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UWAGA!
Burmistrz Miasta Wisła uprzejmie infor-
muje, że w dniach 6–15 lutego 2019 r.  

 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego 
wydawane będą decyzje oraz nakazy 

płatnicze na podatek rolny, leśny  
i od nieruchomości na rok 2019.

Wisła powitała Nowy Rok

Czytelnikom Echa Wisły życzymy wszelkiej pomyślności w 2019 roku.
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Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67, 
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelny: Adam Cieślar; 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
Szanowni Mieszkańcy Wisły, do końca 2018 r. w Gminie Wisła obo-

wiązującą stawką za odbiór odpadów segregowanych było 10 zł/miesiąc/
osobę oraz za odbiór odpadów zmieszanych 20 zł/miesiąc/osobę. Mimo 
stale rosnących cen na rynku odpadów komunalnych, przez 5 lat (system 
gospodarowania odpadami komunalnymi w obecnym kształcie funkcjo-
nuje od 2013 roku) udało się utrzymać stawkę na stałym poziomie, co 
nie było łatwym zadaniem. W tym roku postępowanie przetargowe było 
ogłoszone dwukrotnie. Mimo szczerych chęci nie udało się osiągnąć 
cen, które pozwoliłyby utrzymać stawkę w obowiązującej wysokości. 
Zawarto umowę z dotychczasowym wykonawcą – firmą EKOPLAST 
Sp. z o.o., która w drugim postępowaniu złożyła ofertę najkorzystniej-
szą. Umowę zawarto na kwotę  2.162.820,00 PLN. Dla porównania w 
ubiegłym roku usługa odbioru odpadów komunalnych kosztowała miasto 
1.491.600,00 PLN, a w 2016 roku 1.156.000,00 PLN. Na wysokość ofer-
ty przetargowej w Wiśle ma wpływ wiele dodatkowych, specyficznych 
czynników, takich jak rosnąca liczba „dzikich wysypisk”, podrzucanie 
śmieci, nieprawidłowa segregacja odpadów, mocno rozproszona zabudo-
wa, teren górski (niejednokrotnie trudno dostępny). Mimo to tendencja 
rosnących cen jest niestety powszechnym zjawiskiem, z podobnym prob-
lemem boryka się wiele samorządów. Podejmując wspólnie z Radą Mia-
sta Wisła decyzję o podniesieniu stawki (po zmianie 15 zł/miesiąc/osobę 
oraz za odbiór odpadów zmieszanych 30 zł/miesiąc/osobę), zdawałem 
sobie sprawę, że dla wielu rodzin będzie to spore obciążenie domowych 
budżetów. Jednak co do zasady system gospodarowania odpadami musi 
się bilansować, a wpływy z „podatku śmieciowego” powinny wystarczyć 
na sfinansowanie wynagrodzenia firmy świadczącej usługę odbioru od-
padów komunalnych. Samorząd nie ma prawnych możliwości, aby „do-
płacać” do gospodarki odpadami z innych środków. W takim wypadku 
podwyżka opłaty stała się jedynym rozwiązaniem.

Wierzę, że ta decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem, bo poprze-
dzona została dogłębną analizą i obliczeniami. Zapewniam, że dołożę 
wszelkich starań, aby w przyszłości maksymalnie ograniczyć koszty zwią-
zane z gospodarowaniem odpadami. Jeśli jednak rozwijająca się tendencja 

na rynku odpadów, gdzie ceny i 
warunki dyktują przedsiębiorcy, 
się nie zmieni, będzie to nie-
zwykle trudne zadanie.

Korzystając z okazji, 
chciałbym również poinfor-
mować Państwa o kilku mniej 
istotnych zmianach, które od 
przyszłego roku będą obowią-
zywać wszystkich uiszczają-
cych opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi:

Zmianie uległy dotychczasowe terminy płatności opłaty (dotychczas 
płatność następowała „z dołu”, obecnie nowelizacja przepisów umożliwia 
pobór opłaty od właścicieli nieruchomości „z góry”, co zapewni płynność fi-
nansową systemu, który mocno obciążał budżet miasta do momentu wpływu 
pierwszych zobowiązań). Uchwała Rady Miasta Wisła nr XVL/622/2018 z 
dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wprowadza następujące terminy płatności; 

– do dnia 5 lutego za styczeń, luty, marzec;
– do dnia 5 maja za kwiecień, maj, czerwiec;
– do dnia 5 sierpnia za lipiec, sierpień, wrzesień;
– do dnia 5 listopada za październik, listopad, grudzień.
To samo prawo miejscowe (uchwała nr XVL/622/2018) wprowadza 

również nowe zasady rozliczeń dla właścicieli nieruchomości zamiesz-
kałych okresowo (domki letniskowe, nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno–wypoczynkowe). Do tej pory dla takich nieruchomości 
opłata obowiązywała w momencie, gdy ktoś przebywał na nieruchomo-
ści (stawka obliczana była wg zadeklarowanych pobytów w poszczegól-
nych miesiącach). Nowe zasady wprowadzają stawkę ryczałtową dla 
wszystkich nieruchomości wykorzystywanych okresowo w wysokości: 

– 200 zł / rocznie dla każdej nieruchomości, która prawidłowo se-
greguje odpady,

– 400 zł / rocznie dla każdej nieruchomości, która oddaje odpady 
niesegregowane (zmieszane).

Właściciele takich nieruchomości zobligowani są do uregulowania 
opłaty za cały rok „z góry” w terminie do dnia 5 lutego każdego roku 
lub 14 dni od dnia złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami oraz zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Gminie 
Wisła (DŚ–L).

W każdym przypadku płatności należy dokonać w kasie Urzędu 
Miejskiego w Wiśle lub przelewem na indywidualny numer rachunku 
bankowego przypisany do danej nieruchomości (numery rachunków po-
zostają bez zmian).

Niezależnie od powyższego, chciałbym również wyjaśnić, że na PSZO-
Ku (punkt selektywnej zbiórki odpadów) nie będą przyjmowane odpady po-
wstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Chciałbym uświa-
domić Państwa, że również takie nadużycia wpływają na wysokość opłaty i 
powodują, że za nieuczciwych przedsiębiorców płacą wszyscy mieszkańcy 
regulujący opłatę terminowo i zgodnie z miejscowym prawem.

Podsumowując, pragnę przypomnieć, że w przypadku zmiany danych 
będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany 
złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Harmonogramy wywozu odpadów na rok 2019 dostępne są pod 
adresem: http://wisla.pl/mieszkaniec/odbior–odpadow

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Z prac Rady Miasta Wisła
W grudniu na spotkaniach Komisji Rady Miasta dokonano wy-

boru ich przewodniczących i wiceprzewodniczących:
– Komisja Rewizyjna: Jan Szalbot – przewodniczący, Tadeusz 

Pilch – wiceprzewodniczący;
– Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Mirosław Wójcik – prze-

wodniczący, Piotr Polok – wiceprzewodniczący;
– Komisja Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Po-

rządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: 
Bronisław Szalbót – przewodniczący, Piotr Polok – wiceprzewod-
niczący;

– Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów Miasta: Rafał 
Skurzok – przewodniczący, Roman Cieślar – wiceprzewodniczący;

– Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych: Alicja Pilch – 
przewodnicząca, Barbara Kędzior – wiceprzewodnicząca;

– Komisja Kultury, Turystyki, Promocji i Sportu: Sławomir 
Wantulok – przewodniczący, Piotr Pinkas – wiceprzewodniczący.

Ponadto Komisje zajmowały się opiniowaniem projektu budże-
tu na rok 2019 i ustaleniem planu pracy na rok 2019.

Sesja Rady Miasta odbyła się 20 grudnia. Głównym i najważ-
niejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały budżetowej na rok 
2019. Uchwałę podjęto 12 głosami „za”, 2 radnych „wstrzymało się”.

Następnie Rada Miasta Wisła podjęła uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła 

(12 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2018 (14 „za” – jed-

nogłośnie),
– w sprawie udzielenia dotacji spółdzielni socjalnej Wisła Ot-

warta Turystycznie na rok 2019 (10 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzy-
mujące się”),

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 
XXVI/386/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 roku w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/400/2009 Rady Mia-
sta Wisła z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i 
trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli pro-
wadzonych przez Gminę Wisła za osiągnięcia w zakresie pracy dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu 
nagród (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/374/2009 Rady Miasta 
Wisła z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funk-
cyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia 
(jednogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/510/2018 Rady 
Miasta Wisła z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i nie-
publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (13 
„za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie przyjęcia apelu do Minister Edukacji Narodowej 
(jednogłośnie),

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyń-
skiemu z przeznaczeniem na prowadzenie powiatowego ośrodka 
wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (jednogłośnie),

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko – 
Biała z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok (13 „za”, 1 
„wstrzymujący się”),

– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2019 rok (12 „za”, 2 „wstrzymujące się”),

– w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019–2023 (jednogłośnie),

– w sprawie odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie do-
żywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządo-
wym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 
(jednogłośnie),

– w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniają-
cego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w 
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku dla osób objętych 
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na 
lata 2019–2023 (jednogłośnie),

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 
XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z 18 października 2018 r. w 
sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (jedno-
głośnie),

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 
XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r. w spra-
wie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, 
zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz okre-
ślenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej (jednogłośnie),

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 
XXXI/470/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. 
w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podat-
kach i opłatach lokalnych (jednogłośnie),

– w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Miastem Ja-
błonków (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Uchwały nr XII/173/2011 Rady Miasta Wi-
sła z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu prac nad 
projektem uchwały budżetowej (jednogłośnie),

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 
XXI/318/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 roku 
w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań włas-
nych Gminy Wisła w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (13 „za”, 
1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 
XLIV/603/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 27 września 2018 roku w 
sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Wisła (13 „za”, 1 „wstrzy-
mujący się”),

– w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 
XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 roku 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
mieszkańcami (jednogłośnie),

– w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 listopada 2018 roku na 
działalność Burmistrza Miasta (jednogłośnie),

– w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisła na 
rok 2019 (jednogłośnie).

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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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!

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

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

Umowa na remont DW 941 
podpisana!

14 grudnia Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Katowicach podpisał z konsorcjum firm M Silnice a. s. oraz 
IMB Podbeskidzie Sp. z o. o. umowę na przebudowę liczącego 5,1 
km długości odcinka DW 941 w Wiśle. Droga ta od miejsca, gdzie 
kończy się obwodnica Ustronia do ronda na skrzyżowaniu z DW 
942 (tzw. rondo na Oazie) będzie rozebrana i wybudowana od nowa. 
Koszt inwestycji wyniesie do 98,9 mln zł. Roboty rozpoczną się 
wiosną przyszłego roku i potrwają do 15 października roku 2021.

– Przebudowa tego odcinka była długo oczekiwana. Poprawi 
komunikację w mieście i bezpieczeństwo ruchu zmotoryzowanych 
i pieszych. Podniesie się komfort podróży turystów dojeżdżających 
w Beskidy. Nowe odcinki ścieżek rowerowych sprawią, że cykliści 
będą mieli zapewnione o wiele większe bezpieczeństwo – powiedział 
portalowi OX.PL Ryszard Pacer, rzecznik prasowy ZDW w Kato-
wicach.

Inwestycja będzie się wiązała ze sporymi utrudnieniami. Ruch 
będzie odbywał się wahadłowo. W miarę postępu robót organiza-
cja ruchu będzie zmieniana. – Długo oczekiwaliśmy na ten remont 
i cieszę się, że w końcu to zadanie będzie realizowane. Zdaję sobie 
sprawę, że czekają nas spore utrudnienia, ale patrzę na to wszyst-
ko z optymizmem, ponieważ moje wcześniejsze doświadczenia przy 
modernizacji DW 942 są bardzo pozytywne. Inwestor, czyli ZDW 
oraz wykonawca współpracowali z naszym samorządem i konsulto-
wali przebieg robót i na to liczę również tym razem. Ze swej strony 
obiecuję, że wszystkie informacje i komunikaty dotyczące wykony-
wanych robót będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie miasta – 
mówi Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.

W ramach inwestycji wykonane będą m.in. następujące prace.  
W zakresie robót drogowych: przebudowa jezdni głównej drogi 
wojewódzkiej nr 941, budowa odcinków chodników, ciągów pie-
szo–rowerowych, ścieżek rowerowych oraz przebudowa zjazdów do 
posesji. Przebudowane będą także dwa mosty i konstrukcje oporo-
we. Wykonane będą również roboty kolejowe w postaci przebudowy 
przejazdów kolejowych i towarzyszącej infrastruktury. Ponadto prze-
budowane i zbudowane będą elementy uzbrojenia terenu takie jak: 
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć 
gazowa, oświetlenie uliczne, sieć elektroenergetyczna, kanał techno-
logiczny, sygnalizacja świetlna. Natomiast w ramach robót przygo-
towawczych rozebrane będą elementy przeznaczone do likwidacji i 
dokonana będzie wycinka kolidującej zieleni.

Warto dodać, że droga ta została całkowicie przebudowana na 
odcinku od Wisły Głębiec do przełęczy Kubalonka w roku 2009. W 
kolejnych latach wykonano średnie remonty nawierzchni DW 941 po 
drugiej stronie przełęczy Kubalonka, w kierunku Trójwsi. W Wiśle 
wybudowano także nowy most na rzece Wisła w ciągu DW 942 i 
wymieniono nawierzchnię na tej samej drodze od Wisły do przełęczy 
Salmopolskiej.

(luki/mat. prasowe)
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
APELUJEMY! 

Straż Miejska zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich miesz-
kańców Wisły o wzajemne wspieranie się w wywiązywaniu się z 
obowiązków, które wynikają z przepisów prawa miejscowego oraz 
ze współodpowiedzialności za wygląd naszego miasta i jego komu-
nalnych oraz rekreacyjnych przestrzeni. 

Wobec intensyfikacji ruchu kołowego, również wobec rosnącej 
liczby osób, które wraz ze swoimi czworonogami zażywają rekrea-
cji w obrębie gminy, musimy przede wszystkim my sami dokładać 
wszelkich starań, by nasza kultura współbytowania wymagała moż-
liwie znikomej ilości interwencji ze strony Straży Miejskiej, któ-
rej funkcjonariusze, nawet we współpracy z policją, mają przecież 
ograniczone możliwości. Zwykle bywa tak, że to kierowcy mają 
pretensje do niefrasobliwych przechodniów, a ci nie pozostają dłuż-
ni krewkim kierowcom; podobne relacje charakteryzują nierzadko 
kierowców i cyklistów. Z kolei właściciele czworonogów narze-
kają na biegające dzieci i innych pieszych, nie bez wzajemności. 
Tymczasem musimy pamiętać, że to właśnie na każdym z nas, ciążą 
m.in. następujące obowiązki: 

– sprzątanie po swoim czworonogu; 
– parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych, pamiętając 

również o niezajmowaniu niepełnosprawnym wyznaczonych miejsc 
parkingowych; 

– umieszczenie numeru porządkowego posesji (jej właściciele), 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia nieczysto-
ści stałych oraz przechowywanie opłat za odbiór odpadów i opróżnia-
nie zbiorników bezodpływowych; 

– oznakowanie nieruchomości w numer posesji oraz oznakowa-
nie tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem o psie, jak również wyposa-
żenie w domofon lub dzwonek elektryczny przy wejściu na nierucho-
mość w przypadku posiadania psa, który nie jest trzymany na uwięzi; 

– odśnieżanie chodnika przylegającego do własnej posesji; 
– niezaśmiecanie; 
– niepalenie śmieci w paleniskach domowych, a podczas porząd-

ków w ogrodach niespalanie pozostałości roślinnych; 
– nieniszczenie zieleni, przystanków komunikacji gminnej, auto-

busów, śmietników, znaków drogowych, ławek i wszelkiego mienia, 
tak publicznego, jak prywatnego; 

– niespożywanie alkoholu w miejscach zabronionych; 
– niepalenie tytoniu w miejscach zabronionych; 
– niezakłócanie spokoju i porządku publicznego (stosowne za-

chowanie, język pozbawiony wulgaryzmów, odpowiednio głośna 
muzyka itp.).

Stosujmy powyższe zasady, a wszystkim nam będzie się żyło ła-
twiej i przyjemniej

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle 
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SMUTNA RZECZYWISTOŚĆ!
Kiedy to się skończy? Ile jeszcze cierpienia i tragedii? Znaczna 

część psów spędza w schronisku całe życie. Większość nie doczeka-
ła i nie doczeka własnych domów. Bywają i psy, które się w takich 
więzieniach rodzą, przeżywają wiele lat i umierają samotnie, w za-
pomnieniu. Frustracja i znerwicowanie tych zwierząt jest nieprawdo-
podobne. W niewielu schroniskach organizowane są spacery raz na 
dwa tygodnie, raz na miesiąc, obskurne boksy i tragiczne jedzenie. 
Ot, rzeczywistość.

Masa zaburzeń, stereotypia, bieganie w kółko, podgryzanie się… 
Życie w schroniskach sprowadza się do czekania na dwie rzeczy. Na 
jedzenie i dom. Ciągłe czekanie, niedosyt, braki, potęgująca się fru-
stracja i poirytowanie. Dopóki ludzie będą porzucać zwierzęta i je 
bezmyślnie rozmnażać, dopóty ten koszmar się nie skończy. Kto nie 
był w schronisku, nie spędził tam przynajmniej kilku godzin ten nie 
wie jak to naprawdę jest… NIE KUPUJ, ADOPTUJ! 

