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DLA EWELINKI

grano i śpiewano na rzecz Eweliny Pilch z Wisły, dotkniętej
niezwykle rzadką chorobą – zespołem Leigha. Więcej o koncercie na str. 14–15.

fot. Szymon Brodacki

1 lutego w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle odbył się niezwykły koncert pod hasłem „Wiślanie dla Ewelinki”. Podczas charytatywnego wydarzenia
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Drodzy mieszkańcy miasta Wisły.
W tym roku rusza modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku
od Ustronia Polany do ronda na Oazie. Prace remontowe trwać będą
przez trzy lata, a prowadzi je w imieniu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
W lutym rozpoczęto wycinkę drzew, umożliwiającą podjęcie
prac remontowych. Stan techniczny drogi jest bardzo zły, dlatego
jestem wdzięczny Śląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu i Zarządowi Dróg Wojewódzkich, za to, że znaleziono środki, opracowano
dokumentację i wyłoniono wykonawcę tego bardzo dużego zadania. Dziękuję również za rozpoczęcie tego remontu w Wiśle, co do
końca nie było sprawą oczywistą. Od pierwszego dnia mojego urzędowania jako burmistrza miasta, interesowaliśmy się, analizowaliśmy ewentualne rozwiązania i kierowaliśmy pod adresem inwestora
wiele propozycji, które poprawiłyby komunikację na tym odcinku.
Niestety prowadzone prace dokumentacyjne były tak zaawansowane, że większość z zaproponowanych rozwiązań nie było już możliwe. Planowany remont nie przewiduje zmiany przebiegu drogi,
chociaż wszyscy mamy świadomość tego, że ominięcie przejazdów
kolejowych oraz poszerzenie drogi umożliwiłoby lepszy dojazd do
naszego miasta. Zmiany związane z innym przebiegiem drogi wymagają jednak uregulowań prawnych dotyczących własności gruntów, wielu innych dodatkowych inwestycji, zmiany zakresu robót
remontowych oraz znacznie większych nakładów finansowych,
a co z tym związane, dużego, bliżej nieokreślonego przesunięcia
w czasie prac inwestycyjnych. Naszym zdaniem przygotowawcze
działania w tym zakresie powinny być prowadzone. Patrząc na stan
istniejącej drogi – pobocza czy już niebezpiecznych do poruszania
się chodników, wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy, że aktualnie
nie możemy sugerować całkowitego przerwania prowadzonego
opracowania dokumentacyjnego i pozbawiać się remontu generalnego istniejącej drogi dojazdowej do Wisły.
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Mam pełną świadomość
tego, jak dużą trudnością dla
wszystkich
mieszkańców
naszego miasta będzie ten
remont. Jak trudno będzie
wszystkim osobom prowadzącym działalność gospodarczą przetrwać ten okres.
Dodatkowym utrudnieniem
jest to, że nie mamy możliwości zorganizowania objazdów. Żadne z ewentualnych
tego typu rozwiązań nie spełnia określonych wymagań technicznych,
zatem ruch na drodze w czasie remontu odbywał się będzie wahadłowo. W związku z tym, bardzo proszę wszystkich mieszkańców, turystów i wczasowiczów o wyrozumiałość, cierpliwość, wyjaśnianie i
uprzedzanie o istniejących, niezależnych od nas trudnościach w dotarciu do naszej miejscowości. Zakończone prace remontowe poprawią zarówno warunki jazdy jak i wizerunek naszego pięknego miasta.
11 marca 2019 roku odbędzie się spotkanie organizacyjne, dotyczące harmonogramu prowadzonych prac, proponowanych rozwiązań komunikacyjnych i zasad współpracy wszystkich podmiotów
zaangażowanych w realizowane zadanie. Po tej naradzie, na spotkaniach z mieszkańcami zorganizowanych w dolinach naszego miasta,
przekażę pełniejsze informacje na temat remontu i postaram się odpowiedzieć na zadane mi pytania.
Z poważaniem
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

fot. Tadeusz Papierzyński

SŁOWO OD BURMISTRZA

Wspólne działania Wisły
i Ustronia wchodzą w nowy etap
Ustroń i Wisła już od 2017 roku wspólnie działają w zakresie
działań kulturalnych i promocyjnych. Stworzono wspólne kalendarze imprez, które wzajemnie się uzupełniają, wdrożono także akcję
rabatową „Wisła, Ustroń – zostaję dłużej, dostaję więcej…”. Teraz
przyszła kolej na dalsze działania i sformalizowanie współpracy. Na
ostatnich sesjach obu miast tj. 27 lutego 2019 r. (środa) w Ustroniu i
28 lutego 2019 r. (czwartek) w Wiśle Rady Miast jednogłośnie podjęły uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia
umowy o wzajemnej współpracy, która ma dotyczyć w szczególności wspólnych działań w kierunku rozwoju gospodarczego i rozwoju
ruchu turystycznego, poprawy systemu komunikacji publicznej i gospodarki odpadami komunalnymi.
– Jest to kolejny, konkretny krok we wspólnych działaniach naszych miast. Chcemy kontynuować i wzmacniać wspólną promocję,
ale też poszerzyć współpracę o sferę m.in. gospodarczą i komunikacyjną – mówi Przemysław Korcz, burmistrz Ustronia.
– Nasza współpraca układa się bardzo dobrze, dlatego chcemy
iść za ciosem i jeszcze bardziej ją rozwijać. Mamy podobne problemy, które razem możemy skuteczniej rozwiązywać. Jako sąsiedzi,
wspólnymi siłami postaramy się sprawić, by nie tylko turystom, ale
również naszym mieszkańcom żyło się lepiej – dodaje Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy, nad którą prace
już trwają.				
(kczk/luki)

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelny: Marlena Fizek; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Z prac Rady Miasta Wisła
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2019 (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w
drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o współpracy z Miastem Ustroń (jednogłośnie),
– w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła oraz określania granic obwodów tych
szkół (11 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wiśle
(jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przekazywania (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła w sprawie ustanowienia programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży w Gminie Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie uchylenia uchwały Rady
Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2015 r. w
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w
art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela (9 „za”, 2 „przeciw”, 4
„wstrzymujące się”)
– w sprawie zmiany treści Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 20 grudnia
2018 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (13 „za”, 2
„wstrzymujące się”),
– w sprawie zarządzenia wyborów do Zarządów Osiedli na terenie miasta Wisła (jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym (jednogłośnie).
Kolejna sesja odbędzie się 28 marca.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

Dyżury Rady Miasta Wisła

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

Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Zdzisław Pilch,
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.
Zapraszamy!

fot. Łukasz Bielski

W lutym podczas obrad Komisji Rady Miasta podejmowano
następujące tematy:
– Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej za 2018 rok,
– Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na terenie miasta,
– Raport miesięczny Komendant Straży Miejskiej,
– Analiza i zapoznanie się ze stanem realizacji i propozycjami
projektów współfinansowanych z funduszy UE, krajowych i wojewódzkich,
– Informacja na temat inwestycji rozpoczętych i realizowanych
w mieście, w tym sieć kanalizacji i plany rozbudowy,
– Analiza regulaminu i zasad przydzielania stypendiów sportowych,
– Plan merytoryczny działalności Wiślańskiej Organizacji Turystycznej w roku
2019,
– Poznanie założeń dotyczących systemu gospodarki odpadami – działalności gospodarcze,
– Przyjęcie projektu uchwały dot.
handlu w centrum Wisły,
– Kontrola systemu śmieciowego
pod kątem finansowania, z zestawieniem
wpływów na podstawie deklaracji śmieciowych, wysokości kwot z przetargów,
bilanse roczne,
– Rozpatrywanie skarg, wniosków i
petycji.
Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 28 lutego. Podczas sesji
radny Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Molin, wręczył
Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla Województwa Śląskiego Panu Janowi Krzok, działaczowi społecznemu związanemu z
pszczelarstwem. Laureatowi odznaki gratulacje złożyli burmistrz
Wisły Tomasz Bujok i przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz
Podżorski.
W części roboczej obrad omawiano i przyjęto sprawozdanie z
działalności MOPS za 2018 rok (15 głosów „za” – jednogłośnie) 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 2018 (jednogłośnie). Przyjęto
również Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Wisła – Kubalonka (jednogłośnie).
Następnie podjęto uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(jednogłośnie),
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CENTRUM EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ NA JONIDLE
Na terenie kompleksu rekreacyjnego Jonidło powstanie nowy obiekt,
w którym mieścić będzie się Centrum Edukacji Ekologicznej. Obiekt powstanie przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 w wysokości 4 929 095,40
PLN. Na piętrze nowego budynku powstanie duża przestrzeń ekspozycyjna prezentująca nietknięte środowisko naturalne, współistnienie
człowieka z naturą oraz całkowitą degradację środowiska spowodowaną
przez niewłaściwe działanie człowieka. Wystawa posiadać będzie bogate
interaktywne zaplecze multimedialne, projekcje edukacyjne oraz tradycyjne przestrzenie ekspozycyjne ujęte w niecodziennych gablotach.

W projekcie „Budowa kompleksu edukacyjno–ekologicznego w
Gminie Wisła” zaplanowano również:
– realizację prac związanych z tworzeniem chronionego siedliska cennego
przyrodniczo – odtworzenie łąki mieczykowomietlicowej,
– renaturalizację siedlisk oraz nasadzenia nowych gatunków roślin (mieczyka dachówkowego i wrześni pobrzeżnej), rozwieszenie budek dla
pluszcza zwyczajnego, jerzyków oraz nietoperzy,
– szeroką kampanię edukacyjno–informacyjną mającą na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów,
– zagospodarowanie istniejącej ścieżki ekologicznej nad brzegiem rzeki wraz z wyposażeniem jej w małą architekturę w celu zmniejszenia
antropopresji obszarów cennych przyrodniczo, zlokalizowanych na
terenie gminy Wisła.
Natomiast część parteru nowego budynku zostanie przeznaczona na
zaplecze sanitarno–szatniowe funkcjonującego na ternie kompleksu klubu sportowego. 					
(psz)

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Wraz z nadejściem cieplejszych dni rozpocznie się czas wiosennych porządków w obrębie naszych posesji. W związku z tym prosimy
o wykaszanie suchych traw i chwastów wyrosłych na działkach i nieużytkach. Jednocześnie przypominamy właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi).
Odpady zielone, ulegające biodegradacji mogą być kompostowane lub
gromadzone w workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi
zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. Straż Miejska przypomina, że praktyka wiosennego wypalania odpadów zielonych jest procederem nielegalnym! Wypalanie traw i innych pozostałości roślinnych
(gałęzie, liście) jest wykroczeniem i może skutkować grzywnami w
wysokości do 500 zł, dlatego apelujemy o rozwagę i powstrzymanie
się od tego typu działań. Wbrew błędnej ocenie, wypalanie pozostałości roślinnych nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie, prowadzi do jej
wyjałowienia. Płomienie trawiące roślinność powodują zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzkiego, nieodwracalne straty w środowisku naturalnym oraz zagrożenie pożarowe dla obiektów. Niechlubna tradycja nie
znika pomimo grożących kar.
Ponownie zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie przepisów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7
kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalania paliw (tzw. uchwała antysmogowa). Zgodnie z przepisami
uchwały od dnia 1 września 2017 roku nie można stosować do spalania 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 naszym województwie, a więc: mieszkańców, właścicieli budynków
wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów prowadzących 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 kątem spalania odpadów do wyspecjalizowanej firmy w tym zakresie. Chcę podkreślić, że nasza świadomość o
skutkach szkodliwości spalania odpadów jest coraz większa, więc ilość
telefonów i zgłoszeń do Straży Miejskiej w sprawie podjęcia interwencji rośnie. Kary za spalanie odpadów w postępowaniu mandatowym są
wysokie (do 500 zł), natomiast sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawo ochrony
środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów
lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na
podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Kara ta jest bardzo dotkliwa,
bo może wynieść nawet 5000 zł.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

DOTACJE CELOWE
Dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
na terenie Miasta Wisła
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że przedłuża termin naboru uzupełniającego wniosków na dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła do dnia 15
marca 2019 roku.
Formularze wniosków są dostępne na biurze podawczym Urzędu
Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 33 857 88 50.

DOTACJE CELOWE
Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Wisła
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że przedłuża nabór wniosków na
dofinansowanie kosztów obejmujących demontaż i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest do 15 marca 2019 roku.
Formularze wniosków są dostępne na biurze podawczym Urzędu
Miejskiego w Wiśle oraz na stronie internetowej.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 33 857 88 50.
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UWAGA!
Dotacja dotyczy kotłów gazowych. Starym źródłem ciepła może być
jedynie niskowydajny kocioł centralnego ogrzewania na paliwo stałe.
Dotacje przyznawane będą zgodnie z kolejnością określoną w
uchwale nr XXXVII/513/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Wisła do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

fot. WZC

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej prowadzą dwie akcje edukacyjne
skierowane również do mieszkańców naszego miasta. Pierwsza nazywa się „W sieci bez śmieci”. Polega na edukowaniu dzieci i młodzieży, ale także dorosłych, jak właściwie korzystać z kanalizacji, bo
ciągle się zdarza, że mieszkańcy wrzucają do niej różnego rodzaju
śmieci. Druga akcja jest skierowana do najmłodszych. WZC wystąpiły do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach o dofinansowanie wyjątkowej publikacji kierowanej do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Ziemi
Cieszyńskiej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, dzięki czemu
wydano książeczkę edukacyjną o przygodach Beskidzkiego Wodźmina – Strażnika Czystej Wody. Książeczka została wydana w 10
tysiącach egzemplarzy i jest dystrybuowana we wszystkich szkołach
i przedszkolach w powiecie cieszyńskim. Jedno z takich edukacyjnych spotkań odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Wiśle. Udział
w nim wzięło 74 dzieci z klas I–III.
(materiały prasowe)

fot. OSP Wisła Jawornik

Wodociągi Ziemi
Cieszyńskiej edukują

Walne zebranie
w OSP Wisła Jawornik
23 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Wisła
Jawornik. Zaproszonych gości oraz druhów strażaków z Jawornika i
innych jednostek z terenu miasta Wisła oraz druhów z Nydku (Czechy) przywitał prezes OSP Wisła Jawornik Marcin Pilch. Wśród zaproszonych gości byli m.in. członek Zarządu Głównego ZOSP RP a
zarazem prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie prof.
dr hab. Rafał Glajcar, burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie Marek Szalbot, dowódca
JRG Ustroń Polana Adrian Zygmański, przewodniczący Rady Miasta
Janusz Podżorski, wiślańscy radni Roman Cieślar i Stanisław Cieślar,
przewodnicząca Zarządu Osiedla Wisła Jawornik Aniela Pilch, zastępca nadleśniczego Wisła Andrzej Klimek, prezes Koła Łowieckiego „Głuszec” Piotr Jurosz, prezes Grupy Śpiewaczej „Wańcy” Zbigniew Czyż i przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 5 Maria Masny.
Sekretarz OSP Jawornik Piotr Pilch przedstawił sprawozdanie z
działalności jednostki w 2018 roku. Zarząd OSP Wisła Jawornik w
wyniku głosowania uzyskał jednogłośnie absolutorium za miniony
rok. Prezes OSP Wisła Jawornik druh Marcin Cieślar serdecznie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu nowego samochodu lekkiego 4x4 marki Ford dla jednostki w Jaworniku.
Tadeusz Chmiel

Wiślańska Akademia Aktywnych
zaprasza!
Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych. Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, spotkania
z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!
Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych!
Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2019/2020
Na podstawie zarządzenia Nr Or.0050.18.2019 z dnia 28 stycznia
2019 r. Burmistrz Miasta Wisła ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny 2019/2020.
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wisła na rok szkolny 2019/2020
l.p.

1.

2.

3.

4

Rodzaj czynności

Składanie wniosków
o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej
Weryfikacja przez
komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do
przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole
podstawowej
Podanie do publicznej
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną
listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 1 marca 2019 r. od 20 maja 2019 r.
do 29 marca 2019 r. do 27 maja 2019 r.

do 5 kwietnia 2019 r. do 31 maja 2019 r.

19 kwietnia 2019 r.

7 czerwca 2019 r.

