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STREFA BIAŁYCH ŚWIĄT

W dniach 26–30 grudnia w Wiśle obyło się mnó- centrum miasta rozbrzmiewała muzyka, której towastwo koncertów kolęd i pieśni w ramach Strefy Bia- rzyszyła prawdziwie świąteczna atmosfera. Więcej
łych Świąt. Na placu Hoffa oraz w kościołach w na stronach 14–15.
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Witam serdecznie w Nowym Roku! Korzystając z okazji życzę
Czytelnikom zdrowia i pomyślności, mając nadzieję, że 2018 rok będzie dla Wisły bardzo dobry.
Bardzo dobra kondycja finansowa miasta pozwoli nam na rozpoczęcie realizacji inwestycji, na które mieszkańcy naszego miasta oraz
turyści czekają już wiele lat. Jak informowaliśmy na łamach gazety
w minionym roku, podpisaliśmy umowy na modernizację miejskiego
kąpieliska i dworca kolejowego w centrum. Jestem przekonany, że wykonanie tych zadań podniesie atrakcyjność Wisły, sprawiając, że do
naszej miejscowości będzie przyjeżdżać jeszcze więcej gości. Ponadto
te kluczowe inwestycje mają też służyć nam jako mieszkańcom i wierzę, że tak właśnie będzie.
Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie rozsądne planowanie i wydatkowanie środków publicznych. Przyjęty jednogłośnie
na rok 2018 budżet zakłada dochody w wysokości 50.725.000,00 PLN,
oraz wydatki w kwocie 58.725.000,00 PLN. Sporo z tych środków
zostanie przeznaczonych na inwestycje. Nie bez znaczenia jest również bardzo niskie zadłużenie miasta, które w chwili obecnej wynosi
5.688.818 złotych (w tym zawarta jest kwota 600.000 złotych odroczonej płatności za zakup basenu) i jest najniższe od roku 2010.
Oprócz wyżej wymienionych dużych inwestycji, samorząd wiślański czyni starania, by pozyskiwać środki z zewnątrz na realizację
ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej zadań. W roku 2017
Gmina Wisła złożyła wiele wniosków na dofinansowanie zewnętrzne.
Na cztery zadania już otrzymała dofinansowanie. Są to:
– Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających
azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu
Gminy Wisła (etap I),
– Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Wisła w latach 2017–2018 (wymiana źródeł ciepła w 53 budynkach
mieszkalnych na terenie gminy),
– Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy
ul. Niemca 4,
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– Budowa sieci wodociągowej w
ramach inicjatyw lokalnych na ul. Towarowej.
Natomiast na dalszą ocenę oczekują wnioski na następujące zadania:
– Ograniczenie niskiej emisji w
Gminie Wisła poprzez wspieranie
mieszkańców w wymianie źródeł
ciepła oraz w zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych (wymiana
nieekologicznych kotłów węglowych na kotły gazowe, opcjonalnie
połączone z zastosowaniem OZE),
– Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w
Wiśle Centrum – etap I,
– Budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego w
Wiśle Centrum – etap II: Rewitalizacja budynku dworca kolejowego
wraz z przyległym otoczeniem,
– Budowa kompleksu edukacyjno–ekologicznego w Gminie Wisła,
– Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo–gaśniczego 4x4 dla OSP Wisła–Centrum,
– Termomodernizacja, modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Wisła
(budynek Urzędu Miejskiego w Wiśle oraz OSP Jawornik),
– Wisła – Jabłonków: będziemy jeszcze bliżej! (nadbudowa zaplecza amfiteatru z przeznaczeniem na centrum propagujące kulturę górali
w Wiśle oraz remont centrum informacji w Jabłonkowie),
– Śląsk Cieszyński – wspólna historia drewna, żelaza i ludzi (stworzenie skansenu budownictwa drewnianego w Wiśle, adaptacja dwóch
drewnianych budynków na muzeum w Trzyńcu),
– Wisła – Jabłonków: pieszo–rowerowa turystyka bez granic (budowa ścieżki pieszo–rowerowej wzdłuż Białek Wisełki – etap I oraz
budowa ścieżki pieszo–rowerowej w jabłonkowskim lasku miejskim),
– Jabłonków – Wisła – pumptracki bez granic (zakup modułowych
torów typu pumptrack dla Wisły i Jabłonkowa),
– Poznanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego miast
Turčianske Teplice – Wisła (rewitalizacja skweru z pomnikiem Ochorowicza w centrum, renowacja i rekonstrukcji budynku galerii oraz pomnika Mikuláša Galanda wraz z otoczeniem),
– Dziedzictwo graniczne Wisły i Skalitégo (modernizacja fontanny na
wiślańskim rynku oraz budowa wieży widokowej na Trojaku w Skalité),
– Wisła i Jabłonków–budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do
atrakcji kulturowych i przyrodniczych (budowa parkingu w kompleksie Jonidło oraz w pobliżu rynku w Jabłonkowie).
Wspomniane wyżej wnioski dotyczą inwestycji, na które mamy
szansę uzyskać dofinansowanie w roku bieżącym, co jednak nie znaczy, że w tym roku będą zrealizowane. Wynika to z różnych względów,
o których będę Państwa sukcesywnie informował.
Mam nadzieję, że rok 2018 będzie kolejnym, w którym nie zwolnimy tempa prac remontowych na naszych drogach. W wielu przypadkach
będziemy realizować je wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a jednym z większych tego typu zadań będzie długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej w Czarnym. Dzięki dobrej współpracy, za którą jestem bardzo wdzięczny, inne inwestycje drogowe też
będą przeprowadzane i mam nadzieję, że doczekają się swojego finału.
W Nowym Roku życzmy sobie, aby jak najwięcej zamierzeń i planów inwestycyjnych udało się zrealizować.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Styczeń 2017

Z prac Rady Miasta Wisła
W grudniu Komisje Rady Miasta Wisła zajmowały się głównie
analizą realizacji wniosków i planami pracy na rok 2018. Rada Miasta spotkała się na sesji 21 grudnia, a głównym tematem obrad było
uchwalenie budżetu miasta na rok 2018.
Najpierw radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Rady Miasta Wisła z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisła na 2017 rok (15 głosów
„za” – jednogłośnie). Następnie przystąpiono do przedstawienia
uchwały budżetowej. Odczytano opinie Komisji Rady Miasta Wisła, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej i w sprawie możliwości sfinansowania
deficytu, przedstawionego w projekcie budżetu, zgłoszono poprawki Burmistrza Miasta, a następnie przeprowadzono dyskusję nad
projektem uchwały budżetowej. Efektem finalnym było głosowanie
nad uchwałą budżetową, którą przyjęto jednogłośnie.
Kolejnymi punktami obrad były: aktualizacja Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wisła (14 „za”, 1 „wstrzymujący
się”), ustalenie planu pracy Rady Miasta na rok 2018 (jednogłośnie) i ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 (jednogłośnie).
W kolejnej części sesji Radni podjęli następujące uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (14 „za”, 1
„wstrzymujący się”),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–
Białej (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (jednogłośnie),
– w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających

UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW!
Gmina Wisła rozpoczyna nabór wniosków do projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Wisła poprzez uruchomienie programu wspierającego mieszkańców w zastosowaniu odnawialnych
źródeł energii w gospodarstwach domowych – etap II”, na realizację
którego będzie starać się o pozyskanie wsparcia finansowego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020. Projekt obejmie zakup i instalację urządzeń OZE do
produkcji energii elektrycznej lub cieplnej na potrzeby gospodarstw
domowych. Celem zgłoszenia udziału w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć kompletnie wypełnioną ankietę wraz z deklaracją w Urzędzie Miejskim w Wiśle w terminie od 09.01.2018 r. do 25.01.2018 r.
Ankieta wraz z deklaracją jest dostępna do pobrania na stronie internetowej www.wisla.pl lub w siedzibie Urzędu.
Zapraszamy również na spotkanie informacyjne w dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle.

na wymianie źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (jednogłośnie),
– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia
2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty
targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie),
– w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Niemca 4 i Reymonta 2” (jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 26 września
2013 r. w sprawie wydzielonych rachunków, na których gromadzone są dochody szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29
listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27
września 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wisła Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno–Administracyjnemu Szkół w Wiśle (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek
opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła Centrum I (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Ponadto jednogłośnie podjęto pięć uchwał ogłaszających teksty jednolite uchwał.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

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

Spotkania Anonimowych
Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu
Straży Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko w każdą
środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się
tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2018–2033
ORAZ BUDŻET NA ROK 2018
Rada Miasta Wisła na sesji w dniu 21 grudnia jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2018 oraz uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wcześniej wszystkie
komisje Rady Miasta zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach również
były pozytywne.
Projekty uchwał opracowane zostały zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła bardzo restrykcyjne dla gmin ograniczenia m.in. co do zaciągania długu publicznego,
rocznych kosztów obsługi tego długu oraz relacji dochodów bieżących i wydatków bieżących. Skutkują one koniecznością odpowiedzialnego, strategicznego zarządzania realizacją obligatoryjnych
bieżących zadań własnych gminy i optymalnym doborem wydatków
inwestycyjnych, które przyczynią się do racjonalizowania kosztów
utrzymania istniejącej infrastruktury, jednocześnie stwarzając możliwości dalszego rozwoju.
Przyjęty budżet na rok 2018 charakteryzuje się następującymi
wielkościami:
dochody
50.725.000,00 PLN,
w tym bieżące 47.003.868,00 PLN;
wydatki
58.725.000,00 PLN,
w tym bieżące 45.321.936,74 PLN;
przychody 9.194.236,80 PLN,
tj. emisje obligacji komunalnych, tzw. wolne środki
z roku 2017, pożyczki WFOŚiGW, kredyt bankowy;
rozchody
1.194.236,80 PLN,
tj. spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek
oraz wykup części obligacji wyemitowanych w roku
2014;
deficyt
8.000.000,00 PLN,
finansowany wolnymi środkami z roku 2017,
kredytem bankowym, pożyczkami WFOŚiGW oraz
kolejnymi seriami obligacji komunalnych,
zadłużenie wzrost o 6.655.763,20 PLN,
niemniej skala wzrostu zależna jest od wykonania budżetu za rok 2017. Ponadto przewiduje się
umorzenie części zaciągniętych w latach ubiegłych
pożyczek, co może spowodować realnie niższe zadłużenie. W 2017 roku pierwotnie planowane było
wyższe zadłużenie (13.953.252 PLN), a po wykonaniu budżetu wyniosło realnie 5.688.818 PLN. Tą
tendencję samorząd postara się utrzymać.
Planowane dochody roku 2018 są wyższe od ubiegłorocznych o
ponad 2,1 mln PLN, w tym w zakresie dochodów majątkowych o
ponad 1,9 mln PLN (związane jest to m.in. z faktem zaplanowania
pierwszych dotacji unijnych z perspektywy 2014–2020).
Planowane wydatki roku 2018 są wyższe od ubiegłorocznych o
niespełna 2,4 mln PLN, w tym majątkowe o ponad 2,5 mln PLN,
co oznacza ograniczenie wydatków bieżących. Na przygotowanie i
realizację inwestycji zaplanowano rekordowo dużo, bowiem niespełna 23% wszystkich wydatków, przy czym najbardziej kosztownymi
inwestycjami będą: przebudowa dworca kolejowego (5 mln PLN),
termomodernizacja remizy strażackiej w Jaworniku (0,9 mln PLN),
modernizacja oświetlenia ulicznego (1,8 mln PLN), dopłaty dla
mieszkańców do wymiany pieców (1,1 mln PLN), nabywanie nieruchomości (0,8 mln PLN, w tym druga rata za baseny kąpielowe),
modernizacja dróg gminnych (0,7 mln PLN), modernizacja budynków komunalnych (0,3 mln PLN). Ponadto przewidziano 32 zadania
inwestycyjne o niższych wartościach.
Pośród wydatków bieżących największą pozycję w budżecie miasta na rok 2018 stanowią wydatki na oświatę w kwocie niespełna 14
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mln PLN. Na jej funkcjonowanie gmina otrzyma subwencję z budżetu państwa w kwocie ponad 5,8 mln PLN, w tym kwotę 0,7 mln PLN,
która może zostać wydana wyłącznie na specjalną organizację nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży (dzieci niepełnosprawne). Kwota ta stanowi zabezpieczenie tylko dla 47% wydatków na wiślańską
oświatę (w roku ubiegłym 48%) i nie wystarcza również na pokrycie
wynagrodzeń pracowników oświaty (9,7 mln PLN).
Budżet miasta obejmuje również udzielenie dotacji w łącznej
kwocie niespełna 3 mln PLN, przy czym w największym stopniu dotyczą one Wiślańskiego Centrum Kultury (0,9 mln PLN), Miejskiej
Biblioteki Publicznej (0,52 mln PLN), Wiślańskiego Stowarzyszenia
Sportowego (0,42 mln PLN), niepublicznych przedszkoli i żłobków
(0,43 mln PLN). Przewiduje się również granty dla stowarzyszeń
(0,25 mln PLN) oraz dotacje dla właścicieli wiślańskich nieruchomości z przeznaczeniem na ochronę środowiska (0,3 mln PLN – wymiana pieców, przydomowe oczyszczalnie ścieków, przyłącza kanalizacji sanitarnej, usuwanie azbestu).
Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet miasta”, co umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi ich ustaleniami.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Witając Nowy Rok, miejmy nadzieję ze śnieżną pogodą odpowiadającą porze roku, przypominam wszystkim mieszkańcom o potrzebie parkowania pojazdów na terenie swoich posesji, poza ulicami,
aby nie utrudniać akcji odśnieżania. Proszę właścicieli pensjonatów i
kwater prywatnych o bieżące odśnieżanie posiadanych miejsc parkingowych, aby goście nie byli zmuszeni do parkowania swoich pojazdów na ulicy, co bardzo utrudnia prace służbom odśnieżającym nasze
miasto, a właścicieli aut zmusza do dodatkowej pracy związanej z
wydostaniem auta z zagarniętego śniegu.
7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął
uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z przepisami uchwały od dnia 1 września 2017 r. nie można
stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy
stałej o wilgotności powyżej 20% (np. mokrego drewna). Uchwała ta dotyczy wszystkich użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo
stałe w woj. śląskim, a więc: mieszkańców, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielnie, wspólnoty, prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1MW). Realizacja tej uchwały ma doprowadzić
do poprawy jakości powietrza w regionie, a tym samym przyczynić się
do poprawy naszego zdrowia i większego komfortu życia.
Z uwagi na charakter naszej turystycznej miejscowości zwracam
się do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie przepisów podjętej uchwały antysmogowej. 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. Informuje, 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 Prawa ochrony
środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa
przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Kara ta jest
bardzo dotkliwa, bo wynosi do 5000 zł.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

