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SŁOWO OD BURMISTRZA
Drodzy mieszkańcy!
Minął już rok, odkąd sprawuję urząd Burmistrza Miasta Wisła. W
tym okresie wiele problemów już udało się rozwiązać, jednak wyzwań,
które stoją przed wiślańskim samorządem, jest jeszcze więcej. Chciałbym przynajmniej raz w miesiącu, na łamach naszej lokalnej gazety,
dzielić się z Państwem informacjami na temat prac jakie realizujemy,
by w naszym mieście żyło się jeszcze lepiej. Dzisiaj chciałbym poruszyć
temat gospodarki nieczystościami płynnymi – ściekami i prowadzonej
przez miasto kontroli szamb, a także inwestycji drogowych.
Mijający rok był okresem, w którym doświadczyliśmy suszy, jakiej
nie pamiętamy od wielu lat. Znaczna część mieszkańców bardzo dotkliwie odczuwała brak wody. Wysychały zbiorniki wodne i rzeki. Tymczasem mimo wyjątkowo trudnej sytuacji, bezmyślne i nieodpowiedzialne
działania niektórych osób, spuszczających nieczystości z szamb, zatruwały lokalne ujęcia wodne oraz rzeki. W związku z tym miało miejsce
dużo sąsiedzkich interwencji i to w ich wyniku rozpoczęliśmy kontrole,
do których byliśmy zobowiązani.
Prowadzone działania kontrolne potwierdziły występujące nieprawidłowości. W wyniku docierających do mnie uwag i pytań, dlaczego
kontrole realizowane są wybiórczo, wspólnie z odpowiednimi służbami
podjęliśmy decyzję o kompleksowym działaniu w tym zakresie. Niezadowolenie mieszkańców powodował również fakt nakładania mandatów
karnych na osoby, które ani raz w roku nie dokonały wywozu nieczystości z szamba. Straż Miejska nałożyła na takich właścicieli nieruchomości
grzywny w wysokości 100 złotych, przy czym należy pamiętać, że koszt
jednorazowego wywozu około 6m3 fekaliów stanowi wydatek rzędu 140
złotych. Jedni więc traktowali mandat jako karę, inni zaś, odnosząc się do
kosztu wywozu, interpretowali mandat jako bezpodstawne premiowanie
tych, którzy nie realizują tego obowiązku.
Chcę podkreślić, że przyjęte minimalne normy produkcji ścieków i
ich wywozu dla 4-osobowej rodziny określają konieczność opróżniania
szamba – latem minimum jeden raz na dwa miesiące, zimą zaś minimum
jeden raz na cztery miesiące. Chciałbym, aby nasi mieszkańcy obiektywnie przeanalizowali swoje działania w tym zakresie. Wypuszczając z szamb ścieki powinniśmy pamiętać, że poniżej są jeszcze ujęcia i
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zbiorniki wodne, z których czerpana
jest woda i z których piją zwierzęta, są uprawiane warzywa i owoce.
Używamy coraz więcej detergentów
i szkodliwych środków, które nie
pozostają bez znaczenia dla naszego zdrowia. Dlatego bardzo proszę,
aby zanim ktoś wypróżni szambo
wypuszczając jego zawartość do środowiska, pomyślał o tym, jak bardzo
byłby nieszczęśliwy, gdyby sąsiad
zatruł mu wodę w jego zbiorniku i
pozbawił go czegoś, co jest dla niego
niezbędne do życia.
Jako Burmistrz Miasta nie chcę
nikogo krzywdzić, karząc mandatami, ale rozumiem i podzielam niepokój wszystkich tych zrozpaczonych
mieszkańców, którzy trafiali do mnie z interwencjami. W kolejnych latach może dotknąć nas ten sam problem suszy, więc powinniśmy się nawzajem rozumieć, szanować i wspierać, o co wszystkich mieszkańców
bardzo proszę.
Chciałbym również podzielić się z Państwem kilkoma faktami,
związanymi z tegorocznymi pracami na wiślańskich drogach. Szybkimi krokami zbliża się zima, kończone są prace remontowe na drogach.
Niestety nie wszystkie zostaną zakończone w tym roku, gdyż każdego
dnia kontynuacja prac może zostać zastopowana przez śnieg i mróz. Z
wielkim niepokojem rozpoczynaliśmy ten rok, w którym zaplanowano
modernizację jednej drogi gminnej – ul. Klonowej. Wiosną przystąpiliśmy do jej wykonania.