26 kwietnia 2019 r. 12 czerwca 2019 r.

W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym
2018/2019 uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.
Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku
szkolnym 2019/2020 w tym samym przedszkolu/oddziale przedszkolnym. Deklarację taką należy złożyć w terminie od 22 lutego do 28 lutego
2019 r. W przypadku niezłożenia przez rodziców deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego, dziecko podlega rekrutacji.
Zgodnie z w/w harmonogramem wnioski o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny
2019/2020 w ramach postępowania rekrutacyjnego należy składać w terminie od 1 marca do 29 marca 2019 r. Zasady rekrutacji określają przepisy art. 154 ust.1 pkt 1 w związku z art.29 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996). Zgodnie z przepisami tej ustawy rekrutacja będzie się odbywała dwuetapowo – w pierwszym etapie w oparciu o kryteria ustalone bezpośrednio w treści ustawy,
natomiast w etapie drugim w oparciu o kryteria dodatkowe, punktowane,
ustalone przez Radę Miasta Wisła w uchwale Nr XLV/632/2018 z dnia
18 września 2018 r.
Kryteria ustawowe to: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie
kandydata pieczą zastępczą. Kryteria ustawowe mają jednakową wartość.
Kryteria dodatkowe oraz przypisane im punkty to: dziecko objęte
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub dziecko
z odroczonym obowiązkiem szkolnym (30 pkt.), dziecko, którego oboje rodzice pracuje (świadczą pracę na podstawie stosunku pracy lub na
podstawie umów cywilnoprawnych) i nie przebywają na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (18 pkt.), dziecko z rodziny objętej pomocą MOPS–u korzystającej ze świadczeń na podstawie ustawy o pomocy
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społecznej (16 pkt.), dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola (10 pkt.), dziecko zgodnie z kryterium wieku – od
najstarszego – jako kryterium rozstrzygające w przypadku uzyskania tej
samej ilości punktów i ograniczonej liczby miejsc (5 pkt.).
Spełnianie poszczególnych kryteriów ustawowych rodzice (prawni
opiekunowie) powinni udokumentować, w zależności od kryterium, albo
stosownym oświadczeniem albo oryginałem dokumentu lub jego kopią
potwierdzoną za zgodność. Spełnianie kryteriów dodatkowych, dokumentuje się na podstawie stosownych oświadczeń (w przypadku kryterium nr 3 i 4) oraz zaświadczeń (w przypadku kryterium nr 2).

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wisła
na rok szkolny 2019/2020
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód,
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę
kryteria określone przez organ prowadzący, którym przyznaje się określoną liczbę punktów. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania tych kryteriów są oświadczenia rodziców.
Kryteria określone przez Radę Miasta w uchwale nr XIV/204/2016:
rodzeństwo kandydata już uczęszcza do szkoły, w której został złożony
wniosek o przyjęcie – 12 pkt., jedno z rodziców/prawnych opiekunów
kandydata pracuje w obwodzie szkoły, do której został złożony wniosek
o przyjęcie – 10 pkt., rodzic kandydata jest absolwentem szkoły, do której
został złożony wniosek o przyjęcie – 8 pkt., kandydat mieszkający w odległości do 4 km od szkoły, w której został złożony wniosek o przyjęcie – 6
pkt., kandydat mieszkający w odległości powyżej 4 km do 5 km od szkoły,
w której został złożony wniosek o przyjęcie – 4 pkt., kandydat mieszkający
w odległości powyżej 5 km od szkoły, w której został złożony wniosek o
przyjęcie – 2 pkt.
Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła na rok szkolny
2019/2020
L.p.

Rodzaj czynności

Składanie wniosków
1. o przyjęcie do klasy I
szkoły podstawowej
Weryfikacja przez
komisję rekrutacyjną
2. wniosków o przyjęcie
do klasy I szkoły
podstawowej
Podanie do publicznej
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną
3. listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów
niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej
wiadomości przez
komisję rekrutacyjną
4.
listy kandydatów
przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

od 13 maja 2019 r. od 17 czerwca 2019 r.
do 24 maja 2019 r. do 22 czerwca 2019 r.

do 7 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r.

12 czerwca 2019 r.

14 sierpnia 2019 r.

14 czerwca 2019 r.

23 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny
2019/2020 oraz wzory dokumentów można uzyskać w poszczególnych
szkołach, w Miejskim Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół
w Wiśle pod nr tel. 33 8552944, e–mail: mzeas@um.wisla.pl, a także na
stronie Miasta w zakładce Oświata.
Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS

Dla wszystkich posiadaczy kotów najpiękniejsze są właśnie te
chwile, kiedy nasze ukochane stworzenia przytulają się leniwie na
naszych kolanach, mrucząc łagodnie. Cieszymy się także, kiedy w
radosnych podskokach biegają za zabawkami. Towarzyszą nam w codziennych domowych obowiązkach, umilając każdą wspólną chwilę.
Nie wszystkie koty jednak mają tyle szczęścia. Wiele z tych pięknych zwierząt nie ma kolan, do których mogłyby wrócić, położyć się
i pomruczeć, ani parapetu, z którego mogłyby podziwiać padający
za oknem śnieg. Mowa tu o katach wolnożyjących. Każdy z nas je
zna, każdy z nas widzi takie koty codziennie, w drodze do pracy, czy
podczas niedzielnego spaceru. Przemykają między zaparkowanymi
samochodami, biegają po trawnikach i chowają się do piwnic.
Kwestia dożywiania kotów wolnożyjących i bezdomnych to bardzo ważny aspekt. Jednak decydując się na dokarmianie kotów, musimy pamiętać, żeby nie karmić wolno żyjących zwierząt zbyt dużą
ilością pokarmu, aby uniknąć sytuacji, kiedy zwierzę przyzwyczai
się tylko do jednego miejsca, stałego i pewnego źródła pożywienia
i zatraci swój naturalny instynkt zdobywania pokarmu. Pamiętajmy,
chodzi o dokarmianie, a nie karmienie.
Niestety wiele karmicieli kotów działając w dobrej wierze, szkodzi
zwierzakom. Metabolizm kota jest inny niż człowieka i psa. W skutek
tego kot może się łatwo zatruć. Nie rzucajmy kotom resztek z naszego
obiadu! Koty mają bardzo delikatny przewód pokarmowy i niekiedy
nawet połknięta folia od parówki, może trwale uszkodzić żołądek i
jelita, dlatego apelujemy – dokarmiajcie ich karmą przeznaczoną dla
zwierząt. Najlepiej pełnowartościową, suchą karmą dla kotów.

fot. Tadeusz Papierzyński

POMAGAJ, ALE MĄDRZE!

Cieńków wspierał Ewelinkę
9 lutego kolejni wiślańscy przedsiębiorcy i ośrodki narciarskie postanowiły wesprzeć w walce z ciężką chorobą naszą małą mieszkankę Ewelinę Pilch. Wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz skuterów śnieżnych BC Cross wraz z Ośrodkiem Narciarskim Cieńków i Hotelem***
NAT Wisła (Ogrodzisko) przez cały dzień zbierały środki na leczenie
Ewelinki.
Cały dochód z wypożyczalni skuterów oraz testów najnowszych nart
Fischer został przekazany na konto organizującej zbiórkę Fundacji „Serce
dla Maluszka”. Również część ze sprzedaży karnetów na wyciągu oraz
herbat i kanapek w Bistro Cieńkowskim zasiliła końcową kwotę. Ostatecznie dzięki tej spontanicznej akcji udało się zebrać łącznie 3060 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy z serca włączyli się w tą akcję – BC
Cross za pomysł i inicjatywę, Stacji Narciarskiej Cieńków i Hotelowi***
NAT Ogrodzisko za wsparcie akcji oraz WOW Design za bezpłatne wykonanie projektu plakatów i ich druk. Dobro wraca!		
(tp)

fot. Stowarzyszenie AS

Podziękowania za gościnę

Kolejnym błędem jest mleko. Nasza podświadomość, gdy wyobraża sobie kota, automatycznie widzi go z miską mleka. Mleczny mit jest
głęboko i stabilnie zakorzeniony w społecznej świadomości. Jak się
jednak okazuje – mleko jest dla kotów po prostu szkodliwe. Koty po 12
tygodniu życia tracą umiejętność trawienia laktozy, czyli cukru, który
jest obecny w mleku. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby koty piły
mleko. Pamiętajmy! Woda, tylko czysta woda do picia dla kotów!
W okresie letnim zadbajmy o miejsce, w którym dokarmiamy
koty. Jeśli zostawimy miskę z wodą na nasłonecznionym miejscu,
woda szybko się nagrzeje i zepsuje. Najlepszym rozwiązaniem tutaj
jest budka, zadaszenie lub inne schronienie dla zwierzaka, gdzie pozostawione jedzenie nie będzie się psuło, a co najważniejsze zimą nie
zamarznie. W okresie zimowych mrozów należy szczególnie o tym
pamiętać. Pomyślmy o ocieplanej budce, kocach czy też po prostu
zostawmy otwarte okienko do piwnicy, gdzie kocia rodzina może się
schować i ogrzać.
Niewłaściwe dokarmianie kotów może powodować choroby
trzustki, zaburzenia przewodu pokarmowego, jelit lub inne choroby.
Te koty jeśli będą chore mogą umierać długo, w męczarniach, gdzieś
schowane. Dlatego pamiętaj – sucha kocia karma i woda to podstawa
opieki nad wolnożyjącymi kotami. Tylko tyle albo aż tyle!
W okresie zimowym gminy są ustawowo zobowiązane do dokarmiania kotów wolnożyjących poprzez przekazanie społecznym
karmicielom suchej karmy.
Monika Miring – Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS”

Organizatorzy oraz uczestnicy Obozu Zimowego w Ośrodku KŁOS
w Wiśle, z serca dziękują za szczerość, życzliwość i „uśmiech”: Panu
Tomaszowi Bujokowi – burmistrzowi Wisły i nadal szeroko otwartemu
Urzędowi Miasta w Wiśle, Panu Mieczysławowi Szczurkowi – staroście
cieszyńskiemu i życzliwym urzędnikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Pani Marii Pietruszce oraz Państwu Helenie i Janowi Legierskim
z zaczarowanej i smacznej „Chaty Olimpijczyka Jasia i Helenki”, Panu
Jarosławowi Brożynie – dyrektorowi i Pani Agacie Michałek – dyrektor
działu marketingu z dostojnego Hotelu Gołębiewski. Dziękujemy również Panu Danielowi Czyżowi ze słodkiej i kolorowej „Wiślanki”, Panu
Władysławowi Saneckiemu z uśmiechniętej „Nowej Osady” oraz Panu
Zbigniewowi Twardowskiemu i Pani Izie z ambitnego „PolySport”, a
także Panu Grzegorzowi Foriasowi i instruktorom z profesjonalnego
„Xtraining”. Szczególne wyrazy uznania kierujemy wobec Pana Andrzeja Kudełki – nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła oraz Pana Jana Szturca
– trenera a także właścicieli wyciągów narciarskich „Pasieki”.
Po raz kolejny przekonaliśmy się, szczególnie dzięki Wam, Drodzy
Przyjaciele, że Wisła to niepowtarzalny klimat, miasto z bajeczną duszą
oraz ludzie z miłością i szacunkiem wobec każdego gościa, także tego najmłodszego. To ciągle wielki zaszczyt znać Was! Do zobaczenia za rok!
Piotr Robert Zagajewski – Dyrektor Pedagogiczny Centrum Pomocy Pedagogiczno–Psychologicznej w Legionowie
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Władysław Żur (1929–2019) we wspomnieniach uczniów

fot. Hanna Sokólska

14 stycznia 2019 roku odszedł Władysław Żur – wiślański działacz,
nauczyciel języka polskiego i niemieckiego, profesor mianowany szkoły
średniej, pedagog i wychowawca, inicjator Komitetu Organizacji Świąt
Narodowych i współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej w Wiśle.
Urodzony w Strumieniu jako najstarszy z pięciorga dzieci Marii z
domu Puchałka i Augustyna Żura. Jego beztroskie dzieciństwo przerwane
zostało brutalnym żniwem II wojny światowej. Po wojnie kontynuował
naukę w LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, dokąd niejednokrotnie
zdarzało mu się pokonywać odległość na piechotę. Ten hart ducha był
jego domeną przez całe życie. W 1953 roku ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaraz po studiach rozpoczął pracę
w sanatorium przeciwgruźliczym na Kubalonce, równolegle studiując
na Uniwersytecie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na Kubalonce
pracował przez 20 lat wśród ciężko chorych dzieci. W 1958 roku ożenił
się (w zeszłym roku obchodził 60. rocznicę ślubu!) i doczekał się córki
i syna. W międzyczasie zrealizował swoje marzenie o budowie domu.
W 1970 roku przeprowadził się z rodziną do Wisły, a
od 1973 roku do emerytury spełniał się jako nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle. Po przejściu na emeryturę
niestrudzona chęć niesienia pomocy kazała mu jeszcze
wrócić na godziny zlecone do sanatorium. Dodatkowo,
do późnej starości udzielał, najczęściej bezpłatnych,
korepetycji z języka polskiego i niemieckiego. Zawsze
stawał po stronie ucznia i uważał, że „ucznia trzeba kochać”. Walczył o każdego wychowanka, niestrudzenie
szukając przyczyn i rozwiązań problemów. Za zasługi
w nauczycielstwie został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Swoim odejściem osierocił nie tylko żonę, dzieci, wnuków i prawnuków, ale także całe rzesze oddanych uczniów. Ci ostatni przywołują go
we wspomnieniach:

Jak nie „s–Partacz–yć” swojego życia
Adres „Partecznik nr 25” zostanie w mojej pamięci na zawsze. Tam
mieszkał człowiek z siwą (profesorską) brodą, którego mając 10 lat zapytałem na ulicy: „będzie mnie Pan uczył niemieckiego?” Uśmiechnął
się i powiedział: „przyjdź”. W domu Żurów spędziłem setki godzin przez
prawie 10 lat. Z Profesorem dyskutowaliśmy o niemieckim, polskim, sąsiadach, Wiśle, teologii, polityce i innych zagadnieniach z zakresu „życia
i śmierci”.
Pozostawił tak mocny ślad w mojej osobowości, że w dniu swojej
ordynacji (święceń kapłańskich) nazwałem go w kazaniu „majstrem
kowalstwa intelektualnego z Partecznika”. Wtedy tak o nim myślałem.
Dziś zmieniłbym wyrażenie „kowalstwo intelektualne”, bo on nas (uczniów) nie walił młotkiem jako kowal uderza w metal… i kształtował
nas nie tylko intelektualnie. Dziś uważam, że bardziej pasuje do niego określenie: „majster garncarstwa osobowościowego z Partecznika”.
Garncarz to człowiek, który ma do czynienia z kruchym materiałem
– gliną. Raz musi mocniej nacisnąć, innym razem bardziej wyrównać.
Większość jego uczniów to byli nastolatkowie, którzy wchodzili w
życie ze swoimi problemami, troskami, niedowartościowaniem. A on
cierpliwie kształtował nas i inspirował do sięgania „dalej”, poza widzialny horyzont. Swoim sercem i rozumem tworzył z nas naczynia,
które gromadzą nie tylko dla siebie, ale oddają część siebie innym – tak
jak on oddawał siebie innym.
Z wdzięcznością patrzę wstecz na chwile spędzone „na Parteczniku”.
Dzięki temu „majstrowi garncarstwa” jego wychowankowie uczyli się,
jak nie „s–Partacz–yć” swojego życia. Ufam, że nie spartaczyli.
ks. Mirosław Czyż, uczeń