fot. Łukasz Bielski

8 grudnia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wiśle burmistrz Tomasz Bujok i prezes zarządu firmy Wodpol Adam Marszałek podpisali
umowę na wykonanie modernizacji budynku dworca kolejowego w
centrum miasta. Inwestycja będzie kosztować miasto 4 847 478,77 zł,
a prace mają zakończyć się w sierpniu 2018 roku.
Dworzec PKP Wisła Uzdrowisko do wizytówek turystycznej miejscowości nie należy. Zamknięty na cztery spusty obiekt niszczeje, ale
już wkrótce budynek ma odzyskać swój blask. – Miasto turystyczne
potrzebuje dworca, w którym podróżni będą mieli się gdzie schronić i
który nie będzie szpecił krajobrazu. Cieszę się, że po kilku latach starań
w końcu wyremontujemy ten obiekt. Liczę na to, że dworzec będzie
nie tylko centrum komunikacyjnym Wisły, ale także miejscem spotkań
mieszkańców i turystów – mówi burmistrz Tomasz Bujok.
Wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm Wodpol z Żywca
i MS Company z Węgierskiej Górki. Prezes tej pierwszej – Adam
Marszałek zapewniał podczas podpisania stosownych umów, że
prace modernizacyjne ruszą pełną parą już w styczniu. Burmistrz
Tomasz Bujok zaznacza, że Gmina niebawem ogłosi przetarg na
wyłonienie najemcy części dworca, który będzie tam prowadził działalność. – Chcemy, by to miejsce zapraszało, a nie odpychało potencjalnych klientów. Mam nadzieję, że po zakończeniu inwestycji
wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą zadowoleni i będą chcieli tam
przychodzić. Miasto natomiast zyska kolejny fajny obiekt, który będzie tętnił życiem – opowiada gospodarz Wisły.
Obok modernizacji wiślańskiego basenu, która ruszy także
w przyszłym roku,
remont dworca PKP
Wisła Uzdrowisko będzie drugą największą
inwestycją miejską w
bieżącej kadencji samorządu.
(luki)

Budynki gospodarcze nie zawsze
podlegają zwolnieniu z podatku
W latach 2016/2017 pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczęli
weryfikację rzetelności i prawidłowości opodatkowania budynków
gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynki gospodarcze, położone na gospodarstwie, podlegają
zwolnieniu z podatku o ile służą wyłącznie działalności rolniczej (co
znaczy, że muszą służyć produkcji roślinnej lub zwierzęcej). Ogółem
sprawdzono 40 budynków i niestety w wielu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. W 11 przypadkach stwierdzono, że budynki nie
służą wyłącznie działalności rolniczej, a co za tym idzie bezpodstawnie korzystały ze zwolnienia w podatku. W kilku przypadkach wyszło na jaw, że budynki zostały zlikwidowane, bądź, że powierzchnia
budynków zgłoszona do podatku nie jest zgodna z prawdą.
Przypomnieć należy, że właściciele nieruchomości są zobowiązani
do informowania organu podatkowego o wszelkich okolicznościach
mających wpływ na wysokość podatku np. o zaprzestaniu prowadzenia
działalności rolniczej, czy o zmianie powierzchni budynku. Tymczasem, jak wyżej wskazano, wiele oświadczeń/informacji podatkowych
jest niezgodnych ze stanem faktycznym. Obowiązkiem organu podatkowego jest bieżąca weryfikacja złożonych informacji podatkowych, a
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prowadzenie postępowań
wyjaśniających i kontrolnych. Tym samym Burmistrz Miasta Wisła
prosi o rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych celem uniknięcia negatywnych skutków finansowych, tym bardziej, że korekta
wysokości podatku może obejmować okres 5 lat wstecz.

fot. UM Wisła

DWORZEC WYPIĘKNIEJE

Chodnik w Łabajowie
Kilka dni temu zakończył się remont części chodnika wzdłuż drogi powiatowej – ulicy Turystycznej w Wiśle. Dzięki staraniom radnych oraz burmistrza Tomasza Bujoka udało się pozyskać dodatkowe środki ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
co pozwoliło na wykonanie remontu chodnika na odcinku 180 metrów.
Wykonawcą robót była Firma Usługowa Marek Podżorski z Wisły.
Wzdłuż chodnika na odcinku 135 metrów zostały również zamontowane
nowe barieroporęcze. Ich wykonawcą była firma ADAR Pilch Adam z
Wisły.
– To kolejna inwestycja drogowa w tym roku. Liczę, że nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców. Podobnie, jak w
przypadku modernizacji fragmentów drogi na osiedlu Zdejszy, naszym
największym przeciwnikiem był czas i zbliżające się opady śniegu. Udało się nam jednak zdążyć z wykonaniem zadania, a prace objęte są 3–letnią gwarancją, co bardzo nas cieszy – mówi burmistrz Wisły. – Za zrozumienie potrzeb dziękuję Panu Staroście i Zarządowi Powiatu, bowiem
wyraźnie widać, że po remontach ulic Dziechcinka, Dworcowej i Czarne
możemy nadal liczyć na realizację kolejnych zadań. A potrzeb jest mnóstwo! – dodaje gospodarz naszego miasta.
(luki)
Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 159 994 złotych.

HEG nowym dostawcą gazu dla gminy
Spółka Hermes Energy Group S.A. zwyciężyła w przetargu na dostawę gazu do placówek należących do Gminy Wisła. Postępowanie zostało
zorganizowane przez Urząd Gminy, który przewodniczył grupie zakupowej.
Nowymi odbiorcami błękitnego paliwa od HEG zostali: Urząd Miejski, Miejski Zespół Ekonomiczno–Administracyjny, Szkoła Podstawowa
nr 5, Zespół Przedszkoli Miejskich, Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1,
Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2.
– Cieszę się, że do stolicy polskich skoków narciarskich popłynie
nasz gaz. – mówi Piotr Kasprzak, członek zarządu ds. operacyjnych
HEG. – Gmina Wisła otrzymała najlepszą ofertę, a my pozyskaliśmy
znaczącego i stabilnego Klienta.
– Zawsze stawiam sobie za cel optymalizację kosztów funkcjonowania gminy. Powszechnie wiadomo, że samorządowy budżet jest ograniczony, dlatego cieszę się, gdy za rozsądną cenę otrzymujemy dobrą
jakość. Tak będzie w tym przypadku, gdyż razem z pozostałymi gminami
skupionymi w grupie zakupowej, obniżymy rachunki za gaz – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
To nie jedyny przetarg, który ostatnio wygrała spółka HEG. Od
2018 roku firma będzie dostarczać gaz do gminnych ośrodków m. in. w
Mat. prasowe
Szczyrku i Pszczynie.			
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11 grudnia dokonano odbioru kolejnej wyremontowanej w Wiśle
drogi. Inwestycję zakończono na os. Zdejszy.
Na trzech fragmentach drogi położono nowiutki asfalt. W sumie
zmodernizowano 364 metry jezdni. Koszt inwestycji wyniósł prawie
210 000 złotych, a środki na jej remont pozyskano z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w ramach usuwania skutków powodzi.
– Cieszy mnie fakt, że zdołaliśmy wykonać ten remont. Decyzja
o przyjęciu środków w listopadzie była bardzo ryzykowna, bo warunkiem udzielenia pomocy było zrealizowanie i rozliczenie zadania
jeszcze w bieżącym roku. Przyznaję, że było nerwowo, gdyż nie wiedzieliśmy czy to się nam wszystko uda czy nie. Udało się i dzisiaj możemy się cieszyć z nowej drogi, która mam nadzieję, będzie dobrze
służyć mieszkańcom – mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. – To
kolejna inwestycja drogowa, zakończona w tym roku. Stan ciągów
komunikacyjnych w naszym mieście stale się poprawia, choć zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. W kolejnych
latach planujemy modernizację kolejnych ulic – dodaje gospodarz
naszego miasta. 					
(luki)

Klub Seniora „Radość” zaprasza!
Klub Seniora „Radość” zaprasza wszystkich chętnych do członkostwa w klubie. Zgłaszać można się w środy, kiedy to o godz. 16:00 w
sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wiśle odbywają się spotkania klubu.
Serdecznie zapraszam!
Władysław Kawecki – Prezes Klubu Seniora „Radość”
PS. W przyszłym roku klub będzie obchodził jubileusz 10–lecia
założenia.

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

fot. mat. prasowe

Zdążyli z remontem os. Zdejszy

Winter Cocktail w Brukseli
z wiślańskim akcentem
„The power flows from the mountains”, czyli siła płynie z gór
– taka była myśl przewodnia spotkania pod nazwą Winter Cocktail.
Wydarzenie zorganizowane zostało 29 listopada przez Dom Polski
Południowej w Brukseli i odbyło się w siedzibie Ambasady RP.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się posłowie do Parlamentu
Europejskiego, komisarz Elżbieta Bieńkowska, przedstawiciele biur
polskich regionów, jak również regionów partnerskich oraz przyjaciele DPP. Gości przywitał gospodarz wydarzenia Jego Ekscelencja
Artur Orzechowski – ambasador Polski w Królestwie Belgii. O sile
Śląska i potrzebie współpracy oraz zrównoważonego rozwoju między regionami małopolskim, śląskim i opolskim mówili w swoich
przemowach przedstawiciele zaproszonych delegacji z regionów
Domu Polski Południowej. Stanisław Sorys – wicemarszałek województwa małopolskiego, Michał Gramatyka – wicemarszałek województwa śląskiego, Kazimierz Karolczak – przewodniczący Metropolii Górnośląsko–Zagłębiowskiej, Ryszard Macura – burmistrz
Cieszyna oraz prof. Wiesław Banyś – prezes Stowarzyszenia „Pro
Silesia Biznes – Nauka – Samorząd”.
Podczas spotkania nie zabrakło wiślańskiego akcentu. Już przy
wejściu do budynku zaproszeni goście mogli obejrzeć wystawę zdjęć
przedstawiającą miejscowości tworzące Beskidzką 5, czyli Brenną,
Istebną, Szczyrk, Ustroń i Wisłę – jednego z partnerów współorganizujących wydarzenie. Prosto z Beskidu Śląskiego przyjechały
smakołyki prezentowane przez dziewczyny w tradycyjnych strojach:
cieszyńskim i istebniańskim. Wisienką na torcie był występ kapeli
„PoPieronie”, która przyjechała do Brukseli prosto z Beskidu Żywieckiego, aby zaprezentować gościom muzykę płynącą prosto z gór.
Wisła pokazała na spotkaniu to, co ma najlepsze – piękne krajobrazy
i zabytki na fotografiach, kołocze wiślańskie i miodulę.
Dziękujemy Cukierni Wiślanka oraz firmie Toorank za przekazane na spotkanie produkty!				
(tp)

Nowy Zarząd PZERiI w Wiśle

23 listopada 2017 roku w świetlicy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” odbyło się zebranie sprawozdawczo–wyborcze koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Wiśle. Jednogłośnie zatwierdzono skład nowego, 5–osobowego
zarządu, w którego skład weszli: Zofia Cichowska – przewodnicząca, Emilia Szturc – zastępca przewodniczącej, Elżbieta Stalmach –
sekretarz, Irena Branc – członek zarządu, Ewa Pilch (z ul. Prusa)
– członek zarządu.
Koło nr 4 PZERiI w Wiśle
W imieniu całej społeczności Filii Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle pragnę serdecznie podziękować rodzinie zmarłego ś.p.
Krystiana Koziołka oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu za szczególnie życzliwy gest i wsparcie naszej instytucji.
Serdeczne podziękowanie za udział, modlitwę i pamięć dla
Wdowie – Pani Annie Koziołek i bliskim zmarłego przekazuję
wszystkich
uczestników uroczystości pogrzebowej za zmarłego Krywyrazy głębokiego żalu i współczucia.
stiana
Koziołek
Cezary Drzewiecki – Kierownik Filii PSM w Wiśle
składa Żona z Rodziną
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Wisła się promuje
W końcówce roku 2018 Gmina Wisła kontynuowała swoje działania promocyjne. Wizyta na targach Snow Expo w Warszawie, artykuł w magazynie „Świat Podróże Kultura”, w którym nasze miasto
promowało się m.in. jako gospodarz Pucharu Świata, czy artykuł
promujący naszą miejscowość w magazynie turystycznym na Ukrainie – to niektóre działania, które Urząd Miejski podejmował końcem
mijającego roku. Kolejne planowane są w roku 2018.
(luki)

Świąteczny „Stalmach”
W tradycję Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w
Wiśle wpisały się przedświąteczne inicjatywy uczniów i nauczycieli. By odczuć bożonarodzeniową atmosferę, grupa młodzieży wraz z
opiekunami udała się do Wiednia na świąteczny jarmark, a także zwiedziła katedrę św. Szczepana, Hofburg, Muzeum Historii Naturalnej i
Muzeum Historii Sztuki. Z kolei chór szkolny udał się do Domu Spo-

fot. LO im. P. Stalmacha

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie, dot.
użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno–zimowym.
W okresie jesienno–zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów
budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są
obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z
zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W
razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby
odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej
zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu,
lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną
uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności publicznej, w których
przebywa jednorazowo znaczna liczba osób takie jak hale handlowe,
sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia
trybun na stadionach w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej.
Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób
posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia
ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.
Okres jesienno–zimowy to czas, w którym występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć tlenkiem węgla. Dlatego
zwracam uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych
na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w
roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych,
instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które
mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Przypominam
zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich
pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.
Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu
technicznego (art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzialnym z
mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest
właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).
Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpowiedzialności
administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz
nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego
zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Jan Smolarz – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Cieszynie

kojnej Starości w Ustroniu, by kolędować wspólnie z pensjonariuszami. Natomiast tuż przed Świętami społeczność szkolna zgromadziła
się na przygotowanych przez uczniów jasełkach, uświetnionych także
śpiewem chóru. Następnie wszyscy uczniowie udali się na wigilijki
klasowe, w trakcie których prezentowali przygotowane wcześniej kolędy oraz wspólnie zasiedli przy świątecznym stole.
E. Śliwka