W lutym zapadła decyzja o finansowaniu przez Marszałka Województwa Śląskiego remontu drogi wojewódzkiej nr 942 (ul. Wyzwolenia), której koszt oszacowano wstępnie na 20 mln złotych, zaś okres
prac na 2 lata. Dziś możemy się cieszyć, że 85% zaplanowanych robót
udało się zakończyć przed sezonem zimowym. W lutym też otrzymaliśmy ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kolejną dobrą wiadomość o
dofinansowaniu na poziomie 80% wydatków niezbędnych do remontu
ulic Ochorowicza i Rastoki, realizowanego w ramach usuwania skutków
powodzi. Te prace również zostały wykonane.
Po przeprowadzonej analizie budżetu oraz uzyskaniu oszczędności
w wyniku wprowadzonych zmian organizacyjnych i realizowania wielu
zadań we własnym zakresie, mogliśmy przeznaczyć kolejne środki finansowe na remonty naszych dróg. Wyremontowano znaczą część ul. Spacerowej, ul. Na Groń, ul. Stromej, ul. Wańkowskiej, ul. Chałupiańskiej,
a także dwie drogi dojazdowe do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr
2 w Wiśle Malince. Z kolei w drugiej połowie roku udało się przekonać Starostę Cieszyńskiego o potrzebie remontu bardzo zniszczonej ul.
Dziechcinka, na której prowadzony jest pierwszy etap prac remontowych
i miejmy nadzieję, że przed zimą dobiegnie on końca.
W listopadzie podjęto też dość ryzykowną decyzję o remoncie drogi
na Oś. Stożek, na którą środki pozyskaliśmy od Wojewody Śląskiego.
Znając potrzeby miasta w zakresie remontów dróg nie sposób było nie
podjąć takiej decyzji, ale ten kto nie ryzykuje, ten nie osiąga sukcesów.
Prowadzonym pracom remontowym towarzyszyło wiele emocji
i pesymizmu. Występujące utrudnienia w ruchu były różnie odbierane
przez użytkowników remontowanych dróg. Zapewniam jednak Państwa,
że zrobiłem wszystko, aby je ograniczyć do minimum. Bardzo dobra
współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich pozwoliła rozwiązać wiele
problemów. Bardzo dziękuję za cierpliwość i zrozumienie, ale również
przepraszam za wszystko, co mogło nie spełniać Państwa oczekiwań.
Niemożliwym jest jednak prowadzenie tak szerokiego zakresu robót bez
utrudnień. Myślę, że patrząc na efekty tych prac, będziemy przekonani,
że czasami warto je znosić. Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Gabinet okulistyczny

/ lek. med. Krystian Czajkowski /
/ lek. med. Władysława Broda /

Codziennie badanie
ostrości wzroku
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Z prac Rady Miasta Wisła
W listopadzie podczas obrad Komisji poruszano następujące
zagadnienia:
– analiza gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych za lata 2010–2015
i informacja na temat stanu zaawansowania prac nad kolejną,
– aktywizacja w zakresie kultury i sportu – oferta dla seniorów,
– opiniowanie projektu budżetu na 2016 rok,
– udział Miasta Wisła w stowarzyszeniach oraz związkach
gminnych.
Sesja Rady Miasta odbyła się 26 listopada. Głównymi tematami
obrad, które zostały przyjęte przez Radnych były:
– możliwości wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w mieście Wisła (12 głosów „za”, 3 „wstrzymujące się”),
– partnerstwo publiczno–prywatne jako forma współpracy w
rozwoju miasta Wisła oraz możliwości powstania nowych atrakcji
turystycznych. Współpraca na terenie miasta z przedsiębiorcami, a
możliwości realizacji programów dla MŚP, promocja terenów inwestycyjnych (15 „za” – jednogłośnie).
Następnie Rada Miasta przyjęła protokół z kontroli gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy i cmentarzem komunalnym przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej
(13 „za”, 2 „wstrzymujące się”), a później przystąpiono do rozpatrzenia następujących projektów uchwał:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2015 (jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w
podatku (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych (jednogłośnie),

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

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wisła w trybie
bezprzetargowym, na czas określony do 10 lat (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wisła w trybie
bezprzetargowym, na czas określony do 10 lat (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” (jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowywania przedszkolnego i niepublicznych szkół oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wisła i określenia granic obwodów tych szkół (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego
programu opieki nad zabytkami Miasta Wisła na lata 2013–2015
(jednogłośnie),
– zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie
Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Wisła, udzielone jako inwestycyjna pomoc publiczna
na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w
opłacie miejscowej (jednogłośnie).