Wspomnienie – ku pamięci Profesora
Władysława Żura
Odszedł wielki Człowiek. Odszedł cicho, zmęczony już może obowiązkami, zadaniami, które sobie stawiał codziennie na nowo, nauczaniem, naprawianiem tego Świata, bo i to potrafił... A my tu, nieutuleni
w żalu, wspominamy cudowne czasy, kiedy był z nami. Obojętnie, jak
daleko ciałem, sercem zawsze blisko, na wyciągnięcie ręki.
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Byliśmy Jego uczniami, i to było nasze wielkie szczęście. On był naszym mentorem, doradcą, spowiednikiem, wyrocznią, pocieszycielem, ale
też ramieniem bezwzględnym surowej Temidy. Gdy trzeba było – sędzią
w sporach, nauczycielem życia. Skąd brał na to wszystko siły? Czas i chęci
niestrudzone? Przekonanie, że tak właśnie z nami postępować trzeba?
Nie byliśmy jedyną klasą Profesora Żura, ale w naszym Hotelarzu,
w naszej szkole w Głębcach, był po prostu nasz! Nie, nie był surowym
nauczycielem – był wymagającym. Wiedział dobrze, że wiedza i nauka to
okno na świat, że tylko w ten sposób osiągniemy coś w życiu, dojdziemy
do celu, który nam przyświecał. Profesor wytrwale wskazywał nam drogę,
kazał zawrócić, kiedy błądziliśmy, kiedy zawiedliśmy – wybaczał. Ciągle
motywował nas do wolnego myślenia, pobudzał do żywej dyskusji, rozmowy – czasem głośniejszej, ale zawsze na nurtujący nas temat. Uczył nas
szczerości, prawości, miłości do Ojczyzny, honoru i dumy. Na lekcjach
wychowawczych rozmawiał z nami o polityce, Bogu i patriotyzmie, a wtedy niewielu nauczycieli traktowało nas, „smarkatych”, poważnie.
Nasz Profesor stał za nami „murem”. Byliśmy w tzw. cielęcym wieku – trudnym, rozdartym, zbuntowanym. A jednak
mieliśmy wielki respekt i szacunek do naszego ukochanego
Profesora, który miał tę cierpliwość, by wysłuchać; tę odwagę,
by pomóc; to serce, by zrozumieć; tę butę, by skarcić... Klasa
liczyła 32 uczniów, w tym 29 dziewcząt i tylko 3 chłopców.
I jak tu „matkować” sprawiedliwie, jako pedagog i wychowawca typowo dziewczyńskiej klasy? Połowa dziewcząt mieszkała
w internacie – a te potrzebowały ciut więcej cierpliwości, porad
i pomocy. Odważnie przyprowadzałyśmy naszych chłopaków
do Profesora, ażeby ich poznał, ocenił i podzielił się swym sądem – dla nas tak ważnym i jakże respektowanym! Raz naszych chłopców
nakrył na paleniu papierosów w II klasie, skonfiskował tę paczkę, by ją im
oddać na… komersie w klasie maturalnej, gdy mieli już ukończone 18 lat.
Nieraz po lekcjach, bez zapowiedzi, zjawiała się u Niego w domu cała
paczka uczniów, by omówić nagłe problemy, szukając rozpaczliwie pomocy i wsparcia. Choć kradliśmy Jego rodzinny czas niejednokrotnie, był to
dla nas zawsze otwarty, przyjazny dom. Po ukończeniu szkoły dalej dla nas
takim pozostał. Niezmiennie wracaliśmy pod znany adres, zafascynowani
m.in. tym, że drogi Profesor przez tyle lat doskonale pamięta nasze imiona
i panieńskie nazwiska! I cieszył się on szczerze, gdy zapukaliśmy do tych
drzwi, a my wiedzieliśmy doskonale, że Pani Danusia zrobi nam herbatki i
postawi ciasteczka na stole z czarującym, ciepłym uśmiechem...
„Klasa Żura” postanowiła przy maturze spotykać się co 5 lat na wspólnym obiedzie w Wiśle. Koniecznie z naszym Profesorem. Dotrzymaliśmy
słowa. Profesor też! Stawialiśmy się licznie i chętnie na tych spotkaniach.
Zjeżdżaliśmy się, jak magnesem ściągani z różnych końców Polski i Europy, by zamęczać Kochanego Profesora do późnej nocy naszymi, dorosłymi
już, problemami. Opowiadać o porażkach, chwalić się osiągnięciami, wyżalić z niepowodzeń, a nasz Profesor słuchał, głaskał swą siwą brodę (jak
kiedyś w szkole, kiedy się zamyślał) i miał znowu czas i gotową poradę
dla każdego z nas. Dar przekonania nas o słuszności sprawy pozostał Mu
we krwi. To właśnie On był tym ściągającym nas do Wisły magnesem. Ta
aura Dobrego Człowieka sprawiała, że nie odczuwaliśmy tych minionych
lat. Czuliśmy się znowu uczniami, których Profesor chroni w cieniu swoich skrzydeł, dając poczucie bezpieczeństwa. Tylko On potrafił stworzyć
taką właśnie atmosferę – dla nas, już dorosłych, już po przejściach, już na
własnych nogach – choć dziś czasem okulałych...
Profesor Władysław Żur osierocił wiele dzieci. Bardzo ciężko pisać w
skrócie o Człowieku, którego wspaniały życiorys i dobre uczynki starczają
na parę grubych, ciekawych tomów. Poświęcił całe swoje pedagogiczne
życie młodzieży, mądrze i wyczerpująco. Poświęcił je nam – którzy zawsze będą o Nim pamiętać. Będziemy o Nim opowiadać naszym dzieciom
i wnukom. Pozostaniemy dumni, że byliśmy Jego uczniami. To był nasz
wielki przywilej w życiu. Będziemy Go zawsze ciepło wspominać, wierząc, że On wciąż czuwa nad nami.

Urszula Benseler, uczennica

Rodzina dziękuje wszystkim dzielącym smutek i żal oraz uczestniczącym w uroczystości pogrzebowej. Szczególne podziękowania składa
Przedstawicielom Władz Miasta i ZSGH wraz z pocztem sztandarowym
oraz zespołowi „Grónie”.

Natalia Kochaniewicz

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa),
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22
50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (budynek główny), Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Enklawa budownictwa drewnianego. Wystawy czasowe: „Wisła w kadrze” – obrazy
i fotografie.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855
17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.:
33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu
Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.:
33/855 34 47. Wystawy: „W moim ogrodzie” – wystawa prac Kamili
Księżnik (do 27 marca), Pisanki wielkanocne z kolekcji Bożeny Miłoś
oraz prace świąteczne Stowarzyszenia Grupa Twórców Wiślanie (od 29
marca). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00.
Wystawa: Kornel Wilczek „Ars Metallum Ars Rewolucja!”; „Tu bywamy” – wystawa zbiorowa: Anna Lampe, Edyta Rutkowska, Krystyna Jasińska, Halina Niemiec, Jacek Laskowski, Henryk Bzdok, Cecylia Szerszeń i Dorota Falkowska–Adamiec (od 2 kwietnia).
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja
stała. Wystawa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa Rafała Olbińskiego „Zalety dwuznaczności”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a
(willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53.
Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych
przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a,
czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660.
Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w
godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła,
tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

Zmarł Andrzej Cieślar
Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego zmarł śp. Andrzej Cieślar. Miał 96 lat.
W latach 80. był wiślańskim radnym i przewodniczył Komitetowi
Osiedlowemu w Wiśle Głębcach. Był także członkiem Rady Parafialnej
w parafii ewangelicko–augsburskiej w Wiśle Centrum. Przewodniczący
Komitetu Społecznego budowy gazociągu i wodociągu w Wiśle Głębcach,
wieloletni członek i przewodniczący
Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Wiśle Głębcach. Członek
zarządu w Kółku Rolniczym w Wiśle
Głębcach (główny księgowy) oraz
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Wiśle.
Pogrzeb naszego zasłużonego
mieszkańca odbył się 28 lutego br. o
godz. 14:00 w Kaplicy Cmentarnej
„Na Groniczku”. Rodzina zmarłego
dziękuje wszystkim delegacjom, przyjaciołom i sąsiadom za udział w uroczystościach pogrzebowych.
(luki)

„Znaczek Turystyczny” nr 0765
– Zameczek Myśliwski Habsburgów
w Wiśle
„Znaczek Turystyczny” to okrągły, drewniany, ręcznie robiony krążek, który przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. To pamiątka
i potwierdzenie pobytu, którego nie można zdobyć w żadnym innym
miejscu. Kolejne numery znaczków przedstawiają grzbiety gór, schroniska turystyczne, zabytki, itp. Stanowi wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów rozsianych w 15 krajach Europy, którzy mogą wziąć udział
w grze, polegającej na dotarciu, zwiedzeniu i zebraniu kolejnych numerów znaczków oraz uzyskaniu specjalnych znaczków kolekcjonerskich.
Pomysłodawcą idei jest firma „Turisticke` znamy” z Czech. Zameczek
Myśliwski Habsburgów w Wiśle dołączył do akcji 13 lutego br.

fot. Grażyna Pruska

WYSTAWY:

ZAMECZEK MYŚLIWSKI HABSBURGÓW W WIŚLE
Pierwotnie Zameczek mieścił się na polanie Przysłop pod Baranią Górą i pełnił funkcję pałacyku myśliwskiego arcyksięcia Fryderyka Habsburga. Wzniesiono go w latach 1897–98 w stylu szwajcarskim
na planie kwadratu, z drewnianymi ścianami zbudowanymi z bali jako
budynek piętrowy. W obrębie pierwszego piętra znajduje się charakterystyczna galeria otaczająca budynek z czterech stron. Prawdopodobnie
zaprojektował go Albin Teodor Prokop, architekt i radca budowlany przy
Urzędzie Komory Cieszyńskiej.
Z okazji zakończenia budowy Fryderyk Habsburg zorganizował polowanie, na którym jego żona Izabela ustrzeliła kilka głuszców. W 1915
r. w pałacyku przebywał cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern wraz
z feldmarszałkiem Hindenburgiem. W tym samym roku Wisłę odwiedził
arcyksiążę Karol Habsburg, późniejszy cesarz austriacki. Habsburgowie
zorganizowali ostatnie polowanie się w 1916 r. Arcyksiążę Fryderyk
ustrzelił wtedy dwa koguty głuszca. Po zakończeniu I wojny światowej
Zameczek został znacjonalizowany, wyremontowany i przeznaczony
na schronisko turystyczne PTTK. Funkcję tę pełnił od 1925 do 1973
roku z przerwą w okresie drugiej wojny światowej, gdy służył potrzebom
niemieckiej placówki wojskowej i czasowo ukrywali się w nim partyzanci. Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego schroniska na polanie
Przysłop, by uchronić budynek przed ruiną, w latach 1985–86 Zameczek
został przeniesiony do Centrum Wisły, blisko dworca autobusowego i
kolejowego. Został wpisany do rejestru zabytków ówczesnego województwa bielskiego pod numerem A – 477. Obecnie znajdują się w nim
wiślański Oddział PTTK, Informacja Turystyczna, wystawa „Głuszec w
lasach Beskidu Śląskiego” oraz Escape Room`s „Zamek Zagadek”. Zameczek znajduje się na Szlaku Śląskiej Architektury Drewnianej, Szlaku
Habsburgów i Drogi Książęcej „Via Ducalis”.
Grażyna Pruska
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SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23
tel. 33 854 47 10, ZAPRASZAMY
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fot. Przedszkole nr 2

Miniony miesiąc w Przedszkolu nr 2 rozpoczął się bardzo
wesoło. 7 lutego odbył się bal karnawałowy prowadzony przez
wodzireja, który bawił dzieci przy znanych i lubianych piosenkach. Rodzice przygotowali dzieci do balu, wypożyczając stroje
lub robiąc je samodzielnie. Oczywiście wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach, aby za parę lat można było wspominać czas
spędzony w przedszkolu.
Kiedy niektóre dzieci odpoczywały na feriach, inne uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez wiślańską bibliotekę.
Podczas „Czytania na śniadanie” poznawały przygody Marcelego
Szpaka, nie tylko słuchając tekstów czytanych przez zaproszonych gości, ale również oglądając bajki.
To oczywiście nie był koniec atrakcji przygotowanych dla
dzieci w minionym miesiącu. Miały one także okazję spotkać się
(HB)
z psem, który uczestniczy w zajęciach dogoterapii.

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Miesiąc pełen wrażeń
w Przedszkolu nr 2

DZIĘKUJEMY WAM ZA SERCE
25 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku dzieci
z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas początkowych gościli
swoich najukochańszych – babcie i dziadków. Przygotowali dla nich
występy oraz prezenty, aby jak najlepiej uczcić ich święto.
Uroczystość rozpoczęła dyrektor szkoły Katarzyna Czyż, która
w ciepłych słowach przywitała gości. Następnie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Wojciech Chmura w imieniu wszystkich
uczniów oraz nauczycieli, złożył solenizantom serdeczne życzenia.
Licznie przybyli dziadkowie mogli oglądać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Nie zabrakło tańców, piosenek, wierszy, inscenizacji. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a
czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane
pod ich adresem.
Frekwencja, jak co roku, dopisała. Spotkanie upłynęło w miłej
i serdecznej atmosferze. Szczęśliwe i rozpromienione twarze dzieci
po raz kolejny potwierdziły, jak ważne są dla nich wspólnie spędzone chwile z dziadkami. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko
oklaskiwała swoje ukochane wnuczęta. Dzień ten był pełen uśmiechów i wzruszeń.

fot. Przedszkole nr 3

Za nami dwa zimowe miesiące, które obfitowały w kilka ważnych imprez i uroczystości.
W styczniu najważniejszą z nich był Dzień Babci i Dziadka.
28 stycznia w strażnicy OSP Wisła Centrum dzieci wystąpiły z
pięknym programem artystycznym. Były tańce, piosenki, wiersze,
życzenia i upominki. Babcie i dziadkowie długo i ze wzruszeniem
oklaskiwali popisy swoich ukochanych wnucząt.
W lutym przedszkolaki udały się na zimowy kulig doliną
Gościejowa, podziwiały uroki naszej miejscowości, a na zakończenie otrzymały drobny poczęstunek i zjadły pieczone kiełbaski.
Kolejnym wydarzeniem był coroczny bal przebierańców. 6 lutego dzieci ubrane w barwne kostiumy prezentowały się wspaniale.
Przedszkolaki pod przewodnictwem wodzireja uczestniczyły w
różnych zabawach, konkursach, a przede wszystkim tańcach przy
muzyce. Wspólne zabawy i pląsy przysporzyły wiele radości naszym pociechom. Niebawem wiosna i kolejne atrakcje oraz niespodzianki.
			
A. Michałek
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fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Nowinki z Nowej Osady

Oprócz występów, dzieci przygotowały dla swoich dziadków
własnoręcznie wykonane prezenty. Natomiast ich rodzice przygotowali dla gości słodki poczęstunek, przy którym dziadkowie mogli
dzielić się wrażeniami z przedstawienia, porozmawiać ze znajomymi
oraz nawiązać nowe znajomości. Podziękowaniom, ze strony gości,
nie było końca. Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków, a wychowawczynie zgodnie orzekły, że dziadkowie są najmilszymi odbiorcami sztuki dziecięcej.
W obecnym roku szkolnym pieczę nad całością uroczystości sprawowała Małgorzata Pilch. Dzieci do występów przygotowały nauczycielki: Krystyna Pilch, Aleksandra Kamińska – oddział przedszkolny,
Elżbieta Panek, Klaudia Byrt – klasa I, Małgorzata Pilch, Marzena
Smagacz – klasa II oraz Joanna Bolechowicz–Świerczek – klasa III.
Gorące słowa podziękowania należą się rodzicom, którzy okazali
dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Dziękujemy również uczniom ze starszych klas, nauczycielom oraz personelowi szkolnemu, którzy licznie włączyli się do pomocy.
Kochanym babciom i drogim dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych
wnuków.					
Krystyna Pilch

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Za nami następny intensywny miesiąc, krótszy z powodu ferii zimowych, ale obfitujący w wiele wydarzeń, których wynikami możemy się
pochwalić.
29 stycznia odbyły się szkolne eliminacje XXII Międzynarodowego
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Tegoroczne zmagania obejmują znajomość treści Ewangelii św. Łukasza. W konkursie
wzięło udział trzynaścioro uczniów, w następnym etapie uczestniczyć
będzie ośmioro: Joanna Mołodyńska (IV a) z pierwszej grupy wiekowej,
Justyna Heczko (V a), Daniel Stasiak (VI), Klaudia Żyła (VI) z drugiej
grupy wiekowej oraz najstarsi uczestnicy: Piotr Szturc (VII a), Karina
Stasiak (VIII a) oraz gimnazjalistki Patrycja Górniok (III c) i Marta Konieczny (III a). Znamy już także wyniki rejonowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Do finału odbywającego
się corocznie w Bielsku–Białej zakwalifikowali się: Zofia Wiencek (IV
b), Daniel Stasiak (VI), Daniel Heczko (VII a), Piotr Szturc (VII a) oraz
Joanna Wiencek (VIII b). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
29 stycznia uczniowie najmłodszych klas wzięli udział w prelekcji
na temat ekologii i gospodarki wodno–ściekowej. Pogadanka przeprowadzona była przez pracowników Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej
i miała na celu przekazać najważniejsze informacje na temat wody, a
przede wszystkim nauczyć najmłodszych uczniów, jak najlepiej o nią
dbać. Z kolei 31 stycznia Szkołę Podstawową nr 1 odwiedził iluzjonista
Zbigniew Brzozowski z programem „Magic Show”, który był doskonałą
formą zabawy dla uczestników. Artysta zaprezentował wyjątkowy pokaz
z gołębiami, które raz się pojawiały, a za chwilę znikały. Program iluzjonisty obfitował w różne sztuczki oraz elementy magii, które bardzo
podobały się dzieciom.