Młodzi Strażacy
na Beskidzkich Godach
fot. Krystian Piszczek

16 grudnia wraz z fundacją „Uratuj Życie” Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Wisła Centrum uczestniczyła w piątej edycji
imprezy „Beskidzkich Godów”, organizowanych przez centrum handlowe Gemini Park w Bielsku–Białej.
W czasie trwania wydarzenia, młodzi druhowie z Wisły mieli
trzy wejścia, podczas których pokazali zebranej publiczności, że pomaganie jest „dziecinne proste” i niewiele trzeba, by udzielić pierwszej pomocy przed przyjazdem pogotowia.
Krystian Piszczek

echo WISŁY

7

Elżbieta Dzikowska, Tam, gdzie byłam, cz. 1 i 2, Wydawnictwo Bernardinum, Pelpin 2016.
Część 1 to rodzaj pamiętnika rozpoczynającego się w
latach 60. XX wieku, a jednocześnie osobisty, subiektywny
przewodnik po opisywanych krajach. Dla Elżbiety Dzikowskiej okres ten był wyjątkowy. Była wówczas młodą dziennikarką, rozpoczynającą życie zawodowe. W książce znajdziemy wspomnienia z dzieciństwa, opowieść o spotkaniu z
przyszłym mężem Tonym Halikiem, o swojej młodzieńczej
„działalności konspiracyjnej”, jak znalazła się na sinologii
zamiast na wymarzonej historii sztuki, jak to się stało, że specjalistka od Chin przez wiele lat prowadziła w piśmie „Kontynenty” dział Ameryki Łacińskiej. Pierwszym krajem jaki
odwiedziła, była Wenezuela, gdzie nad rzeką Caroní obserwowała wyławianie diamentów, potem w San Agustín zwiedzała przedkolumbijskie grobowce. Obiektem jej zainteresowania byli także lokalni Indianie. W tomie 2 autorka zabiera
czytelników do Kolumbii, Ekwadoru, Peru i Boliwii. Warto
przeżyć raz jeszcze egzotyczną przygodę wraz z autorką znaną z programu „Pieprz i wanilia”. Polecamy!
Jerzy Kusecki, … a Bóg rozdaje karty, t. 1 i 2, Wydawnictwo
Poligraf, Brzezia Łąka 2017.
…a Bóg rozdaje karty to fascynująca opowieść o pogmatwanych losach Polaków, których spokojne życie zostało
przerwane przez drugą wojnę światową. Poznajemy tu historię Marii, dla której koniec wojny nie oznaczał również
końca tułaczki wojennej. Losy bohaterów w dużej mierze
zostały oparte na autentycznych wydarzeniach znajomych i
najbliższych członków rodziny Autora, dlatego opowieść o
ludzkich dramatach jest tak przejmująca. Ciekawostką jest
również fakt, że dwoje z bohaterów powieści nadal żyje...
Warto przeczytać!
Clémentine Beauvais, Pasztety, do boju!, Wydawnictwo
Dwie Siostry, Warszawa 2017.
Wszystko, jak przystało na czasy współczesne, zaczęło
się od Facebooka. Zdobycie tytułu Złotego, Srebrnego i Brązowego „Paszteta” w internetowym głosowaniu oznacza dla
trzech nastolatek: Mireille, Astrid i Hakima nic innego – tylko
dramat. Potrafią one jednak to wątpliwe wyróżnienie przekuć
w sukces. Załamane, ale zdeterminowane postanawiają wyruszyć na rowerach do samego serca Paryża. Znowu robi się
o nich głośno, tym razem jednak w pozytywnym tego słowa
znaczeniu. Książka porusza problem akceptacji siebie i piętnowania innych za jakąkolwiek odmienność. Wszystko zaczyna
się niewinnie w sieci, ale konsekwencje ponoszone są w realnej rzeczywistości. We Francji powieść stała się bestsellerem,
obecnie trwają prace nad jej ekranizacją. Na progu Nowego
Roku, w klimacie składanych sobie postanowień, lektura jak
najbardziej obowiązkowa. Polecamy!
Oprac. MBP Wisła
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Wiślańskie cmentarze
W Miejskiej Bibliotece Publicznej spotkała się grupa dyskusyjna,
która tym razem podjęła temat wiślańskich cmentarzy. Po listopadowym czasie wspominania zmarłych omówione zostały dzieje i stan
uporządkowania trzech wiślańskich nekropolii, z których Gróniczek
trafił nawet do literatury. Dyskutowano także nad koniecznością renowacji zabytkowych nagrobków.

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki
Biblioteka poleca

Najstarszym miejscem pochówków w Wiśle jest cmentarz Na
Farce założony zapewne na początku XVII wieku i wspólny dla
wszystkich mieszkańców aż do XX wieku. Drugi, cmentarz ewangelicki na Gróniczku, otwarty w 1819 roku, od 1943 roku do lat 70. XX
wieku pełnił rolę cmentarza komunalnego. Kilka razy był powiększany, a w latach międzywojennych uporządkowany według projektu
Landeckiego. W 1948 roku wybudowano na nim kaplicę cmentarną.
Najmłodszym, gdyż założonym w 1977 roku, jest cmentarz komunalny, na którym dom pogrzebowy oddano do użytku w 1997 roku.
Nie tylko dzieje cmentarzy omówiono podczas spotkania. Wspominano zasłużonych dla Wisły mieszkańców, stan zabytkowych nagrobków, odchodzące w przeszłość obyczaje pogrzebowe. Zanikła
bowiem instytucja czytoka pogrzebowego, słynny powóz pogrzebowy (konkordia) czy szklane kule oznaczające niegdyś groby. Wniosek podsumowujący spotkanie był jeden: czas na publikację o wiślańskich cmentarzach i ludziach na nich spoczywających.
(drc)

Jest czwarty tom Monografii Wisły!

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

Promocja czwartego tomu Monografii Wisły odbyła się w
Miejskiej Bibliotece Publicznej 30 listopada 2017 roku, w ramach
drugiej części XXXV sesji Rady Miasta Wisły. W uroczystym
posiedzeniu uczestniczyli radni i władze miasta, autorzy, Zespół
redakcyjny, zaproszeni goście oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Tom czwarty dotyczy dziejów Wisły w latach międzywojennych i podczas drugiej wojny światowej.

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

Drugą część sesji otworzył przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski. Następnie przemówienie wygłosił burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który zwrócił uwagę na potrzebę zgłębiania
wiedzy historycznej i bogactwa kulturowego miasta oraz wyraził
wdzięczność wszystkim angażującym się w prace nad badaniami dziejów Wisły. Z kolei na temat pracy Zespołu redakcyjnego,

Prezentacji książki dokonały jej Autorki: Danuta Szczypka,
która opisała rozwój Wisły w latach międzywojennych: przemiany społeczno–polityczne oraz gospodarcze, wielkie inwestycje,
ale także rodzące się i dawniejsze problemy. Trudności badawcze związane z opisem działań okupanta w Wiśle, postaw mieszkańców wobec niego, strat wśród mieszkańców podczas drugiej
wojny światowej oraz samych działań wojennych przedstawiła
dr Alicja Pylypenko–Czepczor. Następnie Beata Mendrek zaprezentowała miejsca pamięci ofiar drugiej wojny światowej znajdujące się na terenie miasta, które zostały ujęte w aneksie do
czwartego tomu.

działającego z przerwą od 15 lat, głos zabrała jego przewodnicząca dr Renata Czyż. Refleksja dotyczyła początków pracy nad
monografią, która rozpoczęła się w Muzeum Beskidzkim w Wiśle
w 2002 roku oraz osób, które przyczyniły się do jej powstania.
Wspominano redaktor Teresę Łączyńską, autorów Jana Kropa i
Franciszka Drewnioka oraz sekretarza miasta Jana Cieślara.

Na zakończenie burmistrz miasta Wisła Tomasz Bujok podziękował autorkom i Zespołowi redakcyjnemu wręczając kwiaty
i egzemplarze autorskie wydawnictwa, a przewodniczący Rady
Miasta zamknął XXXV sesję Rady Miasta. Tom czwarty Monografii Wisły można nabyć w Wiślańskim Centrum Kultury oraz
księgarni. Życzymy ciekawej lektury!			
(drc)

Mikołajkowy spektakl

fot. MBP w Wiśle

Stało się już tradycją, że najmłodsi czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle zapraszani są do udziału w spektaklu Mikołajkowym. Tym razem wychowankowie Przedszkola nr 2, Przedszkola
Mali Odkrywcy oraz uczniowie kl. 0a i 0b z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach zawitali do biblioteki 7 grudnia.
Dzieci zobaczyły spektakl pt. „Za pasem święta, a ktoś majstruje
przy prezentach” w wykonaniu artystów Teatru Maska z Krakowa.
Nie zabrakło uśmiechów i słodyczy, a na pożegnanie mali widzowie
chętnie pozowali do zdjęć z bibliotecznymi Mikołajami.
Monika Śliwka
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Władysław Młynek (1930–1997)

fot. Z archiwum Jerzego Kufy

1 grudnia minęła 20. rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych
synów ziemi zaolziańskiej – Władysława Młynka. Kim był ten wybitny
człowiek?
Urodził się 6 czerwca 1930 roku w Gródku na Zaolziu. Edukację
rozpoczął w swojej rodzinnej miejscowości, uczęszczając do szkoły powszechnej. Po jej ukończeniu kontynuował naukę w Polskim Gimnazjum
w Czeskim Cieszynie, ale egzamin maturalny zdał w Szkole Pedagogicznej w Orłowej. Swoją pracę pedagogiczną rozpoczął w Trzyńcu, a
następnie pracował w Gródku, Gnojniku, Rzece, w szkole na Kamienitym, Milikowie, a karierę zawodową zakończył w szkole w Bukowcu. W
okresie tym stworzył młodzieżowy zespół „Czantoryjki”, oraz zespoły
dziecięce „Biedronki” i „Goroliczek”. Prowadził też chóry w Śmiłowicach, Gutach, Oldrzychowicach i Jabłonkowie. Był członkiem zespołu
„Gorol”, którego w późniejszym czasie był kierownikiem. To z Jego inicjatywy „Gorolski Świynto” stało się integralną częścią Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Władysław Młynek działał również w Polskim Związku Kulturalno–Oświatowym. Razem z Władysławem Niedobą i Ludwikiem Cienciałą tworzyli niepowtarzalny tercet folklorystyczno–humorystyczny,
występując zarówno w Polsce jak i w Czechach. Należy wymienić, iż był
bardzo utalentowany muzycznie. Był wyjątkowym multiinstrumentalistą
– jaki instrument złapał do rąk, potrafił na nim zagrać. Kolejną jego pasją
była twórczość literacka. W sposób wyjątkowy, niepowtarzalny posługiwał się gwarą, ale pisał również utwory językiem literackim. W 1992
roku ukazał się Jego bardzo osobisty zbiór przeżyć „Droga przez siebie”.
Owocem kontaktów z dziećmi i młodzieżą jest wydany w 1979 roku tomik „Koło, koło młyńskie”, zawierający zbiór wyliczanek dziecięcych,
zabaw, rymowanek, powiedzonek, itp. To unikalna tego rodzaju pozycja
wydawnicza. Jego pobyt w szkole na Kamienitym ukoronowany został
wydaniem w 1989 roku zbiorem przyrodniczych opowiadań „Śpiewające zbocza”. Pozycję tą, jak pisze autor, poświęcił „wszystkim byłym
mieszkańcom Kamienitego za ich serce, przyjaźń i przywiązanie do ziemi”. Najcenniejsza jednak pozycja wydawnicza Władysława Młynka to
wydany w 1983 roku tomik „Śpiywy zza Olzy”. Ten literacki tryptyk
składa się z następujących części: „Spod Kozubowej”, „W starym geplu”
i „Dniczki bez minut”. Każda z tych części, pisana piękną gwarą, to perełki tego gatunku literackiego.
Władysław Młynek to wyjątkowa postać: poeta, instrumentalista,
pedagog, działacz społeczny, folklorysta, znawca obyczajów i gwary
zaolziańskiej, a ponadto skromny, życzliwy i wspaniały człowiek. W
swej twórczości dał wyraz przywiązania i miłości do zaolziańskiej ziemi.
Niech świadczy o tym fragment z „Dniczek bez minut”: „nic żech tej
ziemi nie zostoł dłóżny, bo dóm jo siebie za to co ona mi dała”. Takim
był i takim pozostanie w mej pamięci.		
Jerzy Kufa
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca.

Chłopi zrywają drewno
To nie teraz, były zimy:
śniegi, z mrozem zatańczyły
te śnieżyce, tak kurzyły
że, aż ludzi zatrwożyły.
Bo, jak zima już chwyciła:
to trzymała se do wiosny
tak, już raptem popuściła
i kwiateczki piękne rosły.
Gazda z pługiem se tańcował:
po tych polach, ziemię orał
nawet ją też pocałował
żeby od niej plony dostał.
Wtedy śniegami sypało:
mrozy strzelały po bukach
przez wichury śniegi niosło
i zaspy, robiły w dziurach.
Też w tych lasach, a zaś pańskich:
zrywki były, rzadko konne
po ślizgówkach, bardzo gładkich
niebezpieczne i też trudne.
Takie sanie chłopi mieli:
na nie metry różne kładli
łańcuchami opinali
i w składnicę tą zwozili.
Za saniami byki były:
takie wiązki, wałki spięte
żeby się nie rozluźniły
są też fachowo upięte.
To hamulec naturalny:
w gładkość się spodem zapierał
i był pewny, w miarę sprawny
aż do lodu, też się wrzynał.
Jadą sanie, a z metrami,
chłop kieruje, se przy dyszlu,
tu zaskoczy, już kierpcami,
skręca w prawo, już nogami!
A jest grapa, niby z dachu,
pędzą sanie, tą śnieżycą!
On nie czuje, w sobie strachu,
nogi jego, są sternicą!
To jest szybkość, las migoce,
drzewa tańczą, przed oczami!
Jeszcze w oczy, świeci słońce,
czuje lody, pod nogami!
Czy ustoi, czy pokona,
trasę zwózki, niebezpieczną?
Jeszcze kracze, szpetnie wrona,
może wróży, jest natrętna!
Już się zachwiał, przy tym dyszlu,
nogi w lodzie, tracą skręty,
i przychodzą, różne myśli;
nawet, że jest szlak przeklęty!...
Jest składnica, stosy stoją:
z papierówką, bukowiną.
Też się zwózki, tej nie boją,
mówią o niej, nawet z kpiną!