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Współdecyduj o swojej dolinie!
Rada Miasta Wisła na listopadowej sesji zatwierdziła wdrożenie
tzw. budżetu obywatelskiego w roku 2016. Do dyspozycji mieszkańców i właścicieli nieruchomości przewidziano kwotę 203 tys. zł w
podziale na osiedla, wg kryterium osób objętych tzw. „podatkiem
śmieciowym”:
Osiedle
Pula środków
Obłaziec
20 000,00 zł
Czarne
23 000,00 zł
Nowa Osada
26 000,00 zł
Jawornik
29 000,00 zł
Malinka
32 000,00 zł
Głębce
35 000,00 zł
Centrum
38 000,00 zł
Zadania można zgłaszać do 15 stycznia, natomiast głosowanie
drogą internetową i podczas zebrań mieszkańców organizowanych
przez zarządy osiedli odbędzie się początkiem lutego.
Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Budżet miasta/2016” (http://bip.wisla.pl).
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2016
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że na sesji XI Rady Miasta w
dniu 29 października 2015 r. przedłużono okres obowiązywania stawek
podatkowych o kolejny rok, dokonując tylko kilku drobnych korekt.
Szczegółowa informacja oraz treść uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce „PODATKI I
OPŁATY LOKALNE / 2016”.
Najważniejsze ustalenia obejmują:
1. Nie wprowadzono opłaty od posiadania psów oraz opłaty reklamowej.
2. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: rocznie 0,89 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem:
– gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672 z późn. zm.):
rocznie 0,50 PLN od 1 m2 powierzchni;
b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: rocznie 4,58 PLN od 1 ha powierzchni;
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 0,41 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem
– gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
drogi, które nie stanowią dróg publicznych i nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 0,20 PLN od 1 m2 powierzchni;
d) od budynków lub ich części mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od 1 m2
powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:
e) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
f) od budynków związanych z niepubliczną działalnością muzealniczą:
rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
rocznie 10,68 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
h) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: rocznie 4,65 PLN
od 1 m2 powierzchni użytkowej;
i) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej,
j) garaży niestanowiących części budynku mieszkalnego: rocznie 7,50
PLN od 1m2 powierzchni użytkowej
– od budowli rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za
wyjątkiem:
– urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.): rocznie
1,25% ich wartości.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Wisła, działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2015r poz.
782 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Miasta Wisła w okresie od 10 grudnia 2015 do 31 grudnia 2015 roku na
tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony
wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy i najmu.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Wisła, działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2014r poz.
518 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Miasta Wisła w okresie od dnia 30 listopada 2015r. do 20 grudnia 2015r.
roku na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy.
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Jednocześnie utrzymano 3–letnie zwolnienie dotyczące nowych budowli
niezwiązanych ze świadczeniem usług noclegowych.
3. Dzienne stawki opłaty miejscowej wynoszą:
a) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą
dobę pobytu – 2,00 PLN ,
b) od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych
lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu w miesiącach:
– marcu, kwietniu, październiku i listopadzie – 0,50 PLN,
– styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i grudniu
– 1,00 PLN.
4. Stawki opłaty targowej wynoszą:
przy ul. Kolejowej
a) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej produkcji np:
masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,00 PLN
b) przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:
– w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w
miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 20,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: stanowisko typu A: 45,00 PLN, typu B: 40,00 PLN
– w pozostałe dni: stanowisko typu A: 95,00 PLN, typu B: 85,00 PLN,
– drugiego i kolejnego stałego stanowiska targowego, zajętego w nie
więcej niż 50% jego powierzchni: 10,00 PLN.
c) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez handlującego,
– w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w
miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 2,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: 4,00 PLN
– w pozostałe dni: 7,00 PLN
d) przy sprzedaży z samochodu za powierzchnię gruntu zajętą przez
handlującego:
– w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w
miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad: 10,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w pozostałych
miesiącach: 20,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t),
25,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej równej i powyżej 3,5 t)
– w pozostałe dni odpowiednio: 45,00 PLN i 55,00 PLN.