W „Jedynce” realizowany jest program Erasmus+. 31 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące projektu „I see, hear and speak”. W spotkaniu
wzięli udział dyrektorzy, koordynatorzy szkół i kluczowi nauczyciele ze
szkół partnerskich, realizujących projekt. Celem spotkania była ewaluacja dotychczasowych działań, zaplanowanie spotkania szkoleniowego
nauczycieli, a także wymiany młodzieży. Ważne było zwrócenie uwagi
na elementy związane z rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych, językowych i komputerowych uczniów, którzy dodatkowo będą mieli możliwość poznania kultury poprzez zwiedzenie ciekawszych miast regionu
Lombardia, a także pobyt w rodzinach włoskich. W lutym natomiast,
trzech nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym, zorganizowanym również w ramach projektu Erasmus+. Nauczyciele udali się do Edolo, położonego około 100 kilometrów od Mediolanu we włoskich Alpach. Podczas pięciodniowego pobytu nauczyciele
zwiedzali szkołę, uczestniczyli w lekcjach pokazowych, podczas których
zwracano szczególną uwagę na pracę z uczniem z problemami edukacyjnymi. Pobyt zakończył się dyskusją dotyczącą tej właśnie pracy. Nauczyciele z Włoch, Szwecji i Polski wymienili się doświadczeniami dotyczącymi problemów, z jakimi spotykają się podczas pracy z uczniami
z dysfunkcjami oraz jakie stosują rozwiązania. Wyjazd wzbogacił naszą
wiedzę o nowe doświadczenia, którą możemy podzielić się z kolegami i
koleżankami oraz z powodzeniem możemy zastosować w swojej pracy.
1 lutego klasa III odwiedziła Ochotniczą Straż Pożarną w Wiśle. Celem wycieczki było przybliżenie dzieciom specyfiki tego zawodu oraz
zapoznanie się ze sprzętem strażackim. Dzięki życzliwości druhów strażaków, uczniowie zostali oprowadzeni po budynku strażnicy i zapoznani
ze sprzętem, jakiego używa się podczas akcji ratowniczo–gaśniczych.
Wysłuchały również opowieści o tym, jak trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna jest praca strażaka, a także dowiedziały się wielu ciekawych
rzeczy o akcjach prowadzonych przez OSP.

Jeszcze sukcesy sportowe. Piękna, mroźna zima umożliwiła rozegranie zawodów ściśle związanych z tą porą roku. 29 stycznia odbyły się
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkół Powiatu Cieszyńskiego w Biegach
Narciarskich. Reprezentanci naszej szkoły, zarówno grupy dziecięcej jak
i młodzieży, zajęli 2. miejsce. Wszystkie grupy awansowały do następnego etapu. 1 lutego w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbyły się Mistrzostwa Wisły Szkół Podstawowych w Minipiłce Siatkowej. Podczas turnieju zmierzyły się ze sobą reprezentacje czterech wiślańskich podstawówek, a wśród nich Szkoła Podstawowa nr 1 w Wiśle
Centrum. W pierwszym meczu turnieju spotkały się ze sobą zawodniczki
SP1 Centrum i ZSP1 Głębce. Nasze dziewczyny nie dały sobie wyrwać
nawet jednego seta i pewnie awansowały do finału. Z kolei chłopcy również swój pierwszy bój stoczyli z reprezentantami ZSP1 i także pewnie
wygrali 2:0. W fazie finałowej dziewczęta z SP1 Centrum i SP2 Czarne
zagrały bardzo dobrze. Po wyrównanej walce w pierwszych dwóch częściach spotkania o zwycięstwie miał zadecydować tie–break. Uczennice
naszej szkoły wypracowały sobie na początku seta dużą przewagę i ostatecznie zwyciężyły, zdobywając tytuł mistrzyń Wisły. W finale rozgrywek chłopców w meczu SP1 Centrum z SP5 Jawornik pierwsza część
spotkania należała do gości. Jednak w drugim secie role się odwróciły i
triumfowali gospodarze. Tak jak w finale dziewcząt decydujące znaczenie miał tie–break, który pewnie wygrali reprezentanci SP 1 Centrum,
zostając tym samym mistrzami Wisły.
5 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce (dziewczęta klas VII–VIII i III gimnazjum). Uczennice naszej szkoły rozegrały dwa mecze. Pierwszy z koszykarkami SP2 z Cieszyna, który wygrały 26:21. Drugi z dziewczętami
z Górek Wielkich, który również zakończył się zwycięstwem naszych
uczennic 27:10. W ten sposób starsze koszykarki z naszej szkoły, podobnie jak ich młodsze koleżanki, zdobyły mistrzostwo powiatu.
6 lutego w sali gimnastycznej SP1 odbyła się kolejna impreza z kalendarza Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego. Tym razem były
to Mistrzostwa Wisły w Piłce Siatkowej (dla dziewcząt i chłopców klas
VII i VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum). W turnieju wzięły
udział reprezentacje z czterech wiślańskich dolin. W kategorii dziewcząt
o tytuł najlepszej rywalizowały trzy drużyny: SP1 Wisła Centrum, ZSP1
Wisła Głębce i ZSP2 Wisła Malinka. W meczu o pierwsze miejsce powalczyły reprezentantki z Centrum i Głębiec. Pierwszy set mimo obaw
gładko wygrały zawodniczki SP1, a w drugim konsekwentnie utrzymując wypracowaną przewagę odniosły zwycięstwo, ustalając wynik spotkania na 2:0 i zdobywając tytuł mistrzyń Wisły. W rozgrywkach chłopców o tytuł najlepszych walczyły cztery drużyny: SP1 Centrum, ZSP1
Głębce, ZSP2 Malinka i SP5 Jawornik. Chłopcy rywalizowali systemem
pucharowym. W meczu finałowym gospodarze podejmowali drużynę z
Głębiec. Po początkowo chaotycznej grze zawodnicy z Centrum zaczęli
zdobywać przewagę i wygrali pewnie pierwszego seta. W drugim historia się powtórzyła i mimo paru nieudanych zagrań to uczniowie z „Jedynki” mogli świętować zwycięstwo i zdobycie tytułu mistrzów Wisły. Tego
samego dnia w Ustroniu został rozegrany Półfinał Powiatu Cieszyńskiego w Minipiłce Siatkowej Młodzieży. W turnieju nie mogło zabraknąć
również drużyny SP1. Dziewczęta pokonując reprezentację Goleszowa,
zajęły 2. lokatę. Z kolei chłopcy musieli zadowolić się 3. miejscem.
8 lutego został rozegrany Półfinał Powiatu Cieszyńskiego w Piłce
Siatkowej Młodzieży. W turnieju wzięły również udział drużyny z „Jedynki”. Zarówno chłopcy jak i dziewczęta po bardzo zaciętych meczach
ostatecznie wywalczyli 3. miejsca w swoich kategoriach.
Opracowała: Dorota Polok

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Wieści z „Jedynki”
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Piątkowe spotkania z wiślańską tradycją
zała się dyskusja na temat roli haftu we współczesnej kulturze, który aktualnie pełni funkcję nie tylko estetyczną ale
również użytkową (jest bardzo żywy i widoczny w naszym
otoczeniu). Natomiast w kolejny piątek, 22 lutego, na zakończenie cyklu „Piątkowe Spotkania z Wiślańską Tradycją” twórczyni Zofia Gała opowiedziała o heklowaniu, czyli
szydełkowaniu. Jego tradycja sięga początków XX wieku, a
wciąż jest żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie.
Heklowania najlepiej uczyć się podczas zajęć, gdzie można
nauczyć się podstaw oraz nowych wzorów nawiązujących
do motywów roślinnych. Realizacja powyższych spotkań
miała na celu pokazanie obrzędów oraz tradycyjnego rękodzieła występującego do dziś na terenie Wisły.
Marlena Fizek

fot. Anna Mojeścik

fot. Anna Mojeścik

fot. Anna Mojeścik

fot. Anna Mojeścik

fot. Marlena Fizek

fot. Anna Mojeścik

W lutym Wiślańskie Centrum Kultury zorganizowało
„Piątkowe Spotkania z Wiślańską Tradycją”. Był to cykl zajęć, podczas których uczestnicy mieli możliwość poznania
naszych tradycji.
Pierwsze spotkanie odbyło się 1 lutego. Były to „Szkubaczki”. Podczas warsztatów panie z Grupy Śpiewaczej
„Stejizbianki” uczyły szkubania pierza oraz opowiadały
jak to hańdowni bywało. Tydzień później, również panie ze
„Stejizbianek”, poprowadziły kolejne spotkanie. Podczas
zajęć „Sztrykowania kopyc” oprócz poznania zasad samego
sztrykowania, czyli robienia na drutach, można było poznać
różne techniki robienia pięty w kopycach – skarpetach.
15 lutego hafciarka Łucja Dusek–Francuz nauczyła tradycyjnego haftu krzyżykowego. Podczas spotkania wywią-
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FERIE W WCK

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

W czasie ferii zimowych w dniach 11–22 lutego w Wiślańskim Centrum Kultury odbyły się bezpłatne zajęcia dla dzieci
i młodzieży.
W poniedziałki i środy odbywały się zajęcia plastyczne, które prowadziła instruktor Iwona Klimaszewska. Podczas zajęć
dzieci wykonywały prace z masy solnej oraz plasteliny. Wykorzystując kolorową masę solną ozdabiały słoiki, tworząc z nich
unikatowe wazony, natomiast z plasteliny tworzyły figurki. W
trakcie zajęć powstały lalki, zwierzęta, a nawet samoloty.
We wtorki zajęcia z upcyklingu prowadziła instruktor
Hanka Kucharska (znana jako „Hanka Działa”). Dzieci miały możliwość poznania techniki wykorzystywania skrawków
materiałów, łączenia ich i tworzenia w ten sposób ciekawych
rzeczy. Podczas zajęć zostały uszyte niepowtarzalne plecaki
oraz okładki na zeszyty. Dodatkowo uczestnicy warsztatów
otrzymały pamiątkowe „Dyplomy Młodego Twórcy”.
W pozostałe dni tygodnia, w czwartki i piątki, zajęcia prowadziła Zofia Górecka – twórca ludowy. Na jej warsztatach
można było nauczyć się tworzenia kwiatów z bibuły oraz rzeźbienia w mydle.
Zajęcia zorganizowane przez Wiślańskie Centrum Kultury cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a wszyscy
uczestnicy wychodzili z nich zadowoleni. Każdy uczestnik nie
tylko mógł nabyć nowych umiejętności, ale zabierał ze sobą
niepowtarzalną pamiątkę, stworzoną własnoręcznie. Dziękujemy wszystkim za skorzystanie z naszej oferty i zapraszamy na
kolejne warsztaty.		
Marlena Fizek

echo WISŁY

13

Wiślanie zagrali i zaśpiewali dla Ewelinki
1 lutego w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wiśle odbył się niezwykły koncert pod hasłem „Wiślanie dla
Ewelinki”. Podczas charytatywnego wydarzenia grano i śpiewano
na rzecz Eweliny Pilch z Wisły, dotkniętej niezwykle rzadką chorobą – zespołem Leigha.
W rolę artystów, śpiewających kolędy, pieśni i pastorałki,
wcielili się przyjaciele rodziny Ewelinki – pracownicy Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz gminnych jednostek – Miejskiego
Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Wiślańskiego Centrum Kultury,
Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także zespół „Mała Wisła”, burmistrz Wisły Tomasz Bujok z Natalią Kędzior i Julią Nogowczyk,
Szkoła Podstawowa nr 2 z Wisły Czarne, Stowarzyszenie „Grupa
Twórców Wiślanie”, zespół „Mali Tkocze”, Wiślański Zespół Ka-

meralny, Chór Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle Centrum i grupa śpiewacza „Tkocze”. Dzięki zaangażowaniu wielu
ludzi, a także licznie zgromadzonej publiczności, udało się pomóc
rodzinie Ewelinki.
Cały koncert charytatywny wsparło liczne grono sponsorów.
Oto oni: Hotel Premium Wisła, Wyciąg Siglany, Arka Medi Spa,
Brodacki Foto Studio, Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”, Cukiernia u Janeczki, Cukiernia Wiślanka, Cukiernia na
Blejchu, Cukiernia Delicje, Sklep REMA z Istebnej, Restauracja
Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Jur–Gast, Wyciąg Pasieki,
Nadleśnictwo Wisła, Base Camp Istebna, Hotel Premium, Hotel
Gołębiewski, Firma Małgorzata, Wyciąg Skolnity, Zajazd Zieleńska Polana, Pracownicy Urzędu Miasta Wisła, Pracownicy Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół, Wiślańskie Centrum Kultury, Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, Straż Miejska, Wyciąg
Nowa Osada, Alina Giza, Galeria u Dziadka, Iwona Klimaszewska, Mirosław Wójcik, Rafał Cieślar i Aneta Nogowczyk.
(luki)

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok: Składam serdeczne podziękowania dla wszystkich osób i darczyńców, za wielkie serce i niezwykłe zaangażowanie w organizację koncertu. To niezwykłe, jak
ludzie potrafią się zmobilizować i otworzyć się na potrzebujących.
Cieszę się, że jako samorząd mogliśmy dołożyć cegiełkę do tej
szczytnej inicjatywy.