Monika Miring
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AS”, tel. 883 299 582

Podsumowali projekt
W zimowej aurze podsumowaliśmy wczoraj realizację projektu 

partnerskiego „Wisła – Jabłonków: pieszo–rowerowa turystyka bez 
granic”. Spotkanie w Jabłonkowie zainaugurowało pierwszy punkt 
programu – prezentację czeskiej części projektu. Jabłonków – jako 
partner wiodący w projekcie, wykonał edukacyjną ścieżkę w Lasku 
Miejskim. Współautorka projektu – Kateřina Černohorská oraz Mo-
nika Motyková – specjalista ds. projektów w jabłonkowskim  ratuszu, 
opowiedziały o wykonanej inwestycji, posiłkując się obszerną doku-
mentacją zdjęciową miejsca inwestycji. Po prezentacji przedstawicie-
le obu partnerów wybrali się do Muzeum Biblii,  po czym ruszyli do 
Wisły, gdzie polski partner zabrał gości na pieszo–rowerową ścieżkę 
w dolinie Czarnego. Efekty zrealizowanego projektu, mimo śnież-
nej pokrywy, nadal były widoczne, a zimowy krajobraz zachwycił 
wszystkich zgromadzonych. Ostatni punkt programu odbył się już 
w budynku Urzędu Miejskiego w Wiśle, gdzie w obecności zapro-
szonych gości z Jabłonkowa oraz dziennikarzy, sekretarz miasta Syl-
wester Foltyn otworzył część konferencyjną. W krótkiej prezentacji 
znalazły się informacje o projekcie „Wisła – Jabłonków: pieszo–ro-
werowa turystyka bez granic”, kilka faktów o zrealizowanej inwesty-
cji, podsumowanie projektów partnerskich zrealizowanych od 2010 
roku oraz wspólne plany Jabłonkowa i Wisły na przyszłość – nowe 
projekty oraz zapowiedź zawarcia formalnej umowy o współpracy 

partnerskiej początkiem 2019 roku. Po części oficjalnej przyszedł 
czas na rozmowy z dziennikarzami, którzy dopytywali o kończący 
się projekt i nowe przedsięwzięcia oczekujące na realizację. 

Projekt „Wisła – Jabłonków: pieszo–rowerowa turystyka bez 
granic” zakończył się sukcesem. Nowa infrastruktura turystyczna w 
Wiśle i w Jabłonkowie, wykorzystująca potencjał przyrodniczy i pod-
nosząca atrakcyjność obu lokalizacji, z pewnością przyciągnie wielu 
turystów spragnionych nowych atrakcji w partnerskich miejscowoś-
ciach. 

Projekt „Wisła – Jabłonków: pieszo–rowerowa turystyka bez 
granic” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V–A Republika Czeska–
Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cie-
szyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Paulina Szotkowska
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Burmistrz Miasta Wisła informuje, że na XLV sesji Rady Miasta 
w dniu 18 października 2018 roku, po 4–letnim okresie zamrożenia 
stawek podatkowych, podjęte zostały nowe uchwały w tym zakresie. 
Szczegółowa informacja oraz treść uchwał zostały opublikowane w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce „URZĄD 
MIEJSKI / PODATKI I OPŁATY / 2019”. 

Stawki podatku od środków transportu wynoszą:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton 

Rodzaj samochodu Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 

 
powyżej 

3,5 do 5,5 
włącznie 

powyżej 
5,5, do 

9 włącznie 

powyżej 
9 i mniej 

niż 12 

 Stawka podatku w PLN 

samochody wyprodukowane  
po roku 2000 720 1.104 1.284

samochody wyprodukowane  
w roku 2000 i wcześniej 696 1.032 1.236

b) równej lub wyższej niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita (2 osie) 

Nie mniej niż Mniej niż 

Zawieszenie osi 
pneumatyczne 

lub równo-
ważne 

Inny system 
zawieszenia 

osi 

 Stawka podatku w PLN 

12 15 1.920 2.160

15  2.160 2.580

(3 osie) 

 Stawka podatku w PLN

12 19 2.460 2.580

19 23 2.580 2.700

23  2.640 2.880

(4 osie i więcej) 

 Stawka podatku w PLN 

12 27 2.640 2.760

27 29 2.700 2.880

29  2.760 3.120

– od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie cał-
kowitej zespołu pojazdów: 

– od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

Rodzaj ciągnika Ciągniki wyprodukowane 

 w 1995 r. 
i wcześniej po 1995 roku 

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 7 ton 900 780

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 7 ton i poniżej

12 ton 
1.140 900

 
b) równej lub wyższej niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita w tonach 2 osie 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 
pneumatyczne 
lub podobne 

Inny system 
zawieszenia 

osi 

 Stawka podatku w PLN 

12 25 1.380 1.620

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2019 
część 2

25 31 1.620 1.980

31 36 włącznie 1.800 2.220

powyżej 36  1.980 2.460

3 osie i więcej 

 Stawka podatku w PLN 

12 36 włącznie 1.980 2.640

powyżej 36  2.640 3.120
 
Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym po-

siadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego 

– przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześ-
niej – 1.440 PLN 

– przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 – 1.200 
PLN 

Przyczepy, lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowa-
dzoną przez podatnika podatku rolnego 

Dopuszczalna masa całkowita 
w tonach 1 oś 

Nie mniej niż Mniej niż 
Zawieszenie osi 
pneumatyczne 
lub podobne 

Inny system 
zawieszenia osi 

 Stawka podatku w PLN 

12 25 1.140 1.380

25  1.380 1.800

2 osie 

 Stawka podatku w PLN 

12 28 1.260 1.500

28 33 1.380 1.560

33 36 włącznie 1.560 1.860

powyżej 36  1.620 2.160

3 osie i więcej 

 Stawka podatku w PLN 

12 36 włącznie 1.500 1.860

powyżej 36  1.740 2.280
 
Autobusy 

 Autobusy 

Autobusy w zależności od liczby 
miejsc do siedzenia

poza miejscem kierowcy

Mniejszej niż 22 
miejsc 

Równej lub 
wyższej niż 22 

miejsc 

Stawka podatku w PLN 

autobusy posiadające certyfikat 
EURO i wyprodukowane w 1995 r. 

i wcześniej 
1.440 2.100

autobusy posiadające certyfikat 
EURO i wyprodukowane po 1995 r. 1.380 1.980

Burmistrz Miasta Wisła zachęca do składania dokumentów 
podatkowych w formie elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną 
skrzynkę podawczą. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Wisła w zakładce „URZĄD MIEJSKI / PODATKI 
I OPŁATY / 2019”.
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SKLEP U PAKUŁKI
Ustroń Hermanice, ul. Skoczowska 23

tel. 33 854 47 10,     ZAPRASZAMY

Przedstawiamy wykaz telefonów do osób odpowiedzial-
nych za zimowe utrzymanie poszczególnych dróg na terenie 
miasta Wisła:

1. Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej 
– Koordynator zimowego utrzymania dróg 

 693–447–544
2. Referat Gospodarki Komunalnej – 33 855–32–97
3. Urząd Miejski w Wiśle 33 855 24 25
4. Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowice 606 458 152 (p. 

Przybyła) 32 781–92–11, Główny Wykonawca Firma 
„Dominik” – osoby do kontaktu: Pan Marcin Ogierman 
tel 509 515 186 i Pan Franciszek Elias tel 501 174 151. 
Podwykonawca – Firma Mirotrans – osoby do kontaktu: 
Pan Mirosław Gazurek tel. 602 504 528

5. Straż Miejska w Wiśle 604 640 032, 33 857 88 46
6. Komisariat Policji w Wiśle 33 854 97 10
 Drogi gminne i powiatowe:

I Obłaziec: tel. 535 330 899, 518 659 356 – Byrt Paweł 
Usługi Leśne – REJON I (OBŁAZIEC): ul. Dębowa, ul. Ga-
hura, ul. Letnia, ul. Żwirowa, ul. Cicha, ul. Ustrońska (boczny 
odcinek), ul. Przemysłowa, ul. Stroma, ul. Przylesie, ul. Wio-
senna, ul. Strumykowa, Bulwar Słoneczny.

II Jawornik: tel. 600 870 908, 504 858 252 – Firma Usłu-
gowa Jan Pilch – REJON II (JAWORNIK): ul. Brzozowa, ul. 
Świerkowa, ul. Wańkowska, ul. Leśna, ul. Jawornik (bocz-
na), ul. Wrzosowa, ul. Nowa, ul. Niemca, ul. Pod Beskidek, 
ul. Kiczerowska, parking przy SP nr 5, ul. Polna, ul. Jodłowa, 
ul. Branców, ul. Cieślarów, ul. Soszowska, ul. Jawornik, Os. 
Bucznik.

III Centrum: tel. 603 576 861, 796 290 869 – Firma ZIBI 
Urszula Kamińska – REJON III (CENTRUM): ul. Kwiatowa, 
al. Burschego, ul. Kuryatty, ul. Kamienny, ul. Jarzębata, ul. 
Bukowa (gminna), os. Tokarnia.

IV Centrum: tel. 507 825 227, 789 140 670 – Firma 
Transportowo–Usługowa Tomasz Szarzec – REJON IV (CEN-
TRUM): Bulwar Księżycowy, ul. Wodna, ul. Lipowa, os. Zdej-
szy, ul. Stalmacha, ul. Towarowa, ul. B. Prusa, ul. 1 Maja, Park 
Kopczyńskiego, Plac Hoffa + teren szkoły, ul. Stellera, ul. Przy 
Skoczni, ul. Sztwietrni, ul. Boczna, ul. Różana, ul. Partecznik, 
ul. Beskidzka, ul. Miła, ul. Gimnazjalna, Targowisko miejskie 
+ teren dworca autobusowego.

V Centrum: tel. 698 899 368, 606 753 381 – Wapienik 
Piotr Usługi Leśne – REJON V (CENTRUM): ul. Dziechcin-
ka, ul. Sarnia, ul. Sosnowa, ul. Strażacka, os. Skolnity, os. 
Jurzyków.

VI Głębce: tel. 508 070 628 – Krzok Paweł Firma Usługo-
wa ROZBUD – REJON VI (GŁĘBCE): os. Mały Stożek, os. 
Kobyla, ul. Spokojna, ul. Przykopa, ul. Brzegowa, ul. Kopydło 
(boczne odcinki).

VII Głębce: tel. 605 587 372 – Adam Roman Firma Trans-
portowo–Usługowo–Handlowa – REJON VII (GŁĘBCE): ul. 
Reymonta, ul. Wspólna, ul. Siglanów, ul. Ochorowicza, ul. 
Spacerowa do nr 19, ul. Jesionowa, ul. Krzywa, ul. Rados-
na, ul. Groniczek, ul. 1 Maja i ul. Kopydło (boczne odcinki), 
Cmentarz komunalny + parking.

Zimowe utrzymanie dróg – wykaz telefonów
VIII Głębce: tel. 501 711 844, 606 190 343 – Firma Ścin-

kowo–Zrywkowa Cieślar Andrzej – REJON VIII (GŁĘBCE): 
os. Głębce Górne, ul. Klonowa, ul. Kręta, ul. Dworcowa, ul. 
Kasztanowa, os. Kozince, ul. Spacerowa + boczny odcinek, ul. 
Głębce (boczne odcinki).

IX Głębce: tel. 508 070 628 – Krzok Paweł Firma Usłu-
gowa ROZBUD – REJON IX (GŁĘBCE): ul. Zjazdowa, ul. 
Górna, ul. Głęboka, os. Mrózków, ul. Turystyczna (boczne od-
cinki).

X Nowa Osada: tel. 606 733 379, 517 267 460 – Weronika 
Cieślar TOMWER – REJON X (NOWA OSADA): ul. Mil-
kowska, ul. Gościejów (powiatowa i gminna), ul. Wypoczyn-
kowa + os.Wróblonki.

XI Nowa Osada: tel. 601 668 094, 33 855 13 99 – Firma 
Transportowa Józef Szalbot – REJON XI (NOWA OSADA): 
ul. Zielona, ul. Jasna, ul. Partyzantów, ul. Bielanów, ul. Tar-
taczna, ul. Torfowa, ul. Na Groń, ul. Prosta, ul. Łukowa, ul. 
Na Stoku, ul. Liściasta, ul. Do Potoku, ul. Pod Kozińce, os. 
Uścieńków, ul. Krótka, ul. Sportowa, ul. Czarne (boczny odci-
nek), ul.Wyzwolenia (boczne odcinki).

XII Malinka: tel. 785 190 532 – Adam Matuszny Przed-
siębiorstwo Usługowe – REJON XII (MALINKA): ul. Fiedo-
rowska, ul. Malinka (boczne odcinki), ul. Kadłubowa, ul. Cha-
łupiańska, ul. Ogródkowa, ul. Jałowcowa, ul. Niedźwiedzia, ul. 
Malinczanów, ul. Koszarzyska, os. Bajcary, teren przy SP nr 3.

XIII Malinka: tel. 604 308 012, 502 619 209 – AGRO-
BUD Cieślar Jan – REJON XIII (MALINKA): os. Sadowy, 
ul. Rastoki + boczne odcinki, ul. Stryczków, plac przed OSP 
Malinka i odcinek boczny ul. Malinka (za OSP), ul. Cieńkow-
ska, ul. Kędziorowska, ul. Malinka (odcinki boczne powyżej 
os. Sadowy).

XIV Czarne: tel. 695 821 646, 783 700 335 – SKAŁKA 
Raszka Andrzej – REJON XIV (CZARNE): os. Równe, os. 
Bobrów, ul. Chłopska, ul. Połomska, ul. Biała Wisełka, ul. Je-
lenia, ul. Nowina, ul. Cieńków, ul. Biała Wisełka (odcinek od 
„Fojtuli” do OSP wraz z chodnikami), place przed SP nr 2 i 
OSP Wisła Czarne.

XV Czarne: tel. 783 700 335, 509 330 156 – SKAŁKA 
Raszka Andrzej – REJON XV (CZARNE): ul. Słoneczna, ul. 
Nad Zaporą, os. Noclegi, os. Borowina, os. Czupel, ul. Skalna.

XVI Drogi powiatowe: 794 552 650, 694 548 905, – Eko–
Groń Paweł Szarzec – REJON XVI (Drogi powiatowe): ul. 
Zameczek, ul. Czarne, ul. 11 Listopada, ul. Górnośląska, ul. 
Olimpijska, ul. Konopnickiej, ul. Willowa, ul. Bukowa.

Wykaz przez całą zimę będzie znajdował się na stronie 
głównej miasta Wisła w menu głównym w zakładce „Bezpie-
czeństwo”.
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Wieści z biblioteki Trzecie miejsce w województwie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle po raz ko-

lejny wysoko uplasowała się w Rankingu bibliotek „Rzeczpospolitej” i 
Instytutu Książki. Trzecie miejsce w województwie śląskim i 22 w kraju 
to świetny wynik, który pozwala zaliczyć wiślańską książnicę do grona 
najlepszych bibliotek w Polsce. Sukces cieszy tym bardziej, że najlepsze 
biblioteki na Śląsku (pierwsze miejsce zajęła biblioteka z Cieszyna, a 
drugie biblioteka z Mikołowa) funkcjonują w większych miastach i jed-
nocześnie pełnią funkcję bibliotek powiatowych.

W ósmej edycji Rankingu bibliotek brano pod uwagę dane statystycz-
ne za 2017 rok. Ocenie poddane zostały oprócz infrastruktury, zbiory i 
działalność biblioteczna, poziom zatrudnienia bibliotekarzy, aktywność 
czytelników oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. Niebagatelne 
znaczenie miały wysokość budżetu przyznawanego przez samorząd i po-
zyskane przez placówkę środki zewnętrzne. Wyróżnienie biblioteki w 
Wiśle jest więc sukcesem zbiorowym, zasługą przede wszystkim miesz-
kańców miasta – czytelników, na rzecz których od lat pracują bibliote-
karze. W ocenianym 2017 roku biblioteka w Wiśle aż 11,5% swojego 
budżetu pozyskała na zadania celowe finansowane przez Gminę Wisła, 
Narodowe Centrum Kultury i Bibliotekę Narodową. Zbiory przekroczyły 
42 tys. woluminów i 600 audiobooków, a wypożyczenia liczbę 33 tysię-
cy. Odbyło się wiele ciekawych spotkań autorskich, wykładów, projekcji 
filmowych, promocji książek, a nawet koncertów, co zaprocentowało w 
tegorocznej edycji rankingu.

Wszystkim zainteresowanym polecamy lekturę artykułów o bibliote-
kach w „Rzeczpospolitej” oraz wyniki rankingu dostępne na łamach ga-
zety lub pod adresem https://www.rp.pl/Ranking–bibliotek/311289937–
Nie–boja–sie–wyzwan.html i przypominamy, że zawsze warto czytać, 
gdyż – jak mawiał Cyceron – „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, 
a biblioteka to świątynia jego myśli”. Zatem zapraszamy do biblioteki po 
książkę!             (drc)

Kosmiczna wystawa
W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle do końca 

stycznia można oglądać wystawę fotograficzną pt. Na szlakach pieszym 
i „rakietowym”. Autorem prezentowanych zdjęć jest Piotr Długosz, pra-
cownik biblioteki, a prywatnie miłośnik pieszych wędrówek i nocnego, 
rozgwieżdżonego nieba. Stąd na ekspozycji znalazły się  pejzaże, zwłasz-
cza górskie, przyroda oraz obiekty kosmiczne: gwiazdozbiory, gromady, 
mgławice i galaktyki. Jednym słowem zwiedzając wystawę można odbyć 
podróż nie tylko po Ziemi. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny!    (drc)

Mikołaj i „Dwie Dorotki”
Chociaż śniegu zabrakło, a dzwonki na szyi reniferów nie zadzwo-

niły, to wychowankowie wiślańskich przedszkoli zawitali do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wiśle, by wziąć udział w spotkaniu Mikołajko-
wym. Dzieci z Zespołu Przedszkoli Miejskich, Zespołu Szkolno–Przed-
szkolnego nr 1, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 
oraz z Przedszkola „Mali Odkrywcy” zobaczyły spektakl w wykonaniu 
Studia Małych Form Teatralnych Art–Re z Krakowa pod tytułem „Dwie 
Dorotki”. Po interaktywnym widowisku wszystkie grzeczne dzieci  
otrzymały słodkości i ustawiły się do pamiątkowego zdjęcia. Uprzejmie 
informujemy, że Mikołaje odwiedzą bibliotekę równo za rok, mamy jed-
nak nadzieję, że mali czytelnicy wpadną po książkę znacznie szybciej!   