rejon rynku
e) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego
przez handlującego:
– wyrobów twórczości ludowej: 5,00 PLN
– pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,00 PLN
– pozostałych artykułów i usług: 35,00 PLN
f) przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz wzdłuż
ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie o szerokości 2m za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego
10,00 PLN
Park Kopczyńskiego
g) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,00 PLN
h) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,00 PLN
i) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za każdy m2
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,00 PLN
5. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość: 10,00 PLN miesięcznie (1,00 PLN dla trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej w
gospodarstwach domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej), a
jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 20,00 PLN miesięcznie.
6. Ustalono również stawki od środków transportu (już są dostępne w
BIP), które podamy w kolejnym numerze „Echa Wisły.
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 „PODATKI I OPŁATY LOKALNE / 2016”.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła

Wiadomości
KOMUNIKAT URZĘDU MIEJSKIEGO W WIŚLE
dotyczy: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta Wisła z dnia
27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera
się opłatę miejscową
Dnia 24 listopada 2015 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał nieprawomocny wyrok stwierdzający nieważność uchwały
Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, w kontekście wadliwości
podstawy prawnej podjęcia tejże uchwały. Zgodnie z wyrokiem o możliwości poboru nie decyduje jakość powietrza atmosferycznego w Wiśle, ale
średnia z całej tzw. strefy śląskiej (obejmującej gminy praktycznie z wszystkich regionów województwa). Miasto podejmuje działania, aby w obrocie
prawnym zapewnić ciągłość funkcjonowania przepisów umożliwiających
pobór tej opłaty.
Od wielu lat w Polsce trwa dyskusja na temat czystości powietrza w
kraju. Władze miasta Wisła, podobnie jak Pan Zdzisław Kuczma, który zaskarżył uchwałę Rady Miasta Wisła, czynią starania w tym zakresie. Z sukcesami dążą do tego celu, wspierając mieszkańców w ograniczaniu niskiej
emisji, poprzez umożliwienie pozyskania środków na działania takie, jak:
wymiana kotłów grzewczych, kolektory słoneczne czy fotowoltaika.
W 2009 roku opracowano program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla Miasta Wisła. W ubiegłym roku przystąpiono do
sporządzenia „Planu gospodarki emisyjnej”, a w tym roku Rada Miasta Wisła podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła do 2020 roku, realizowanego w ramach
projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Wisła”, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna – działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), współfinansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Uchwała:.http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19148/legalact/161439/19148/htmlpreview

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Mając na uwadze okres zimowy Straż Miejska przypomina o obowiązkach, jakie ciążą na właścicielach nieruchomości – konieczności
odśnieżania chodników. Obowiązki te wynikają z Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych
wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczenie ze śniegu
i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń. Usunięty śnieg
oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruch pieszym, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych, w
sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do układu korzeniowego
roślin. Usunięcie lodu może nastąpić za pomocą środków chemicznych
prawnie do tego celu dopuszczonych. Na osoby nie wywiązujące się z
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła: http://www.prawomiejscowe.pl/FILE_REPOSITORY/19148/LegalActs/161439/Zalacznik1.pdf
Warto również podkreślić, że w Wiśle powietrze nie jest zanieczyszczone
tak bardzo, jak w innych miejscowościach województwa śląskiego. Świadczą
o tym badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Wisła co prawda leży w Strefie Śląskiej, w której według
średnich rocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10 normy są przekraczane,
jednak pomiary w punktach pomiarowych działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowane w Cieszynie przy ul. Mickiewicza i w Ustroniu przy ul. Sanatoryjnej, czyli najbliżej Wisły, wyraźnie
pokazują, że średnie roczne stężenia pyłu w latach 2010–2014 nie przekraczały dopuszczalnej częstości przekroczeń! Pokazują to następujące raporty:
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2014/raport2014.pdf
(tabela 12, str. 29),
http://www.katowice.pios.gov.pl/monitoring/raporty/2013/raport2013.pdf
(tabela 12, str. 34).
Wyniki dla Strefy Śląskiej zawyżają takie miejscowości, jak: Żywiec,
Knurów, Pszczyna czy Wodzisław Śląski, na czym Wisła niestety niesłusznie traci.