14

echo WISŁY

echo WISŁY

15

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

fot. Szymon Brodacki

„Start do Nart” Radia ZET w Wiśle

fot. Tadeusz Papierzyński

Podczas realizacji audycji „Start do Nart” Kamil Nosel odwiedził również inne ośrodki narciarskie: Nową Osadę, Cieńków i Klepki, gdzie rozmawiał z narciarzami oraz osobami zarządzającymi tymi stacjami. Tajniki jazdy na nartach zdradzał
dziennikarzowi burmistrz Wisły Tomasz Bujok, zapraszając
jednocześnie słuchaczy do odwiedzin Wisły przez cały rok.
Wszystko to na bieżąco przez trzy dni relacjonowane było na
antenie Radia ZET.
Przyjazd ekipy radiowej do Wisły możliwy był dzięki wsparciu Wiślańskiego Skipassu oraz Urzędu Miasta Wisła.
(tp)

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

Przez cały weekend, w dniach 8–10 lutego, gościliśmy w
Wiśle ekipę Radia ZET z programem „Start do Nart”.
Na stoku Skolnity powstało radiowe miasteczko, w którym
prym wiódł znany i lubiany dziennikarz Kamil Nosel. Goście,
którzy odwiedzili miasteczko mogli m.in. przetestować narty
takich marek jak Atomic czy Salomon, uzyskać rabaty na paliwo, skosztować bezpłatnie pysznych bagietek, napić się herbaty czy gorącej czekolady. Dodatkowo dla dzieci i młodzieży
prowadzone były liczne gry i zabawy z możliwością wygrania
atrakcyjnych nagród!
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Wieści z biblioteki
Biblioteka poleca
Torbjorn Fearovik, Orient Ekspress.
Świat z okien najsłynniejszego pociągu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018.
Wyruszmy w podróż z Torbjornem Fearøvikiem najsłynniejszym pociągiem świata. Osobiste doświadczenia autora przeplatają się tu z historią Orient Expressu, Jedwabnego Szlaku, a także
wielu krajów i miast, które autor odwiedza. Na kartach dziennika
podróży przeczytamy o wielu współczesnych barwnych postaciach,
pojawiają się także znane nazwiska, między innymi wybitni przedstawiciele literatury jak Dickens, Ibsen czy Zweig. Nie mogło również zabraknąć Agathy Christie – przy okazji dowiadujemy się, co
prawdopodobnie zainspirowało brytyjską królową kryminałów do
napisania „Morderstwa w Orient Expressie”. Polecamy!
Margaret Mazzantini, Morze o poranku, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2018.
Autorka znana czytelnikom z takich powieści jak „Powtórnie
narodzony”, „Zatrzymaj się”, „Nikt nie ocali się sam” i innych

wraca do tematyki wojny i jej ofiar, którym wielkie konflikty rujnują życie. Opowiada o kontrowersyjnych związkach łączących
Włochy i Libię od pierwszych dekad XX wieku aż do współczesnych morskich przepraw uchodźców. Obdarza głosem tych,
którzy są zmuszani do poświęceń, strat i rezygnacji, i nie dostają
nic w zamian. Powoli i bezlitośnie wywołuje wzruszenie i obnaża
niesprawiedliwość świata, okrucieństwo ludzi i obojętność, która
pochłonęła człowieczeństwo. Warto przeczytać!
Anna Włodarkiewicz, Wiosna Toli, Wydawnictwo Zielona
Sowa, Warszawa 2018.
Bycie czterolatkiem nie zawsze jest łatwe. Rozterki i problemy widziane oczami małej Toli pokażą rodzicom nową perspektywę widzenia świata. Dziewczynka jest z natury radosna,
jednak pierwszego dnia wiosny bardzo się zawodzi, ponieważ
zamiast słońca i świergotu ptaków dosłownie przytłaczają ją
ciężkie szare chmury, z których w dodatku zaczyna padać to
„białe paskudztwo”. Czy jest sposób, żeby odgonić zły humor?
Będziecie zaskoczeni rozwiązaniem. Piękna rodzinna opowieść opatrzona uroczymi ilustracjami, którą warto przeczytać.
Polecamy!
Oprac. MBP Wisła

Festiwal podróżniczo–muzyczny w Wiśle
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle w dniach 15–16
marca 2019 roku odbędzie się druga edycja niezwykłego polsko–czeskiego festiwalu podróżniczo–muzycznego „Czekając
na wiosnę” / „Jarní Ozveny” cestovatelský a hudební festival.
Impreza od lat odbywa się za Olzą organizowana przez Stowarzyszenie „Folk v Ostrave” i uzyskuje dofinansowanie Funduszu Wyszehradzkiego. W ubiegłym roku pomysł na spotkania
podróżników i muzyków przeniesiony został do Wisły.
W tym roku na dwudniowej imprezie spotkają się osoby realizujące swoje życiowe pasje, które zabiorą słuchaczy w skrajnie różne środowiska. Będzie okazja zejść w podziemia i wzbić
się w przestworza, zdobywać lodowe i ogniste szczyty, pływać
po nieznanych wodach w najdalszych zakątkach świata, a przy
tym nie tracić z oczu piękna Beskidów. Dwa dni festiwalu rozpoczną pokazy zdjęć z wędrówek po Europie, ale też z przestrzeni kosmicznych (Piotr Długosz, Wisła). W piątek 15 marca w głąb ziemi można będzie zajrzeć za sprawą eksploratorów
beskidzkich jaskiń ze Stowarzyszenia Ochrony Jaskiń Grupa
Malinka (Mateusz Cieślar, Wisła), a zaraz potem wzlecieć do
nieba z wielokrotnym mistrzem świata w konkurencjach szybowcowych Sebastianem Kawą (Międzybrodzie Żywieckie).
Ten dzień zakończy koncert słynnego zespołu Blaf z Jabłonkowa. W sobotę 16 marca po podróży wodnymi szlakami w Azji
i Ameryce Północnej z Petrem Donathem i Miroslavem Dudą
(Ostrawa), będzie można spojrzeć w tryskające ogniem gardła
najbardziej niebezpiecznych wulkanów świata. Słuchaczy zabierze w tę niesamowitą wędrówkę Grzegorz Gawlik (Bytom),
realizujący projekt „100 wulkanów”. Niewątpliwie najbardziej
oczekiwanym gościem festiwalu będzie pogromca lodowych
szczytów, wybitny polski himalaista Ryszard Pawłowski.
Człowiek Gór opowie o swoich przygodach na różnych kontynentach, ale z pewnością nie zabraknie zapierających dech w
piersiach zdjęć ostrych turni Patagonii i najwyższych szczytów
Himalajów. Na zakończenie drugiego dnia festiwalu wystąpi
znakomity słowacki zespół Funny Fellows.
Podczas festiwalu, który ponownie poprowadzi Josef
„Mlok” Grim, nie zabraknie muzycznych niespodzianek i
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nagród dla publiczności. Będzie można nabyć książki prelegentów, zdobyć autograf i porozmawiać z autorami. W tym
roku organizatorzy przewidzieli też przerwy na kawę i małą
przekąskę, a przede wszystkim wiele pozytywnych emocji i
porządną dawkę dobrej muzyki. Zapraszamy serdecznie!
Wstęp wolny!			
		
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Z okazji święta zakochanych, 14 lutego uczestnicy „Ferii w
bibliotece” pochylili się nad tekstami literackimi nawiązującymi
do Walentynek. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach wykonały serca z papierowej wikliny i kolorowych włóczek. W przerwie zaserwowano „zakochanym” pączki, a po poczęstunku młodzi czytelnicy integrowali się podczas konkursów i zabaw. Z kolei
19 lutego biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Dzień
Bezpiecznego Internetu”, która w tym roku realizowana była pod
hasłem „Działajmy razem”. Podczas trzeciego spotkania w ramach ferii młodzi internauci ustalili wspólnie podstawowe zasady
netykiety, zobaczyli materiał filmowy, rozwiązywali krzyżówki,
quizy i rebusy. Był też czas na analizę materiałów edukacyjnych
i zabawy ruchowe. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od

2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz
Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet, zaś głównym partnerem
wydarzenia jest Fundacja Orange.
Ostatnie spotkanie 21 lutego poświęcone było promocji książki i czytelnictwa. Podczas warsztatów kreatywności młodzi czytelnicy z wiślańskiej biblioteki wcielili się w role prelegentów.
Uczestnicy zajęć stanęli bowiem przed trudnym zadaniem wypromowania swojej ulubionej książki. Podczas ograniczonych
czasowo wystąpień ambasadorzy poszczególnych dzieł żywo
opowiadali o głównych bohaterach, fabule, stronie graficznej i
cytowali swoje ulubione fragmenty. Zadanie było bardzo trudne,
ale większości wypowiadanie się na temat ulubionej literatury
przychodziło z łatwością, toteż „forum młodych” należy uznać za
bardzo udane. Po krótkich prezentacjach, wspólnych zabawach i
poczęstunku przyszedł czas na pracę w małych grupach. Najpierw
uczestnicy wymyślali slogany reklamujące książkę i bibliotekę,
po czym nanosili je na tekstylne torby, których teraz będą używać
do pakownia wypożyczonych w bibliotece książek.

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

Podczas ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Wiśle, oprócz akcji „Czytanie na śniadanie” dla dzieci w wieku
przedszkolnym, odbywały się warsztaty dla dzieci starszych w
wieku od 7 do 13 lat. W każdy wtorek i czwartek grupa spotykała
się, aby odkrywać swoje talenty.
12 lutego świętowano Ogólnopolski Dzień Pisania Piórem.
Tego dnia dzieci wzięły udział w żywej lekcji historii, którą przeprowadzili edukatorzy z Czerpalni Papieru Kalander. Na początku goście przybliżyli dzieje piśmiennictwa, po czym uczestnicy
własnoręcznie czerpali papier, odlewali pieczęcie lakowe, barwili
kartki techniką japońską, no i oczywiście pisali gęsim piórem.
Trenowali też sztukę kaligrafii i integrowali się w czasie zabaw,
konkursów i wspólnego tańca, a na koniec ustawili do pamiątkowego zdjęcia i z dumą nieśli do domów czerpane arkusze zapisane
czarnym atramentem.

fot. MBP w Wiśle

Ferie w bibliotece

Wszystkim, którzy wzięli aktywnie udział w zajęciach serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się także trójce ósmoklasistów ze Szkoły Podstawowej nr 1: Marcie Śliwce, Aleksandrze Długosz i Markowi Bujokowi, którzy okazali bezinteresowną
pomoc w realizacji zabaw dla dzieci. Dziękujemy również naszym
darczyńcom, którzy kolejny rok z rzędu ufundowali poczęstunki
dla uczestników ferii, a wśród nich znaleźli się: Cukiernia „U Janeczki”, Cukiernia „Delicje”, Piekarnia „U Troszoka”, Hurtownia
Warzyw i Owoców Grzegorza Osińskiego, Restauracja Naleśnikarnia „Buba” i Pizzeria „U Janiego”. Na kolejne „Ferie w bibliotece” zapraszamy w przyszłym roku.
Monika Śliwka
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Czytanie na śniadanie
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle w czasie ferii zimowych po raz kolejny zorganizowała akcję „Czytanie na
śniadanie”. Podczas poranków czytelniczo–filmowych najmłodsi czytelnicy poznawali przygody bohaterów książki
Joanny Pollakówny pt. „Marceli Szpak dziwi się światu”. Po
wysłuchaniu bajki na „deser” dzieci oglądały film rysunkowy
o tym samym tytule.
W akcji „Czytanie na śniadanie” wzięły udział grupy przedszkolne, ale spotkania miały charakter otwarty i do młodych
słuchaczy i widzów dołączały dzieci spędzające ferie pod
opieką rodziców lub dziadków. Na bajki do biblioteki grupami
przychodzili mali czytelnicy z Zespołu Przedszkoli Miejskich
(przedszkole z ul. Wodnej) oraz z przedszkola Mali Odkrywcy.
Codziennie bajkę czytała inna lektorka, a dzieci nauczyły się
piosenki towarzyszącej każdemu odcinkowi filmu.
Biblioteka serdecznie dziękuje lektorkom – paniom z Wiślańskiej Akademii Aktywnych, które codziennie czytały dzie-
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Prowadząca spotkanie przedstawiła wyniki dotychczasowych dyskusji zebrane w specjalnie przygotowanej tabeli,
którą uzupełniono jeszcze o kilka uwag. Następnie omówiono
obchody założenia kościoła ewangelickiego na Piotra i Pawła
oraz odpust Na farce 15 sierpnia na Matki Boskiej Zielnej,
którego pierwszy większy opis pochodzi z 1898 roku i wyszedł spod pióra Marii Wysłouchowej. Wiele krytycznych
uwag posypało się pod adresem dożynek, które w Wiśle nie
mają uzasadniania w dawnych obrzędach. Nie opisuje ich ani
Bogumił Hoff, ani Maria Pilch. Pierwszy raz prawdopodobnie odbyły się z okazji Święta Gór, a po wojnie organizowała
je grupa regionalna. Do połowy XX wieku nie obchodzono
w Wiśle także Wszystkich Świętych. Palenie zniczy na grobach bliskich w ogóle nie istniało, o czym pisze także Jerzy
Pilch. Tym samym temat wiślańskiego roku obrzędowego został zakończony, ale grupa za jakiś czas powróci do obrzędów
związanych z cyklem życiowym i pracami gospodarskimi.
Natomiast w związku z 10. rocznicą śmierci Andrzeja Trepki następne spotkanie zostanie poświęcone pamięci pisarza,
który mieszkał w Wiśle. Wszystkich, którzy pamiętają autora
książek fantastycznonaukowych i popularnonaukowych, biblioteka prosi o przybycie 26 marca 2019 roku (jak zawsze
ostatni wtorek miesiąca) na godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy też wszystkich zainteresowanych!		
(drc)
ciom, za entuzjastyczne włączenie się do akcji. Mamy nadzieję, że ferie były udane i że za rok znów ruszy „Czytanie na
śniadanie”, które rozwija wyobraźnię i wspiera rozwój dzieci.
Do zobaczenia!
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

Pierwsze w tym roku spotkanie grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 29 stycznia.
Zebrani kontynuowali zagadnienie roku obrzędowego w Wiśle. Grupa postanowiła omówić zmiany zachodzące na przestrzeni 2. połowy XX wieku.
Pretekstem do kontynuacji tematu roku obrzędowego
w Wiśle stał się film (nagranie Jerzego Kufy), który dokumentuje śpiew wiślańskich pastuszków. Nagranie pochodzi z 1995
roku i wywołało dyskusję nad formami kultywowania zwyczaju kolędowania przez dzieci i dorosłych. Idąc dalej kalendarzem obrzędowym omawiano znane w Wiśle lub przeniesione
z innych regionów zwyczaje związane z okresem karnawału,
postu, Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych, aż po Zielone Świątki. Były zdjęcia „moiczkul” i dyskusja nad „wygrowanim” przez orkiestry dęte pod domami.
Kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się 26 lutego. Zebrani ponownie zajęli się rokiem obrzędowym w Wiśle. Tym razem
omawiano tradycje związane z okresem lata i jesieni.

fot. MBP w Wiśle

Wiślański rok obrzędowy

KONIEC Z ŁAMANIEM PRZEPISÓW?

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Łukasz Bielski

W okresie wakacyjnym ubiegłego roku informowaliśmy o permanentnym łamaniu nakazu jazdy prosto i przekraczaniu podwójnej
linii ciągłej przy centrum handlowym Metro Park. Ostatecznie problem ten został rozwiązany.
Problem z wykroczeniami stale się powtarzał odkąd powstało centrum handlowe. Kierowcy nie stosowali się do znaku nakazu jazdy
prosto (widoczny na zdjęciu archiwalnym po lewej) i jadąc od strony
centrum skręcali w lewo, przy okazji blokując płynność ruchu. Dzielnicowy z wiślańskiego Komisariatu Policji Bartłomiej Duraj reagując
na to zagrożenie postanowił działać. W związku z licznymi wykroczeniami związanymi z opisywanym problemem policjant podjął szereg
działań, które bezpośrednio zmierzały do jego rozwiązania. W końcu
się udało! Dzielnicowy prowadził w ramach swoich działań priorytetowych akcję profilaktyczną w opisywanym miejscu, kierował pisma
i uwagi w tym zakresie do zarządców drogi, interweniował też wśród
osób zarządzających terenem, na którym znajduje się centrum handlowe. Zarządca drogi wojewódzkiej nr 941 ostatecznie w miejscu skrętu
ustawił separator drogowy, który już skutecznie powstrzymuje kierowców od łamania przepisów ruchu drogowego.
– Jest to zwieńczenie planu działania priorytetowego dzielnicowego, które miałem ukończyć do lutego. Montaż separatora oznacza,
że zadanie udało się w stu procentach skutecznie zrealizować, co na
pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Cieszę
się bardzo, że sprawa ta została pomyślnie zakończona, a kierowcy
nie będą już nagminnie popełniać wykroczeń w tym miejscu – mówi
Bartłomiej Duraj z wiślańskiej Policji.
Pozostaje mieć nadzieję, że wbrew obiegowym opiniom pomysłowość i zuchwałość kierowców ma jednak granice i już nikt nie
zdecyduje się na sforsowanie separatora…		
(luki)

KRONIKA POLICYJNA
– 30 stycznia na ul. Czarne zatrzymano mieszkańca Małopolski,
który posiadał przy sobie 1 gram marihuany.
– 31 stycznia na ul. Jeleniej policjanci zatrzymali trzech mieszkańców Skoczowa, którzy ukradli felgi i opony należące do mieszkańca Wisły.
– 31 stycznia wpadł nietrzeźwy kierowca Fiata Seicento z Istebnej. Poruszał się swoim pojazdem ul. Wyzwolenia, mając w organizmie ok. 1,8 promila alkoholu.
– 15 lutego na ul. Różanej nieznany sprawca dokonał kradzieży urządzeń do pracy w lesie. Szkodę poniósł mieszkaniec naszego
miasta.
– 27 lutego Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o
kradzieży pojazdu typu quad i samochodu Volkswagen T4 z posesji przy ul. Klonowej. Podjęte przez funkcjonariuszy czynności doprowadziły do ustalenia, że złodzieje porzucili samochód na terenie
Istebnej. Quad o wartości 20 000 złotych zniknął.
We współpracy z Tomaszem Domagałą, komendantem KP Wisła
opracował Łukasz Bielski