Paweł Szturc

ZAKOŃCZYLI PROJEKT

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

15 grudnia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury, w
„świątecznej oprawie”, podsumowano projekt „Mistrzowskie
Koszułki”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor WCK Maria Bujok serdecznie podziękowała uczestniczkom warsztatów za zaangażowanie i
poświęcony czas, oraz za starannie wykonane prace.
Dyrektor WCK podziękowała także „Mistrzowi Tradycji”
Łucji Dusek–Francuz za prowadzenie warsztatów, w których
uczestniczyło 16 pań. Podczas spotkania podsumowującego
wyświetlono klip filmowy i prezentację multimedialną, obrazującą działania w czasie trwania projektu. Dodatkowo każdy
z uczestników mógł spróbować typowo świątecznych potraw i
posłuchać kapeli regionalnej.
Wykonane „koszułki” oraz hafty do męskich koszul góralskich można podziwiać na wystawie w Galeryjce WCK w godzinach od 8:00 do 16:00.
Serdecznie zapraszamy!		
Anna Łupieżowiec

Wernisaż wystawy
i rozstrzygnięcie konkursu

fot. Marlena Fizek

15 grudnia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wystawy świątecznej Stowarzyszenia
„Grupa Twórców Wiślanie”, wystawy bombek konkursowych,
wystawy prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych
Domu Kultury oraz wystawy podsumowującej projekt „Mistrzowskie Koszułki”.
Uroczystość przebiegła w świątecznej atmosferze pełnej ciepła i radości. Zgromadzona publiczność miała okazję wysłuchać
występu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Wisły Czarne oraz
koncertu kapeli Zespołu Regionalnego „Wisła”. Wspólne kolędowanie odbyło się przy stole pełnym świątecznych potraw.
Tego dnia rozstrzygnięty został również konkurs na najpiękniejszą bombkę. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Łącznie w
konkursie wzięło udział 61 osób. W kategorii przedszkola i klasy
0 zwyciężyli: I miejsce – Ewa Brodacka, II miejsce – Magdalena
Kulej oraz Marta Bujok, III miejsce – Alicja Wilczek; w kategorii klasy I–III szkoły podstawowej zwyciężyli: I miejsce – Oliwia
Cieślar, II miejsce – Artur Bujok, III miejsce – Szymon Popów; w
kategorii klasy IV–VI szkoły podstawowej zwyciężyli: I miejsce
– Julia Małyjurek, II miejsce – Ewelina Naczyńska, III miejsce
– Anna Cieślar; w kategorii Gimnazjum i klasy VII zwyciężyli:
I miejsce – Nikola Nogowczyk, II miejsce – Marta Śliwka; w
kategorii osoby dorosłe zwyciężyli: I miejsce – Renata Stebel, II
miejsce – Agnieszka Dembończyk i Lidia Forias, III miejsce –
Ewa Lazar i Anna Pinkas.
Anna Łupieżowiec
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Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera
1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–
17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki
nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły
(budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: wystawa prac
Henryki Wojciechowskiej „Ikona”.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–
16.00, tel.: 33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia
„Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w
Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–
16.00, tel.: 33/855 34 47. Wystawa: „Mistrzowskie koszułki”
(do 17 stycznia). Wystawa prac uczniów Gimnazjum w Wiśle
(wernisaż 19 stycznia). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura
Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy prac Krystiana Wodnioka – malarstwo olejne,
„Pejzaż”, Czesława Nowakowskiego – metal, metaloplastyka i formy różne oraz Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne „Akt”.
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne
w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa Salvadora Dali.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu,
tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych
przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne
w godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja
48 a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.:
517 567 660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00.
Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

fot. Dominika Czyż–Kufel

WYSTAWY:

Czy kobieta z przeszłością
może mieć przyszłość?
Czy kobieta z przeszłością może mieć przyszłość? Na to pytanie odpowiedź dała Ida Hrdličková, której dramatyczne życie opisała Lidia Czyż w powieści „Pozostała tylko nadzieja”, wydaną
przez wydawnictwo Warto.
Spotkanie z bohaterką książki odbyło się 8 grudnia w wypełnionej do ostatniego miejsca sali Domu Zborowego Parafii
Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle Centrum. Organizatorami
spotkania z kawą i świątecznymi ciasteczkami byli: Parafia Ewangelicko–Augsburska w Wiśle Malince, Stowarzyszenie Deorecordings oraz Śniadanie dla Kobiet, którego gościem Ida Hrdličková
była w roku 2011.
Ida w wieku pięciu lat, po rozwodzie rodziców, straciła kontakt ze swym ukochanym ojcem, znanym i popularnym wówczas
muzykiem. Szukała go przez 25 lat, przechodząc przez niewyobrażalne wprost koleje losu – poniżana, wykorzystywana, uzależniona od narkotyków. Jak wyszła z tego piekła i jak odmienił się
jej los? A przede wszystkim, w jaki sposób potrafiła przebaczyć
tym, którzy ją krzywdzili? O tym właśnie mówiła na spotkaniu
do prawie 180 słuchaczy. Zainteresowanych losami bohaterki zachęcamy do przeczytania książki, a zakupić ją można w Księgarni
Apostoła Piotra.			
Krystyna Brudny

OSTATNIA MSZA

fot. SOM im. J. Drozda

26 listopada 2017 roku uczniowie Społecznego Ogniska
Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle, bracia Krzysztof i
Tomasz Cieślarowie, mieli zaszczyt uczestniczyć w ostatniej
mszy świętej odprawionej w Kaplicy pw. Św. Jana w Ustroniu
Polanie. Kaplica od grudnia zostanie zamknięta ze względu na
zły stan techniczny, a udostępniono ją wiernym w połowie lat
siedemdziesiątych, kiedy to rodziła się idea powołania Parafii
pw. Dobrego Pasterza w Ustroniu Polanie. Bracia Cieślarowie
podczas mszy pełnili posługę ministrantów oraz swoimi występami (śpiewali, grali na akordeonie) uświetnili uroczystą mszę
świętą. Ks. Andrzej Gawlas bardzo podziękował rodzicom i
chłopcom.					
(eb)
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MASZEROWAŁY MIKOŁAJE

fot. Andrzej Bujok

fot. Andrzej Bujok

fot. Andrzej Bujok

2 grudnia na wiślańskim rynku pojawiło się 150 zadowolonych i radosnych Mikołajów, aby wziąć udział w piątym Mikołajkowym Marszu Nordic Walking. W samo południe trzy grupy pod
opieką instruktorów NW wyruszyły na trasy: „krótką” – 20 km,
„krótszą” – 12 km i „najkrótszą” – 7 km.
Na mecie, w świetlicy OSP Wisła Jawornik, na uczestników
czekało wiele niespodzianek i mikołajkowych prezentów. Najmłodszym uczestnikiem imprezy był półtoraroczny mieszkaniec
Wisły Tymoteusz Procner, który trasę pokonał w wózku prowadzonym przez mamę. Najstarszy z maszerujących, 77–letni Ryszard Mazurkiewicz, przyjechał do Wisły z Czechowic–Dziedzic.
Z kolei najliczniejszą rodziną okazała się 8–osobowa rodzina Ireny Wantulok, najliczniejszą grupą była 50–osobowa reprezentacja z miasta Czechowice–Dziedzice, a najsilniejszą ekipą byli
reprezentanci klubu Viking Nordic Team z Częstochowy, wśród
których byli m.in. mistrzowie i wicemistrzowie Europy.

Dziękując wszystkim uczestnikom składam szczególne podziękowania osobom, które pomogły w organizacji imprezy:
Paniom Iwonie Boś i Wandzie Przybylskiej, Panom Zenonowi Zembol i Andrzejowi Bujokowi, oraz sponsorom mikołajkowych nagród i prezentów: ZPH Pilch – Wyczarowane z
drewna, Ice Cafe, Muzeum Magicznego Realizmu Ochorowiczówka, Wypożyczalnia Jonidło, Wyciąg Siglany, Restauracja
Carmen, Wyciąg Pasieki, DW Beskidy, Cukiernia u Janeczki,
Arka Spa, Restauracja Beatris, Kolej Linowa Skolnity, Gospodarstwo Pasieczne Halina i Bogusław Buchalik, Hotel Gołębiewski, Hurtownia Marco, ZPM Legierski, Hotel Podium,
Ośrodek Narciarski Klepki, Restauracja Olimpia, Wyciąg Beskid, Naleśnikarnia Buba, Pizzeria Amadeo, Wypożyczalnia
Sprzętu Narciarskiego Kubalonka, Zapiecek u Jędrysa, Firma
Poly Sport Wisła.
Dziękując raz jeszcze, zapraszam do udziału w kolejnym Mikołajkowym Marszu Nordic Walking w Wiśle.
Maria Bujok – Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury

REKLAMA • OGŁOSZENIA

ZDROWY KROK
W NOWY ROK
Kupon na bezpłatną konsultację
stomatologiczną
- ważny do 16.02.2018 po rejestracji
telefonicznejpod numerem
33 853 10 00 lub 570 00 56 56
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fot. Justyna Mordarska

fot. Marlena Fizek
fot. Justyna Mordarska

fot. Justyna Mordarska

W dniach 26–30 grudnia zarówno mieszkańcy Wisły jak też
licznie przybyli w tym okresie do naszego miasta turyści, mieli
okazję do wspólnego radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. W ramach Strefy Białych Świąt odbywały się koncerty
na wiślańskim placu Hoffa, Wieczory Kolęd w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła oraz Koncert Kolęd w
kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny.
Na rynku usłyszeliśmy nie tylko kolędy i pastorałki, ale też
największe świąteczne przeboje w wykonaniu: grupy śpiewaczej
„Wańcy”, zespołu regionalnego „Wisła”, zespołu „Mała Wisła”, zespołu „Chwila Nieuwagi”, „ZBand Mykanów”, orkiestry
„Dobra Nowina”, zespołu „Mała Istebna” oraz „Tarnogórskiego
Big Bandu”. Dla najmłodszych odbyło się spotkanie z Mikołajem, była darmowa karuzela oraz koncert Bernadety Kowalskiej,
a w klimat Nowego Roku wprowadził słuchaczy duet operetkowy Naira Ayvazyan i Tomasz Białek. Niespodzianką dla licznie
zgromadzonych na rynku widzów okazał się także pokaz Teatru
Ognia, który zakończył imprezę w ramach Strefy Białych Świąt.
Wieczory Kolęd to już tradycja w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła w centrum Wisły. W tej edycji koncertowały: słowacki chór „Sursum Corda”, wiślańskie chóry parafialne z Wisły Centrum, Głębiec oraz Jawornika, grupa śpiewacza
„Grónie”, zespół regionalny „Wisła”, laureaci Festiwalu Piosenki
Europejskiej oraz działający przy MDK Pyskowice zespół „Przebudzenie”. Z kolei w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny usłyszeliśmy Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego im.
J. Drozda w Wiśle.
Dziękując za przyjęcie zaproszenia do Strefy Białych Świąt
życzę wszystkiego co najlepsze w 2018 roku.
Maria Bujok – Dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury

fot. Justyna Mordarska

STREFA BIAŁYCH ŚWIĄT
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fot. Justyna Mordarska

fot. Marlena Fizek

fot. Justyna Mordarska

fot. Justyna Mordarska

fot. Justyna Mordarska
fot. Justyna Mordarska

POWITALI NOWY ROK

fot. Piotr Byrt

fot. Maria Bujok

To już tradycja, że w Sylwestra mieszkańcy naszego miasta
razem z turystami witają Nowy Rok na placu Hoffa. Tym razem
do wspólnej zabawy przygrywał DJ Adam Cieślar, a uczestnicy
imprezy weszli w 2018 rok w rytmie największych przebojów
światowej muzyki.