Monika Śliwka

Biblioteka poleca
Joanna Jodełka, 2 miliony za Grunwald, 

Wydawnictwo WAB, Warszawa 2018.
Hitlerowcy poszukiwali najsłynniejszego pol-

skiego obrazu przez całą drugą wojnę światową. 
Chcieli zniszczyć malowidło, które przypominało im klęskę sprzed pię-
ciu stuleci. Ważącego ponad sześćset kilogramów kolosa ledwo wywie-
ziono z bombardowanej Warszawy i ukryto w Lublinie, tuż pod nosem 
nazistów po to, by pochować obraz na przeszło tysiąc dni… Faszyści 
oferowali za niego miliony marek, paszport do każdego kraju na świecie, 
grozili śmiercią. A jednak „Bitwa pod Grunwaldem” szczęśliwie urato-
wana, dotrwała do naszych czasów. Jak to się stało? Warto przeczytać!

Agnieszka Rybak, Anna Smółka, Wieża Eiffla nad Piną. Kresowe 
marzenia II RP, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.

Z tej książki – reportażu wyłania się obraz międzywojennej Niepod-
ległej jako kraju utalentowanych ludzi z krwi i kości, którzy mieli swoje 
marzenia, kochali swój kraj i bliskich. Marzyli także o sukcesie (tak jak 
opisani w książce twórcy nowoczesnej radiostacji w Wilnie, albo inno-
wacyjni producenci części do polskich samolotów pod Grodnem). II RP 
była dla nich wielką nadzieją i wyzwaniem dopóki istniała. Wielu z nich 
dawała szanse rozwoju. Dlatego mimo wszystkich problemów była pań-
stwem przez większość obywateli akceptowanym i kochanym w sposób 
jakiego współcześni często nawet nie rozumieją. Ale niestety nie wszyst-
kich była w stanie zagospodarować, zadowolić, nie wszystkie pomysły i 
talenty mogły być spożytkowane, bo dostała bardzo mało czasu. I o tym 
też jest ta słodko–gorzka książka, którą serdecznie polecamy!

Joanna Papuzińska, Psociniec, Wydawnictwo Literatura, 
Łódź 2017.

Wszyscy znamy i lubimy wiersze Juliana Tuwima, Jana Brzechwy 
czy Ewy Szelburg–Zarębiny. Nie ograniczajmy się jednak do tych naj-
bardziej znanych i lubianych pisarzy. Tym razem zapraszamy do zapo-
znania się z twórczością współczesnej poetki – Joanny Papuzińskiej, 
która zabierze najmłodszych czytelników do tytułowego Psocińca. W 
krainie tej mieszkają psy i koty, a jedyne co im w głowie to psoty. Seria 
„Poduszkowce”, jak sama nazwa wskazuje, to doza dobrej literatury w 
sam raz „do poduszki”, a wszystko w wersji rymowanej i pięknie ilustro-
wanej. Polecamy i gwarantujemy, że będzie zabawnie!

Oprac. MBP Wisła
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17 grudnia do Urzędu Miejskiego przybyli harcerze z drużyn 
działających na terenie miasta Wisła, aby burmistrzowi Tomaszowi 
Bujokowi przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. Jest to coroczna 
skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego 
Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w grocie narodzenia 
Chrystusa w Betlejem. Za pośrednictwem harcerzy światło dociera 
do setek tysięcy mieszkańców miast i wsi.

Betlejemskie Światło Pokoju uroczyście przyjmuje m.in. Prezy-
dent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. 

Polscy harcerze przekazują światło również do wschodnich sąsiadów 
– do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę a czasami także na zachód 
– do Niemiec i Danii. Wiślańscy harcerze przyjechali do burmistrza 
prosto z austriackiego Linz.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, po-
koju i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. 

Dziękujemy za pamięć i przekazanie ognia mieszkańcom nasze-
go miasta.

Tadeusz Papierzyński

Betlejemskie Światło Pokoju w Wiśle

Wizyta w Ostojićevie
Delegacje: Urzędu Miasta Wisła z burmistrzem Tomaszem Bujo-

kiem oraz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej Wisła z ks. prob. Wal-
demarem Szajthauerem uczestniczyli w wyjeździe do Ostojićeva. Na 
miejsce dotarliśmy w piątkowy wieczór 30 listopada 2018 roku. 

Sobotni, intensywny program, rozpoczął się od zwiedzenia wy-
stawy w Muzeum Miejskim w Sencie. W sali ekspozycyjnej na 
parterze muzeum mogliśmy zobaczyć materiały z paleontolo-
gii, archeologii i lokalnej historii (m.in. wspomnienia bitwy 
pod Senćani). Na pierwszym piętrze obejrzeliśmy stałą wy-
stawę etnograficzną. Na zaproszenie przedstawicieli chóru Cor 
Jesu z miejscowości Senta, który gościliśmy w kwietniu 2018 roku 
w Wiśle, zwiedziliśmy miejscową parafię rzymskokatolicką, gdzie 
spotkaliśmy się z proboszczem parafii oraz organistą, który wraz z 
chórem Cor Jesu koncertował w wiślańskim kościele. Po obiedzie w 
węgierskiej restauracji mogliśmy zobaczyć nowoczesny, oryginalny 
w swej architekturze, kościół rzymskokatolicki a następnie w Ratu-
szu Miasta Senta zostaliśmy przyjęci przez burmistrza Attilę Juhásza. 

W niedzielę, 2 grudnia, odbyło się w Ostojićevie nabożeństwo 
ze spowiedzią i Komunią Świętą prowadzone przez ks. Vladimira 
Lovasa oraz ks. Waldemara Szajthauera, który wygłosił kazanie. W 
czasie nabożeństwa miał miejsce chrzest. Ks. Waldemar Szajthau-
er ochrzcił nowego członka parafii, któremu nadano imię Adrian. W 
nabożeństwie uczestniczył konsul RP w Belgradzie Paweł Sokołow-
ski. Po nabożeństwie miała miejsce podniosła uroczystość. Otwar-

ty został Dom Polski, który mieści się w części domu parafialnego. 
Tym lokalem należącym do parafii ewangelickiej dysponuje Stowa-
rzyszanie Kulturalno–Artystyczne „Wiślanie z Ostojićeva” jedno z 
dwóch działających w tej miejscowości. Otwarcia dokonali: konsul 
Paweł Sokołowski oraz burmistrz Tomasz Bujok. „Od 2014 r.  – pi-
sze Paweł Sokołowski – środowisko Wiślan podejmowało działania 
w celu utworzenia polskiej rady narodowościowej; w wyniku wy-
borów z dnia 04.11.2018 r., w których członkowie tej społeczności, 
wpisani na listę „Całym sercem z Polakami”, głosowali na swoich 
kandydatów, powstała Rada Narodowościowa Polskiej Mniejszości 
Narodowej (Nacjonalni savet poljske nacionalne manjine), co stano-
wi formalne uznanie istnienia polskiej mniejszości w Serbii”. Amba-
sada Polska od lat wspiera polonijną społeczność Ostojićeva, współ-
działając z miejscową szkołą podstawową w celu prowadzenia nauki 
języka polskiego. Pracownię językową wyposażyła Ambasada Polski 
w Belgradzie. Również ze środków Ambasady zakupiono meble dla 
Domu Polskiego. We wspólnym spotkaniu w Domu Polskim uczest-
niczyła także burmistrz miasta Čoka.

Konsul Paweł Sokołowski, burmistrz Tomasz Bujok i proboszcz 
ks. Waldemar Szajthauer podjęli wspólną inicjatywę zorganizowania 
w Wiśle kolejnego obozu zimowego dla dzieci z Ostojićeva, który 
ma się odbyć w styczniu 2019 r. W składzie delegacji, obok wymie-
nionych, uczestniczyli: Wanda Kuczera, Danuta Szczypka, Tadeusz 
Chmiel i Janusz Podżorski.

Ks. Waldemar Szajthauer  
– Proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle
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Wiślański Skipass i Energylandia 
łączą siły 

Dla miłośników zabawy i solidnej dawki pozytywnych emocji 
mamy dobrą wiadomość! Powoli rozpoczyna się sezon sportów zi-
mowych, a wraz z nim nowa zaskakująca współpraca, czyli połą-
czenie sił dwóch gigantów rozrywki na terenie Śląska i Małopolski. 
Wiślański Skipass i Energylandia przychodzą do Was z nową, inte-
resującą ofertą.

Jak wiemy, Wiślański Skipass to zrzeszenie dwunastu ośrodków 
narciarskich z Wisły i Ustronia, które wprowadziły system wspólnej 
karty (SKIPASS). Dzięki temu miłośnicy zimowych atrakcji mogą 
korzystać z ponad 25 kilometrów świetnie utrzymanych tras o zróż-
nicowanej trudności, na najlepszych stokach Beskidów– wszystko to 
w ramach jednej karty.

Brzmi bardzo dobrze, a będzie jeszcze lepiej!
Informujemy, że zakupione w sezonie zimowym 2018/2019 kar-

nety skipass, które nie zostaną wykorzystane na stokach będą mogły 
zostać zrealizowane w Energylandii. Niewykorzystany na stokach 
karnet można wymienić na całodzienny bilet do Rodzinnego Parku 
Rozrywki w Zatorze.

Jak to działa? 
W ramach jednego karnetu przysługuje 1 dzień zabawy w 

Energylandii. Prosimy pamiętać o tym, że niezależnie od ilości po-
zostałych do zrealizowania na karnecie Skipass dni możemy liczyć 
na jeden całodzienny bilet w Energylandii, który można zrealizować 
od 06.04.2019 do 19.06.2019 r. W akcji biorą udział posiadacze kar-
netów dostępnych w regularnej ofercie Wiślańskiego Skipassu, na 
których koncie pozostał minimum jeden dostępny do zrealizowania 
dzień. Dotyczy to zarówno biletów dla dorosłych, jak i dla dzieci. Z 
promocji wyłączone są karnety jednodniowe, całosezonowe oraz za-
proszenia specjalne. Szczegółowy regulamin akcji dostępny na www 
organizatora Wiślański Skipass.

Do zobaczenia na stoku! Andrzej Golba

Touroperatorzy z Rosji w Wiśle 
W dniach 10–12 grudnia gościliśmy w Wiśle przedstawicieli ro-

syjskich biur podróży z miast Moskwa, Petersburg, Krasnoturinsk i 
Tiumen.

Łącznie było to 8 osób na zaproszenie POT (Polskiej Organiza-
cji Turystycznej) we współpracy ze Śląską Organizacją Turystyczną. 
Wisła była partnerem tego przyjazdu i pomagała przygotować pobyt 
w naszym mieście. Grupa poznawała ośrodki narciarskie, bazę nocle-
gową i gastronomiczną oraz inne zimowe atrakcje Beskidów – Wisły, 
Szczyrku, Bielska–Białej.

Goście zapoznali się z ofertą hoteli Gołębiewski, Stok i Ogro-
dzisko oraz ośrodków narciarskich na Soszowie, Cieńkowie i przy 
hotelu Stok. Zobaczyli też skocznię narciarską im. A. Małysza oraz 
Jezioro Czerniańskie. Była to kolejna podróż studyjna touroperato-
rów zorganizowana przez POT, która w programie swojego pobytu 
miała poznanie oferty Wisły.           (tp)

Wisła, Ustroń… zostaję dłużej, 
dostaję więcej – edycja zimowa 

Wzorem sezonu letniego, wspólnie z Ustroniem, przygotowane zo-
stały dla turystów karty rabatowe uprawniające do skorzystania z pro-
mocyjnych cen na określone w niej atrakcje turystyczne w obu miastach.

Stała, dobrze układająca się współpraca miast z gestorami prowadzą-
cymi działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu turystycznego 
zaowocowała kolejny już raz wydaniem karty rabatowej uprawniającej 
do skorzystania z promocyjnych cen na wybrane atrakcje turystyczne. 
Akcja promocyjna „Wisła, Ustroń…zostaję dłużej, dostaję więcej” opar-
ta jest na współpracy na rzecz rozwoju turystyki obu sąsiednich miejsco-
wości. Tym razem są to zimowe atrakcje Wisły i Ustronia.

Celem karty jest promowanie osób i grup przebywających w ośrod-
kach w Wiśle i Ustroniu, które uiściły opłatę miejscową lub opłatę uzdro-
wiskową. Zebrana opłata stanowi dla miast dochód pozwalający na reali-
zację wielu zadań i inwestycji, które w widoczny sposób przyczyniają się 
do wzbogacenia oferty turystycznej, sportowej i kulturalnej obu miast.

Przygotowane karty raba-
towe wydawane są od 17 grud-
nia w obiektach noclegowych 
działających na terenie obu 
miejscowości. Karty dystrybu-
owane w ramach akcji „Wisła, 
Ustroń... zostaję dłużej, dostaję 
więcej” uprawniają turystów 
do skorzystania z promocyj-
nych cen (niższych o 15%) na 
określone w nich wiślańskie i 
ustrońskie atrakcje turystyczne w terminie od 22 grudnia 2018 do 31 
marca 2019 r. 

Karty rabatowe przysługują obiektom noclegowym rozliczającym 
się z miastem z pobieranej opłaty miejscowej.

W razie pytań zarówno ze strony gestorów jak i turystów prosimy o 
kontakt z Centrum Informacji Turystycznej – Wisła Otwarta Turystycz-
nie: e–mail: informacja@wisla.pl  tel. 33 855 34 56.

Atrakcje objęte rabatem:

Wisła:
– Informacja Turystyczna Wisła Otwarta Turystycznie – 15% na za-

kup Wiślańskiego Skipassu;
– Ciuchcia Martusia – 15% na przejazd ciuchcią;
– Kuligi Doliną Gościejowa – 15% na przejazd zaprzęgiem konnym 

wraz z pieczeniem kiełbasek;
– Muzeum Magicznego Realizmu – Ochorowiczówka – 15% na bi-

lety wstępu;
– Anielskie Kuligi – 15% na przejazd zaprzęgiem konnym;
– Wyciąg przy skoczni narciarskiej w Malince – 15% na bilety na 

kolej linową;
– Sport Rent – 15% na serwis nart i snowboardu;
– Snow Tubing Pasieki – 15% na snow tubing;
– Escape Rooms – 15% na bilety wstępu;
– Szkoła Element S.O.S. – 15% na wypożyczenie sprzętu i lekcje z 

instruktorem; 
– Wiślańska Ciuchcia – 15% na przejazdy ciuchcią.

Ustroń:
– Miejska Informacja Turystyczna – 15% na zakup pamiątek;
– Górski Park Równica – 15% na bilety do kina 7D;
– Figle Migle – 15% na bilety wstępu;
– Kolej linowa Czantoria – 15% na karnet całodzienny oraz na bilety 

na kolej linową;
– Kolej linowa Poniwiec – 15% na bilety na kolej linową;
– Leśny Park Niespodzianek – 15% na bilety wstępu;
– Muzeum Ustrońskie im. J. Jarockiego i jego oddział Muzeum 

Zbiory Marii Skalickiej – 15% na bilety wstępu;
– Ustrońskie Lodowisko – 15% na bilety wstępu;
– Baseny solankowe – 15% na bilety wstępu;
– Wintergroup – 15% na wypożyczenie sprzętu;
– Ustrońska Ciuchcia – 15% na przejazdy ciuchcią.

Tadeusz Papierzyński
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KRONIKA POLICYJNA

MIKOŁAJ W NOWEJ OSADZIE
7 grudnia w „Dworku nad Wisłą” odbyło się coroczne spotkanie 

z Mikołajem. 
Przed przybyciem wyczekiwanego gościa, dzieci miały pełne 

ręce „roboty” – wykonywały piękne kartki świąteczne oraz ozdoby 
choinkowe. 

Gdy Mikołaj przybył na miejsce, nie zabrakło zabaw i tańców. 
Oczywiście były również prezenty! W związku z tym, że wszystkie 
dzieci były bardzo grzeczne, otrzymały podarunki oraz słodkości. 
Ponadto fotograf Szymon Brodacki podarował każdemu dziecku pa-
miątkowe zdjęcie z Mikołajem. Uczestnicy zabawy mieli także moż-
liwość zrobienia sobie zdjęcia w fotobudce, za co bardzo dziękujemy. 
Dzieci otrzymały też odblaski, książeczki edukacyjne oraz ciekawe, 
drewniane zabawki. Oprawę artystyczną zapewniła niezawodna Zo-
fia Szarzec wraz ze śnieżynką i Mikołajem.

Bardzo dziękuję Zarządowi Osiedla, Radnym oraz sponsorom za 
zaangażowanie i pomoc w realizacji imprezy. Zapraszamy na spotka-
nie z Mikołajem już za rok, bo uśmiech i zadowolenie dzieci to dla 
nas bezcenne dary.

Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7
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Jarmark Świąteczny  
w Jabłonkowie 

16 grudnia w Jabłonkowie odbył się Jarmark Świąteczny rea-
lizowany w ramach projektu „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko 
siebie”. Podczas jarmarku odbyło się wiele koncertów, m.in. wy-
stąpiła Grupa Śpiewacza „Wańcy” z Wisły. 