Sport

MISTRZOSTWA ŚWIATA
SEEFELD 2019
W dniach 19 lutego – 3 marca odbyły się Mistrzostw Świata w
narciarstwie klasycznym Seefeld 2019. W rywalizacji wystartowało
dwóch zawodników z Wisły – Piotr Żyła i Paweł Słowiok.
Największe szanse medalowe wiązaliśmy ze skokami narciarskimi. Jednak pierwsze dwa konkursy na skoczni K–120 w Innsbrucku
nie przyniosły biało–czerwonym powodów do radości. W konkursie
indywidualnym, rozegranym 23 lutego, Piotr Żyła zajął 19. miejsce
(228,7 pkt. – 128,5 i 121 m). Tytuł mistrzowski wywalczył reprezentant Niemiec Markus Eisenbichler (279,4 pkt. – 131,5 i 135,5
m), srebrny medal zawisł na szyi jego kolegi z reprezentacji Karla
Geigera (267,3 pkt. – 131 i 130,5 m), a brąz niespodziewanie zdobył Szwajcar Killian Peier (266,1 pkt. – 131 i 129,5 m). Z kolei w
rozegranym 24 lutego konkursie drużynowym reprezentacja Polski
w składzie: Piotr Żyła, Stefan Hula, Dawid Kubacki i Kamil Stoch
zajęła 4. miejsce (909,1 pkt.). Zawodnik WSS Wisła za skoki na odległość 121,5 i 119,5 m uzyskał notę 227,4 pkt., co dało mu 14. lokatę
w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej. Z dużą przewagą konkurs
wygrali Niemcy (987,5 pkt.), którzy skakali w składzie: Karl Geiger,
Ricgard Freitag, Stephan Leyhe i Markus Eisenbichler. Srebro wywalczyli reprezentanci Austrii (930,9 pkt.), a brąz Japończycy (920,2
pkt.). Ostatnią szansą był konkurs indywidualny na skoczni K–99 w
Seefeld, który odbył się 1 marca. W nim złoty medal zdobył Dawid
Kubacki (218,3 pkt. – 93 i 104,5 m), srebro wywalczył Kamil Stoch
(215,5 pkt. – 91,5 i 101,5 m), a brąz Austriak Stefan Kraft (214,8
pkt. – 93,5 i 101 m). Piotr Żyła niestety zakończył na pierwszej serii
i zajął dopiero 33. miejsce (82,1 pkt. – 90,5 m). W konkursie mieszanym, rozegranym 2 marca, w którym Polska zajęła 6. lokatę a wygrali
Niemcy, Piotr Żyła nie wystąpił.
O medale MŚ w Seefeld walczył również Paweł Słowiok. 22 lutego w pierwszej indywidualnej konkurencji w kombinacji norweskiej
– Gundersenie (1 skok – skocznia K–120 / bieg – 10 km) dwuboista
z Wisły zajął 30. pozycję, tracąc około trzy i pół minuty do Niemca
Erica Frenzela, który zdobył tytuł mistrzowski. Z kolei 24 lutego w
sprincie drużynowym (2 x 1 skok – skocznia K–120 / bieg – 2 x
7,5 km) Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak zajęli 8. miejsce. Reprezentanci Polski do zwycięskiego duetu z Niemiec – Erica Frenzela i
Fabiana Riessle, stracili dwie i pół minuty. Kolejna konkurencja w
kombinacji norweskiej – Gundersen (1 skok – skocznia K–99 / bieg
– 10 km) odbyła się 28 lutego. Drugie indywidualne zawody wygrał
reprezentant Norwegii Jarl Magnus Riiber a Paweł Słowiok był 29.
(+2.37,8). Z kolei 2 marca Adam Cieślar, Paweł Twardosz, Szczepan
Kupczak i Paweł Słowiok zajęli 8. miejsce w zawodach drużynowych
(4 x 1 skok – skocznia K–99 / bieg – 4 x 5 km), ostatniej konkurencji
zmagań kombinatorów norweskich na Mistrzostwach Świata Seefeld
2019. Do zwycięskiego zespołu Norwegii reprezentanci Polski stracili 2 minuty i 54 sekundy.				
(luki)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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XV Zimowa Olimpiada Dzieci
i Młodzieży Ewangelickiej 2019
W dniach 8–10 lutego w Wiśle i Istebnej odbyła się XV Zimowa
Olimpiada Dzieci i Młodzieży Ewangelickiej 2019.
Zawody zdominowali reprezentanci parafii ewangelicko–augsburskiej w Wiśle Centrum, którzy triumfowali zarówno w klasyfikacji
punktowej, jak i medalowej (dziewięć złotych, pięć srebrnych i pięć brązowych).
W poszczególnych konkurencjach i kategoriach triumfowali:
– biegi narciarskie: kategoria I dziewcząt – Lidia Pilch, kategoria II
dziewcząt – Laura Wantulok, kategoria III kobiet – Kamila Wantulok,
kategoria I chłopców – Stanisław Boś, kategoria II chłopców – Gabriel
Boś, kategoria III mężczyzn – Mateusz Wantulok, kategoria IV mężczyzn – Arkadiusz Wantulok, kategoria V mężczyzn – Jan Szturc;
– narciarstwo alpejskie: kategoria I dziewcząt – Anna Bujok, kategoria II dziewcząt – Karolina Pilch, kategoria III dziewcząt – Blanka Wapienik, kategoria IV dziewcząt – Kamila Wojciech, kategoria V dziewcząt – Wiktoria Martynek, kategoria VI dziewcząt – Aleksandra Cieślar,
kategoria VII kobiet – Paulina Kukuczka, kategoria VIII kobiet – Ewa
Heczko, kategoria IX kobiet – Magdalena Cieślar, kategoria I chłopców
– Karol Cieślar, kategoria II chłopców – Mateusz Grygier, kategoria III
chłopców – Krzysztof Martynek, kategoria IV chłopców – Bartosz Pilch,
kategoria V chłopców – Mateusz Dawid, kategoria VI chłopców – Grzegorz Hussar, kategoria VII mężczyzn – Marek Heczko, kategoria VIII
mężczyzn – Marcin Czyż, kategoria IX mężczyzn – Leszek Pilch, kategoria X mężczyzn – Tadeusz Farny;
– snowboard: kategoria kobiet – Nikola Nogowczyk, kategoria I
chłopców – Maciej Zawada, kategoria II mężczyzn – Tomasz Kustra,
(luki)
kategoria III mężczyzn – Dariusz Kędzior.		
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Uniwersytet Warszawski wśród mężczyzn oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wśród kobiet zwyciężyły w Akademickich Mistrzostwach Polski w snowboardzie, które odbyły się w
dniach 1-2 marca w Wiśle.
Reprezentacja Uniwersytetu Warszawskiego w klasyfikacji generalnej mężczyzn wyprzedziła na podium Politechnikę Poznańską oraz
Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, natomiast wśród kobiet
AWF Kraków okazał się lepszy od Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie oraz Politechniki Gdańskiej. Z dwoma indywidualnymi medalami do domu wrócił Aleksander Kosacki z Uniwersytetu

fot. materiały prasowe

W lutym najlepsi skoczkowie świata rywalizowali o kolejne pucharowe punkty, a także o medale Mistrzostw Świata.
W dniach 1–3 lutego odbyły się pierwsze w tym sezonie konkursy lotów narciarskich. W niemieckim Oberstdorfie w biało–czerwonych barwach wystartowało dwóch zawodników Wiślańskiego Stowarzyszenia
Sportowego. W pierwszym konkursie Piotr Żyła zajął 4. miejsce (421,8
pkt. – 236 i 207,5 m), a wygrał Słoweniec Timi Zajc (430,1 pkt. – 220 i
233,5 m). W drugim wiślanin powtórzył swój wyczyn (417,2 pkt. – 218,5
i 221 m), ale tym razem triumfował Ryoyu Kobayashi (427,0 pkt. – 224
i 234 m). Również 4. lokata przypadła Piotrowi (400,4 pkt. – 217 i 220,5
m) w trzecim konkursie. Tym razem wygrał Kamil Stoch (413,2 pkt. –
214,5 i 227,5 m). Drugi zawodnik WSS Wisła Paweł Wąsek trzykrotnie
nie przebrnął kwalifikacji, ale pierwsze w życiu próby na skoczni „mamuciej” z pewnością zaprocentują.
Z Niemiec skoczkowie przenieśli się do fińskiego Lahti, gdzie w
dniach 9–10 lutego rozegrano kolejną odsłonę batalii o Puchar Świata.
W pierwszym konkursie – drużynowym, reprezentacja Polski w składzie:
Jakub Wolny, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęła 4. miejsce
(925,7 pkt.). Wygrali Austriacy (953,6 pkt.), skaczący w zestawieniu:
Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer, Michael Hayboeck i Stefan
Kraft. Z kolei w konkursie indywidualnym Piotr Żyła zajął 10. miejsce
(243,5 pkt. – 121 i 120 m). a jego klubowy kolega Paweł Wąsek ukończył
rywalizację na 42. pozycji (82,3 pkt. 103 m). Wygrał Kamil Stoch (280,9
pkt. – 132,5 i 129 m).
Kolejnym i ostatnim w minionym miesiącu przystankiem w karuzeli
Pucharu Świata było niemieckie Willingen. 15 lutego reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch
wygrała drużynowy konkurs skoków narciarskich, gromadząc 979,4 pkt.
Drudzy Niemcy stracili do biało–czerwonych aż 79,2 pkt!!! W rywalizacji indywidualnej też było pięknie. W pierwszym konkursie, który rozegrano 16 lutego, Piotr Żyła zajął 4. miejsce (297,9 pkt. – 142 i 141,5 m),
a wygrał Niemiec Karl Geiger (311,1 pkt. – 142 i 150,5 m). Natomiast 17
lutego skoczek WSS Wisła zajął 3. miejsce (250,0 pkt. – 142 i 137,5 m).
W zawodach zwyciężył Japończyk Ryoyu Kobayashi (274,4 pkt. – 146 i
144 m), który zarazem triumfował w klasyfikacji Willingen Five. 2. miejsce w tym cyklu, do którego wliczano punkty uzyskane w kwalifikacjach
oraz weekendowych konkursach PŚ, przypadło Piotrowi Żyle.
Na koniec lutego, przed marcowymi zawodami w Norwegii i Słowenii, liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata jest Ryoyu Kobayashi
– 1620 pkt. Piotr Żyła zajmuje 4. lokatę z dorobkiem 963 pkt.
(luki)

Akademickie Mistrzostwa Polski
w Snowboardzie

Warszawskiego, który wygrał rywalizację w banked slalomie, a w
slalomie gigancie zajął 3. miejsce. W tej pierwszej konkurencji Kosacki wyprzedził Kacpra Matuszyka z Politechniki Warszawskiej i
Kacpra Mygę z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, natomiast w slalomie gigancie najlepszy był Łukasz Kaczor z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie przed Witoldem Królem, reprezentującym Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Ciekawie było też w
rywalizacji pań. W slalomie gigancie podium opanowały studentki
krakowskich uczelni – wygrała Oliwia Pawlikowska z AWF przed
swoją koleżanką Pauliną Majerczyk i Pauliną Pawlikowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Złoty medal dla Krakowa wywalczyła też
w banked slalomie Agnieszka Troszok z Akademii Górniczo-Hutniczej, a za nią uplasowały się Katarzyna Szymańska z Politechniki
Poznańskiej i kolejna krakowianka, Marzena Zając z AWF.
W zawodach wystartowało blisko 300 studentów z 48 uczelni
wyższych z całej Polski. Organizatorem zawodów był AZS Uniwersytetu Śląskiego. Partnerami Strategicznym Mistrzostw byli Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego oraz Grupa LOTOS SA, a zawody odbyły się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka i burmistrza Wisły Tomasza Bujoka. Ceremonia wręczenia
pucharów odbyła się w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny 2 marca
wieczorem, po zakończeniu zmagań na stoku.
(mat. prasowe)

fot. Katarzyna Kubaszewska

PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH

Puchar Ferii
23 lutego na skoczniach w Wiśle Centrum najmlodsi następcy
Adama Małysza rywalizowali w Pucharze Ferii. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Dorota Kawulok (WSS Wisła), Filip Staszewski (LKS Olimpia Goleszów), Kewin Kubień (WSS Wisła) oraz Adam Pilch (WSS Wisła).

Wyniki:
Dziewczęta (rocznik 2008 i młodsze) – skocznia K–10
1 Dorota Kawulok

WSS Wisła

209,5 pkt.

8,5 i 8,5 m

2 Nikola Kiersnowska

WSS Wisła

190,5 pkt.

8,0 i 6,5 m

3 Wikoria Dachowska

WSS Wisła

138,5 pkt.

4,5 i 4,5 m

3 Maciej Kubica

LKS Klimczok Bystra 216,0 pkt. 8,0 i 10,0 m

4 Michał Cieślar

WSS Wisła

207,5 pkt. 9,0 i 7,0 m

5 Bartosz Sanisławski LKS Klimczok Bystra 207,0 pkt. 8,0 i 8,5 m
6 Jan Mojżesz

LKS Klimczok Bystra 197,5 pkt. 8,0 i 7,5 m

Chłopcy (rocznik 2011 i młodsi) – skocznia K–10
1 Adam Pilch

WSS Wisła

241,5 pkt.

10,0 i 10,0 m

2 Jakub Nawrocki

WSS Wisła

222,5 pkt.

9,5 i 9,0 m

3 Wiktor Sosna

LKS Olimpia Goleszów 220,5 pkt.

8,5 i 10,0 m

4 Bartosz Górny

LZS SS–R Sokół
Szczyrk

218,5 pkt.

10,0 i 8,0 m

5 Paweł Pierzchała

WSS Wisła

204,0 pkt.

8,5 i 7,5 m

199,5 pkt.

