeongChang 2018. W reprezentacji Polski znalazło się dwóch 
wiślan – Piotr Żyła i Paweł Słowiok.

Niestety dla skoczka WSS Wisła Igrzyska Olimpijskie okazały 
się rozczarowaniem. Owszem nasz zawodnik mógł cieszyć się z me-
dali kolegów, jednak sam nie znalazł się w składzie kadry Stefana 
Horngachera na żaden z trzech konkursów rozgrywanych w Korei 
Południowej. Dodamy tylko, że mistrzami olimpijskimi w poszcze-
gólnych konkurencjach zostali: Niemiec Andreas Wellinger (skocz-
nia normalna), Polak Kamil Stoch (skocznia duża) i reprezentacja 
Norwegii (konkurs drużynowy). Polacy bez Piotra w składzie zdobyli 
brązowy krążek w rywalizacji zespołowej.

Trzy starty zaliczył natomiast Paweł Słowiok, startujący w 
kombinacji norweskiej. Wiślanin miał swój olimpijski debiut 14 lu-
tego, podczas pierwszej konkurencji dwuboistów (1 skok HS–109 
/ bieg na 10 km). Zajął w niej 22. miejsce ze stratą 2:35,2 do zło-

tego medalisty Niemca 
Erica Frenzela. Drugi 
start nasz zawodnik 
zanotował 20 lutego. 
W drugiej konkurencji 
kombinacji norweskiej 
(1 skok HS142 / bieg na 
10 km) wiślanin zajął 29. 
miejsce, tracąc 3:23,8 do 
mistrza olimpijskiego, 
którym został Niemiec 
Johannes Rydzek. Z kolei 
22 lutego w ostatniej kon-
kurencji zmagań kombi-
natorów norweskich – 
zawodach drużynowych 
(4 skoki HS142 / bieg 
4 x 5 km) reprezentacja 
Polski w składzie: Adam 
Cieślar, Paweł Słowiok, 
Szczepan Kupczak i Woj-
ciech Marusarz zajęła 9. 
miejsce. Biało–czerwoni 
stracili do mistrzów olim-
pijskich – Niemców 5 mi-
nut i 15 sekund.       

(luki)

Udany debiut Michała Czyża
Michał Czyż, zawodnik UKS Wisła, potwierdził przynależność do 

krajowej czołówki miotaczy podczas odbywających się w dniach 9–11 lu-
tego w Toruniu Halowych Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce juniorów. 

W swoim debiucie na imprezie rangi mistrzowskiej zawodnik z Wi-
sły wywalczył 6. miejsce w stawce 20 zawodników. Jego wynik 15,17 m, 
który dał mu wysoką lokatę, jest niewiele gorszy od rekordu życiowego. 
Osiągnięcie mogło być jeszcze lepsze, gdyż w drugiej próbie podopieczny 
trenera Jarosława Sobczyka posłał kulę w okolice 16 metra, lecz niestety 
nie utrzymał się w kole. Jednak w decydującej o awansie do wąskiego 
finału (8 najlepszych zawodników) próbie 
nasz zawodnik wytrzymał presję i uzyskał 
wspomniany rezultat. W rundzie finałowej 
Michał trzykrotnie bez powodzenia atako-
wał pozycje medalową, „paląc” wszystkie 
próby, ale mimo to utrzymał wywalczone 
w trzeciej próbie wysokie miejsce. Cieka-
wostką jest fakt, że 8 lat temu podczas Ha-
lowych Mistrzostw Polski w lekkoatletyce 
juniorów jego imiennik – Michał Haratyk 
z Cieszyna, czołowy polski kulomiot, wi-
cemistrz Europy z Amsterdamu 2016 oraz 
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro również zajął 6. pozycję... 

Jarosław Sobczyk

TYLKO JEDEN WEEKEND
W lutym rozegrano zaledwie dwa konkursy Pucharu Świata. Rywali-

zację o punkty zastopowały Zimowe Igrzyska Olimpijskie PyeongChang 
2018 (piszemy o nich obok).

W dniach 2–4 lutego w niemieckim Willingen rozegrano w ramach 
PŚ turniej Wilingen Five, do którego wliczana była punktacja za pięć 
skoków: z serii kwalifikacyjnej (jedna kwalifikacja do obu konkursów) i 
dwóch konkursów indywidualnych. W tych kwalifikacjach (nie wliczały 
się do punktacji PŚ) Piotr Żyła zajął 18. miejsce (115,0 pkt. – 137,5 m), 
a zwyciężył Kamil Stoch (133,9 pkt. – 142,5 m).