Tuż przed północą na wiślańskim rynku pojawiła się gwiazda
operetki Naira Ayvazyan, która zaserwowała wszystkim bawiącym się muzyczną niespodzianką. Artystka wykonała wariację
najpiękniejszych walców wiedeńskich, porywając wszystkich do
tańca. Punktualnie o północy w imieniu burmistrza Wisły Tomasza Bujoka i swoim noworoczne życzenia mieszkańcom i turystom złożył Janusz Podżorski, przewodniczący Rady Miasta Wisła. Później strzeliły korki od szampana, zapłonęły sztuczne ognia
i dalej trwała sylwestrowa zabawa, która, co należy podkreślić,
przebiegła bardzo kulturalnie i spokojnie.		
(luki)
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fot. Maria Bujok

fot. Marlena Fizek

17 grudnia w ramach projektu „Wisła – Jabłonków jesteśmy blisko siebie”, u naszych sąsiadów z Czech odbył się „Jarmark Świąteczny”.
W czasie jarmarku miasto Wisła reprezentowali: Wiślańskie Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”, Męska Grupa Śpiewacza „Grónie” oraz kapela Regionalnego Zespołu „Wisła”. Jarmark obfitował we wspaniałe,
niepowtarzalne rękodzieło ludowe, które można było zakupić.
Uczestnikom jarmarku towarzyszyła niezwykła świąteczna atmosfera radości, ciepła i serdeczności.
Anna Łupieżowiec

fot. Marlena Fizek

Jarmark świąteczny
w Jabłonkowie
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Uczniowie „Stalmacha”
w projekcie „Europe&me”
W dniach 10–18 grudnia wiślańska młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha wzięła udział w projekcie „Europe&me”, zrealizowanym przez sławkowskie Stowarzyszenie „Porozumienie Pokoleń” w Poroninie. Była to międzynarodowa wymiana młodzieży, sfinansowana z funduszy
programu Erasmus+, w której wzięło udział 39 osób. Oprócz młodzieży z
Wisły w projekcie wzięli udział również młodzi ludzie, współpracujący z
grecką organizacją Environmental Group of Kessariani oraz reprezentanci
litewskiej organizacji pozarządowej Elektrenu kulturos centras.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął wójt Poronina Bronisław Stoch i burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. Projekt był praktyczną lekcją o Europie, jej kształcie, teraźniejszości oraz jej przyszłości,
a także roli młodych ludzi w procesach zachodzących w Unii Europejskiej. Aktywny udział w projekcie, wspólna praca, rozmowy, dyskusje
oraz tematyczne spotkania pozwoliły młodzieży poszerzyć wiedzę w tym
temacie, zyskać nowe doświadczenia, stać się bardziej kreatywnymi i odważnymi w podejmowaniu działań. Miał on za zadanie budować świadomość europejską wśród szerokiego grona odbiorców i uświadomić
wszystkim, że wspólnota europejska to wartość, która należy do każdego
z nas i każdy z nas powinien działać na rzecz jej rozwoju.
W ramach przedsięwzięcia, uczestnicy wymienili się swoimi obserwacjami i doświadczeniami. Program wymiany młodzieży był bardzo
napięty, bogaty w różnorodne aktywności oraz realizowany w języku angielskim przy wykorzystaniu metod edukacji pozaformalnej takich, jak:
gry i zabawy integracyjne, sesje tematyczne, pracę w grupach międzynarodowych, dyskusje, burze mózgów, filmy, ewaluacje. W czasie wyjazdu
do Krakowa uczestnicy spotkali się z pracownikami biura poselskiego
eurodeputowanej Róży Thun, gdzie dyskutowano o kierunkach rozwoju
UE i roli młodzieży w tym procesie. Przeprowadzili również wywiady w
centrum Krakowa z jego mieszkańcami w ramach akcji „Pytamy o Europę”. W Zespole Społecznych Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem,
uczestnicy wzięli udział w debacie „Europa – czas na zmiany” i kreatywnych warsztatach, podczas których stworzyli wizję przyszłej Europy.
Wizyta w Zakopanem zakończyła się grą miejską „Śladami Europy”.
Projekt był także okazją do zdobycia cennego doświadczenia, wiedzy
oraz nowych przyjaźni.			
Ewa Tarnowska

ERASMUS+ w wiślańskim Liceum
W roku szkolnym 2017/2018 Liceum Ogólnokształcące im. Pawła
Stalmacha w Wiśle rozpoczęło, wraz z partnerskimi szkołami z Węgier,
Włoch, Niemiec i Słowacji, pracę w projekcie ERASMUS+ „Health environment and life”. Czterech naszych nauczycieli, na czele z dyrektor
Joanną Sobczyk, w dniach 15–19 listopada, pracowało nad projektem
w koordynującej go węgierskiej szkole Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium. Następne międzynarodowe spotkanie robocze w ramach projektu odbędzie się w Wiśle, w marcu 2018 roku.
E. Śliwka

fot. LO im. P. Stalmacha

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Projekt Erasmus+ jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w
Wiśle od początku bieżącego roku szkolnego. Sporo uczniów zaangażowało się w szkolny etap konkursu na logo projektu. Dzięki pomocy nauczycielek plastyki Małgorzaty Borowskiej i Anieli Michalik, każdy uczeń mógł spróbować swoich sił w stworzeniu logotypu.
Wyłoniono 12 prac, które wzięły udział w szkolnym głosowaniu, a 4
najlepsze grafiki rywalizowały z pracami uczniów ze szkół partnerskich w Ekero (Szwecja) i Edolo (Włochy). Po głosowaniu przeprowadzonym podczas wideokonferencji okazało się, że finalna decyzja
musi zostać podjęta przez dyrektorów partnerskich placówek, gdyż 2
prace otrzymały taką samą liczbę głosów. Ostatecznie najlepszą został projekt Patrycji Pinkas z kl. II b naszego gimnazjum, który został
oficjalnym logiem projektu „I see, hear and speak – the basis of communication and integration of the European youth”.
Podczas projektowego spotkania, które odbyło się początkiem
grudnia w Szwecji, dyrektorzy szkół i koordynatorzy mogli omówić
szczegóły współpracy. Ustalono terminy kolejnych spotkań projektowych, szkoleń nauczycieli i wymian młodzieży. Ponadto, poddano
ewaluacji realizowane na bieżąco zadania, takie jak: stworzenie strony internetowej projektu, przygotowanie krótkich prezentacji szkoły
i regionu przez uczniów każdej ze szkół, uzupełnienie formularza
osobowego przez każdego z uczniów biorącego udział w wymianie
uczniowskiej, komunikacja uczniów poprzez portal www.etwinning.
com. Zaplanowano najbliższe zadania, które mają na celu przygotowanie uczniów do spotkania, które odbędzie się w dniach 12–23
lutego w Ekero.
Poza pracą nad projektem dyrektorzy i koordynatorzy mogli poznać się i wymienić doświadczeniami związanymi z pracą z młodzieżą czy prowadzeniem placówki, zobaczyć szkołę i porozmawiać o
wzajemnych oczekiwaniach. Wszyscy dołożą starań, by uczniowie
mieli możliwość rozwoju, doskonalenia umiejętności komunikacji
w języku angielskim i używania narzędzi internetowych, a także by
wymiany uczniowskie odbyły się w atmosferze zabawy, ale też twórczej współpracy. By młodzież czuła się swobodnie podczas pobytu
w Ekero, odbyły się wideokonferencje, podczas których uczniowie
nieśmiało mówili o sobie i tradycjach Świąt Bożego Narodzenia.
Pierwsze lody zostały
przełamane, uczniowie
zobaczyli, że ich rówieśnicy też obawiają się porozumiewania w języku
obcym, a to powinno
zmobilizować wszystkich do pracy nad umiejętnością komunikacji w
języku angielskim.
Joanna Magiera–
Andrzejczak

fot. LO im. P. Stalmacha

Projekt Erasmus+ w SP1
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fot. Anna Łupieżowiec

1 grudnia w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w
Wiśle odbył się VII Festiwal Piosenki Europejskiej pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta Wisła Tomasza Bujoka. Festiwal stał
na bardzo wysokim poziomie, a jury w składzie: przewodnicząca
Iwona Drozdowska (nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej w
Tarnowskich Górach), Iga Baranowska–Jagiełło (dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle) i Magdalena Kania (nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej w Wiśle i w Bielsku–Białej) miało
dużo pracy przy ocenianiu dzieci i młodzieży.

– Zespoły: 1. miejsce –
Chór „Wiolinki” ze Szkoły
Podstawowej w Ustroniu–
Nierodzimiu, 2. miejsce –
Zespół Wokalny Społecznego Ogniska Muzycznego w
Wiśle, 3. miejsce – Zespół
„Crescendo” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle;
– Dzieci 6–9 lat: 1. miejsce – Antonina Kraszewska,
2. miejsce – Tomasz Cieślar,
3. miejsce – Ewa Seel, wyróżnienie – Hanna Szarzec;
– Dzieci 10–12 lat: 1. miejsce – Zuzanna Lemantowicz, 2. miejsce – Krzysztof Cieślar, 3. miejsce – Miriam Kohut, wyróżnienia –
Agata Szwedka i Marta Staniek;
– Młodzież 13–15 lat: 1. miejsce – Wiktoria Trefon i Julia Sampolska, 2. miejsce – Natalia Kobyłecka, 3. miejsce – Kuba Matejczuk,
wyróżnienia – Aleksandra Płóciennik, Aleksandra Długosz, Agnieszka Kubala i Szymon Seklecki;

fot. Anna Łupieżowiec

W Festiwalu wzięło udział ponad 100 uczestników, którzy przyjechali z Krakowa, Siemoni, Ustronia, Katowic, Cieszyna, Goleszowa, Goczałkowic–Zdroju, Dębowca, Pszczyny, Chorzowa, Zawiercia, Skoczowa, Brennej oraz Wisły. Poniżej podajemy wyniki w
poszczególnych kategoriach:

fot. Anna Łupieżowiec

NA EUROPEJSKĄ NUTĘ

Uczniowie „Stalmacha” poznają
tajniki dziennikarstwa
24 listopada grupa uczniów kl. II b Liceum Ogólnokształcącego
im. Pawła Stalmacha w Wiśle, uczęszczająca na dodatkowe zajęcia
z wiedzy o mediach współczesnych, wyjechała do Pszczyny, aby
zwiedzić tamtejsze Muzeum Prasy Śląskiej. Młodzież uczestniczyła w interesujących warsztatach introligatorskich i dziennikarskich.
Następnie w bibliotece ATH w Bielsku–Białej odbyło się spotkanie
przybliżające zasady działania biblioteki i czytelni. Po wykładzie
uczniowie skorzystali z oferty kina i obejrzeli film „Morderstwo w
Orient Expressie”, z którego napiszą recenzję.
Natomiast następnego dnia, 25 listopada, uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, zorganizowanych przez nauczycielkę języka polskiego Renatę Sikorę. Prowadzący je gość omówił z uczniami
metamorfozy tytułów we współczesnej prasie, sposoby tworzenia
lidu, scharakteryzował też wybrane gatunki prasowe. Teoria została
wzbogacona o ćwiczenia praktyczne, które zyskały akceptację i moc-
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no uaktywniły uczniów. Była to także okazja do rozmowy o tym, jak
zostać dziennikarzem. Mówiono również o oczekiwaniach młodych
czytelników wobec zawartości prasy lokalnej.
Taki sposób przeprowadzenia zajęć z wiedzy o mediach współczesnych bardzo się podobał i sprawił, że planujemy kolejne spotkania i atrakcje.				
Renata Sikora

fot. LO im. P. Stalmacha

fot. Anna Łupieżowiec

– Młodzież powyżej 15 lat: 1. miejsce – Zofia Sydor i Adrianna
Wójcikowska, 2. miejsce – Wiktoria Tajner, 3. miejsce – Aneta Cieślar.
Grand Prix VII Festiwalu Piosenki Europejskiej otrzymała Zofia
Sydor z Krakowa, która od najmłodszych lat śpiewa z Operą Krakowską i jest uczestniczką takich programów jak: „Must be the music”
oraz „The voice of Poland”. Nagrodę otrzymała z rąk burmistrza Tomasza Bujoka 29 grudnia podczas spotkania w Strefie Białych Świąt
o godz. 15:00 na pl. B. Hoffa. W tym samym dniu wszyscy laureaci
pierwszych miejsc wystąpili w kościele ewangelicko–augsburskim w
Wiśle Centrum z kolędami i pastorałkami.
Wiślańskie Centrum Kultury pragnie serdecznie podziękować
dyrektorowi Państwowej Szkoły Muzycznej Panu Cezaremu Drzewieckiemu oraz dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego Pani
Idze Baranowskiej–Jagiełło za udostępnienie sali koncertowej, a Cukierni Wiślanka za słodki poczęstunek.		
Marlena Fizek

Działania wiślańskich
gimnazjalistów
Jak co roku w świątecznej porze każdy z nas otrzymuje lub ofiarowuje prezenty. Nasi gimnazjaliści również. Grupa teatralna z kl. II
c w składzie: Anna Bujak, Dominik Chromik, Dżesika Czyż, Wiktoria Kędzior, Kevin Gorzelany, Natalia Kobyłecka, Emilia Procner
i Marta Wąsowicz pod opieką Ewy Śmiałkowskiej, 20 grudnia wyruszyła do wiślańskich przedszkoli, aby w świątecznym prezencie
przedstawić najmłodszym bajkę.
Tym razem wybór padł na Kubusia Puchatka i jego niesfornych
przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Jak zawsze przygody pluszowych
zwierzątek bawiły, śmieszyły, wzruszały, ale także przekazywały
ważne treści, jak choćby te o tolerancji, przyjaźni i akceptacji ludzkich wad, które przecież każdy z nas posiada. Ważne, aby te wartości
przetrwały w nas, nawet gdy będziemy już dorośli. Tego życzymy
każdemu nie tylko w świątecznym czasie.
W ostatnim dniu nauki przed świętami wszyscy gimnazjaliści
spotkali się w sali gimnastycznej na podsumowaniu konkursu kolęd. Mieliśmy okazję posłuchać najlepszych wykonawców. Dźwięki
kolęd były przedłużeniem nastroju świątecznego, wprowadzonego
podczas wcześniejszych wigilijek w klasach. Przy okazji wspólnych spotkań dyrektor Gabriela Polok–Otawa zawsze składa gratulacje wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom, którzy odnieśli w

minionym czasie jakieś sukcesy. Tym razem są to: Karolina Mach i
Julia Krzyżok z kl. III b, które zajęły odpowiednio 2. i 3. miejsce w
miejskim konkursie recytatorskim, Zuzanna Cieślar z kl. III a, która
została finalistką konkursu historycznego „Reformacja – 500 lat działalności w województwie śląskim i w Polsce”, oraz uczniowie, którzy
awansowali do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego: Zuzanna Cieślar (kl. III a), Jakub Czyż (kl. III e) i Michał
Zawada (kl. III c) – z matematyki; Jakub Czyż i Andrzej Karkoszka
(kl. III e) – z fizyki, oraz Ireneusz Kosek (kl. III) – z języka polskiego.
Ewa Śmiałkowska

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Grudzień w Szkole Podstawowej nr 1 mija pod hasłem świąt i
oczekiwania na nie. Już 6 grudnia wkroczyliśmy w ten świąteczny
nastrój, gdy klasy I–III w ramach Mikołajek wybrały się do kina na
film „Pierwsza gwiazdka”. Po seansie miały również spotkanie z
Mikołajem. Starsze klasy natomiast przygotowywały sobie z okazji
Mikołajek prezenty oraz gry i zabawy odbywające się podczas zajęć
z wychowawcą.
Grudzień to u nas również miesiąc pomocy. Nasza szkoła przyłączyła się do akcji pomocy bezdomnym czworonogom. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego przez cały listopad i grudzień trwała
zbiórka karmy, misek, kocyków oraz zabawek dla zwierzaków. Podsumowanie akcji nastąpi w styczniu.
Uczniowie „Jedynki” dbają również o środowisko naturalne i
z ogromnym zaangażowaniem włączyli się w zbiórkę makulatury.
Klasa IV b, która w przeliczeniu na ucznia zebrała najwięcej makulatury, w nagrodę wyjechała na
wycieczkę Wiślańską Ciuchcią i
zwiedziła Rezydencję Prezydenta
RP – Zamek na Zadnim Groniu. W
zwiedzaniu towarzyszył im przewodnik, który opowiadał o powstaniu obiektu i jego późniejszych losach, a uczniowie mogli podziwiać
zabytkowe wnętrza.
30 listopada w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbyły się Mistrzostwa Szkół Wiślańskich w mini piłce koszykowej
dziewcząt i chłopców. Chłopcy z SP
1 zajęli 2. miejsce, a dziewczynki 1. Tym samym dziewczęta awansowały do turnieju międzygminnego.
W grudniu samorząd szkolny zorganizował kolejną akcję „Szalona trzynastka”. Tym razem miała ona charakter konkursu. 13 grudnia chętni mogli przebrać się za „Pana Zimę”, „Panią Zimę” lub za
„Święta”. Oprócz tego na gazetce Samorządu Uczniowskiego wisiały
pytania dotyczące zimy i świąt. Za każde przebranie i poprawnie rozwiązaną kartę z pytaniami uczniowie otrzymywali punkty. W konkursie tym zwyciężyła klasa VI a.