7,5 i 8,5 m

6 Karol Kwiatkowski LKS Klimczok Bystra

Chłopcy (rocznik 2007–2008) – skocznia K–20
1 Filip Staszewski

LKS Olimpia Goleszów

258,9 pkt. 21,0 i 20,0 m

2 Mateusz Majewski

WSS Wisła

241,4 pkt. 20,0 i 18,5 m

3 Tomasz Samiec

WSS Wisła

224,7 pkt. 17,5 i 17,5 m

4 Oliwier Szturc

WSS Wisła

218,5 pkt 17,0 i 17,0 m

5 Wiktor Brudny

LKS Olimpia Goleszów 215,6 pkt. 17,0 i 17,5 m

6 Wojciech Sikora
PK Mateusz Bury

WSS Wisła

198,0 pkt. 16,0 i 15,5 m

WSS Wisła

191,7 pkt. 16,0 i 14,0 m

7 Jan Mechelewski

WSS Wisła

167,6 pkt. 13,5 i 13,5 m

8 Piotr Paszkiewicz

WSS Wisła

164,0 pkt. 13,0 i 13,5 m

9 Artur Misiura

WSS Wisła

145,5 pkt. 12,0 i 12,0 m

(luki)

1 Kevin Kubień

WSS Wisła

257,5 pkt. 11,0 i 11,5 m

2 Adam Łupieżowiec

WSS Wisła

216,5 pkt. 7,5 i 10,0 m

LUTY POD KOSZAMI
W lutym ostatnie boje o ligowe punkty stoczyły koszykarki
drugoligowego ISWJ Wisła. Oto wyniki, jakie osiągały wiślanki:
ISWJ Wisła – Wisła II Kraków 84:85 (24:11, 13:18, 18:14,
7:19, 12:12, 10:11)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (41), Justyna Pilch
(19), Gabriela Kosek (11), Justyna Brańka (7), Stefania Seniow
(3), Nikola Pałasz (3), Laura Kotrys, Katarzyna Cieślar, Agata Tomala, Karolina Matuszny.
UKS ŻAK Nowy Sącz – ISWJ Wisła 81:69 (31:21, 21:12,
15:26, 14:10)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (32), Justyna Brańka
(14), Justyna Pilch (7), Gabriela Kosek (6), Katarzyna Cieślar (4),
Laura Kotrys (3), Stefania Seniow (2), Karolina Matuszny (1).
Wisła II Kraków – ISWJ Wisła 72:61 (18:9, 15:24, 18:18,
21:10)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (26), Justyna Pilch
(13), Justyna Brańka (9), Stefania Seniow (9), Gabriela Kosek (4),
Karolina Matuszny, Katarzyna Cieślar, Laura Kotrys.
Mecze w lutym rozgrywały także młodzieżowe drużyny ISWJ
Wisła. Oto ich wyniki:
– U10: MRKS Rybnik 1:29, Żorska Akademia Koszykówki
6:44;

fot. WSS Wisła

Chłopcy (rocznik 2009–2010) – skocznia K–10

– U12 (ISWJ I): UKS SP 27 Katowice 20:0, ISWJ II Wisła
21:33, Orzeł Jaworzno 23:26;
– U12 (ISWJ II): UKS SP 27 Katowice 20:0, ISWJ Wisła
33:21, Orzeł Jaworzno 19:25;
– U13: MKS MOS Katowice 89:50
– U16: UKS MOSM Bytom 74:62, KSK Stal Brzeg
25:59.
W dniach 25–27 stycznia młode koszykarki ISWJ Wisła
wzięły udział w 10. Międzynarodowym Festiwalu Koszykówki
Dziewcząt Bochnia CUP 2019. Pojechały tam dwie nasze drużyny
U–14 i U–12. Każda z nich rozegrała pięć meczów z zespołami z
Polski, Czech i Słowacji.
Oto klasyfikacja końcowa: Kategoria U–14 (rocznik
2005) – 1. UKS Trójka Żyrardów, 2. ŠD Felix Zasavje (Słowacja), 3. Young Angels Košice (Słowacja), 4. ŻKK Olimpia
Wodzisław Śląski, 5. Wisła Can–Pack Kraków, 6. MOSiR
Bochnia, 7. KSW Spartakus Jelenia Góra, 8. ISWJ Wisła
(najlepsza zawodniczka – Marta Grabska), 9. ŠŠK Basket Stará
Ľubovňa (Słowacja), 10. Basket Ostrava (Czechy); Kategoria
U–12 (rocznik 2007) – 1. MOSiR I Bochnia, 2. ŠŠK Basket
Stará Ľubovňa (Słowacja), 3. Arka Gdynia, 4. KSW Spartakus
Jelenia Góra, 5. UKS Żak Nowy Sącz, 6. Young Angels Košice
(Słowacja), 7. ISWJ Wisła (najlepsza zawodniczka – Noemi
Grabiec), 8. MOSiR II Bochnia.
(luki)
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Słowak Matúš Daňko wygrał zawody skitourowe Vertical – Kasprowy Wierch, które odbyły się 27 stycznia. Jako czwarty trasę z
Kuźnicy na Kasprowy Wierch pokonał Piotr Andrzejewski. Dzień
wcześniej, 26 stycznia, nasz zawodnik z Wisły został zwycięzcą
VI Skiturowego Memoriału im. Edwarda Hudziaka, który odbył
się w okolicach Schroniska PTTK „Markowe Szczawiny”.
1 lutego odbyły się Mistrzostwa Wisły w mini piłce siatkowej
szkół podstawowych w ramach Igrzysk Dzieci. Zarówno w rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców triumfowały reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum. Oto klasyfikacja końcowa
mistrzostw: dziewczęta – 1. SP–1 Wisła Centrum, 2. SP–2 Wisła
Czarne, 3. ZSP–1 Wisła Głębce, 4. SP–5 Wisła Jawornik; chłopcy
– 1. SP–1 Wisła Centrum, 2. SP–5 Wisła Jawornik, 3. SP–2 Wisła
Czarne, 4. ZSP–1 Wisła Głębce. Skład zwycięskich zespołów SP–1
Wisła Centrum: Karolina Kiraga, Elżbieta Podżorska, Agata Martynek, Sandra Hracka, Oliwia Bujok, Anna Mikler, Oliwia Fuchs,
Anna Mojeścik, Karolina Bujok (dziewczyny); Oskar Florczak,
Marcin Szarzec, Bartosz Cieślar, Wojciech Sikora, Jan Pawlak, Jacek Gajdzica, Jakub Świercz, Marek Juroszek (chłopcy).
2 lutego na stoku Stożka w Wiśle odbyły się XXII Mistrzostwa
Polski Księży i Kleryków w narciarstwie alpejskim o Puchar
im. św. Jana Pawła II. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: kleryk Marcin Głąbek, ks. Dawid Gawenda,
ks. Łukasz Skiba, ks. Damian Copek, o. Dobrosław Mężyk oraz
ks. Krzysztof Sontag. Najlepszy czas zawodów „wykręcił” o. Dobrosław Mężyk z franciszkańskiego domu zakonnego w Górkach
Wielkich, za co otrzymał główne trofeum imprezy. W pozostałych
grupach najlepsi okazali się: Dariusz Kępiński (szafarze i katecheci)
oraz ks. Damian Copek i ks. Łukasz Skiba (kategoria rodzinna).
Paweł Słowiok zajął 30. miejsce w zawodach Pucharu Świata w
kombinacji norweskiej, które odbyły się 2 lutego w niemieckim
Klingenthal. To pierwsza zdobycz punktowa dwuboisty z Wisły w PŚ od 1 grudnia. Konkurencję (1 skok – skocznia HS–140
(K–125) / bieg na 10 km) wygrał Jarl Magnus Riiber z Norwegii.
Dzień później, 3 lutego, Paweł Słowiok był 23. i znów dopisał
pucharowe oczka do swojego dorobku. Ponownie zwyciężył lider
klasyfikacji PŚ, Norweg Jarl Magnus Riiber.
5 lutego reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle triumfowała w finale powiatowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik
2003–2005) w koszykówce dziewcząt, który został rozegrany w
Cieszynie. 2. miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr
2 w Cieszynie, a 3. zespół ze Szkoły Podstawowej w Górkach
Wielkich.
6 lutego odbyły się siatkarskie Mistrzostwa Wisły w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej (rocznik 2003–2005). Zarówno w
rywalizacji dziewcząt, jak i chłopców triumfowały zespoły ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Centrum. Oto wyniki zmagań
dziewcząt: ZSP–1 Głębce – ZSP–2 Malinka 2:0, SP–1 Centrum
– ZSP–2 Malinka 2:0, SP–1 Centrum – ZSP–1 Głębce 2:0. Skład
SP–1 Centrum: Weronika Gredka, Marta Szarzec, Anna Jońca,
Magdalena Pilch, Oliwia Paluch, Rebecca Pinzi, Julia Podżorska,
Alicja Węgrzyn–Welc, Marcelina Stebel, Karina Stasiak, Aleksandra Gluza, Tina Galione. Z kolei rezultaty rywalizacji chłopców prezentują się następująco: półfinały – SP–1 Centrum – SP–5
Jawornik 2:0, ZSP–1 Głębce – ZSP–2 Malinka 2:1, o 3. miejsce
– SP–5 Jawornik – ZSP–2 Malinka 2:1, finał – SP–1 Centrum –
ZSP–1 Głębce 2:0. Skład SP–1 Centrum: Gabriel Boś, Maciej
Szlachta, Dawid Cieślar, Adam Cieślar, Dominik Czyż, Dawid
Kozok, Dawid Cieślar, Maciej Glajcar, Natan Lazar, Oliwier Dychus, Bartłomiej Gocyla, Tomasz Konieczny, Mateusz Praski, Patryk Szturc.
8 lutego w Zakopanem rozegrano konkurs skoków narciarskich
w ramach zawodów Narodowego Programu Rozwoju Skoków
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Narciarskich i Kombinacji Norweskiej LOTOS Cup „Szukamy
Następców Mistrza”. Z grona zawodników WSS Wisła najlepiej
zaprezentował się Witold Szozda, który triumfował w kategorii
Junior D. Obok niego na podium stanęli także: Arkadiusz Jojko
– 2. w kategorii Junior B, Miłosz Krzempek (WSS Wisła) – 3. w
kategorii Junior C oraz Mikołaj Wantulok – 3. w kategorii Junior
E. W kolejnym dniu, 9 lutego, nasi zawodnicy dwukrotnie stawali
na podium. Arkadiusz Jojko i Mikołaj Wantulok uplasowali się
na 3. pozycjach odpowiednio w kategorii Junior B i Junior E. Z
kolei w dniach 9–10 lutego w Zakopanem odbyły się zmagania
dwuboistów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Skoków
Narciarskich i Kombinacji Norweskiej LOTOS Cup „Szukamy
Następców Mistrza”. Z grona reprezentantów WSS Wisła zdecydowanie najlepiej zaprezentował się Miłosz Krzempek, który
triumfował w rywalizacji młodzików (Junior C).
9 lutego w Nowym Targu odbył się X Jubileuszowy Bieg Podhalański im. Jana Pawła II. W rywalizacji na dystansie 15 km
techniką klasyczną (Mistrzostwa Polski Amatorów) 156. miejsce
wywalczył Jakub Cieślar z Wisły (34. w kategorii M–50).
Słaby występ zanotowali 9 lutego nasi dwuboiści w sprincie drużynowym (2 x 1 skok – skocznia HS–130 (K–116) / bieg – 2 x 7,5
km) – pierwszej konkurencji zawodów Pucharu Świata w kombinacji norweskiej w fińskim Lahti. Adam Cieślar i Szczepan Kupczak zajęli 12. miejsce, natomiast Paweł Słowiok i Paweł Twardosz zostali sklasyfikowani na 15. pozycji. Wygrali Finowie Ilkka
Herola i Eero Hirvonen. W zmaganiach indywidualnych (1 skok
– skocznia HS–130 (K–116) / bieg na 10 km), które rozegrano 10
lutego, Paweł Słowiok z Wisły zajął 29. miejsce (+3.15,1), a jego
kolega z reprezentacji Adam Cieślar był 36. (+4.02,6). Triumfował Joergen Graabak z Norwegii.
W dniach 9–10 lutego w amerykańskim Iron Mountain rozegrano
trzy konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich.
W pierwszych zawodach Aleksander Zniszczoł zajął 11. miejsce,
a wygrał Niemiec Pius Paschke. W drugich reprezentant WSS Wisła został sklasyfikowany na 5. pozycji a wygrał Thomas Aasen
Markeng z Norwegii. Z kolei w trzecim konkursie nasz skoczek
zajął 8. miejsce a zwyciężył reprezentant Norwegii Marius Lindvik.
W dniach 9–10 lutego w niemieckim Rastbuechl odbyły się konkursy FIS Cup w skokach narciarskich. W pierwszym z trójki
zawodników WSS Wisła najlepiej zaprezentował się Kacper Juroszek, który zajął 17. miejsce. Tomasz Pilch był 27. a Bartosz
Czyż 59. W drugim Kacper Juroszek zajął 11., Tomasz Pilch 16.,
a Bartosz Czyż został sklasyfikowany na odległej 67. pozycji. Oba
konkursy wygrał Niemiec Andreas Wank.
Michał Soska zajął 113. miejsce (31. w kategorii M–30) w 18. Potwornym Biegu Zimowym, który rozegrano 10 lutego w Rybniku.
W dniach 15–16 lutego w niemieckim Oberstdorfie odbyły się
dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich.
W pierwszym Paweł Wąsek zajął 8. miejsce, a Aleksander Zniszczoł został sklasyfikowany na 19. pozycji. W drugim Aleksander
Zniszczoł zajął 5., a Paweł Wąsek 14. miejsce. Oba konkursy wygrał Clemens Aigner z Austrii.
W dniach 15–17 lutego w Warszawie odbyła się czwarta edycja
Turnieju Kobiet w Kendo „Tomoe Cup”. Podobnie jak przed rokiem w kategorii początkujących triumfowała Lena Pustówka z
Wiślańskiej Sekcji Kendo Geyroku. Warto dodać, że instruktorka
wiślańskiego klubu Aleksandra Polok, rywalizująca w turnieju seniorek, otrzymała nagrodę kantosho, przyznawaną za ducha walki.
W miniony weekend (16–17 lutego) w Ustroniu odbył się XXV
Jubileuszowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustronia. W rywalizacji dzieci i młodzieży znakomicie zaprezentowali
się wiślanie. Wśród dziewcząt niezrzeszonych triumfowała Ewelina Pilch (ZSP1 Wisła Głębce), 2. była Julia Nogowczyk (ZSP1
Wisła Głębce), a 3. Natalia Skiba (ZSP1 Wisła Głębce). Wśród
chłopców ze szkół podstawowych wygrał Michał Pilch (SP1
Wisła Centrum), 2. był Łukasz Cieślar (SP1 Wisła Centrum),
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Uczniowie biegali na Kubalonce

•

•

dra Raszka, Małgorzata Szalbot i Paulina Cieślar, natomiast grupę
starszych chłopców (rocznik 2003–2005): Gabriel Boś, Tomasz Wąsowicz i Łukasz Cieślar. Uczniowie wywalczyli awans do kolejnego
etapu. Gratulujemy! Ponadto w Igrzyskach Dzieci (rocznik 2006 i
młodsi) wśród dziewcząt 2., a wśród chłopców 3. lokatę wywalczyły
drużyny z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 z Wisły Głębiec.
Magdalena Kamieńska–Sadlok

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

29 stycznia na trasach biegowych PZN Kubalonka odbyły się Licealiada, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Igrzyska Dzieci w biegach
narciarskich. Brali w nich udział uczniowie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych powiatu cieszyńskiego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Wisły zajęli 2. miejsce w
trzech kategoriach wiekowych. Grupę młodszych chłopców (rocznik
2006 i młodsi) reprezentowali: Stanisław Boś, Szymon Szturc i Jakub
Szarzec, grupę starszych dziewcząt (rocznik 2003–2005): Aleksan-