Swoją twórczość na jarmarku zaprezentowało także Stowa-
rzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”. Jarmark obfitował w sto-
iska rękodzielnicze, na których można było nabyć upominki oraz 
dekoracje świąteczne. Czas upłynął w bardzo miłej i świątecznej 
atmosferze.

Justyna Ligocka

Zdobiono świąteczne pierniczki 
W Szkole Podsta-

wowej nr 2 w Wiśle 
Czarne odbyły się 12 
grudnia warsztaty zdo-
bienia i lukrowania 
świątecznych pierni-
ków metodą rustykal-
ną. Bezpłatne zajęcia, 
w których wzięło po-
nad 20 osób, prowa-
dziła Wanda Michalik. 
Uczestnicy nauczyli 
się robić lukier zdob-
niczy oraz jak prze-
nosić motywy z haftu 
krzyżykowego czy ko-
ronki na piernik.

(tp)
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– 4 grudnia na ulicy 1 Maja na oznakowanym przejściu dla 
pieszych doszło do potrącenia mieszkanki Wisły. Poszkodowana 
trafiła do szpitala. Wypadek spowodował kierujący Citroenem C3 
mieszkaniec Kozakowic Górnych.

– 15 grudnia, również na ulicy 1 Maja, wpadł nietrzeźwy kie-
rowca z Wisły, który jechał Audi, mając ok. 0,5 promila alkoholu 
w organizmie.

– 18 grudnia policjanci zastopowali nietrzeźwego rowerzystę 
z Wisły. Cyklista poruszał się ulicą Turystyczną, mając „na licz-
niku” ponad 2 promile.

– 25 grudnia na wiślański komisariat zgłosił się mężczyzna, 
który był poszukiwany listem gończym od… 1999 roku! 

– 28 grudnia na ulicy 1 Maja pod koła Mercedesa, którym kie-
rował mieszkaniec Goleszowa, wtargnął nietrzeźwy mieszkaniec 
naszego miasta, który miał w wydychanym powietrzu ponad 1 
promil alkoholu. Potrącony trafił do szpitala.

– 28 grudnia przebito opony w samochodzie marki Mazda, 
który był zaparkowany na ulicy Kamiennej. Straty w wysokości 
ok. 1000 złotych poniósł mieszkaniec Wisły.

We współpracy z Iloną Oleszczuk, zastępcą komendanta  
KP Wisła

opracował Łukasz Bielski
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WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, 

czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, 
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Be-
skidu Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U 
Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: „Artystyczna droga Jana Wa-
łacha do niepodległej Polski” – prace Jana Wałacha (do 14 stycz-
nia), „Wisła w kadrze” – obrazy i fotografie (od 15 stycznia).

Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piw-
niczki od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–
16.00, tel.: 33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia 
„Grupa Twórców Wiślanie”.

Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), 
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej 
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w 
Lasach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–
16.00, tel.: 33/855 34 47. Wystawy: „Kocie historie” – wystawa 
poświęcona kotom znajdującym się pod opieką Fundacji „Lep-
szy Świat” z Cieszyna (od 18 stycznia). Dom Zdrojowy – czeko-
ladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa: Zbigniew Bury – malarstwo, rzeźba, ceramika.

Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne 
w godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Eks-
pozycja stała. Wystawa prac Salvadora Dali, wystawa malarstwa 
Moniki Ślósarczyk „Mój magiczny realizm”.

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

Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), 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 Nadleśni-
ctwem Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.

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

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 
05, czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. 
Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

14 grudnia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył 
się wyjątkowy wernisaż. Na wystawie zaprezentowało swoje pra-
ce Stowarzyszenie „Grupa Twórców Wiślanie”. 

Tego wieczoru rozstrzygnięto także konkurs dla szkół i przed-
szkoli na najpiękniejszą choinkę. Nagrodzone prace wykonali: 
Grupa „Maluszki” z Przedszkola nr 3 z Zespołu Przedszkoli Miej-
skich w Wiśle (pod opieką Justyny Poloczek), Grupa „Maluchy” 
z Przedszkola Publicznego nr 2 Zespołu Przedszkoli Miejskich 
w Wiśle (pod opieką Ireny Wantulok), Grupa z Oddziału Przed-
szkolnego (3–6 lat) Szkoły Podstawowej nr 2 z Wisły Czarnego 
(pod opieką Joanny Pilch) oraz Grupa I z Przedszkola Integra-
cyjnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince 
(pod opieką Magdaleny Cieślar i Marzeny Lach). 

Podsumowano również dwa projekty: „Wiślański Brucliki 
i Wałaszczoki”, dofinansowany z Programu Kultura Ludowa i 
Tradycyjna „Mistrz Tradycji” z funduszu Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz „Pasterski Strój Dziecięcy”, 
sfinansowany z Programu Mikroprojektów dla Społeczności Lo-
kalnej Beskidzkiego Obszaru Kulturowego 2018, organizowany 
przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej. – Dzięki 
realizacji tych projektów kolejne osoby nauczyły się szyć stroje 
regionalne. Dziękuję instruktorom za prowadzenie warsztatów i 
kultywowanie naszej, wiślańskiej tradycji – mówi Tomasz Bu-
jok, burmistrz Wisły.

W ramach projektu „Wiślański Bruclik i Wałaszczoki” zorga-
nizowano warsztaty, w których uczestniczyło 11 pań. Poznawa-
ły tajniki wykrawania bruclików i wałaszczoków. Podczas tych 
zajęć powstało 13 bruclików i 11 wałaszczoków, które trafiły na 
stan WCK. Warto dodać, że ten projekt był kontynuacją wcześ-
niejszych („Wiślański Żywotki i Czepce” oraz „Mistrzowskie Ko-
szułki”). Z kolei efektem projektu „Pasterski Strój Dziecięcy” jest 
po 8 dziecięcych strojów regionalnych – chłopięcych i dziewczę-
cych, z myślą o dzieciach z Zespołu „Mała Wisła”. Na warszta-
tach wykonało je 10 pań, uczestniczących w projekcie.

Dziękujemy naszym sponsorom: Chacie Olimpijczyka Jasia i 
Helenki, Cukierni u Janeczki oraz Wiślance.

Justyna Ligocka

Podsumowanie projektów w świątecznej oprawie
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STREFA BIAŁYCH ŚWIĄT
W dniach 26–30 grudnia w Wiśle mogliśmy wysłuchać wielu 

wspaniałych koncertów kolęd, zorganizowanych w ramach Stre-
fy Białych Świąt. Wydarzeniem była obecność na jednym z nich 
pierwszej damy Agaty Kornhauser–Dudy.

W pierwszym dniu na wiślańskim rynku zagrała orkiestra 
„Dobra Nowina”. Następne dni to już koncerty w kościołach. 27 
grudnia w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła 
w Wiśle dla zgromadzonych gości i widzów wystąpili uczniowie 
Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle 

28 grudnia w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzię-
cia NMP wystąpiły chóry parafii ewangelickich z Wisły Centrum, 
Głębiec i Jawornika. Towarzyszył im Wiślański Zespół Kameral-
ny. Natomiast 29 grudnia w kościele Ap. Piotra i Pawła odbył 
się koncert Chóru Jubileuszowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej. Kierownikiem muzycznym, in-
struktorem a zarazem dyrygentem chóru jest Piotr Gruchel. Z ko-
lei koncert, który odbył się 30 grudnia, także w kościele Ap. Piotra 
i Pawła, miał bardzo regionalny charakter, gdyż wystąpiły w nim 
zespoły i grupy śpiewacze z Wisły: „Mali Tkocze”, „Stejizbian-
ki”, „Tkocze”, „Borowiczka” oraz „Pastuszki”.

Dalsza część koncertów w ramach Strefy Białych Świąt od-
była się w dniach 4–6 stycznia. Zagrał m.in. Zespół Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”, który tym koncertem zainaugurował Rok Stanisława 
Hadyny. Było tu już jednak po zamknięciu niniejszego wydania 
„Echa Wisły”, dlatego relację z tych koncertów zamieścimy w nu-
merze lutowym naszego miesięcznika.       (luki)

oraz Orkiestra Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Właśnie gościem tego 
koncertu była Agata Kornhauser–Duda, która wysłuchała pięk-
nych kolęd w towarzystwie burmistrza Tomasza Bujoka i jego 
żony, oraz licznej publiczności. 
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3 grudnia w sali Muzeum Beskidzkiego im. A. Podżorskie-
go w Wiśle odbył się XXVI Konkurs Recytatorski im. Ludomiry 
Krop. W konkursie wzięło udział 56 uczestników z wiślańskich 
szkół i przedszkoli. W skład jury weszli: Joanna Leszczyńska, 
Monika Śliwka i Michał Kawulok.

W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
1) Przedszkola: 1. Jan Walkiewicz (Zespół Przedszkoli Miej-

skich Przedszkole nr 3), 2. Franciszek Czyż (ZPM Przedszkole nr 
2), 3. Noemi Cieślar (ZPM Przedszkole nr 2), wyróżnienia – Zofia 
Sikora (Szkoła Podstawowa nr 2 Oddział Przedszkolny), Miłosz 
Madzia (ZPM Przedszkole nr 2);

2) Klasy I–III: 1. Maja Pliszczyńska (Szkoła Podstawowa 
nr 5), 2. Miłosz Brzeżek (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2), 3. 
Hanna Szarzec (Szkoła Podstawowa nr 5), wyróżnienie – Milena 
Wisełka (Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1);

3) Klasy IV–VI: 1. Aleksandra Świerczek (SP nr 5), 2. Samu-
el Wrzecionko (ZSP nr 1) i Wiktoria Dachowska (Szkoła Podsta-
wowa nr 1), 3. Wiktoria Witucka (SP nr 2), wyróżnienie – Tymo-
teusz Cienciała (ZSP nr 1);

XXVI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
im. Ludomiry Krop
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4) Klasy VII–VIII: 1. Julia Pilch (ZSP nr 1) i Wojciech 
Chmura (SP nr 5), 2. Sebastian Wielgosz (ZSP nr 1), 3. Julia Ha-
ratyk (ZSP nr 1), wyróżnienie – Ola Długosz (SP nr 1) i Mikołaj 
Giza (SP nr 2);

5) Szkoły średnie: 1. Andrzej Kowalczyk (Zespół Szkół Ga-
stronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta), 2. Kinga Duława 
(ZSGH im. W. Reymonta), 3. Michalina Tetla (ZSGH im. W. Rey-
monta).

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania 

Pani Małgorzacie Kiereś za udostępnienie salki w Starej Szkole, 
oraz Firmie DANA i Cukierni „Wiślanka” za ufundowanie poczę-
stunku.

Justyna Ligocka
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Sylwester na wiślańskim rynku 
31 grudnia o godzinie 21:00 DJ Grzegorz rozpoczął zabawę syl-

westrową na placu Hoffa. Zgromadzeni na wiślańskim rynku miesz-
kańcy i turyści mogli usłyszeć znane i lubiane hity.

Jak się okazało tegoroczna impreza sylwestrowa zgromadziła 
nie tylko dorosłych, ale również dzieci, które bawiły się wraz z 
rodzeństwem i rodzicami. O północy, w imieniu władz samorzą-
dowych naszej miejscowości, życzenia noworoczne złożył prze-
wodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski. Całe wydarzenie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem i co ważne przebiegło bez 
większych zakłóceń.          Marlena Fizek
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

Nowa choinka
Na rynku naszego miasta w grudniu pojawiła się nowa, świątecz-

na atrakcja – barwna choinka, którą w pełnej krasie można podziwiać 
po zmroku, gdy rozbłyska setkami świateł. Cieszyła oczy mieszkań-
ców i gości przez cały okres świąteczno–noworoczny.                 (tp)
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Halo! Halo! Mikołaju! 
8 grudnia w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny 

odbyło się spotkanie z Mikołajem. Wszystkie dzieci, które w tym 
dniu przybyły do Amfiteatru wzięły udział w interaktywnej zabawie 
„Halo! Halo! Mikołaju!”.

Wraz z Klaunem, Bałwankiem i Śnieżynką dzieci szukały i pró-
bowały uwolnić Świętego Mikołaja, który został uwięziony przez 
Królową Śniegu. Tylko udział we wspólnych zabawach, współpraca 
i udzielanie odpowiedzi na pytania Królowej Śniegu mogły uwolnić 
jegomościa w czerwonej czapce. Dzieci stanęły na wysokości zadania, 
Mikołaj został uwolniony i wszyscy zostali nagrodzeni słodkościami.

Wiślańskie Centrum Kultury, organizator zabawy z Mikołajem, 
bardzo serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom, którzy przyczy-
nili się do wzbogacenia tej imprezy: Firma MM – Iwona i Leszek 
Woźniak, Hurtownia Warzyw i Owoców – Justyna Kędzior, Firma 
Dana, DW Beskidy, Hotel Gołębiewski, Firma Trumpf–Mauxion 
Chocolates, Firma Małgorzata, Karczma „U Karola”, „Stara Kar-
czma”, Hotel Stok, Hotel Zagroń, Hotel Arka–Spa.

Marlena Fizek
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Warsztaty dziennikarskie w LO
15 grudnia klasa II b Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha 

w Wiśle, wraz z nauczycielką języka polskiego Renatą Sikorą, spotkała 
się w szkole na warsztatach dziennikarskich. Zajęcia te poprowadził za-
proszony gość, dziennikarz, który rozmawiał z uczniami o współczesnej 
polskiej prasie. 

Dyskusja stała się pretekstem do zajęć praktycznych, podczas któ-
rych uczestnicy przedmiotu wiedza o mediach współczesnych dowie-
dzieli się na przykład, czym jest lid i jakie są jego rodzaje. Następnie 
uwagę poświęcili metamorfozom tytułów w prasie. Wiedzę tę uczniowie 
z sukcesem przełożyli na praktykę, przygotowując własne propozycje 
krótkich tekstów. Na zakończenie zajęć dowiedzieli się także, czym zaj-
muje się w firmie PR Manager.    E. Śliwka

Wiślańscy harcerze żeglowali  
na Bałtyku!

– Ten rejs był dla mnie niezwykłym przeżyciem oraz możliwością 
do popatrzenia na świat z innej perspektywy. Miałam okazję być częścią 
załogi i zauważyć, że życie na statku to nieustanny ruch: od zwijania i 
rozwijania żagli, wciągania lin, sterowania statkiem po utrzymanie czy-
stości i porządku a także pomoc Kukowi przy przyrządzaniu posiłków. 
Jestem zaskoczona tym, jak ludzki organizm potrafi się zachować w trud-
nych warunkach i jak łatwo się do nich przyzwyczaja oraz pomimo tych 
ciężkich chwil wciąż pragnie więcej przygód – tak podsumowała rejs 
jedna z harcerek, która po raz pierwszy zmierzyła się z wyzwaniem jakim 
było żeglowanie po Morzu Bałtyckim.  

Wyruszyliśmy na swoją przygodę pociągiem z Katowic 22 listopada. 
O poranku byliśmy już w Gdyni. Przed nami był jeszcze cały dzień, więc 
postanowiliśmy dowiedzieć się czegoś o miejscu, do którego dotarliśmy. 
Odwiedziliśmy Centrum Kultury Morskiej, które mieści się w oddziale 
Narodowego Muzeum Morskiego oraz Muzeum II Wojny Światowej w 
Gdańsku. 24 listopada nastąpiło zaokrętowanie naszej załogi na żaglo-
wiec „Zawisza Czarny”. 184 mile morskie w 3 dni. Dla wielu z nas była 
to przygoda życia, której nigdy nie zapomnimy. 

– Trzeba dać możność młodym ludziom poznać morze, odbywać po-
dróże nie na leżakach wygodnych parostatków, ale w pracy, przygodach, 
a czasem i niebezpieczeństwach żaglowych okrętów. W twardym trudzie 
żeglarskim hartują się charaktery – mówił kapitan Mariusz Zaruski w swojej 
książce „Z harcerzami na Zawiszy Czarnym”. Druh Zaruski był pierwszym 
kapitanem żaglowca ZHP „Zawisza Czarny” i stał się inspiracją do powsta-
nia projektu „Liga Ambasadorów Morza – szlakiem Druha Zaruskiego” 
realizowanego przez Hufiec Ziemi Cieszyńskiej ZHP, dofinansowanego ze 
środków Muzeum Historii Polski, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. 
Projekt ten dał nam bardzo wiele. Pokazał, że aby przezwyciężyć trudy nie-
sprzyjających warunków, musimy współpracować i dać z siebie wszystko, 
bo bez tego nic nie jesteśmy w stanie zdziałać.                  Katarzyna Cieślar

BESKIDZIE–BESKIDZIE
1 grudnia Społeczne Ognisko Muzyczne im. Jerzego Drozda w 

Wiśle zorganizowało koncert poświęcony częściowo piosenkom z 
tekstami Agnieszki Osieckiej, zatytułowany „Beskidzie–Beskidzie”.

50 lat temu, 9 grudnia 1968 roku w sali kina „Marzenie” gościła 
Agnieszka Osiecka, która w przeciągu 10 minut napisała dla Ogni-
skowego Zespołu Wokalnego „Stokrotki” słowa piosenki „Wesoło 
mi w zimie”. Drugi tekst „Beskidzie–Beskidzie” powstał przy ko-
lejnej wizycie artystki w Wiśle. Dla obecnych uczniów SOM nowe 
aranżacje obu utworów napisał pianista, kompozytor i aranżer Jacek 
Obstarczyk. 

W koncercie udział wzięli uczniowie SOM i jazzowy wokalista 
Wojciech Myrczek, który zachwycił kunsztem wokalnym wszyst-
kich słuchaczy. Występującym na koncercie wokalistom, zarówno 
uczniom jak i Wojciechowi Myrczkowi, akompaniował pianista Ja-
cek Obstarczyk. Realizacją dźwięku zajął się (non–profit) Mariusz 
Kmieć.