Również 13 grudnia klasa II a uczestniczyła w warsztatach „Choinkowy zawrót głowy – papierowe ozdoby choinkowe”, zorganizowanych przez Muzeum Beskidzkie w Wiśle. Prowadząca zajęcia przybliżyła dzieciom dawne tradycje związane ze Świętami, a następnie
zaprosiła klasę do wspólnej pracy tworzenia. W ruch poszły nożyczki,
kolorowe papiery i arkusze oraz kleje. Na warsztatach dzieci nauczyły
się wykonywać papierowe anioły z koralikami oraz kolorowe ptaszki –
ozdoby, które dawniej dzieci wieszały na swoich choinkach.
W związku z Świętami Bożego Narodzenia po raz kolejny wychowawczynie klasy III a i III b zorganizowały rodzinne warsztaty
plastyczne. Podczas zajęć rodzice wraz z dziećmi wykonywali prace,
wykorzystując i poznając różne techniki plastyczne. Dźwięk kolęd,
aromatyczna herbata oraz pyszne ciasteczka umilały wspólną pracę.
Kolorowe ozdoby wypełniły szkolne korytarze.
W ostatnim przed przerwą świąteczną dniu nauki szkolnej uczniowie klas I–VII zgromadzili się w sali gimnastycznej, aby obejrzeć przedstawienie przygotowane przez uczniów klas VI i VII,
opowiadające historię o narodzeniu
Jezusa. Słowno–muzyczna inscenizacja przeplatana wieloma znanymi i pięknymi kolędami wprawiła
wszystkich zgromadzonych w magiczny, świąteczny czas. Po zakończonym występie dyrektor Gabriela
Polok–Otawa nagrodziła wszystkich
uczestników i laureatów konkursów, które odbyły się w listopadzie
oraz grudniu. Byli to między innymi
uczestnicy szkolnych konkursów
recytatorskich, uczestnicy szkolenia z pływania z klas I i II, uczniowie, którzy zakwalifikowali się do rejonowego konkursu biblijnego
Sola Scriptura: Daniel Stasiak (kl. V), Daniel Heczko i Piotr Szturc
(kl. VI a), Barbara Konieczny (kl. VI b), Karina Stasiak (kl. VII a)
Aleksandra Długosz i Joanna Wiencek (kl. VII b), oraz uczestnicy reformacyjnego konkursu plastycznego. Niewątpliwym sukcesem jest
też awans Tomasza Wąsowicza z klasy VII b do II etapu Konkursu
Przedmiotowego z Języka Polskiego. Następnie dyrektor SP1 złożyła
świąteczne życzenia i wszyscy uczniowie udali się na wigilijkowe
spotkania z wychowawcami.			
Monika Cieślar
fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Grudzień w SP1
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fot. ZSGH i,. W. Reymonta

Grudzień w ZSP2
w Malince

JASEŁKA I WIGILIJKI
W ZSGH
Na stałe w tradycję Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle wpisało się przedstawianie Jasełek i klasowe wigilijki, przeżywane w ostatnim dniu obecności w szkole
przed Świętami Bożego Narodzenia. W roku bieżącym, Jasełka
zatytułowane „Dziś niebo się otwiera”, przygotowała Danuta
Jurasik z grupą 28 uczniów, reprezentujących prawie wszystkie klasy.
Aktorzy odgrywając role jasełkowe, przybliżyli wszystkim
prawdę, że Jezus narodził się na ziemi z miłości do nas i bardzo
pragnie byśmy się tą miłością nawzajem obdarzali. Po przedstawieniu uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami na wigilijkach.
Joanna Warmuzińska

Grudzień to miesiąc klasowych mikołajek i wigilijek, bardzo lubianych przez dzieci. Każda sala jest specjalnie dekorowana, uczniowie zostają obdarowani prezentami, a ławki klasowe uginają się pod słodkościami, o których wszyscy wiedzą,
że są niezdrowe, ale cóż…
Z okazji mikołajek Samorząd Uczniowski w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym nr 2 zorganizował akcję „Czapki Mikołaja”, polegającą na szukaniu ukrytych w całej szkole czerwonych czapek. Na spostrzegawczych czekały nagrody ufundowane przez Spółdzielnię Uczniowską. Całości zaś dopełniło
przygotowywane pod kierunkiem polonistki Klaudii Szewczyk
przedstawienie świąteczne oraz wspólne śpiewanie kolęd z
akompaniamentem Elżbiety König.
Ostatni miesiąc roku to jednak nie tylko czas świętowania, ale również brania udziału w konkursach, takich jak: VI
Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Kto czyta ksiązki, żyje podwójnie”, w którym uczennice klasy VII Aleksandra Cieślar i
Martyna Szalbot zdobyły wyróżnienia, oraz Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego, w którym Aleksandra
Cieślar z klasy VII przeszła do II etapu.
Lidia Czyż

fot. Przedszkole nr 2

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

„Święta”– te magiczne Święta tak długo wyczekiwane
przez wszystkie dzieci, wnoszą w ich serca nie tylko radość,
ale czas przeżywania i przygotowania się do nich zarówno w
domach jak i w przedszkolu. W tym przedświątecznym okresie
dzieci podczas zajęć wykonują różne prace plastyczne, ozdoby na choinkę, itp. Poznają wiślańskie tradycje związane ze
świętami jak przygotowywanie 12 potraw w domach, pieczenie drobnych ciasteczek świątecznych, czy składanie życzeń
– kolędowanie.
Tradycyjnie co roku dzieci starsze składają życzenia zaprzyjaźnionym instytucjom i pracownikom współpracującym z
naszym przedszkolem. Uwieńczeniem tych tradycji jest przedszkolna wigilijka wszystkich grup.
(KS)

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

CZAS RADOŚCI

20

echo WISŁY

2 grudnia w „Dworku nad Wisłą” odbyło się spotkanie z Mikołajem,
który dla wszystkich grzecznych dzieci przywiózł słodkie prezenty.
Przed przybyciem Mikołaja dzieci miały pełne ręce roboty. Najpierw produkowano piękne kartki do Mikołaja, dzieci robiły kolorowe i bardzo długie łańcuchy świąteczne, a następnie był konkurs na
najpiękniej zapakowany prezent. Nasze pociechy brały udział w niezliczonej ilości konkursów i zabaw. Nawet odbył się rzut śnieżkami
do kosza. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody. Na szczęście Mikołaj
przybył na czas i nie dał zbyt długo na siebie czekać.
Dla wszystkich uczestników organizatorzy przygotowali napoje
i słodki poczęstunek. Animacje prowadzili pracownicy WOT, za co
bardzo dziękujemy, gdyż wszystko było profesjonalnie przygotowane. We wspólnej zabawie uczestniczyło ok. 80 dzieci z Nowej Osady
i Gościejowa.
Dziękuję za zaangażowanie i pomoc członkom Zarządu Nowa
Osada oraz Radnym.
Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nowa Osada

fot. Zarząd Osiedla nr 7

Od sezonu letniego do końca września 2017 roku prowadzona była akcja
„Wisła… zostaję dłużej – dostaję więcej”. Okazało się, że był to przysłowiowy strzał w dziesiątkę, więc jej druga, zimowa edycja właśnie się rozpoczęła.
Celem przedsięwzięcia, które jest rezultatem dobrze układającej się
współpracy miasta z gestorami prowadzącymi działalność gospodarczą
związaną z obsługą ruchu turystycznego, jest promowanie osób i grup
przebywających w ośrodkach w Wiśle, które uiściły opłatę miejscową.
Akcja polega na wydawaniu kart rabatowych, uprawniających do skorzystania z promocyjnych cen (niższych o 15%) na określone w nich atrakcje turystyczne, więc turyści, którzy uiszczają opłatę miejscowa, zyskują
dużo więcej, bo wartość rabatów przewyższa wysokość tej opłaty. Karty
wydawane są przez podmioty oferujące pobyt w Wiśle i rozliczające się
z gminą z inkasowanej opłaty miejscowej, zatem zyskują też uczciwi gestorzy, którzy mogą swoim gościom zaproponować karty rabatowe. – To
rozwiązanie, dzięki któremu wspólne działania przynoszą korzyść miastu,
przedsiębiorstwom branży turystycznej, mieszkańcom i odwiedzającym
Wisłę turystom. Opłata miejscowa stanowi dla miasta dochód, pozwalający na realizację niektórych niezbędnych do funkcjonowania miejscowości
zadań. Ja mogę się tylko cieszyć, że razem dbamy o to, aby nie malały dochody budżetowe z tego tytułu, bo te pieniądze tak naprawdę są inwestycją
w rozwój turystyki w Wiśle – mówi burmistrz Tomasz Bujok.
Należy podkreślić, że wprowadzenie akcji możliwe jest dzięki aktywnemu włączeniu się w jej realizację firm lokalnych, udzielających
rabatów. – Mamy nadzieję, że wprowadzenie takiej formy promocji
zwiększy zainteresowanie obiektami udzielającymi rabatu i zachęci turystów do odwiedzenia naszej miejscowości – zaznacza Katarzyna Swęda,
prezes Spółdzielni Socjalnej „Wisła Otwarta Turystycznie”, która razem
z samorządem organizuje akcję.
Szczegółowy opis oferowanych usług objętych rabatem oraz regulamin akcji umieszczony jest w każdym egzemplarzu karty rabatowej.
Karty te gestorzy mogą od 15 grudnia pobierać w Centrum Informacji
Turystycznej przy placu Hoffa.
(luki)

Mikołaj w Nowej Osadzie

Efekty akcji „Zakręć się na
pomaganie”
Kolejna partia plastikowych zakrętek trafiła do firmy zbierającej
odpady. Zebrane z ich sprzedaży środki wspomogą Hospicjum im.
Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. Tym razem waga wywiezionych
zakrętek to aż 620 kg!
Serdecznie dziękujemy wszystkim przedszkolom, szkołom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym zaangażowanym w zbiórkę i zachęcamy do dalszego przywożenia zebranych zakrętek do Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM w Wiśle. Kolejne podsumowanie
zbiórki nastąpi na początku roku 2018.
Tadeusz Papierzyński

fot. Łukasz Bielski

Zimowa edycja akcji „Wisła…
zostaję dłużej – dostaję więcej”

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Ustroń i Wisła ze wspólną ofertą imprez

– Jednym z podstawowych założeń było, by imprezy nie nakładały się na siebie, żeby nie konkurować nimi. Jak jest fajna
impreza w Wiśle to chcemy na nią zaprosić również turystów
oraz mieszkańców z Ustronia i odwrotnie. Warto odwiedzić
jedną i drugą miejscowość, bo mamy wiele do pokazania – dodaje Tomasz Bujok, burmistrz Wisły. – Wspólny kalendarz to
rzecz, o której długo się mówiło, ale jakoś nie udawało się tego
pomysłu wdrożyć w życie. Powody były różne i nadal zdajemy
sobie sprawę z tego, że ten kalendarz będzie mocno dyskutowany, ale chcemy wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu naszych
gości, którzy są często gośćmi zarówno Wisły jak i Ustronia.
Kalendarz ma być uzupełnieniem całej oferty kulturalnej obu
miast. Na innych płaszczyznach też będziemy współpracować,
bo mamy podobne problemy. Chcemy wspólnie pochylać się
nad rozwiązaniami, które przyniosą korzyść obu miejscowościom. Mam nadzieję, że jest to moment, gdy rozpoczynamy
ścisłą i namacalną współpracę. Potwierdzam, że kalendarz nie
był łatwy do skoordynowania, ale wyszliśmy z założenia, że
wspólnie zapraszamy na nasze wydarzenia. Każdy kto weźmie
do ręki tą książeczkę będzie miał pełny przegląd najważniej-
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fot. Tadeusz Papierzyński

szych imprez w Wiśle i Ustroniu, bo trzeba dodać, że każde z
miast zorganizuje jeszcze wiele innych wydarzeń, których w
tym kalendarzu nie ma – dodał gospodarz Wisły.
Wspólny kalendarz imprez i wydarzeń jest dowodem na to,
że w teorii konkurujące ze sobą miasta, mogą wspólnymi siłami
działać na rzecz pobudzenia ruchu turystycznego w regionie. –
Zastanawiamy się jak sprawić, by turyści zostawali u nas na dłużej, nie na jeden dzień tylko na choćby weekend. Ustroń i Wisła

ma największą bazę pobytową w Beskidach, a ludzie podczas
swoich podróży chcą zobaczyć jak najwięcej. Kalendarz pomoże
im w zaplanowaniu dłuższych pobytów, co jest korzystniejsze dla
naszych przedsiębiorców i mieszkańców – podkreśla burmistrz
Szarzec. – Pracujemy nad tym, by latem pociągi połączyły oba
miasta, by turyści mogli się łatwo między nimi przemieszczać.
Ten pomysł był już przygotowany na ten rok, ale plany trochę
nam pokrzyżowały remonty mostów kolejowych w Wiśle. Do
tego projektu zaprosiliśmy Urząd Marszałkowski w Katowicach
i Koleje Śląskie, bez których ten pomysł byłby nierealny – mówi
burmistrz Bujok.
Wszystkie te działania mają sens, gdyż jak mówi Ewa Zarychta – kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Wiśle, samorządy obserwują, że Ustroń i
Wisłę turyści postrzegają jako jeden region – Beskidy. – Goście,
którzy odwiedzają Wisłę, przemieszczają się do sąsiednich miejscowości. Ten kalendarz z pewnością im to ułatwi, bo będą wiedzieć, co i gdzie będzie się dziać – potwierdza. – W okresie świąteczno–noworocznym jest u nas dużo turystów i ten kalendarz
wychodzi w idealnym momencie, bo będzie już dla nich dostępny
i każdy będzie mógł sobie zaplanować pobyt w naszym regionie
w najbliższym roku – dodaje Katarzyna Czyż–Kaźmierczak – naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki. (luki)