Dwa konkursy indywidualne na obiekcie HS–145 były bardzo 
udane dla wiślańskiego skoczka. W pierwszym zawodnik WSS Wisła 
uplasował się na 13. lokacie (230,2 pkt. – 139,5 i 132,5 m). Zwyciężył 
reprezentant Norwegii Daniel Andre Tande (261,3 pkt. – 148 i 146,5 m). 
Natomiast Piotr najlepiej spisał się w drugim konkursie, w którym zajął 
fantastyczne 3. miejsce (245,1 pkt. – 142 i 138,5 m). Triumfował Norweg 
Johann Andre Forfang (271,4 pkt. – 147,5 i 144,5 m), a 2. był Kamil 
Stoch, dzięki czemu dopisał do swojego bogatego dorobku triumf w tur-
nieju Willingen Five. Skoczek WSS–u został sklasyfikowany w całym 
turnieju na 9. pozycji.

Na koniec minionego miesiąca liderem klasyfikacji generalnej PŚ był 
Kamil Stoch (863 pkt.), a Piotr Żyła zajmował 14. lokatę (310 pkt.).  (luki)fot
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Zebrały się Hana z Marenó...ROZMAITOŚCI
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Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
10 marca (sobota) – Terenowy Dzień Kobiet – Tor offroad Pod 

Piramidą i Plac Hoffa (start)
11 marca (niedziela) – IV Puchar Nowej Osady w narciarstwie 

alpejskim – ON Nowa Osada
15 marca (czwartek) – Koncert nauczycieli Państwowej Szkoły 

Muzycznej z okazji 25–lecia działalności Filii w Wiśle – Miejska Bi-
blioteka Publiczna

16 marca (piątek) – Mega Show „Sport jest lepszy od komputera” 
(II edycja) – sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

17 marca (sobota) – Puchar Stożka Dzieci i Młodzieży w slalomie 
gigancie – ON Stożek

24 marca (sobota) – XV Międzynarodowy Rajd Narciarsko–Pie-
szy „Ku Źródłom Wisły” – Kolyba „Watra” w Wiśle Czarne (meta)

24 marca (sobota) – Koncert „Tribute to Chillout” – Villa Rubin-
stein

6–8 kwietnia (piątek–niedziela) – 3. Międzynarodowy Turniej 
Koszykówki Dziewcząt Wisła Minibasket Cup 2018 – Sala gimna-
styczna im. Wiślańskich Olimpijczyków

7 kwietnia (sobota) – 12. Bieg po Nowe Życie – Plac Hoffa

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

imprezy.

– Na witej Marena! Downo my sie już nie zrzeczowały.
– Nó wiysz, jak my się dały upytać, to muszemy nie kwi-

czeć!
– Tóż cóż tu nowego w dziedzinie? Bliżyj siedzisz to 

wiencyj widzisz.
– Tak myśle, że cało wiślańsko władza, co nie widzieć zo-

stanie wzięto do Warszawy. Łóni só jak na pokoz!
– Tacy szumni?
– Ponikierzi aj by się mogli podobać.
– To cóż tak wszycy? Jako kora?
– Ale ni! Dyć przeca takich drugich ni ma w całej Polsce, 

coby tak byli zgodni we wszyckim co trzeja uchwalić! Ani 
jeden się nie sztorcnie, sami tacy łopaterni!

– Myślisz, że temu pasujó do Warszawy?
– Dyć só lepsi, bo ta majó choć łopozycyje, a tu u nos 

wszycko je jednogłośnie! Tam dziepro nasi bydó mieć re-
szpekt!

– Nie bałusz! Nikiedy jeny 14 je „za” a 1 się wstrzimuje!
– Nó to mómy takó łopozycyje – ale ani ni ma przeciw, 

jeny nełutralny
– Nó i to je dobrze, że jich bydó chcieć do stolicy, bo ta-

kich co się nie uwzimajó, jeny przidrzistkujó, to nikierzy nie 
nóndó! Tam na łozajst pasujó.

– Ja, ja, prawdziwi Wiślanie! Głose wody nie zakali, a 
swoji se robi.

– Najważniejsze, że bydemy mieć swoich we Warszawie!
– Nó, bo każdy mo takó władze, na jakó se zasłużył!