W dniu poprzedzającym koncert Wojciech Myrczek i Jacek Ob-
starczyk, przeprowadzili z uczniami SOM wokalne warsztaty. Dzię-
kujemy i gratulujemy wspaniałego występu.          (eb)

Uczniowie „Stalmacha” w TVP
W ramach realizacji przedmiotu wiedza o mediach współczes-

nych klasa II b Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha w Wi-
śle 9 listopada udała się na wycieczkę do Katowic i Pszczyny. Pierw-
szym celem wyjazdu było zwiedzanie oddziału TVP w Katowicach. 

Uczniowie zdobyli wiedzę o trudnej, a często pełnej wyrzeczeń, 
pracy dziennikarza. Z kolei w Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie 
uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich i introligatorskich. Zo-
baczyli, jak dawniej wydawano prasę oraz mieli okazję samodzielnie 
odbić wybrany wzór na XIX–wiecznej maszynie drukarskiej i włas-
noręcznie wykonać papierową torebkę z logo Muzeum. Wyjazd oka-
zał się bardzo ciekawy i pouczający.                 E. Śliwka

fot
. L

O 
im

. P
. S

tal
ma

ch
a

fot
. L

O 
im

. P
. S

tal
ma

ch
a

fot
. S

OM
 im

. J
. D

ro
zd

a

fot
. S

OM
 im

. J
. D

ro
zd

a



18  echo WISŁY

Najlepsza uczennica wiślańskiego  
liceum uhonorowana 

17 grudnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Kra-
jowej w Bielsku–Białej odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Otrzymała je również jedna z 
uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wi-
śle – Agata Chmura z klasy II. Serdecznie gratulujemy wspaniałego 
osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów!                E. Śliwka

Grudzień w „Jedynce”
Grudzień to czas podsumowań i refleksji. Nasi uczniowie, zarów-

no gimnazjaliści jak i ósmoklasiści, staną w przyszłym roku przed 
ogromnym wyzwaniem – egzaminem  który w dużej mierze zadecy-
duje o ich najbliższej przyszłości. Dlatego ostatni miesiąc roku 2018 
upłynął pod znakiem egzaminów próbnych, które miały stanowić na-
miastkę kwietniowych zmagań. Wszyscy przekonali się, że łatwo nie 
będzie, co zapewne zmobilizuje do bardziej wytężonej pracy. 

Jeszcze w listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli 
udział w konkursie przedmiotowym z języka angielskiego „Olimpus”. 
Kevin Urbaczka, uczeń klasy V b, został jego laureatem. Bracia Sztaj-
nert – Szymon i Michał systematycznie biorą udział w Ogólnopolskich 
Mistrzostwach w Scrabble Dzieci i Młodzieży. Tym razem Szymon za-
jął 4. miejsce, a Michał 2. Natomiast 23 listopada odbyły się eliminacje 
do Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Jak zwy-
kle w naszej szkole znalazło się wielu chętnych i od września wytrwale 
studiowano I Księgę Mojżeszową. Do etapu rejonowego zakwalifiko-
wali się następujący uczniowie: Zofia Wiencek (IV b), Anna Zawada 
(IV b), Daniel Stasiak (VI), Daniel Heczko (VII a), Piotr Szturc (VII a), 
Aleksandra Długosz (VIII b) i Joanna Wiencek (VIII b).

W dniach 23/24 listopada Joanna Leszczyńska zorganizowała 
w naszej bibliotece „Baśniową noc”. Celem imprezy było poznanie 
działu baśni i bajek oraz literatury fantasy dla dzieci i młodzieży, 
kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy oraz integracja człon-
ków Gildii „Czytam sobie”. Przez dwa miesiące uczniowie przygoto-
wywali szereg etiud teatralnych inspirowanych baśniami i literaturą 
fantasy, aby móc wystąpić podczas nocy w bibliotece. Po pokazach 
uczniowie spędzali wspólnie czas bawiąc się w chowanego, ogląda-
jąc filmy oraz biorąc udział w zabawach integracyjnych. Ta noc była 
bardzo intensywna i niezwykle twórcza.

28 listopada odbyła się prelekcja profilaktyczna dla gimnazjali-
stów: „Internetowe dylematy”, podejmująca w ramach tematu prob-
lematykę odpowiedzialności karnej nieletnich. 3 grudnia odbył się 
kolejny Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Ludomiry Krop. 

Jak co roku Muzeum Beskidzkie zgromadziło wszystkich amatorów 
recytacji. Uczniowie z wiślańskich szkół przedstawiali fragment pro-
zy oraz poezję. W kategorii klas IV–VI 2. miejsce zajęła uczennica 
naszej szkoły Wiktoria Dachowska z klasy IV a.

Nauczyciele biorący udział w projekcie finansowanym przez pro-
gram POWER, 6 grudnia zorganizowali jego podsumowanie. Na salę 
gimnastyczną przybyli zaproszeni goście, których przywitała dyrektor 
Gabriela Polok–Otawa. Koordynator projektu – Monika Cieślar przed-
stawiła informacje o projekcie i metodzie CLiL oraz przebiegu spot-
kania, a następnie zaprosiła do obejrzenia przedstawienia „Czerwony 
Kapturek” w języku angielskim, które przygotowali uczniowie klasy VII 
a. Kolejnym punktem programu był fragment lekcji z wykorzystaniem 
metody CLiL. Salę wypełniły kolorowe plakaty przedstawiające i ilu-
strujące różne wyrazy w języku angielskim, związane z lekcją Marcina 
Kotowicza. Tłumaczył on zgromadzonym zasady pracy przy wykorzy-
staniu tej metody i demonstrował poszczególne elementy CLiL–a. Oczy-
wiście całość przedstawionej lekcji odbywała się w języku angielskim, a 
uczniowie podczas zajęć WF–u mogli doskonalić słownictwo oraz zwro-
ty gramatyczne. Po zakończonej lekcji Aleksandra Nosowicz przedsta-
wiła prezentację, ukazującą poszczególne etapy pracy z projektem. Na 
zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani „maltańskimi 
przekąskami”. Podczas degustacji można było wymienić się doświad-
czeniami i zachęcić przedstawicieli innych szkół do pisania projektów.

Klasy I–IV spędziły 6 grudnia na seansie mikołajkowym 
„Grinch”, który spotkał się u dzieci z bardzo gorącym przyjęciem. 
Uczniowie klas VII obejrzeli natomiast przedstawienie „Zemsty” 
Aleksandra Fredry.

20 grudnia w naszej szkole odbyła się „Żywa lekcja zoologii”. W 
tym roku Andrzej Pająk odwiedził nas z ssakami. Zajęcia odbyły się 
dla dwóch grup wiekowych, dla uczniów klas I–III i IV–VI. 

Teraz czas na doniesienia sportowe. 7 grudnia w hali sportowej 
Ośrodka „Start” odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Burmistrza Miasta Wisła. W piątek rywalizowały dzieci i młodzież z 
wiślańskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Wśród nagro-
dzonych uczniów naszej placówki znaleźli się: Anna Pik – 1. miejsce 
wśród dziewcząt z klas I–III, Sandra Hracka – 2. miejsce i Oliwia 
Bujok – 3. miejsce w kategorii dziewcząt z klas IV–VI. Z kolei 12 
grudnia w naszej hali odbyły się Miejskie Zawody w Koszykówce dla 
klas VII, VIII i III gimnazjum. Nasze koszykarki pewnie pokonały 
koleżanki z Głębiec 48:9 oraz z Malinki 42:4, zajmując 1. miejsce. 
Bardzo emocjonujący pojedynek rozegrali chłopcy z naszej szkoły 
przeciwko kolegom z SP 5 Jawornik. Ostatecznie mecz zakończył się 
zwycięstwem uczniów z Centrum 14:12. Ostatni mecz chłopców z 
„Jedynki” również zakończył się ich zwycięstwem nad Jawornikiem 
22:3 i im również przypadło 1. miejsce. Obie nasze drużyny awanso-
wały do turnieju międzygminnego. Gratulujemy!

W grudniu tego roku grupa teatralna naszej szkoły świętowała 
swój mały jubileusz – minęło 15 lat, odkąd gimnazjaliści rozpoczę-
li dwukrotne w ciągu roku odwiedziny najmłodszych w wiślańskich 
przedszkolach. Tym razem przedszkolaki z Głębiec, Malinki i Czar-
nego zobaczyły bajki Jana Brzechwy, wkomponowane w opowieść 
napisaną przez opiekunkę grupy Ewę Śmiałkowską. Przez te 15 lat 
w projekcie wzięło udział mnóstwo uczniów, zawsze mile witanych 
przez maluchy i ich opiekunki, za co bardzo dziękujemy. Obecnie do 
przedszkola chodzą dzieci tych, którzy stawiali pierwsze aktorskie 
kroki w baśniowych przestawieniach, wielu także odnajdywało się na 
zdjęciach sprzed lat, ale wtedy występowali w charakterze widzów. 
Najważniejsze, że zawsze wszyscy się świetnie bawili, a po latach 
pozostaną piękne wspomnienia.          Dorota Polokfot
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27 listopada obchodzono w Głębcach uroczystość 135–lecia 
szkolnictwa. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Tomasz 
Bujok – burmistrz Wisły, Janusz Podżorski – przewodniczący Rady 
Miasta, Sylwester Foltyn – sekretarz miasta, Andrzej Kudełka – nad-
leśniczy Nadleśnictwa Wisła, Barbara Szalbot – dyrektor MZEAS, 
Alicja Pilch – przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw 
Społecznych, Barbara Kędzior – zastępca Komisji Oświaty, Zdrowia 
i Spraw Społecznych, dyrektorzy wiślańskich szkół, emerytowani dy-
rektorzy i pracownicy szkoły oraz  rodzice, nauczyciele, pracownicy 
i uczniowie.

JUBILEUSZ 135–LECIA SZKOLNICTWA W GŁĘBCACH

Zebranych gości uroczyście powitała dyrektor Barbara Stefańska, 
która z okazji jubileuszu złożyła też wszystkim rodzicom, uczniom i 
pracownikom życzenia wspaniałych kolejnych lat działalności. Spot-
kanie poprowadziły Weronika Karch i Renata Broda. Rozpoczęto je 
odśpiewaniem piosenki szkoły pt. „Sto”. Następnie koleżanki przy-
bliżyły zebranym historię szkolnictwa w Głębcach. Część artystycz-
ną w wykonaniu uczniów szkoły stanowiły występy muzyczne Zuzi 
Kobieli z klasy V b, Tomka Cieślara z klasy IV b oraz scenki pt. 
„Lekcja wychowawcza” w wykonaniu uczniów z klas V a b z udzia-
łem wychowawczyń Agnieszki Paluszkiewicz oraz Natalii Płomień-
skiej–Krzak oraz „Tolerancja” w wykonaniu uczniów klasy VIII. 
Goście mieli też przyjemność posłuchać pięknego śpiewu uczennic 
klasy VIII: Julii Haratyk, Julii Pilch oraz Dominiki Świercz, które 
pod kierunkiem Agnieszki Pliszczyńskiej przygotowały piosenki: 
„Upaść, ale wstać” Michała Szpaka, „Pozwól żyć” Gosi Andrzeje-
wicz i „Tolerancja” Stanisława Sojki. Uroczystość uświetnił również 
występ absolwenta szkoły Patryka Demkowskiego, w wykonaniu 
którego z akompaniamentem gitary usłyszeliśmy trzy utwory, w tym 
dwa autorskie. Po części artystycznej głos zabrali goście: burmistrz 
Tomasz Bujok, przewodniczący Janusz Podżorski oraz dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle Gabriela Polok–Otawa. Podzielili 
się wspomnieniami z lat szkolnych, złożyli też gratulacje i życzenia 
z okazji jubileuszu. Dla uświetnienia spotkania przygotowano wy-
stawę kronik szkolnych prowadzonych przez Grażynę Bujok. Wie-
lu gości mogło w kronikach odnaleźć swoje zdjęcia z lat szkolnych. 
Wystawiono też puchary zdobyte przez uczniów szkoły. Uczniowie 
klasy VI Samuel Wrzecionko i Łukasz Zioła pod opieką Jerzego 
Wrzecionko przygotowali pokaz robotów. W pięknie udekorowanej 
sali lekcyjnej goście obejrzeli przygotowaną również przez Jerzego 
Wrzecionko prezentację multimedialną „Szkoła wczoraj i dziś”, obej-
mującą rys historyczny głębczańskiej edukacji, a także wspomnienia 
z działalności szkoły. Z inicjatywy uczniów w szkole będzie wyda-
wana gazetka szkolna, a jej pierwszy numer będzie poświęcony jubi-
leuszowi 135–lecia szkolnictwa w Głębcach. Pierwszego wywiadu 
udzielił burmistrz Wisły, który podzielił się wspomnieniami ze szkol-

nych lat. Na zakończenie spotkania goście mieli okazję posmakować 
żebroczki, tradycyjnej wiślańskiej potrawy, przygotowanej przez 
nasze kucharki. Do organizacji jubileuszu włączył się także Zarząd 
Osiedla nr 4 w Wiśle Głębcach, lokalne Koło Gospodyń Wiejskich, 
Restauracja „Olimpia” i rodzice uczniów. Część artystyczną przygo-
towały Natalia Płomieńska–Krzak, Agnieszka Paluszkiewicz, Renata 
Broda i Agnieszka Pliszczyńska, która razem z Bogusławą Melcer 
udekorowały salę.

Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko 
wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze 
lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radoś-
cią. Te słowa usłyszeliśmy we wspomnieniach burmistrza Toma-
sza Bujoka, dyrektor szkoły i jej absolwentów. W imieniu dyrekcji, 
nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły dziękujemy wszystkim 
uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pa-
mięć o szkole.

Grażyna Bujok, Weronika Karch, Agnieszka Paluszkiewicz
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Miłe spotkanie
3 grudnia w Szkole Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach odbyło się spot-

kanie z emerytowanymi dyrektorami szkoły Jerzym Cienciałą, Krystyną Hom-
bek–Kaftaniak i Bogusławą Mrózek, podczas którego poznaliśmy historię rodu 
Cienciałów – założycieli głębczańskiej szkoły oraz późniejszą historię szkoły.

Klasa VII została zaproszona przez klasę VIII do swojej sali lekcyjnej na 
czas spotkania. Jerzy Cienciała przyniósł ze sobą różne stare oraz drogocenne 
dokumenty, które przetrwały II wojnę światową. Opowiadał nam o czasach, 
gdy był kierownikiem naszej szkoły, a później jej dyrektorem. Grażyna Bujok, 
która uczy w naszej szkole historii, na tym spotkaniu powiedziała nam, że dla 
wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły było bardzo dziwnym doświad-
czeniem nagła zmiana z „Panie kierowniku” na „Panie dyrektorze”. Dzięki 
staraniom Jerzego Cienciały uruchomiono filię szkoły na Kubalonce w miejsce 
szkoły na Małym Stożku. Mimo wielu obowiązków pracował również w Klu-
bie Sportowym „Start” w Wiśle, prowadził kursy narciarskie, uczestniczył w 
zawodach narciarskich, osiągając wspaniałe sukcesy, organizował zawody 
narciarskie dla nauczycieli. W okresie letnim przygotowywał szkołę na miej-
sce wypoczynku dla Polonii zagranicznej. Prowadził w szkole Schronisko 
Młodzieżowe. Własną postawą przekonywał nauczycieli o znaczeniu wycho-
wania fizycznego i sportu, co zostało potwierdzone wspaniałymi sukcesami 
uczniów w narciarstwie, piłce ręcznej, siatkówce, lekkoatletyce. 

Krystyna Hombek–Kaftaniak i Bogusława Mrózek opowiadały o tym, że 
szkoła była w złym stanie technicznym, co było skutkiem kryzysu gospodarcze-
go. W tym czasie pojawiły się przesłanki do rozbudowy szkoły. Pierwsza wersja 
zakładała rozbudowę piętra. Była to jednak inwestycja zbyt droga. Postanowio-
no zatem dobudować nowe skrzydło szkoły. Mimo poważnych problemów fi-
nansowych udało się zrealizować tą inwestycję. Dzięki staraniom dyrektorów o 
„poprawę życia” naszej szkoły, mamy w dzisiejszych czasach powód do dumy, 
że nasza placówka miała wsparcie od tak wspaniałych ludzi. Spotkanie było za-
skakująco ciekawe, ponieważ o większości rzeczach nie mieliśmy najmniejsze-
go pojęcia. Dopiero po tym spotkaniu dowiedzieliśmy się tak wiele o dziejach 
naszej szkoły. Idąc na to spotkanie myśleliśmy, że zapowiada się totalna nuda i 
jedynym pocieszeniem będzie brak lekcji języka polskiego z naszą ukochaną wy-
chowawczynią Renatą Brodą (Pozdrawiamy!), ale okazało się, że te wiadomości 
zaciekawiły nas i z pewnością każdy z nas chciałby być taką osobą, o tak wielkim 
sercu i zdolności poświęcenia. Mamy czym się chwalić i możemy być dumni, że 
uczęszczamy do szkoły, stworzonej przez tak znakomitych ludzi!

Oliwia Podżorska, Ewelina Pilch – uczennice klasy VII

100–LECIE NIEPODLEGŁOŚCI W ZSP1
Taka rocznica zdarza się raz na sto lat. Jedyne takie święto niepodległo-

ści, czyli setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę przebiegło w 
Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w podniosłej atmosferze.