Co do dalszych losów opłaty miejscowej informujemy, że będzie ona
nadal pobierana, zgodnie z prawem. Obowiązek poboru opłaty miejscowej
wynika z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
U podstaw wprowadzenia obowiązku poboru opłaty miejscowej, jako opłaty lokalnej stanowiącej dochód gmin, było zapewnienie gminom środków
związanych z koniecznością finansowania dodatkowych kosztów związanych z obsługą turystów (tzn. mieszkańców innych gmin), np. wywozu odpadów, odśnieżania, które w normalnych warunkach nie byłyby ponoszone
lub ponoszone w znacznie mniejszej wysokości. Ponadto uchylenie uchwały
Rady Miasta Wisła z dnia 27 maja 2008 r. powoduje, że obowiązywać będą
przepisy wcześniejsze, czyli opłata miejscowa będzie pobierana na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej, w związku z ust. 13 Rozporządzenia Nr 7/91 Wojewody Bielskiego z
dnia 23 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających
kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową.
Pragniemy również dodać, że władze miasta i przedsiębiorcy branży
turystycznej są przekonani o zasadności poboru opłaty miejscowej, która
wspiera dalszy rozwój Wisły, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego środowisku.		
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny
w wysokości 100 zł lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie
wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodnika mogą
domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.
Proszę jednak pamiętać, że Straż Miejska nie wystawia od razu mandatu. Zasadą jest, że najpierw dyscyplinujemy właścicieli i zarządców
posesji. Jeśli to nie przynosi rezultatu, wówczas nakładane są mandaty.
Prosimy jednocześnie pamiętać i mieć na uwadze, aby pojazdy parkujące wzdłuż ogrodzeń posesji nie utrudniały i nie blokowały dróg przy
akcji odśnieżania.
Apeluję także do mieszkańców ogrzewających swoje domy węglem, aby zastanawiali się czy warto „utylizować” śmieci w swoich
piecach. Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach
za tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się odpadów. Niestety oszczędność jest jedynie pozorna, ponieważ może
okazać się, że zaoszczędzone pieniądze przeznaczą wkrótce na kosztowne leczenie. Paląc śmieci w domu trujemy siebie i swoich najbliższych! Ludzie nie zdają sobie sprawy, że spalanie odpadów w piecach
CO stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Podczas spalania w
emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne zwane dioksynami. Działanie tego
„cichego zabójcy” polega na uszkadzaniu narządów wewnętrznych,
takich jak wątroba, płuca, nerki, rdzeń kręgowy lub kora mózgowa.
Dioksyny stanowią rakotwórcze zagrożenie. Przestrzegam, by przed
włożeniem do pieca pomyśleć o zdrowiu swoim, najbliższych sąsiadów oraz o naszej turystycznej miejscowości. Często goście przebywający w naszym mieści skarżą się na „zapachy” wydobywające się z
kominów i dzwonią do Straży Miejskiej z prośbą o interwencję, która
niepotrzebnie kończy się ukaraniem.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam
wszystkim mieszkańcom oraz Czytelnikom życzenia zdrowych i spokojnych Świąt, a w nadchodzącym 2016 roku samych radosnych chwil.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej
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Markéta Pilátová, Żółte oczy prowadzą do
domu, Czeskie klimaty, Wrocław 2013.
„Żółte oczy prowadzą do domu” to debiut literacki czeskiej pisarki Markéty Pilátovej. Autorka porusza niezwykle
ważny temat emigracji, która, podobnie jak w Polsce, miała miejsce po
II wojnie światowej wskutek objęcia władzy w państwie przez komunistów. Jest to historia czterech kobiet, których losy w różny sposób splatają się ze sobą. Marta i Lena to młode pokolenie dzieci emigrantów,
którzy z Czech wyjechali do Sao Paulo. Dwie kolejne bohaterki los związał z tym samym mężczyzną, który po wojnie, jako tajny agent, również
wyemigrował do Brazylii. Dla jednych była to wielka tragedia, ale i jedyny sposób przetrwania. Gorycz i tęsknota nie pozwala im na ponowne
zadomowienie. Dla Jaromira, który także zmuszony został do wyjazdu
z ojczyzny, listy od ukochanej w języku czeskim stawały się pomostem
łączącym go nadal z domem, choć jego wspomnienia o nim wypełnione
były jedynie cierpieniem. Losy emigrantów i ich tęsknota za ojczyzną
skłaniają do refleksji, czym jest dom i gdzie każdy z nas ma miejsce na
ziemi oraz jak je odnaleźć. Warto przeczytać!