•

Aignerem. Nieźle spisał się także drugi ze skoczków wiślańskiego klubu Aleksander Zniszczoł, który zakończył rywalizację na
9. pozycji. Z kolei 24 lutego w drugich zawodach w Brotterode
triumfował reprezentant Norwegii Marius Lindvik. Na 13. pozycji został sklasyfikowany Aleksander Zniszczoł, natomiast Paweł
Wąsek był 15.
Niemiec Andreas Wank wygrał ostatnie w tym sezonie konkursy
FIS Cup w skokach narciarskich, które rozegrano w dniach 23–24
lutego w austriackim Villach. Tomasz Pilch zakończył zmagania
na 13. i 20. pozycji, natomiast drugi z zawodników WSS Wisła
Kacper Juroszek zajmował 24. i 7. miejsce.
23 lutego na Polanie Jakuszyckiej rozegrano bieg narciarski “Rodzinna Jedenastka”, stanowiący preludium do 43. Biegu Piastów.
Najmłodszym uczestnikiem zmagań był niespełna roczny Adam
Kędzior z Wisły, który dystans 11 kilometrów techniką klasyczną
przebiegł na nosidełku, przypiętym do taty Romana. Miał jednak
swojego chipa i został sklasyfikowany jak pozostałych blisko pięciuset uczestników. Niezwykły duet z Wisły zajął miejsca numer
326 i 327. W biegu startowała także Katarzyna Górecka z Wisły,
która ukończyła bieg na 323. pozycji.
Ponad dwustu pięćdziesięciu miłośników biegówek stanęło na
starcie 44. Międzynarodowego Biegu o Istebniański Bruclik, który odbył się 24 lutego na trasach biegowych PZN Kubalonka. W
kategorii dziewcząt z klas V–VI (rocznik 2006–2007) triumfowały zawodniczki WSS Wisła – Laura Wantulok była 1. a Kamila
Haratyk 2. Ich klubowa koleżanka Julia Małyjurek uplasowała
się w tej samej kategorii wiekowej na 12. pozycji. Z kolei w klasyfikacji dziewcząt z rocznika 2003–2005 na 2. stopniu podium
stanęła Aleksandra Raszka z WSS Wisła. Zawodnicy WSS Wisła
rywalizowali także w kategoriach męskich. W rywalizacji chłopców z klas II i młodszych (rocznik 2010 i młodsi) 12. był Xavier
Wantulok a takie samo miejsce w kategorii chłopców z klas III–
IV (rocznik 2008–2009) wywalczył Szymon Pilch. Wśród chłopców z klas V–VI (rocznik 2006–2007) 13. był Samuel Szczotka
a 16. Stanisław Boś, natomiast w rywalizacji chłopców z rocznika 2003–2005 5. miejsce wywalczył Gabriel Boś, 9. był Damian
Pilch a 12. Piotr Palka. W kategoriach dorosłych również nie zabrakło wiślan – 12. miejsce w grupie mężczyzn w wieku 40–49
lat zajął Piotr Pilch, natomiast w zmaganiach mężczyzn w wieku
60–69 lat 5. był Jan Szturc a 22. Henryk Procner.
(luki)

fot. Szkoła Podstawowa nr 1
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a 3. Kamil Rucki (SP1 Wisła Centrum). Tuż za podium znalazł się
Tomasz Dołęgowski (SP1 Wisła Centrum). Z kolei w zmaganiach
klas VII, VIII i gimnazjalnych 2. miejsce wywalczył Przemysław
Polok (SP2 Wisła Czarne), a tuż za podium uplasował się Joel
Kojma (ZSP1 Wisła Głębce).
Nieźle zaprezentowali się nasi zawodnicy w zawodach dzieci i
młodzieży w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej z cyklu „BGK Ski Platinum Cup”, które odbyły się 16 lutego w Chochołowie z okazji 173. rocznicy Powstania Chochołowskiego. W
konkursie skoków narciarskich w gronie zwycięzców znaleźli się
Mikołaj Wantulok (Junior E) i Adam Pilch (Junior F), natomiast
na najniższym stopniu podium tej młodszej kategorii stanął Kevin
Kubień (wszyscy WSS Wisła). Z kolei w zmaganiach dwuboistów
2. w swojej grupie wiekowej był Adam Pilch, a na 3. pozycji w
swoich kategoriach zostali sklasyfikowani Mikołaj Wantulok i
Kacper Wantulok.
16 lutego w okolicach Schroniska na Hali Miziowej w Korbielowie odbył się XX Puchar Pilska w narciarstwie wysokogórskim.
W zawodach, które zarazem miały rangę Mistrzostw Polski Teamów 8. miejsce zajęła para Piotr Andrzejewski (Wisła) / Mariusz
Wargocki (Zakopane), z kolei na 30. miejscu uplasował się duet
Szymon Mołek (Cieszyn) / Mateusz Kukuczka (Wisła).
17 lutego w Kościelisku odbył się Walentynkowy Bieg Narciarski
Parami. W zawodach wzięło udział trzydzieści dziewięć par, które
zmierzyły się na trzykilometrowej trasie. Od wyniku uzyskanego
w zawodach odliczano bonus w postaci sekundy za jeden rok życia. W ten sposób jeden z najstarszych duetów na starcie rywalizacji, czyli Maria i Andrzej Bujokowie z Wisły, chociaż uzyskali 9.
czas biegu to w klasyfikacji generalnej zostali sklasyfikowani na
7. pozycji.
W dniach 22–24 lutego na terenie Ośrodka Narciarskiego „Harenda” w Zakopanem rozegrano finałowe zawody Akademickiego
Pucharu Polski w narciarstwie alpejskim AZS Winter Cup. Adam
Chrapek z Wisły zajął w slalomie 3. lokatę, wygrał slalom równoległy, natomiast w slalomie gigancie był 7. W klasyfikacji końcowej slalomu wiślanin okazał się mistrzem całego cyklu, natomiast
w slalomie gigancie zajął 3. pozycję.
23 lutego Paweł Wąsek z WSS Wisła po raz pierwszy w karierze
stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego w skokach
narciarskich. W konkursie w niemieckim Brotterode zajął 2. miejsce, przegrywając jedynie z reprezentantem Austrii Clemensem
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Biegacze WSS Wisła z sukcesami!

fot. Iwona Boś
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Z kolei w dniach 2–3 lutego w Zakopanem odbyły się kolejne w
tym sezonie zawody z cyklu FIS Slavic Cup oraz Narodowy Program
Rozwoju Biegów Narciarskich Puchar Grupy Azoty 2019. W pierwszym dniu rywalizacja toczyła się stylem klasycznym. Ze względu
na bardzo trudne warunki pogodowe (wiatr i deszcz) dystans został
skrócony do 2,5 km dla Juniorów C i D. W grupie juniorek D na 2. i
3. stopniu podium stanęły reprezentantki WSS Wisła Laura Wantulok i Kamila Haratyk. W tej samej kategorii wiekowej 22. była Olga
Cieślar. Z kolei wśród juniorek C 10. miejsce wywalczyła Aleksandra
Raszka, a 47. była Paulina Cieślar. Również chłopcy z WSS–u dawali
z siebie wszystko, zajmując niezłe miejsca. Wśród juniorów D Dawid
Pilch był 10., Piotr Palka 11., Piotr Szturc 27. a Stanisław Boś 33. W
grupie Juniorów C 9. lokatę zajął Gabriel Boś, 15. Łukasz Cieślar, a
23. Tomasz Wąsowicz.

fot. Z archiwum rodzinnego Laury Wantulok

W dniach 26 i 27 stycznia reprezentanci WSS Wisła wzięli udział
w Mistrzostwach Polski Młodzików PZN – XIV Pucharze Roztocza, który był rozgrywany w Tomaszowie Lubelskim. W ramach
mistrzostw rozegrano także drugie zawody w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Pucharu Grupy Azoty”.
W pierwszym dniu zawodów (26 stycznia) rywalizacja odbywała
się stylem dowolnym. Największy sukces odniosła Laura Wantulok
(na zdjęciu z Justyną Kowalczyk), która zdobyła złoty krążek w kategorii Juniorka D w biegu na dystansie 3 km. Medal srebrny zawisł
z kolei na szyi Kamili Haratyk, która była 2. w kategorii Juniorka E,
również w biegu na dystansie 3 km. Pozostali zawodnicy WSS Wisła
też pokazali się z niezłej strony. Oto ich wyniki: Junior C (5 km) – 9.
Gabriel Boś, 35. Łukasz Cieślar, 41. Tomasz Wąsowicz; Juniorka C
(5 km) – 20. Aleksandra Raszka, 42. Paulina Cieślar; Junior D (3
km) – 9. Dawid Pilch, 10. Piotr Palka; Junior E (3 km) – 6. Stanisław
Boś; Juniorka E (3 km) – 6. Olga Cieślar. Zawodnicy i zawodniczki
rywalizujący w kategoriach Junior B, C i D walczyli także o punkty
Pucharu Grupy Aozty. Tutaj również Laura Wantulok może pochwalić się wywalczeniem 1. miejsca w kategorii Juniorka D. Pozostali
wiślańscy biegacze w tej klasyfikacji zajmowali następujące lokaty:
Juniorka C – 20. Aleksandra Raszka, 42. Paulina Cieślar; Junior C –
9. Gabriel Boś, 35. Łukasz Cieślar, 42. Tomasz Wąsowicz; Juniorka
D – 9. Kamila Haratyk, 26. Olga Cieślar; Junior D – 9. Dawid Pilch,
10. Piotr Palka, 42. Stanisław Boś.
Drugiego dnia (27 stycznia) rywalizowano stylem klasycznym.
Kolejny raz nasze młode zawodniczki zdobywały medale MP Młodzików. Laura Wantulok po raz drugi cieszyła się ze złota w kategorii
Juniorka D w biegu na dystansie 2,5 km, a jej klubowa koleżanka Kamila Haratyk mogła fetować zdobycie srebrnego medalu w kategorii
Juniorka E, również w biegu na dystansie 2,5 km. Pozostali zaowdnicy
WSS Wisła też dzielnie walczyli na trasach, notując następujące wyniki: Junior C (3 km) – 12. Gabriel Boś, 33. Łukasz Cieślar, 41. Tomasz
Wąsowicz; Juniorka C (3 km) – 19. Aleksandra Raszka, 46. Paulina
Cieślar; Junior D (2,5 km) – 11. Dawid Pilch, 20. Piotr Palka; Junior E
(2,5 km) – 18. Stanisław Boś; Juniorka E (2,5 km) – 6. Olga Cieślar.
Zawodnicy i zawodniczki rywalizujący w kategoriach Junior B, C i D
również i tym razem walczyli o punkty Pucharu Grupy Aozty. Tutaj
również Laura Wantulok mogła cieszyć się z miejsca na podium, zajmując 2. miejsca w kategorii Juniorka D. Pozostali wiślańscy biegacze
zajmowali następujące lokaty: Juniorka C – 19. Aleksandra Raszka,
46. Paulina Cieślar; Junior C – 12. Gabriel Boś, 33. Łukasz Cieślar, 41.
Tomasz Wąsowicz; Juniorka D – 5. Kamila Haratyk, 24. Olga Cieślar;
Junior D – 11. Dawid Pilch, 20. Piotr Palka, 65. Stanisław Boś.

Drugi dzień zmagań to biegi techniką dowolną. W tej konkurencji
wśród juniorek D ponownie 2. pozycję wywalczyła Laura Wantulok,
4. miejsce zdobyła Kamila Haratyk, a 17. Olga Cieślar. Wśród juniorek C 17. była Aleksandra Raszka, a 41. Paulina Cieślar. W rywalizacji chłopców w kategorii junior D 12. miejsce zajął Dawid Pilch, 15.
Piotra Palka, 21. Piotr Szturc, a 35. Stanisław Boś. Natomiast wśród
juniorów C najlepiej spisał się Gabriel Boś zajmując 9. miejsce, Łukasz Cieślar był 25., a Tomasz Wąsowicz 27.
13 lutego na trasach Kubalonki rozegrane zostały zawody w ramach IV edycji Śląsko–Beskidzkiej Ligii Regionalnej w biegach narciarskich. Na starcie stanęło prawie 120 zawodniczek i zawodników
z beskidzkich klubów. Zawody zostały przeprowadzone stylem dowolnym ze startu wspólnego. Rywalizujący mieli do pokonania pętlę
2, 2,5 lub 3 km, w zależności od kategorii wiekowej. Wśród startujących nie mogło zabraknąć reprezentantów Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego, którzy trzykrotnie stawali na podium. W najstarszej kategorii – junior C, najlepiej się spisał Gabriel Boś, zdobywając
brązowy medal. Już tradycyjnie na „pudło” weszła Laura Wantulok,
która była 2. w kategorii juniorek D. Z kolei wśród zwycięzców znalazła się Kamila Haratyk, która była najszybsza w wyścigu juniorek
E. Bardzo blisko podium był także Dawid Pilch, który wywalczył 4.
lokatę w kategorii juniorów D. Do medalu zawodnikowi WSS Wisła
zabrakło zaledwie 0,05 sekundy!
Oto miejsca, jakie zajmowali nasi biegacze w tych zawodach: juniorka C – 10. Aleksandra Raszka, 14. Paulina Cieślar; junior C – 3.
Gabriel Boś, 7. Łukasz Cieślar, 8. Tomasz Wąsowicz; juniorka D – 2.
Laura Wantulok; junior D – 4. Dawid Pilch, 9. Piotr Szturc, 12. Jakub
Szarzec (debiut w lidze); juniorka E – 1. Kamila Haratyk, 6. Julia
Małyjurek, 11. Anna Cieślar 11; junior E – 6. Stanisław Boś, 9. Samuel Szczotka. Łącznie WSS Wisła reprezentowało 14 zawodniczek
i zawodników.
Iwona Boś – Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe
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Zebrały sie Hana z Mareno…
– Toć żech je rod, że już ty feryje sie skończyły!
– Nó jo też, bo to już do niedziwnej przichodziło, jakeś fórt mioł cesty
zastawióne.
– A ty wiysz, co to bedzie, jak ceste rozbieró?!
– Jakó ceste?
– Niceś nie słyszoł?. Dyć łod Ustrónio do Wisły po Ołaze.
– A jak już rozbieró, to co? Jako sie bydzie jeździć? Chyba, że łuznali,
za to narzykani, żodnego ku nóm nie puszczać?
– Ale! Bydó jó robić na nowo.
– Ty, ale po co? Szyrszo będzie? Trzi pasy do jeżdżenio?
– Nó prowie ni! Jeny chodniczek dlo ludzi i rowerów.
– Podziwejmy się! Downij sie też pieszo chodziło do Ustrónio na kolej!
– Teroz mómy cug do Wisły, to nie bydzie tak źle!
– Cosi bałuszysz. Skóndeś sie tego dowiedzioł?
– Łod Fojta.
– Łun ci to rzóndził sóm?
– Nó w radyju, to przeca nie cyganił. A jeszcze prawił, że dwa nowe
mosty i tunel pod cestó zrobió.
– Nó, temu to już nie łuwierze, choćby co! Po co nó tunel?
– Też nie wie! Ale jak już te droge zrobió, to sie jeszcze więcyj gości
ku nó weźnie.
– Fórt sie ty wyciągi reklamujó, wymyślajó kanapy, zabawy dlo dziecek, a dojechać ni ma jako ani ałuta kaj postawić!
– Jak cesta nie bydzie szyrszo, to sie nic nie zmieni. Ni ma ło cze rzeczy robić!
– Mie sie zdo, że na łopak. Krawal trzeja zrobić, do hómu skoczyć! W
ceście niechać dziury, niech sie łodechciywo gośció do Wisły prać, coby
Wiślanie mogli żyć w pokoju.
Baby z grónia

KALENDARIUM IMPREZ
8 marca (piątek) – POKAZowy Dzień Kobiet – Hotel i Restauracja „Pod Gołębiem”
8 marca (piątek) – Dzień Kobiet na Stoku – ON Skolnity
8 marca (piątek) – Osiedlowe Zawody Narciarskie dla Dzieci
– ON Nowa Osada
8–11 marca (piątek–poniedziałek) – DNI OrgaNOWE – Willa
„Beskid” (PSM filia w Wiśle)
9 marca (sobota) – III Terenowy Dzień Kobiet – Plac Hoffa i
tor offroadowy Pod Piramidą
9 marca (sobota) – „Zimny drań” – szlagiery Eugeniusza Bodo
– Villa Rubinstein
9–10 marca (sobota–niedziela) – I Targi Zielarskie i Fitoterapeutyczne „Zielarskie Trendy” – Hotel Stok
9–10 marca (sobota–niedziela) – Puchar Beskidów w biegach
narciarskich Slavic Cup – Trasy biegowe PZN Kubalonka
15–16 marca (piątek–sobota) – Polsko–czeski festiwal podróżniczo–muzyczny / cestovatelský a hudební festival „Czekając
na wiosnę / Jarní Ozveny” – Miejska Biblioteka Publiczna
16 marca (sobota) – XVI Międzynarodowy Rajd Narciarsko–
Pieszy „Ku Źródłom Wisły” – Beskid Śląski
16 marca (sobota) – Puchar Stożka Dzieci i Młodzieży w Slalomie Gigancie – ON Stożek
17 marca (niedziela) – Zjazd na Byle Czym – ON Siglany
17 marca (niedziela) – V Zawody w Slalomie gigancie o puchar Nowej Osady – ON Nowa Osada
22 marca (piątek) – Sport jest lepszy od komputera – Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków
23 marca (sobota) – Wiosenny przegląd szafy – Wiślańskie
Centrum Kultury
26 marca (wtorek) – Andrzej Trepka (1923–2009). Wspomnienie w 10. rocznicę śmierci pisarza – Miejska Biblioteka Publiczna
28–31 marca (czwartek–niedziela) – Mistrzostwa Polski w
biegach narciarskich – Trasy biegowe PZN Kubalonka
1 kwietnia (poniedziałek) – Konkurs gwarowy – Muzeum Beskidzkie
2 kwietnia (wtorek) – Wernisaż wystawy „Tu bywamy” – Galeria u Dziadka
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy.

rys. Janusz Kożusznik

rys. Iwona Klimaszewska

ROZMAITOŚCI