Już we wrześniu został opracowany harmonogram obchodów, zgodnie z 
którym co tydzień coś się działo. Najpierw pojawiła się okolicznościowa ga-
zetka, ponadto każda z klas miała przydzielone zadanie do wykonania, co było 
widać na szkolnych korytarzach. I tak: uczniowie klas IV–VIII wykonali w 
ramach konkursu plastycznego plakat „Droga do wolności”, w ramach zajęć 
świetlicowych uczniowie wykonali piękne drzewo alfabetu współczesnego pa-
trioty, natomiast uczniowie z klas młodszych przygotowywali projekty o wiel-
kich Polakach, o Polsce i rozumieniu życia w wolnym kraju. Uczniowie klas 
IV i V przygotowywali albumy tematyczne o symbolach narodowych, najstar-
szych miastach polskich, drodze do niepodległości z uwzględnieniem „ojców 
niepodległości”. W ramach lekcji historii w każdej klasie zostały przeprowa-
dzone zostały lekcje o tematyce niepodległościowej Polski, ale i naszej „Ma-
łej Ojczyzny” – Śląska Cieszyńskiego. Uczniowie klas VI i VII wykonywali 
również projekty tematyczne, natomiast uczniowie klasy VIII przygotowali 
ciekawą prezentację multimedialną „Droga do wolności” obejmującą lata pa-
nowania ostatniego króla Polski, powstania narodowe, I wojnę światową aż do 
współczesności, czyli tej prawdziwej wolności. W ramach godzin wychowaw-
czych odbyło się również szereg lekcji o tematyce patriotycznej. Uczniowie 
klasy VII i VIII obejrzeli również film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w 
kinie „Helios” w Bielsku–Białej. Zwieńczeniem działań było przepiękne wido-
wisko w wykonaniu uczniów klasy VIII „Pociąg do wolności”, tradycyjny już 
Przegląd Piosenki Patriotycznej oraz jubileusz 135–lecia szkoły. 

Kilkoro uczniów z klasy VI i VIII wzięło udział w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Historycznej „Olimpus” – „Narodziny Niepodległej Polski” (wyniki 
będą ogłoszone w styczniu). Uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli rów-
nież w spotkaniu z panią B. Bałon n/t Holokaustu oraz z emerytowanymi 
dyrektorami szkoły panem J. Cienciałą, panią K. Hombek– Kaftaniak i panią 
B. Mrózek, podczas którego poznali historię rodu Cienciałów – założycieli 
głębczańskiej szkoły oraz późniejszą historię szkoły. Nasza delegacja uczest-
niczyła również w uroczystościach miejskich Narodowego Święta Niepodle-
głości pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczy-
zny. Myślę, że uczniowie, jak i nauczyciele szkoły w Głębcach godnie uczcili 
to piękne i radosne święto.                 Grażyna Bujok

W krainie Narnii i na Placu Broni…
Grudzień tego roku obfitował w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 

1 w Wiśle Głębcach w różne rozrywki. Jedną z nich był niewątpliwie 
wyjazd klas IV i V do teatru.

Klasy IV pojechały 3 grudnia do Teatru im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie na spektakl pt. „W krainie Narnii”. Przedstawienie oparte 
było na motywach książki C. S. Lewisa „Opowieści z Narnii. Lew, cza-
rownica i stara szafa”. Sztuka ta porusza tematy bliskie młodym ludziom 
żyjącym współcześnie. Ostrzega samotną młodzież, która szuka poważa-
nia, uwagi przyjaciół w Internecie, nie bacząc na konsekwencje swojej 
zbytniej ufności i łatwowierności. Spektakl w bardzo kolorowej scenerii, 
z żywym planem aktorskim, wieloma postaciami i ciekawymi efektami, 
co bardzo ważne dla dzieci, oraz aktorami znani z TVN– owskiego seria-
lu „Szkoła” wzbudził zainteresowanie dzieci.

Z kolei 11 grudnia w Bielskim Centrum Kultury klasy V miały 
okazję obejrzeć spektakl pt. „Chłopcy z Placu Broni”. Była to adapta-
cja książki Ferenca Molnara pod tym samym tytułem. Spektakl był nie-
wątpliwie ciekawą lekcją historii i prawidłowych, pozytywnych postaw 
społecznych. W przedstawieniu pojawiły się elementy komiczne oraz 
dramatyczne. Można było usłyszeć fragmenty oryginalnej muzyki wę-
gierskiej i obejrzeć ciekawe układy taneczne. 

Cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tych przedstawie-
niach. Dziękujemy rodzicom, bez których nie byłoby to możliwe.

Agnieszka Paluszkiewicz – polonistka

Mikołajki w głębczańskiej szkole 
6 grudnia dzieci klas I–III pojechały do Parku Trampolin w Bielsku–

Białej. To największy park trampolin na Podbeskidziu. Dzieci mogły na 
chwilę oderwać się od ziemi i poskakać. 

Na początku była krótka rozgrzewka a potem godzinna zabawa. Na 
dzieci czekała ogromna arena trampolin, basen z gąbkami, ścieżki tram-
polinowe, wieża do skoków na pneumatyczną poduchę, strefa do gry w 
zbijanego, strefa koszykówki. O bezpieczeństwo zadbali trenerzy, którzy 
też przygotowali mikołajową niespodziankę – zawody w przebieganiu 
po pneumatycznej poduszce. Na miejscu dzieci od Mikołaja otrzymały 
słodkie lizaki w kształcie laski. Było dużo śmiechu, a przede wszystkim 
pozytywnego zmęczenia.

Po powrocie do szkoły – następna niespodzianka. Tutaj czekał 
na wszystkich Mikołaj. Cała szkoła zebrała się w sali gimnastycznej. 
Dzieci z klas młodszych śpiewały piosenki lub recytowały wiersze 
przygotowane wcześniej na tę okazję. Wszyscy zrobili sobie zdjęcie 
z Mikołajem i zabrali do klas niespodzianki przywiezione przez nieco-
dziennego gościa.

6 grudnia to data, na którą z niecierpliwością czekają także wszyst-
kie przedszkolaki. Tego dnia wyglądają przez okna wypatrując nad-
jeżdżających sań Mikołaja, który i tym razem przybył niezawodnie w 
dniu swoich imienin przynosząc cały wielki worek prezentów. Dzieci z 
obu zerówek i przedszkola przywitały gościa pięknie przygotowanymi 
piosenkami, wierszykami i rysunkami. Jak co roku Mikołaj obdarował 
wszystkie dzieci pięknymi paczkami wzbudzając ogromną radość na 
twarzyczkach naszych podopiecznych. Przed odjazdem do Laponii Mi-
kołaj i dzieci ustawili się do pamiątkowej fotografii, a dzieci obiecując 
być grzecznymi zaprosiły Świętego za rok.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 
imprezy: pomocnikom Mikołaja, czyli niezawodnym rodzicom, Miko-
łajowi za poświęcony naszym dzieciom czas oraz wszystkim sponsorom.

Agnieszka Paluszkiewicz, Elżbieta Zioła
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HOLOKAUST
Holokaust to martyrologia narodu żydowskiego. 19 październi-

ka w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Głębcach dla klas VII  
i VIII odbyło się spotkanie na temat holokaustu. Warsztaty prowadzi-
ła Barbara Bałon – prezes Fundacji ,,Brama Nadziei – Petach Tikva”. 
Opowiedziała historię żydowskiej dziewczynki oraz jej rodziny. 
Dziewczynka była młodą, bystrą i piękną osobą. Miała na imię Jasia 
Dawidowska. Jeszcze przed wojną miała pełną rodzinę i szczęśliwe 
życie, lecz w czasie wojny i po jej zakończeniu jej życie bardzo się 
zmieniło. Musiała żyć w gettcie, gdzie doskwierał jej głód i pragnie-
nie. Wydarzenia te bardzo odbiły się na zdrowiu i psychice dziew-
czynki. Wojnę przeżyła, a po niej udała się na emigrację do Paryża, 
gdzie studiowała i została pisarką.

Celem Fundacji jest uwrażliwienie młodzieży na krzywdę drugie-
go człowieka oraz propagowanie idei szacunku i tolerancji. Podczas 
spotkań poznajemy autentyczne historie dzieci żydowskich, które 
przeżyły koszmar Holokaustu. Tak było i tym razem. Uważam, że 
wielu uczniów na pewno z tego spotkania wiele wyniosło i zmieniło 
swój tok myślenia o Narodzie Żydowskim.

Kornelia Kaźmierczak – uczennica klasy VIII, Grażyna Bujok

Jesień pełna wrażeń
Październik i listopad w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych 

Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 obfitował w wiele ciekawych 
spotkań i niespodzianek. 5 października odbyło się pasowanie dzieci 
rozpoczynających naukę w głębczańskiej szkole. W tym dniu dzie-
ciom towarzyszyli rodzice, przedstawiciele Rady Rodziców, Zarządu 
Osiedla, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz starsi koledzy i koleżanki. 
Dzieci przygotowały program artystyczny we współpracy ze starszy-
mi koleżankami i kolegami z klas II i III, a rodzice i sponsorzy przy-
gotowali wspaniałe upominki oraz słodki poczęstunek.

W październiku zorganizowaliśmy zbiórkę makulatury. Trwała 
tylko jeden dzień, a udało się zebrać 4,5 tony papierowych odpadów. 
Rekordziści szkolnej zbiórki makulatury to: 1. Wojciech Wantulok 
(IV b) – 498 kg, 2. Tomasz Cieślar (IV b) – 467 kg, 3. Krzysztof 
Skamel (V b) – 345 kg. Wszyscy uczestnicy zbiórki wykazali się 
odpowiedzialną postawą proekologiczną i wrażliwością na potrzeby 
innych dzieci. Część uzyskanych pieniędzy społeczność uczniowska 
po raz  kolejny zdecydowała przekazać na „Adopcje na odległość”. 
Dzięki temu dzieci z dale-
kiej afrykańskiej Tanzanii 
otrzymają przybory szkolne. 
Wszystkim uczniom i rodzi-
com zaangażowanym w ak-
cję należą się słowa uznania 
i potężne brawa.

5 listopada w głębczań-
skiej szkole odbył się Szkol-
ny Konkurs Recytatorski. 
W konkursie wzięło udział 
dziesięciu recytatorów z klas 
I–III. Spośród nich jury wy-
łoniło trzech laureatów: 1. 
Milena Wisełka (III), 2. Lena 
Pączko (I), 3. Mateusz Szmid 
(I). Wszyscy uczestnicy i lau-
reaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc wzięli udział w XXVI Międzyszkolnym Konkursie Recytator-
skim im. Ludomiry Krop Wisła 2018. Tam pokazali swój ogromny 
talent zdobywając liczne miejsca i wyróżnienia w każdej kategorii 
wiekowej. W kategorii klas I–III 3. miejsce zajęła Milena Wisełka 
(III), w kategorii klas IV–VI 2. miejsce zajął Samuel Wrzecionko 
(VI) a Tymoteusz Cienciała (V a) zdobył wyróżnienie, z kolei w ka-
tegorii klas VII–VIII 1. miejsce zajęła Julia Pilch (VIII), 2. miejsce 
Sebastian Wielgosz (VIII) a 3. Julia Haratyk (VIII). Wszystkim re-
cytatorom serdecznie gratulujemy! Przy okazji bardzo dziękujemy 
wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, którzy pomo-
gli dzieciom w przygotowaniach i wspierali ich podczas występu. 

9 listopada obie zerówki uczestniczyły w Szkolnych Obchodach 
Święta Niepodległości. Jak co roku przedszkolaki zaprezentowały pio-
senki o treści patriotycznej i obejrzały przedstawianie w wykonaniu 
uczniów klasy VIII. Wspomniana klasa uświetniła szkolne obchody 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości pięknym, patriotycznym 
występem, przedstawiając program artystyczny „Pociąg do wolności”. 
Ogromne zaangażowanie w przygotowanie montażu słowno–muzycz-
nego, wiele własnych pomysłów i wybitna kreatywność nie tylko w 
zakresie przygotowania programu od strony artystycznej ale i technicz-
nej przyniosły efekt, który przekroczył nawet najśmielsze oczekiwa-
nia. Zaprezentowany przez ósmoklasistów program stał się pięknym 
przykładem zrozumienia pojęcia patriotyzmu, pozwolił na stworze-
nie niezwykłego i podniosłego klimatu uroczystości, dostarczył wie-
lu niezapomnianych wzruszeń  i niewątpliwie swoją autentycznością 
oraz poziomem występu pięknie wpisał się w chlubną tradycję naszej 
głębczańskiej szkoły. Ze względu na wyjątkowy charakter programu, 

jego wymowę oraz niewątpliwą wartość, występ został powtórzony na 
ogólnym zebraniu rodziców 22 listopada.

15 listopada zerówki odwiedził leśnik. Dzieci z oddziałów przed-
szkolnych 0 a i 0 b miały okazję wysłuchać ciekawej prelekcji o lesie. 
Pan Aleksander z Nadleśnictwa Wisła przybliżył dzieciom tematykę 
związaną ze zwyczajami mieszkańców lasu. Dla dzieci ciekawym 
punktem zajęć okazał się pokaz odgłosów zwierząt leśnych, dowie-
działy się także jakie gatunki zamieszkują wiślańskie lasy. Następne-
go dnia przedszkolaki obejrzały teatrzyk pt. „Czarodziejska rybka”. 
Treść znanej wszystkim dzieciom bajki o złotej rybce została ukazana 
przez aktorów ze Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie.

W kolejnym tygodniu gościliśmy w zerówkach policjanta wraz 
z pracownikiem Straży Miejskej. Celem wizyty było omówienie za-
sad bezpieczeństwa. Policjant i strażnik miejski przypomnieli nume-
ry alarmowe oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. 
Wspólne zdjęcie i pamiątkowe odblaski były zwieńczeniem tej nie-
codziennej wizyty.

Natomiast 23 listopada w całej szkole królowały pluszowe misie. 
Pluszaki towarzyszyły dzieciom z zerówek przez cały dzień, nawet 
podczas śniadania oraz na zajęciach. Dzieci wysłuchały bajki pro-

filaktycznej o Misiu Szczepanie. 
Ten dzień był dla wszystkich 
niezapomnianym przeżyciem.

W ostatnim tygodniu listo-
pada zostaliśmy zaproszeni na 
spotkanie z policjantkami. Pani 
Małgosia i pani Magda przy-
szły do przedszkola z maskot-
ką policji – psem Sznupkiem. 
Sznupek niewątpliwie cieszył 
się największym zainteresowa-
niem, ale równie ciekawe było 
wykonanie pomiaru wzrostu na 
specjalnej taśmie mierniczej. 
Dzieci sprawdzały swój wzrost, 
by przekonać się kiedy będą mo-
gły jeździć bez fotelika. Przed-

szkolaki zdobyły kolejną porcję wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa 
w domu, w przedszkolu oraz na drodze. Bardzo dziękujemy naszym 
gościom za odwiedziny.

Renata Broda, Grażyna Bujik, Judyta Bujok, Bogusława Melcer, 
Agnieszka Paluszkiewicz, Grażyna Poloczek, Adriana Wantulok, 

Jerzy Wójcicki, Elżbieta Zioła
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Zgodnie z przyjętym planem świętowania 100–lecia niepod-
ległości w klasach IV–VIII przeprowadzono lekcje historii oraz 
historii i społeczeństwa, poświęcone tematyce odzyskania nie-
podległości. W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z sytuacją 
polityczną, jaka panowała w Europie na początku XX wieku, by 
porównać ją do sytuacji z wieku XIX, kiedy to zaborcy ściśle ze 
sobą współpracowali w tłumieniu polskich dążeń niepodległoś-
ciowych.

Przybliżono sylwetki najważniejszych polskich polityków, 
których nazywamy ojcami niepodległości: Józefa Piłsudskiego, 
Romana Dmowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. W 
czasie lekcji podkreślono, że pomimo różnic w poglądach poli-
tycznych i wzajemnych animozji w godzinie próby potrafili oni 
wznieść się ponad osobiste ambicje i współpracować w celu rea-
lizacji najważniejszego celu, jakim było odzyskanie przez Polskę 

„Piątka” świętuje 100–lecie niepodległości
nu, stworzono także kącik patriotyczny „Jestem uczniem polskiej 
szkoły”. Klasa II odbyła lekcję pt. „Narodowe Święto Niepod-
ległości”, podczas której uczniowie m.in. czytali opowiadania 
związane z tematem lekcji, rozmawiali o właściwej postawie w 
obecności symboli narodowych, wykonali godło Polski, uczy-
li się czterech zwrotek hymnu oraz brali udział w uroczystości 
szkolnej. W klasie III w ramach zajęć uczniowie dowiedzieli 
się, co to jest niepodległość, dlaczego o nią walczono, dlaczego 
Polski nie było na mapach, kim jest Józef Piłsudski, o co dzieci 
strajkowały we Wrześni. Poznali też historię swojej miejsco-
wości oraz postacie osób walczących o wolność pochodzących 
z naszego miasta oraz miejsca w Wiśle, gdzie znajdują się po-
mniki związane z walką o niepodległość. Uczniowie utrwalili 
także hymn oraz nauczyli się piosenki „Dzień dobry biały pta-
ku”, dzięki czemu znają symbole narodowe. Wykonali również 
gazetki oraz prace plastyczne o tematyce niepodległościowej. Z 
kolei w klasach IV–VIII wychowawcy przeprowadzili lekcje 
wychowawcze, a uczniowie wykonali okolicznościowe gazetki. 
Dodatkowo w gazetce uczniowskiej „Heca” ukazał się okolicz-
nościowy artykuł ucznia klasy VI. 