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

21 grudnia w Urzędzie Miejskim w Ustroniu odbyła się konferencja prasowa, prezentująca wspólny kalendarz imprez i wydarzeń w Ustroniu i Wiśle. To pierwszy tego typu projekt w historii
kontaktów między dwoma sąsiadującymi miastami.
Kalendarz imprez i wydarzeń 2018 Ustroń–Wisła będzie
wydawany w punktach informacji turystycznej obu miast oraz
na Górnym Śląsku, a także eksponowany będzie w miejscach
atrakcyjnych dla turystów oraz na targach turystycznych. Każda
miejscowość wydrukowała po 5000 egzemplarzy kalendarza, ale
gdyby go zabrakło, włodarze zapewniają, że będzie dodruk. Publikacja w formie zgrabnej i dobrze zaprojektowanej książeczki zawiera po 70 imprez i wydarzeń z każdego miasta.
– Cieszę się, że mogę wspólnie z burmistrzem Wisły gościć
Państwa na spotkaniu, na którym jednocześnie chcemy podziękować za współpracę w ciągu całego roku – zagaił Ireneusz Szarzec, burmistrz Ustronia i przeszedł do meritum sprawy. – Już od
kilku lat wspólnie pracujemy, by nasze miasta nie konkurowały
ze sobą, tylko współpracowały. Efektem tego jest kalendarz wydarzeń, wspólnie opracowany i skoordynowany dla Wisły i Ustronia. Ma on pokazać ten klimat współpracy, ale przede wszystkim
zaprezentować bogatą ofertę imprez w obu miastach. Ma on pokazać naszym mieszkańcom i turystom, że możemy się świetnie
uzupełniać. To jest pierwsza odsłona tej współpracy, gdyż nasze
samorządy prowadzą jeszcze szereg innych działań, mających na
celu to, żeby turyści mogli skorzystać z szerokiej oferty obu miejscowości. Opracowanie kalendarza nie było proste, ale udało się
to zrobić, z czego bardzo się cieszymy.
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Sport
Najlepsi skoczkowie narciarscy w grudniu zaliczyli kolejne starty
w Pucharze Świata. W dniach 2–3 grudnia w miejscowości Niżny
Tagił odbyły się kolejne dwa konkursy Pucharu Świata w skokach
narciarskich. Tym razem była to rywalizacja indywidualna. Piotr
Żyła (WSS Wisła) w pierwszych zawodach zajął 10. miejsce (243,8
pkt. – 128 i 129,5 m), a zwyciężył reprezentant Niemiec Richard Freitag (267,5 pkt. – 135 i 137 m). W drugim konkursie wiślanin był
16. (240,6 pkt. – 121,5 i 131 m), a triumfował reprezentant Niemiec
Andreas Wellinger (275,7 pkt. – 132 i 133,5 m).
Kolejne zawody rozegrano w dniach 9–10 grudnia na skoczniach
w niemieckim Titisee–Neustadt. Reprezentacja Polski w składzie:
Piotr Żyła, Jakub Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęła 2. miejsce (1082,8 pkt.) w konkursie drużynowym, tracąc do zwycięskiej
ekipy Norwegii (1083,6 pkt.) tylko 0,8 pkt. Z kolei w jednoseryjnym
i loteryjnym konkursie indywidualnym Piotr Żyła zajął 19. miejsce
(101,6 pkt. – 128 m). Zwyciężył reprezentant Niemiec Richard Freitag (128,4 pkt. – 145 m).
Z Niemiec skoczkowie przenieśli się do szwajcarskiego Engelbergu, gdzie w dniach 16–17 grudnia rozegrano dwa konkursy indywidualne. W pierwszych zawodach Piotr Żyła zajął 10. miejsce
(239,0 pkt. – 127 i 123,5 m). Wygrał reprezentant Norwegii Anders
Fannemel (253,6 pkt. – 133 i 127,5 m). W drugim konkursie wiślanin
skakał jeszcze lepiej i zajął 7. pozycję (265,6 pkt. – 134 i 133 m), a
triumfował Niemiec Richard Freitag (286,4 pkt. – 137,5 i 135 m).
Kolejnym przystankiem na karuzeli Pucharu Świata był inaugurujący Turniej Czterech Skoczni konkurs w Oberstdorfie. Rozegrany 30
grudnia konkurs wygrał Kamil Stoch (279,7 pkt. – 126 i 137 m), a Piotr
Żyła był 25. (231,7 pkt. – 127,5 i 109,5 m). O kolejnych wynikach Pucharu Świata poinformujemy w kolejnym numerze „Echa Wisły”. (luki)

Wiślanie na podium II ligi BBALTS

fot. mat. organizatora

3 grudnia sezon 2017 zakończyła Bielsko–Bialska Amatorska
Liga Tenisa Stołowego. Miło nam poinformować, że drużyna Wiślanie uplasowała się w II lidze BBALTS na 3. miejscu w 12–zespołowej stawce. Gratulujemy!
Nasza drużyna rozegrała 22 spotkania, z których 16 wygrała, 2 razy
zremisowała i poniosła 4 porażki. To pozwoliło naszym tenisistom stołowym zdobyć 34 punkty, o 6 mniej od prowadzącego w lidze duetu
drużyn – Panowie z Trytonu i ZiAD Bielsko–Biała (po 40 oczek). Bilans setów Wiślanie też mieli bardzo korzystny i wyniósł on 146:74.
Drużyna z naszego miasta grała w składzie (alfabetycznie): Robert Bałoń, Sławomir Brak, Andrzej Bujok, Katarzyna Byrt, Daniel
Czyż, Andrzej Minge i Roman Podżorski. Bardzo dobrze w klasyfikacji indywidualnej II ligi BBALTS wypadli Sławomir Brak i Daniel
Czyż, którzy zajęli 3–4. miejsce wśród zawodników, którzy rozegrali
ponad 60% meczu.
Więcej szczegółów na stronie: http://bists.pl/bbalts–2017/. (luki)
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PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH

Wisła Cup 2017
W dniach 9–10 grudnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków odbył się III Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej Wisła Cup
2017, w którym udział wzięły 23 z 25 zgłoszonych drużyn z całej Polski.
Triumfował zespół Dentim Clinic Katowice (na zdjęciu), który na podium
wyprzedził drużyny FC Gladiator i Legnickie Pole.
W 74 rozegranych spotkaniach padło 327 bramek. Największą ilość
bramek zdobyła drużyna Legnickie Pole (31), natomiast najmniej stracił
zespół Dentim Clinic Katowice (8). Najlepszy strzelec turnieju Mateusz
Alwin (Legnickie Pole) strzelił 12 bramek, najlepszy bramkarz turnieju
Marcin Magdziarz (FC Gladiator) wpuścił 17 bramek, natomiast najlepszym zawodnikiem Wisła Cup 2017 został Piotr Makowski (SM Górnik
Kokociniec).		
			
(luki)

PIERWSZE WYGRANE W SEZONIE
W grudniu drużyny koszykarskie Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska
Jedynka walczyły o kolejne punkty w rozgrywkach ligowych.
3 grudnia pierwsza drużyna ISWJ odniosła premierowe zwycięstwo w
sezonie 2017/18 II ligi koszykówki kobiet. Podopieczne Daniela Arsenicza i
Przemysława Kurzoka pokonały na wyjeździe po zaciętym boju RKK AZS
Racibórz 53:52. RKK AZS Racibórz – ISWJ Wisła 52:53 (9:14, 16:19,
14:8, 13:12)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (14), Justyna Pilch (10), Karolina Podżorska (9), Karolina Kowalczyk (8), Stefania Seniow (6), Katarzyna
Raszka (6), Małgorzata Colosenco i Martyna Szalbót.
W rozegranym 9 grudnia kolejnym meczu ligowym drużyna ISWJ Wisła, grająca w sześcioosobowym składzie, przegrała na wyjeździe z niepokonanym jak dotąd zespołem KS JAS–FBG Sosnowiec 63:84.
KS JAS–FBG Sosnowiec – ISWJ Wisła 84:63 (28:20, 25:21, 16:9, 15:13)
Zagrały (punkty): Katarzyna Raszka (24), Marcelina Strządała (21),
Karolina Podżorska (7), Justyna Pilch (6), Katarzyna Cieślar (3) i Stefania
Seniow (2).
W kolejnym spotkaniu wyjazdowym, które odbyło się 16 grudnia, wiślanki uległy RMKS Rybnik 50:88.
RMKS Rybnik – ISWJ Wisła 88:50 (22:16, 28:20, 19:6, 19:8)
Zagrały (punkty): Karolina Kowalczyk (16), Karolina Podżorska (14), Katarzyna Raszka (10), Justyna Pilch (6), Marcelina Strządała (4), Gabriela Kosek i Małgorzata Colosenco. Na zakończenie pierwszej rundy rozgrywek, 21
grudnia, podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka pokonały
na własnym parkiecie KU AZS UŚ Katowice 56:51.
ISWJ Wisła – KU AZS UŚ Katowice – 56:51 (18:11, 19:7, 11:19, 8:14)
Zagrału (punkty): Sylwia Cieślar (29), Marcelina Strządała (8), Karolina
Podżorska (6), Karolina Kowalczyk (6), Justyna Pilch (5), Katarzyna Raszka
(2), Gabriela Kosek, Martyna Szalbót i Aleksandra Suszka.
Swoje mecze w lidze rozgrywały także drużyny ISWJ w innych kategoriach wiekowych. Oto ich wyniki zanotowane w grudniu:
– Juniorki KU–18: (dom) MKS MOS Katowice 52:72, (wyjazd) RMKS Rybnik 31:73;
– Kadetki KU–16: (dom) KS JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec II 39:138,
(dom) Gwarek Pawłowice 63:68, (dom) RMKS Rybnik 38:88;
– Młodziczki KU–13: (wyjazd) Olimpia Wodzisław Śląski 28:108,
(dom) MKS MOS Katowice 38:73;
– Żaki KU–12 (turniej w Katowicach): MKS MOS Katowice – ISWJ
Wisła 25:33, UKS SP 27 Katowice – ISWJ Wisła 22:37; (turniej w Wiśle):
ISWJ Wisła – RMKS Rybnik 47:15, ISWJ Wisła – ŻKK Olimpia Wodzisław
Śl. 44:9;
– Zuchy KU–11 (turniej w Wiśle): ISWJ Wisła I – ISWJ Wisła II 29:4,
ISWJ Wisła II – MKS Czechowice–Dziedzice 14:30, ISWJ Wisła I – ŻAK
Żory 14:34, ISWJ Wisła II – ŻAK Żory 14:38, ISWJ Wisła I – MKS Czecho(luki)
wice–Dziedzice 25:11.		