9 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się uroczysta 
akademia zorganizowana przez Dorotę Polok – nauczycielkę ję-
zyka polskiego. Zaczęła się przypomnieniem historii powstania 
naszego hymnu narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. Na-
stępnym punktem programu był quiz dotyczący znajomości tej 
pieśni, poprowadzony przez klasę IV, w którym wzięły udział 
wszystkie zgromadzone klasy. Nasza szkoła brała udział w akcji 
„Rekord dla Niepodległej” i punktualnie o 11:11 wszyscy od-
śpiewali 4 zwrotki hymnu przy akompaniamencie na akordeonie 
wykonanym przez Krzysztofa Cieślara, ucznia klasy VII. Na-
stępnie klasa V poprowadziła program artystyczny, na który zło-
żył się: koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich oraz wiersze 
o tematyce niepodległościowej. Natomiast 5 grudnia w szkole 
odbyło się spotkanie z bractwem rycerskim zatytułowane „Drogi 
do niepodległej”.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wszystkie zaplanowa-
ne działania zostały zrealizowane. Udało się przybliżyć uczniom 
naszej szkoły tematykę odzyskania niepodległości. Mieli okazję 
poznać trudne drogi, jakie wiodły naszych przodków do wolności. 
Dla uczniów wydarzenia sprzed 100 lat stały się bliższe i bardziej 
zrozumiałe, dzięki czemu mogli w pełni świadomie obchodzić 
100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Roman Czech – Koordynator szkolnych obchodów 
100–lecia niepodległości

niepodległości. Zwrócono uczniom uwagę na działanie lokalnych 
polityków na terenie Księstwa Cieszyńskiego. Przedstawiono tło 
polityczne organu, który jako pierwszy w Polsce (19 października 
1918 roku) ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego 
– Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Przybliżono posta-
cie prezydentów Rady – Jana Michejdy, Tadeusza Regera i ks. 
Józefa Londzina – reprezentantów różnych partii współpracujący 
dla dobra Polski. Przedstawiono także sytuację na terenach Wisły 
oraz decyzję zgromadzenia mieszkańców Wisły o poparciu Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i przynależności do odzysku-
jącej niepodległość Polski.

Nauczyciel historii zaproponował uczniom przygotowanie 
plakatów przedstawiających 10 najważniejszych wydarzeń ze 100 
lat niepodległości. Najładniejsze plakaty ozdobiły sale lekcyjne. 
Na przenośnych parawanach przygotowano gazetki na temat od-
zyskania niepodległości przez Polskę.

W poszczególnych kla-
sach nauczyciele przeprowa-
dzili wiele zajęć. W oddziale 
przedszkolnym (6 i 5–latko-
wie) dzieci przez dwa miesią-
ce uczyły się hymnu polskiego 
(4 zwrotki), poznały symbole 
narodowe (flaga, godło), słu-
chały pieśni patriotycznych, 
wykonały z papieru biało–
czerwone flagi, oglądały fil-
mik na YouTube „Jesteśmy 
Polką i Polakiem” oraz uczy-
ły się piosenki o tym samym 
tytule. Klasa I rozwiązywała 
zagadki „Co wiesz o naszym 
kraju?”, uczyła się wierszy o 
symbolach narodowych, hym-
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Pierwszaki programują
Uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle uczestniczą w 

zajęciach pozalekcyjnych „TIK dla najmłodszych” i „Wstęp do progra-
mowania” , które pozwalają zdobyć umiejętności posługiwania się no-
wymi technologiami, a także opanować podstawy programowania.

W czasie zajęć dzieci poznają gry i aplikacje komputerowe, kodują 
offline przy użyciu maty do kodowania, sfinansowanej przez Radę Ro-
dziców, oraz programują roboty. Uczniowie biorą także udział w projek-
cie „Technologie z klasą”, zorganizowanym przez Fundację Uniwersy-
tet Dzieci, dzięki któremu kształtują umiejętność logicznego myślenia, 
analizowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera 
i innych urządzeń cyfrowych a także rozwijają kompetencje społeczne. 
Realizując kolejne etapy programu uczniowie otrzymują nagrody, m.in. 
zestaw „Zaprogramowani na przygodę”, który w ciekawy sposób zapo-
znaje dzieci ze światem robotów i programowania. Wierzymy, że dzięki 
tym zajęciom uczniowie zyskają niezbędne we współczesnym świecie 
umiejętności informatyczne i technologiczne. 

Klaudia Byrt – opiekun zajęć

SP5 dziękuje
Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle składa serdeczne podziękowa-

nia Łukaszowi Burianowi i Tomaszowi Smołce za przeprowadzenie 
prelekcji nt. pierwszej pomocy przedmedycznej. Panowie prywatnie są 
pracownikami Państwowej Straży Pożarnej, pan Tomasz jest również ra-
townikiem medycznym, a dodatkowo udzielają się na rzecz OSP, dlatego 
cieszymy się, że znaleźli czas, aby przekazać cenną wiedzę naszym ucz-
niom. Dzieci mogły dowiedzieć się, jak należy zachować się w sytuacji, 
kiedy poszkodowany potrzebuje naszej pomocy oraz jak jej udzielić.

Mamy nadzieję na dalszą współpracę.
Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie SP5

Dzień Patrona w Czarnem
Na 2018 rok przypada 220. rocznica urodzin naszego wieszcza na-

rodowego – Adama Mickiewicza. Poeta ten jest patronem Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, dlatego podczas corocznych obchodów 
Dnia Patrona postanowiliśmy w tym roku podkreślić tę okrągłą rocznicę.

Dzień Patrona w SP2 tradycyjnie odbywa się w ostatni dzień przed zi-
mową przerwą świąteczną, tak więc tym razem miał miejsce 21 grudnia. W 
tym dniu uczniowie nie mają lekcji, ale biorą udział w zblokowanych za-
jęciach tematycznie związanych z patronem i jego twórczością. W związ-
ku z okrągłą rocznicą urodzin Mickiewicza, tym razem wszystkie klasy 
przygotowywały dla patrona jedno piętro urodzinowego tortu. Obchody 
rozpoczęły się apelem, podczas którego zebrani zostali poinformowani 
o przebiegu zajęć i zadaniach do wykonania w klasach, a także obejrzeli 
spektakl pt. „Dziewczynka z zapałkami” przygotowany przez uczennice 
uczęszczające na zajęcia kółka teatralnego prowadzone przez polonistkę 
Sylwię Krzok. Później uczniowie pod kierunkiem wychowawców rozpo-
częli pracę – podczas zajęć mieli za zadanie zapoznać się z informacjami 
o Mickiewiczu, które zostały wywieszone na gazetkach szkolnych, przy-
pominali sobie w klasach treść wybranych utworów poety, a następnie, w 
oparciu o zdobytą wiedzę, wspólnie ozdabiali swoje piętro tortu tak, aby w 
jakiś sposób nawiązać do życia i twórczości naszego patrona. Po upływie 
wyznaczonego czasu wszyscy spotkali się ponownie na apelu i każda klasa 
zaprezentowała efekty swojej pracy, a następnie z wszystkich pięter został 
złożony tort. Dodatkowo uczniowie klas młodszych i oddziału przedszkol-
nego przygotowali laurki z życzeniami dla wieszcza.

Wszyscy miło spędzili czas i w przyjemnej atmosferze zdobyli nowe 
informacje oraz umiejętności, a także utrwalili wiadomości zdobyte 
wcześniej podczas lekcji, zaś efekty pracy poszczególnych klas złożone 
w całość, uświadomiły uczniom, że są częścią większej wspólnoty i ra-
zem mogą stworzyć coś ciekawego.           Alicja Pieszka

Grudzień pełen niesamowitych 
wrażeń!

6 grudnia Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 w Nowej Osadzie odwie-
dził bardzo miły i długo oczekiwany gość. Miał czerwony strój, długą, bia-
łą brodę, dźwigał na plecach bardzo ciężki worek, a w nim prezenty. To nie 
mógł być nikt inny tylko Mikołaj – niezwykle wesoły, rozmowny i chętny 
do wspólnej zabawy. Przedszkolaki śpiewały Mikołajowi piosenki, recy-
towały wierszyki oraz siadały mu na kolanach. Święty Mikołaj obdarował 
wszystkie dzieci słodkimi prezentami. Jak co roku każde dziecko mogło 
zrobić sobie z Mikołajem pamiątkowe zdjęcie. Następnie dzieci wybrały 
się na spacer i po drodze zaprosił nas Mikołaj ze sklepu Spar, który rów-
nież obdarował dzieci prezentami. Na twarzach przedszkolaków malowała 
się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja na kolejne spotkanie. Święty 
Mikołaju bardzo dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

W grupie starszej odbyło się spotkanie rodzinne „wokół świąt i zimy”, 
natomiast w grupie młodszej zajęcia otwarte. Wspólne zabawy oraz wy-
konanie prac plastycznych z rodzicami sprawiły dzieciom wiele radości.

Z kolei 19 grudnia odbyła się wigilijka. Brały w niej udział wszystkie 
przedszkolaki oraz personel przedszkola. Dzieci smakowały ciasteczek 
świątecznych, piły kom-
pot z suszu, a dyrektor 
złożyła wszystkim obec-
nym świąteczne życze-
nia. Później dzieliliśmy 
się opłatkiem życząc 
sobie Wesołych Świąt 
i śpiewaliśmy wspólnie 
kolędy.

Aleksandra Bujokfot
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Sport

Wiślanie bez medalu 
Drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia na Wielkiej Krowi w Zako-

panem rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Seniorów w skokach narciar-
skich. Bezkonkurencyjny tego dnia okazał się Kamil Stoch, który w pięk-
nym stylu wywalczył kolejny w karierze tytuł mistrzowski. Reprezentant 
klubu Eve–nement Zakopane o ponad 30 punktów pokonał srebrnego me-
dalistę, którym został Dawid Kubacki z klubu TS Wisła Zakopane. Podium 
uzupełnił Stefan Hula – klubowy kolega Kamila Stocha.

39 zawodników stanęło na starcie Konkursu Świątecznego w Zakopa-
nem, który tradycyjnie odbył się 26 grudnia. Najlepiej i najdalej latał na Wiel-
kiej Krokwi Kamil Stoch, który z wielką przewagą wygrał środowe zawody. 
Świeżo upieczony mistrz Polski w pierwszej serii wylądował na 140 metrze, 
w finale osiągnął 134,5 metra i tym samym uzyskał łączną notę 331 punktów. 
Wicemistrzem Polski na dużej skoczni został Dawid Kubacki. 28–latek oddał 

skoki na odległość 136 oraz 119 metrów i do Kamila Stocha stracił dokładnie 
31,6 punktu. Brązowym medalistą został Stefan Hula, który bronił tytułu mi-
strzowskiego wywalczonego przed rokiem. Reprezentant klubu Eve–nement 
Zakopane w pierwszej serii uzyskał 126,5 metra, w drugiej próbie skoczył 
pięć metrów bliżej i za swoje skoki otrzymał łączną notę 284,8 punktu.

Tuż za podium Konkurs Świąteczny zakończył powracający do dobrej 
dyspozycji Maciej Kot. Na piątym miejscu uplasował się Jakub Wolny z 
klubu LKS Klimczok Bystra, natomiast szóstą lokatę wywalczył najlepszy 
tego dnia reprezentant WSS Wisła Piotr Żyła. Kolejne miejsca zajmowali 
klubowi koledzy Piotrka – Aleksander Zniszczoł był 7., Kacper Juroszek 8. 
a Bartosz Czyż 9. Ponadto 27. był Arkadiusz Jojko, 31. Szymon Jojko, a 32. 
Artur Kukuła.

Zawodników podczas Mistrzostw Polski w Zakopanem dopingowali 
biało–czerwoni kibice, którzy licznie przybyli pod Wielką Krokiew, aby na 
żywo śledzić walkę o medale krajowego czempionatu.

(luki/mat. prasowy PZN)

GRUDNIOWE BOJE POD KOSZEM
Pierwszy grudniowy mecz, pierwszej drużyny ISWJ Wisła z LA–Basket 

Piekary Śląskie został przełożony, dlatego podopieczne Daniela Arsenicza i 
Przemysława Kurzoka w minionym miesiącu ligowe boje o punkty rozpoczę-
ły 8 grudnia, pokonując rywalki z AZS Częstochowa.

ISWJ Wisła – AZS Częstochowa 82:60 (16:15, 20:11, 20:8, 26:26)
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (26), Justyna Pilch (14), Nikola 

Pałasz (13), Gabriela Kosek (8), Justyna Brańka (8), Stefania Seniow (5), 
Alaksandra Suszka (3), Katarzyna Cieślar (2), Katarzyna Raszka (2), Agata 
Tomala (1), Karolina Matuszny. 

W rozegranym 12 grudnia zaległym meczu z UKS La–Basket Piekary 
Śląskie nasza drużyna przegrała 86:100. Wygranej wiślankom nie dał nawet 
wyczyn Marceliny Strządały, która rzuciła rywalkom 40 punktów.

UKS LA–Basket Piekary Śląskie – ISWJ Wisła 100:86 (19:26, 21:17, 
36:23, 24:20) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (40), Nikola Pałasz 
(21), Justyna Brańka (12), Justyna Pilch (7), Agata Tomala (2), Katarzyna 
Cieślar (2), Stefania Seniow (1), Gabriela Kosek (1), Katarzyna Raszka, Ka-
rolina Matuszny.

W ostatnim w roku 2018 meczu grupy południowej II ligi koszyków-
ki kobiet drużyna ISWJ Wisła pokonała na wyjeździe RKK AZS Racibórz. 
Była to czwarta w sezonie wygrana podopiecznych Daniela Arsenicza i Prze-
mysława Kurzoka.

RKK AZS Racibórz – ISWJ Wisła 50:85 (9:18, 13:24, 10:20, 18:23) 
Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (34), Justyna Pilch (18), Justyna Brań-
ka (16), Agata Tomala (5), Katarzyna Raszka (4), Stefania Seniow (3), Ga-
briela Kosek (3), Karolina Matuszny (2), Katarzyna Cieślar.

Mecze rozgrywały także młodzieżowe drużyny ISWJ Wisła. Oto ich 
wyniki:

– U10: (wyjazd) Gwarek Pawłowice 19:18;
– U12 (ISWJ I): Pogoń Ruda Śląska 17:15, MKS Czechowice–Dziedzice 

15:41, ŻAK Żory 19:41, MKS MOS Katowice 19:39, KS JAS–FBG Zagłę-
bie Sosnowiec 29:45;

– U12 (ISWJ II): UKS SP 27 Katowice 38:25, Orzeł Jaworzno 12:26, 
Piłsudczyk Brzeg 13:20, Chrobry Basket Głuchołazy 16:40;

– U13 (na zdjęciu): RMKS Rybnik 89:68, UKS SP 27 Katowice 114:34, 
La–Basket Piekary Śląskie 99:37, MKS Strzelce Opolskie 108:23;

– U14: Olimpia Wodzisław Śląski 29:109, UKS MOSM Bytom 61:32;
– U16: RMKS Rybnik II 55:65, Pogoń Ruda Śląska 54:92, MKS MOS 

Katowice 47:78, Pogoń Ruda Śląska 54:92.       .. (luki)

„Stalmach” mistrzem powiatu!
Zwycięskie eliminacje mają za sobą koszykarki LO im. P. Stalma-

cha! 3 grudnia w hali sportowej OPP „Start” odbył się mecz koszykówki 
dziewcząt w ramach eliminacji powiatowych. Uczennice „Stalmacha” 
pokonały zespół ZSGH Wisła.

LO im. P. Stalmacha – ZSGH im. W. Reymonta 59:28 (20:10, 
14:0, 13:10, 12:8)

Zagrały (punkty): Karolina Matuszny (13), Laura Kotrys (12), Ga-
briela Kosek (12), Klaudia Pawłowska (10), Natalia Bury (4), Klaudia 
Fabian (2), Dominika Szalbot (2), Dżesika Cieślar (2), Patrycja Rzyman 
(2), Natalia Sewastynowicz. 

Sędzią głównym spotkania była absolwentka liceum Marcelina 
Strządała, natomiast sędziami pomocniczymi Magdalena Karch oraz Jo-
anna Kukuczka z klasy III a. 

Zwycięska drużyna awansowała do finału powiatowego, który odbył 
się 6 grudnia w Cieszynie. W hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych 
im. płk. Gwidona Langera rozegrano turniej finałowy szkół ponadgim-
nazjalnych powiatu cieszyńskiego w koszykówce dziewcząt. Po bardzo 
zaciętym turnieju, o wynikach którego decydowały tzw. „małe punkty”, 
najlepsze okazały się uczennice wiślańskiego liceum. Gratulujemy!!!

Wyniki:
LO im. P. Stalmacha w Wiśle – I LO im. A. Osuchowskiego w 

Cieszynie 37:17
LO im. P. Stalmacha w Wiśle – II LO im. M. Kopernika w Cie-

szynie 27:38
I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – II LO im. M. Koper-

nika w Cieszynie 34:24
Tabela końcowa:
1) LO im. P. Stalmacha w Wiśle 
2) II LO im. M. Kopernika w Cieszynie
3) I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
Zagrały: Gabriela Kosek, Laura Kotrys, Karolina Matuszny, Do-

minika Szalbot, Klaudia Pawłowska, Dżesika Cieślar, Patrycja Rzy-
man, Alicja Niewiadomska, Natalia Bury, Klaudia Fabian, Anita Głąbek. 
Trenerami drużyny są Andrzej Cieślar i Daniel Arsenicz.

Zwycięska drużyna awansowała do finału rejonowego, w którym 
reprezentować będzie powiat cieszyński. Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w dalszym etapie rozgrywek!         (luki)fot
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REKLAMA • OGŁOSZENIA

SUPER WYNIKI PIOTRA ŻYŁY
W grudniu karuzela Pucharu Świata w skokach narciarskich roz-

kręciła się na dobre. W pierwszych dniach minionego miesiąca fan-
tastyczny wynik zanotował Piotr Żyła, zawodnik WSS Wisła. Nasz 
skoczek dwukrotnie stawał na podium zawodów PŚ w Niżnym Tagi-
le, które rozegrano w dniach 1–2 grudnia!

W pierwszym konkursie indywidualnym wiślanin zajął 2. miej-
sce (264,2 pkt. – 133 i 131 m), tracąc zaledwie dwie dziesiąte punktu 
do triumfatora, Norwega Johanna Andre Forfanga (264,4 pkt. – 135,5 
i 129 m). W drugim konkursie Piotr Żyła zajął 3. lokatę (258,9 pkt. 
– 126 i 133 m), notując ogromny awans w drugiej serii. Po pierwszej 
plasował się na 10. pozycji, jednak w drugiej oddał drugi najdłuższy 
skok w zawodach, który wywindował go aż na podium! Wygrał Ja-
pończyk Ryoyu Kobayashi (273,1 pkt. – 132,5 i 133,5 m). Po tych 
konkursach Piotr Żyła został wiceliderem klasyfikacji generalnej PŚ.

Kolejne zawody, zaplanowane na 8 i 9 grudnia w Titisee–Neu-
stadt, z powodu złych warunków atmosferycznych i braku śniegu 
zostały odwołane, dlatego najlepsi skoczkowie świata spotkali się 
ponownie 15 i 16 grudnia w szwajcarskim Engelbergu. W pierw-
szym konkursie Piotr Żyła zajął 2. miejsce (297,3 pkt. – 134 i 136 m). 
Wygrał Niemiec Karl Geiger (302,0 pkt. – 135 i 141 m). W drugim 
wiślanin powtórzył swój wyczyn i po raz drugi zameldował się na 
2. stopniu podium (285,1 pkt. – 137,5 i 135 m). Tym razem wygrał 
Japończyk Ryoyu Kobayashi (294,4 pkt. – 144 i 137 m).

Następną odsłoną rywalizacji o Puchar Świata był Turniej Czte-
rech Skoczni, który rozegrano na przełomie roku. Wyniki TCS oraz 
styczniowych konkursów PŚ zaprezentujemy w kolejnym numerze 
„Echa Wisły”.           (luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP
• 29 listopada w Chybiu odbył się Finał Powiatowy Drużynowych 

Zawodów w Tenisie Stołowym, rozegrany w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej (rocznik 2003–2005). Wśród dziewcząt 5. miej-
sce zajął zespół Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle 
Głębcach, natomiast wśród chłopców reprezentująca nasze miasto 
drużyna z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malince 
uplasowała się również na 5. lokacie.

• Ryszard Cieślar z Wisły zajął 196. miejsce (40. w kategorii M–40) 
w 6. Biegu Mikołajkowym, który odbył się 1 grudnia w Bielsku–
Białej. Wiślanin dystans 5 km przebiegł w czasie 26 minut i 41 
sekund.

• W dniach 30 listopada – 2 grudnia w norweskim Lillehammer ro-
zegrano zawody Lillehammer Tripple, zaliczane do klasyfikacji 
Pucharu Świata w kombinacji norweskiej. W pierwszej konku-
rencji – sprincie (1 skok – skocznia K–90 / bieg na 5 km) Paweł 
Słowiok zajął 19. miejsce (+ 0.50,8), natomiast Adam Cieślar 
został sklasyfikowany na 25. pozycji (+ 1.12,4). Wygrał Norweg 
Jarl Magnus Riiber. W drugim dniu zmagań, 1 grudnia, w biegu 
ze startu wspólnego na dystansie 10 km Adam Cieślar zajął 32., a 
Paweł Słowiok 38. miejsce. Nasi zawodnicy poprawili się w kon-
kursie skoków, dzięki czemu ostatecznie w drugiej konkurencji 
(bieg na 10 km / 1 skok – skocznia K–90) zawodów Lillehammer 
Tripple Adam Cieślar zajął 26. (87,5 pkt.), a Paweł Słowiok 30. 
miejsce (82,0 pkt.). Ponownie wygrał Norweg Jarl Magnus Riiber 
(131,8 pkt.). Natomiast w rozegranym 2 grudnia „Gundersenie” (1 
skok – skoczna K–123 / bieg na 10 km) Adam Cieślar był 19. (+ 
1.55,7), a Paweł Słowiok nie przebrnął porannego eliminacyjnego 
konkursu skoków (53. miejsce). Również w tej konkurencji zwy-
ciężył Norweg Jarl Magnus Riiber.

• Reprezentant Norwegii Marius Lidvik wygrał pierwszy w tym se-
zonie konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, 
który odbył się 8 grudnia w norweskim Lillehammer. Z trójki za-
wodników WSS Wisła zdecydowanie najlepiej zaprezentował się 
Aleksander Zniszczoł. Po pierwszej serii nasz skoczek plasował 

się na 13. pozycji, ale w drugiej uzyskał 4. wynik, dzięki czemu 
awansował ostatecznie na 6. miejsce. Punkty zdobył także Paweł 
Wąsek, który był 22., natomiast 59. był Tomasz Pilch, któremu nie 
udało się punktować. W drugim dniu rywalizacji, 9 grudnia, Alek-
sander Zniszczoł zajął 4. miejsce. Do podium naszemu skoczkowi 
zabrakło tylko 0,7 punktu i to pomimo faktu, że po pierwszej se-
rii plasował się dopiero na 15. pozycji. Pozostali dwaj zawodnicy 
WSS Wisła Paweł Wąsek i Tomasz Pilch zostali sklasyfikowa-
ni odpowiednio na 22. i 31. miejscu. Tomkowi Pilchowi brakło 
ledwie 0,3 pkt. do awansu do serii finałowej. Ponownie wygrał 
reprezentant gospodarzy Marius Lindvik.

• 8 grudnia w Porąbce odbył się Mikołajkowy Bieg Charytatyw-
ny „Super Paka dla Dzieciaka”. 89. miejsce zajął w nim Jakub 
Kučerka z Wisły (19. miejsce w kategorii mężczyzn do lat 29). 
127. lokatę wywalczyła Katarzyna Cieślar z Wisły, która była 15. 
wśród kobiet i 9. w kategorii kobiet lat 30–39. Na liście startowej 
znalazła się jeszcze Katarzyna Kučerka, która zajęła 273. lokatę 
(99. wśród kobiet i 29. w kategorii pań do 29 lat).

• Aleksander Zniszczoł zajął 2. miejsce w jednoseryjnym konkursie 
Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, który odbył się 
15 grudnia w fińskiej Ruce, niedaleko Kuusamo. Nieźle zaprezen-
tował się także Paweł Wąsek, sklasyfikowany na 11. pozycji. Nie-
stety trzeci z zawodników WSS Wisła Tomasz Pilch zakończył 
rywalizację bez zdobyczy punktowej, plasując się na 44. miejscu. 
W drugim dniu zmagań, 16 grudnia, najlepiej z naszych skoczków 
wypadł Paweł Wąsek, który zajął 6. miejsce. Aleksander Znisz-
czoł był 9., a Tomasz Pilch 41. Oba konkursy wygrał Norweg Ro-
bin Pedersen.

• Austriak Stefan Rainer wygrał pierwszy zimowy konkurs FIS Cup 
w skokach narciarskich, który odbył się 14 grudnia w norweskim 
Notodden. Z trójki zawodników WSS Wisła punkty zdobył tylko 
22. Kacper Juroszek. Bartosz Czyż był 51., a Szymon Jojko 58. 15 
grudnia, w drugim konkursie Kacper Juroszek uplasował się na 
14. pozycji. Pozostali dwaj zawodnicy WSS Wisła Bartosz Czyż 
i Szymon Jojko zajęli odpowiednio 45. i 53. miejsce. Triumfował 
Niemiec Fabian Seidl.

• 16 grudnia odbył się VI Puchar Kościeliska w biegach narciar-
skich, inaugurujący nowy sezon Pucharu Polski Amatorów PZN. 
Na dystansie 5 km techniką klasyczną (kobiety oraz młodzież do 
lat 18) najszybszy okazał się Gabriel Boś z Wisły.

• 22 grudnia w austriackim Ramsau rozegrano kolejne zawody PŚ 
w kombinacji norweskiej. W pierwszej konkurencji (1 skok – 
skocznia HS–98 (K–90) / bieg na 10 km) Paweł Słowiok z Wisły 
zajął 44. miejsce, notując stratę 3.08,9 do zwycięzcy, którym zo-
stał Norweg Jarl Magnus Riiber. Drugi z wychowanków WSS Wi-
sła Adam Cieślar zszedł z trasy po przebiegnięciu nieco ponad 6 
kilometrów. Oficjalnie przeprowadzono tylko bieg, bowiem kon-
kurs skoków został przerwany z powodu silnego wiatru (chociaż 
na wieży startowej pozostało tylko dwóch dwuboistów). W ten 
sposób do zawodów zaliczono wyniki eliminacyjnego konkursu 
skoków (tzw. rundy prowizorycznej), która odbyła się 21 grudnia. 
W drugiej konkurencji (1 skok – skocznia HS–98 (K–90) / bieg 
na 10 km), którą rozegrano 23 grudnia, Paweł Słowiok ze stra-
tą 3.03,1 do triumfatora Joergena Graabaka z Norwegii, zajął 43. 
miejsce. Adam Cieślar nie przebrnął kwalifikacyjnego konkursu 
skoków (tzw. rundy prowizorycznej).

(luki)
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7 grudnia w hali sportowej Ośrodka Przygotowań Paraolimpij-
skich „Start” w Wiśle odbyła się pierwsza odsłona IV Turnieju Teni-
sa Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. W pierwszym dniu 
zmagań rywalizowały dzieci i młodzież z wiślańskich szkół podsta-
wowych i klas gimnazjalnych. W sobotę, 8 grudnia, rozegrane zosta-
ły turnieje dla uczniów szkół średnich i osób dorosłych (open).

Rozgrywki toczyły się tzw. systemem rosyjskim, czyli zawod-
nik odpadał z turnieju po dwóch porażkach. Mecze grano do dwóch 
setów wygranych (set do 11 punktów). Łącznie w turnieju udział 
wzięło 60 zawodniczek i zawodników. Rywalizacja toczyła się w 
następujących kategoriach wiekowych: dziewczęta z klas VII, VIII i 
III gimnazjum (6 zawodniczek), dziewczęta z klas IV–VI (10 zawod-
niczek), chłopcy z klas VII, VIII i III gimnazjum (15 zawodników), 
chłopcy z klas IV–VI (13 zawodników), chłopcy z klas I–III (15 za-
wodników i 1 zawodniczka). Nie rozegrano kategorii dziewczynek 
z klas I–III, gdyż do zawodów zgłosiła się jedna dziewczynka, która 
zagrała z chłopcami i dzielnie walczyła o jak najwyższą lokatę.

W wyniku rozgrywanych spotkań, w poszczególnych katego-
riach wyłoniono zwycięzców. Najlepsi otrzymali puchary i cenne 
nagrody, natomiast każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy 
medal. Wręczenia trofeów dokonał burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok. Oto kolejność:

– dziewczęta z klas I–III: 1. Anna Pik;
– dziewczęta z klas IV–VI: 1. Julia Nogowczyk, 2. Sandra 

Hracka, 3. Oliwia Bujok, 4. Oliwia Niemczyk, 5–6. Nadia Juch-
niewicz i Agata Martynek;

– dziewczęta z klas VII, VIII, III gimnazjum: 1. Ewelina Pilch, 
2. Natalia Skiba, 3. Joanna Pilch, 4. Anna Wisełka, 5–6. Anna 
Bujok i Natalia Kobyłecka

– chłopcy z klas I–III: 1. Kamil Racki, 2. Michał Pilch, 3. 
Krystian Legierski, 4. Kevin Kubień, 5–6. Rafał Kędzior i Michał 
Kożuch;

– chłopcy z klas IV–VI: 1. Jan Pilch, 2. Kacper Szatan, 3. Da-
wid Pietruszka, 4. Łukasz Cieślar, 5–6. Kacper Paw i Wojciech 
Sikora;

– chłopcy z klas VII, VIII i III gimnazjum: 1. Paweł Czyż, 2. 
Przemysław Polok, 3. Joel Kojma, 4. Jakub Wapienik, 5–6. Woj-
ciech Chmura i Dawid Cieślar.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy!!!
Następnego dnia przyszła kolej na rywalizację dorosłych. 

W hali sportowej Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich „Start” 
toczono zażarte boje wśród mężczyzn, w szranki z którymi sta-
nęła jedna jedyna odważna wiślanka Marta Sztajnert. Mecze roz-
grywano systemem „każdy z każdym”, dzięki czemu na czterech 
stołach przez kilka godzin grano non stop. Ostateczna klasyfikacja 
na podium wyłoniła się dopiero po ostatnim meczu. Oto wyniki:

– kategoria mężczyzn: 1. Jerzy Byrt, 2. Andrzej Minge, 3. 
Bronisław Lazar, 4. Andrzej Bujok, 5. Daniel Czyż, 6. Roman 
Podżorski, 7. Adam Sosnowski, 8. Marek Legierski, 9. Andrzej 
Siedlaczek;

– kategoria kobiet: 1. Marta Sztajnert.
Sponsorami IV Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmi-

strza Miasta Wisła są: Urząd Miejski w Wiśle, Hotel Gołębiewski, 
Hotel Stok, Ośrodek Narciarski Nowa Osada, Wyciąg Narciarski 
Ski Siglany, Ośrodek Narciarski Klepki, Spar Wisła, Pizzeria u 
Janiego, Dworek nad Wisłą, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, 
Auto–Koczwara, Heban, Marko, Wiślanka i Ośrodek Przygoto-
wań Paraolimpijskich „Start”. Dziękujemy!  (luki, tp)

RYWALIZOWALI SIATKARZE
1 grudnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków 

odbył się Turniej Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta Wisła w ra-
mach 100–lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Do rywali-
zacji przystąpiły trzy drużyny: Wisła Centrum, Wisła Malinka oraz 
sąsiedzi z Istebnej. 

Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym”, do trzech 
zwycięskich setów. Ostatecznie najlepsza okazała się drużyna Wi-
sła Centrum, która oba mecze wygrała 3:0. Drugie miejsce zajęła 
ekipa z Istebnej, a trzecie z Wisły Malinki. Choć wyniki tego nie 
oddają, wszystkie mecze były bardzo zacięte, a walka toczyła się 
o każdą piłkę.

Wyniki: Wisła Centrum – Istebna 3:0, Wisła Malinka – Istebna 
0:3, Wisła Centrum – Wisła Malinka 3:0.          (tp)

Walczyli o Puchar Burmistrza
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SMOK podsumowany
We wrześniu 2018 roku Gmina Wisła podpisała umowę z Polskim 

Związkiem Koszykówki na organizację Szkolnego Młodzieżowego 
Ośrodka Koszykówki – SMOK.

Zgodnie z założeniami programu Szkoła Podstawowa nr 1 udo-
stępnia halę sportową, w której prowadzone są zajęcia dla dziew-
cząt z klas IV–VI.

Sprzęt, który otrzymał wiślański ośrodek (piłki, płotki, tram-
poliny i D–Man) umożliwia przeprowadzenie ciekawych trenin-
gów. Zajęcia przede wszystkim rozwijają  sprawność oraz, poprzez 
atrakcyjną atmosferę, propagują aktywne spędzanie czasu wśród 

dzieci. Treningi prowadzi wykwalifikowana kadra trenerska, która 
dzięki udziale w ogólnopolskim programie szkoleniowym, na bie-
żąco podnosi swoje kwalifikacje, co przekłada się na satysfakcję 
trenujących. Dziewczęta biorące udział w zajęciach regularnie i z 
powodzeniem rywalizują w swoich kategoriach wiekowych w roz-
grywkach ligowych Śląskiego Związku Koszykówki.

Udział gminy w programie zakładał również zakup strojów tre-
ningowych dla trenujących dzieci. Ponadto prowadzone są zajęcia 
naborowe wśród dziewcząt z klas I–III, w czasie których najmłod-
sze dzieci podczas zabaw zapoznają się koszykarskim elementa-
rzem. Mamy nadzieję na stałą i rozwojową współpracę z PZKosz 
oraz stworzenie ciekawej oferty sportowej dla dzieci i młodzieży z 
Wisły. Zapraszamy na treningi!

Aleksandra Nosowicz – Koordynator SMOK Wisła

KALENDARIUM IMPREZ
13 stycznia (niedziela) – 27. Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy – Plac Hoffa
19 stycznia (sobota) – Uczczenie pamięci Marii Dordo-

wej, wieloletniej nauczycielki Społecznego Ogniska Muzycz-
nego w 20. rocznicę śmierci – Kościół ewangelicko–augsbur-
ski Ap. Piotra i Pawła

19 stycznia (sobota) – Stand Up: Syrek–Dąbrowski i Szu-
mowski – Hotel Gołębiewski

20 stycznia (niedziela) – Koncert Noworoczny „Powróć-
my jak za dawnych lat, czyli polskie piosenki międzywojen-
ne” – Hotel Gołębiewski

24 stycznia (czwartek) – „Jak stelak z werbusem. Listy 
o Śląsku Cieszyńskim” – spotkanie z autorami i promocja 
książki o regionie – Miejska Biblioteka Publiczna

1 lutego (sobota) – Spotkania z wiślańską tradycją „Szku-
baczki” – Wiślańskie Centrum Kultury

2 lutego (niedziela) – Mistrzostwa Polski Księży i Klery-
ków w narciarstwie alpejskim oraz Zawody Rodzinne – ON 
Stożek

8 lutego (piątek) – Spotkania z wiślańską tradycją „Sztry-
kowanie kopyc” – Wiślańskie Centrum Kultury

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