SPORTOWY KALEJDOSKOP
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28 listopada w Chybiu rozegrano Finał Powiatowy Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym. W rywalizacji dziewcząt 9. miejsce zajęła reprezentacja ZS–P nr 1 Wisła
Głębce, a wśród chłopców 6. lokatę wywalczyli reprezentanci ZS–P
nr 2 Wisła Malinka.
30 listopada Drużyna InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski pokonała Besiktas JK Stambuł 71:65 w meczu szóstej i
zarazem ostatniej kolejki fazy grupowej EurocCup w koszykówce
kobiet. Pomimo tego zwycięstwa polski zespół nie awansował do
dalszej fazy rozgrywek. Natomiast niezłe spotkanie rozegrała Magdalena Szajtauer z Wisły, która zdobyła 6 punktów, zebrała 7 piłek
oraz zanotowała 3 asysty.
2 grudnia w Bielsku–Białej odbył się 5. Bieg Mikołajkowy. Najlepszy
wśród wiślan był Łukasz Mach, który zajął 57. lokatę. W kategorii
M–40 nasz zawodnik był 12. Z kolei dzień później, 3 grudnia, w 3.
Biegu Mikołajkowym z Nadzieją, który także odbył się w Bielsku–
Białej, 90. miejsce zajął Ryszard Cieślar (48. miejsce w grupie M
18+), 148. był Stanisław Boś (4. miejsce w grupie M 8–10), a 149.
Iwona Boś (35. miejsce w grupie K 18+).
2 grudnia w Wiśle odbył się Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki
Nożnej Młodzików (rocznik 2005). W rywalizacji pięciu zespołów
triumfował zespół UKS Wiślańskie Orły, 2. miejsce zajął Rekord
Bielsko–Biała, a 3. LKS Sportkontakt Goleszów. Ponadto w turnieju
zagrały jeszcze Cukrownik Chybie i Football
Project Jasienica. W Wiśle rywalizowały również drużyny z rocznika 2010, ale tu grano bez
notowania wyników.
W dniach 2–3 grudnia w norweskim Lillehammer odbyły się zawody Pucharu Świata w
kombinacji norweskiej. W pierwszych – sztafecie drużynowej (4x1 skok – skocznia HS–98
/ bieg – 4x5 km), reprezentacja Polski w składzie: Adam Cieślar, Paweł Słowiok, Szczepan
Kupczak i Paweł Twardosz zajęła 10. miejsce.
Biało–czerwoni do zwycięskiej ekipy Norwegów stracili 4 minuty i 23 sekundy. Z kolei w
zawodach indywidualnych (1 skok – skocznia
HS–140 / bieg na 10 km) Paweł Słowiok zajął
40. miejsce, a Adam Cieślar po raz drugi w
tym sezonie, nie przebrnął eliminacyjnego konkursu skoków (zajął w
nim 49. miejsce). Wygrał Norweg Espen Andersen.
3 grudnia w Mysłowicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska Juniorów w Ju–Jitsu. Maksymilian Łowczyński (UKS Centrum Wisła)
zajął 3. miejsce w kategorii do 73 kilogramów chłopców.
5 grudnia drużyna I LO im. Antoniego Osuchowskiego triumfowała w finale powiatowym w koszykówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, który został rozegrany w Cieszynie. Reprezentacja
ZSGH im. W. Reymonta w Wiśle przegrała w półfinale z triumfatorkami 4:46.
W dniach 7–8 grudnia na skoczni olimpijskiej w Whistler odbyły się
zawody FIS Cup w skokach narciarskich. Wystartowało w nich trzech
zawodników WSS Wisła. Tomasz Pilch zajmował 11. i 7. miejsce,
Paweł Wąsek był 27. i 24., natomiast Bartosz Czyż plasował się na
40. i 21. pozycji. Wygrywali Elias Tollinger z Austrii i Nejc Dezman
ze Słowenii.
9 grudnia w Ptaszkowej rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody
w biegach narciarskich. W sprintach techniką dowolną, zaliczanych
do klasyfikacji Pucharu Polski, Natalia Bury z WSS Wisła zajęła 3.
miejsce w rywalizacji Juniorek A. Pozostali biegacze WSS Wisła:
Magdalena Pilch (Juniorki C), Gabriel Boś i Łukasz Cieślar (Juniorzy
C) odpadali w ćwierćfinałach. Natomiast 10 grudnia rozegrano biegi
techniką dowolną na dystansie 4 km. Natalia Bury zajęła 2. lokatę
wśród Juniorek A, Magdalena Pilch była 23. w grupie Juniorek C,
natomiast Gabriel Boś i Łukasz Cieślar w grupie Junior C zajmowali
odpowiednio 17. i 24. lokatę.
W dniach 9–10 grudnia na skoczni w Whistler odbyła się inauguracja
Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich/ W premierowym
konkursie życiowy sukces odniósł Tomasz Pilch z WSS Wisła (na
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fot. PZN
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zdjęciu), który wygrał konkurs! Brawo! To największy sukces w dotychczasowej karierze 17–letniego skoczka z naszego miasta. Drugi z
zawodników WSS Wisła Paweł Wąsek został sklasyfikowany na 36.
pozycji. W drugim konkursie Tomasz Pilch zajął 7. miejsce, a Paweł
Wąsek był 32. Triumfował Niemiec Andreas Wank. Liderem całego
cyklu po dwóch zawodach jest Tomasz Pilch.
Jakub Glacjar wygrał grudniową edycję Panewnickiego Biegu Dzika,
który odbył się 10 grudnia w Katowicach. Dystans niespełna 20 kilometrów zawodnik z Wisły pokonał w czasie 1:15,24. 13. na mecie
zameldował się drugi z wiślan Radosław Troszok
Tomasz Pilch wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach
narciarskich, który rozegrano 16 grudnia w fińskiej Ruce. To drugie zwycięstwo wiślanina w tym sezonie. Skoczek WSS Wisła po
pierwszej serii plasował się na 8. pozycji, ze stratą blisko jedenastu
punktów do prowadzącego wówczas Jurija Tepeša, ale w drugiej oddał najdłuższy skok w konkursie, który pozwolił mu wygrać z dość
wyraźną przewagą nad rywalami. Punkty do klasyfikacji PK zdobyli także Aleksander Zniszczoł (19. miejsce) oraz Paweł Wąsek (25.
miejsce). Czwarty z zawodników WSS Wisła Bartosz Czyż został
sklasyfikowany na 43. pozycji. Dzień później, 17 grudnia najlepiej
skakał Jurij Tepeš, ale Tomasz Pilch znów pokazał się z bardzo dobrej
strony i wywalczył 7. lokatę, pozostając liderem całego cyklu. Punkty
do klasyfikacji PK zdobył także Paweł Wąsek, zajmując 18. lokatę.
Pozostali dwaj zawodnicy WSS Wisła Aleksander Zniszczoł i Bartosz
Czyż zajęli odpowiednio 39. i 43. miejsce.
Reprezentant Niemiec Eric Frenzel wygrał zawody Pucharu Świata
w kombinacji norweskiej (1 skok – skocznia HS–98 / bieg na 10 km) w austriackim
Ramsau am Dachstein, które odbyły się 16
grudnia. Na 37. pozycji uplasował się Paweł
Słowiok z Wisły. Niestety, po raz kolejny,
eliminacyjnego konkursu skoków narciarskich (runda prowizoryczna) nie przebrnął
Adam Cieślar. Z kolei 17 grudnia wygrał
Niemiec Fabian Riessle, a nasi dwuboiści
Paweł Słowiok i Adam Cieślar niestety nie
punktowali, zajmując odpowiednio 37. i 50.
miejsce.
Iwona Boś z Wisły zajęła 12. miejsce w
rywalizacji pań (3. w kategorii K–40) podczas V Pucharu Kościeliska, pierwszej rundy Pucharu Polski Amatorów PZN w biegach narciarskich, który rozegrano 17 grudnia. Drugi reprezentant
Wisły Ryszard Cieślar wśród mężczyzn był 73. (23. w grupie M–40).
17 grudnia w Rudzie Śląskiej rozegrano bieg Biała Dycha na Burlochu. Jedyny nasz zawodnik, Michał Soska z Wisły, zajął w nim 61.
miejsce.
Reprezentant Francji Jonathan Learoyd wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu, który rozegrano 27 grudnia. Lider klasyfikacji generalnej
PK Tomasz Pilch (na zdjęciu – fot. PZN) zajął 5. miejsce. Pozostali
dwaj zawodnicy WSS Wisła Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek zajęli odpowiednio 18. i 37. lokatę. Dzień później, 28 grudnia, Tomasz
Pilch stanął na 2. stopniu podium, powiększając swoją przewagę w
„generalce”. Aleksander Zniszczoł był 19., a Paweł Wąsek 37. Triumfował Austriak Ulrich Wohlgenannt.
30 grudnia na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży „Mikołaj
z Goleszowa”. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się:
Nicole Konderla (WSS Wisła), Natalia Nowak (WSS Wisła), Robert
Ryś (LKS Olimpia Goleszów), Mateusz Chraścina (LKS Olimpia
Goleszów), Wiktor Szozda (WSS Wsła), Tymoteusz Cienciała (WSS
Wisła) oraz Matej Huntoš (KPSL Banská Bystrica). Na podium stawali również inni zawodnicy reprezentujący WSS Wisła: Dominik
Niemczyk – 3. miejsce w kategorii Open (HS20), Mikołaj Wantulok
– 3. miejsce w kategorii chłopców 2006–2007 (HS20), Jan Króżołek
– 2. miejsce w kategorii chłopców 2008–2009 (HS10), Oliver Szturc
– 3. miejsce w kategorii chłopców 2008–2009 (HS10), Michał Cieślar – 2. miejsce w kategorii chłopców 2010 i młodsi (HS10), Paweł
Pierzchała – 3. miejsce w kategorii chłopców 2010 i młodsi (HS10).
(luki)
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PIOTR ŻYŁA WICEMISTRZEM POLSKI

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

26 grudnia na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince
rozegrano Konkurs Świąteczny – Mistrzostwa Polski w skokach
narciarskich. Niespodziewanie po raz pierwszy w karierze tytuł
czempiona kraju zdobył Stefan Hula. Wicemistrzem został Piotr
Żyła, a skład podium uzupełnił Kamil Stoch.

w karierze. Radość była tym większa, że po złoto sięgnąłem na
oczach rodziny. Nie było jednak łatwo, bo wiatr kręcił na skoczni.
Trzeba było zatem trafić na dobre warunki, żeby zająć wysokie
miejsce. Oczywiście trzeba było też oddać dwa dobre skoki. One
też bardzo pomogły mi w odniesieniu zwycięstwa – powiedział po
zawodach świeżo upieczony mistrz kraju.
Broniący tytułu sprzed roku Piotr Żyła uzbierał za próby na
odległość 119 i 120 metrów 231,9 pkt. (o 22,4 mniej od triumfatora) i wywalczył srebrny medal. – Po świętach jest mały przestój
i nogi nie pracowały jak zwykle, ale skakało się normalnie – z
uśmiechem mówił skoczek WSS Wisła. – Moje skoki były w miarę ok, drugie miejsce też jest ok, bo na podium zawsze dobrze stać.
Może mogłyby być te moje próby trochę dłuższe, ale były równe.
Warunki też miałem przyzwoite, ani za dobre, ale też nie bardzo
złe, więc jestem zadowolony – powiedział Piotr Żyła.
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Poza wicemistrzem Polski, WSS Wisła podczas zawodów reprezentowali: Kacper Juroszek (13. miejsce), Bartosz Czyż (18.
miejsce), Artur Kukuła (20. miejsce), Szymon Jojko (25. miejsce)
i Arkadiusz Jojko (29. miejsce).			
(luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Zawody w Wiśle obejrzała spora grupa biało–czerwonych kibiców, którzy mieli okazję dopingować 31 zawodników, którzy
stanęli na starcie konkursu. Zgodnie z oczekiwaniami karty rozdawali kadrowicze Stefana Horngachera, ale nieoczekiwanie najlepszą dyspozycję zaprezentował Stefan Hula. Zawodnik ze Szczyrku za skoki na odległość 123,5 i 126 metrów otrzymał notę 254,3
pkt. – Bardzo cieszę się z tego pierwszego tytułu mistrza Polski

Brązowy medal tym razem zawisł na szyi Kamila Stocha.
Dwukrotny mistrz olimpijski po pierwszej próbie na 126 metrów,
w drugiej skoczył znacznie krócej – 111,5 metra, co pozwoliło mu
uzyskać notę 226,2 pkt. – Popełniłem duży błąd i mocno spóźniłem odbicie. Chciałem przypilnować jednego elementu, a wyszło
zupełnie co innego. Uzyskałem jednak dobry wynik, bo stanąłem
na podium, ale najbardziej ucieszyło mnie to, że w serii próbnej i
pierwszej konkursowej moje skoki były naprawdę dobre – tłumaczył po zawodach Kamil Stoch.
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fot. Łukasz Bielski
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fot. Łukasz Bielski

ROZMAITOŚCI

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
14 stycznia (niedziela) – Koncert Noworoczny – Hotel
Gołębiewski
14 stycznia (niedziela) – 26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – Plac Hoffa
18 stycznia (czwartek) – Spotkanie autorskie z Hanną
Greń „Komisarze Cieślar i Procner na tropie” – Miejska Biblioteka Publiczna
19 stycznia (piątek) – Bal przebierańców na śniegu (zabawa z DJ–em) – Plac Hoffa

rys. Anna Wawak

19 i 26 stycznia (piątek) – Zajęcia plastyczne dla dzieci –
Wiślańskie Centrum Kultury
20 stycznia (sobota) – Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków oraz Zawody Rodzinne – ON Stożek
20 i 27 stycznia (sobota) – Taniec na śniegu (nauka tańca
z instruktorem) – Plac Hoffa
27 stycznia (sobota) – Spektakl muzyczny „Królowa Śniegu” – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

– 1 grudnia w Nowej Osadzie sprawcy dokonali zaboru pojazdu marki
Mercedes Sprinter, którym przemieścili się do Rudy Śląskiej. Tam samochód odnaleziono.
– 5 grudnia w jednym z supermarketów skradziono alkohol o wartości
1132 złotych.
– 7 grudnia na ul. Ustrońskiej zastopowano mieszkankę Wisły, która
prowadziła Peugeota pod wpływem alkoholu. Jej wynik to 1,2 promila.
– 7 grudnia na terenie jednego z ośrodków noclegowych w centrum
miasta funkcjonariusze Policji wraz z opiekunami ujawnili, że jeden z nieletnich uczestników wypoczynku posiadał środki odurzające.
– 12 grudnia Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o kradzieży trakcji elektrycznej w Głębcach. Zniknęło ok. 900 metrów linii, a
straty oszacowano na ok. 70 000 złotych.
– 15 grudnia złodzieje „opędzlowali” mieszkankę z ul. Prusa. Do
mieszkania weszli podając się za pracowników służb wodociągowych i
zabrali 700 złotych w gotówce.
– 30 grudnia na ul. Malinka mieszkaniec Wisły jechał Fiatem, mając
orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów.
– W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia na jednej ze stacji paliw mieszkaniec Górnego Śląska uszkodził drzwi. Sprawcę zatrzymano.
– 2 stycznia w Malince zatrzymano mieszkańca Wisły, który poruszał
się samochodem marki Fiat „na podwójnym gazie”. Alkomat pokazał mu
0,6 promila.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski

29 stycznia – 9 lutego (poniedziałek–piątek) – Czytanie
na śniadanie, czyli „Ferie w Bibliotece” – Miejska Biblioteka
Publiczna
2 lutego (piątek) – Bal przebierańców na śniegu (zabawa
z DJ–em) – Plac Hoffa
3 lutego (sobota) – Rączka gotuje (pokazy kulinarne z degustacją) – Plac Hoffa
3 i 10 lutego (sobota) – Taniec na śniegu (nauka tańca z
instruktorem) – Plac Hoffa
9 lutego (piątek) – Narciarski Bieg Retro – Plac Hoffa
9–25 lutego (piątek–niedziela) – Strefa Kibica Eurosport
(transmisje z IO PeyongChang 2018) – Plac Hoffa
10 lutego (sobota) – Czekając na wiosnę / Jarní Ozveny
(polsko–czeski festiwal muzyczno–podróżniczy) – Miejska
Biblioteka Publiczna
10 lutego (sobota) – Walentynki – koncert „Kochaj mnie”
i pokazy ognia – Plac Hoffa
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca
imprezy.

rys. Janusz Kożusznik

KRONIKA POLICYJNA