Cristina de Stefano, Oriana Fallaci. Portret kobiety, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2014.
Biografia znanej na całym świecie kobiety pióra, której wywiady z najpotężniejszymi politykami, m.in. z ajatollahem Chomeinim, szachem Iranu,
Arafatem, Indirą Gandhi, Goldą Meir, Kadafim, a także z Lechem Wałęsą,
uczyniły jedną z najsłynniejszych dziennikarek na świecie. Pomimo uzyskanej już w młodości sławy i ogromnych pieniędzy czytelnicy o Orianie,
a właściwie o jej życiu prywatnym, wciąż wiedzieli niewiele. Trudno było
dotychczas znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące jej osoby:
dlaczego nie miała dzieci, kim byli mężczyźni w jej życiu, dlaczego tak zawzięcie krytykowała islam, na czym polegał jej tajemniczy warsztat i sposób
przeprowadzania rozmów? Choć żyła na scenie, nie upubliczniała swojej
prywatności. Zachęcamy do przeczytania ciekawej opowieści o bezkompromisowej i kontrowersyjnej ikonie współczesnego dziennikarstwa!
Adrian Markowski, Na tabliczkę sposób nowy, sama wchodzi ci do
głowy, Wydawnictwo Prószyński Media Sp. z o.o., Warszawa 2015.
Komu polecam tę książkę? Wszystkim dzieciom, które zaczynają
swoją przygodę z matematyką! Z resztą, taką właśnie dedykacją autor
pozycji zachęca do przeczytania, a raczej do nauczenia się, najlepiej na
pamięć. Zaskakujące ilustracje opatrzone wierszowanym komentarzem,
oczywiście dotyczącym tabliczki mnożenia, na pewno najmłodszym
przypadną do gustu. „Ćwierkają wróble z przedmieścia. Pięć razy cztery
– dwadzieścia”. Ćwierkają też, że trzeba się śpieszyć, bo ta książka jest
dostępna tylko w jednym egzemplarzu. Do wyuczenia – polecam gorąco!
Oprac. MBP w Wiśle

Wiślańska biblioteka w rankingu
„Rzeczpospolitej”
W publikowanym po raz piąty ogólnopolskim rankingu bibliotek z
miejscowości do 15 tys. mieszkańców, po raz pierwszy Wisła znalazła
się tak wysoko. Skok jest szokujący: z miejsca 220 na 22 w Polsce i na
miejsce 2 w województwie śląskim!
Co roku Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagradzają biblioteki i
samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy.
Drugi raz z rzędu zwyciężyła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
która jest najlepsza w woj. kujawsko–pomorskim. W województwie śląskim po raz kolejny wygrała biblioteka i samorząd z Czechowic–Dziedzic.
Wisła wskoczyła na miejsce drugie, co jest rezultatem realizacji zadania
„Przebudowa pomieszczeń Domu Zdrojowego wraz z budową windy na
potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle”,
który uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+
Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”. Udział finansowy Gminy
Wisła był znaczący i wyniósł prawie 28% kosztów inwestycji.
Oczywiście w rankingu oceniana jest nie tylko powierzchnia i stopień skomputeryzowania biblioteki, ale także księgozbiór i działalność
placówki. Wiślańska biblioteka dziękuje swoim czytelnikom i użytkownikom oraz współpracownikom, którzy przyczynili się do uzyskania tak
wysokiej oceny.				
MBP w Wiśle
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Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle zakwalifikowała się do akcji „Czytam sobie w bibliotece” zorganizowanej przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Egmont. Projekt
popularyzujący czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5–8 lat, zrealizowany został 5 i 6 listopada, a udział w nim
wzięły klasy: I a i I b z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle.
Oba spotkania miały na celu zachęcić pierwszoklasistów do nauki
czytania i doskonalenia umiejętności czytelniczych z wykorzystaniem
fachowej literatury metodycznie do tego przygotowanej. Jak się okazało
w obu klasach były dzieci, które potrafią już samodzielnie czytać, co
jest niebywałym sukcesem i zasługuje na pochwałę. Zajęcia polegały nie
tylko na pracy z książką, ale też na integracji grupy oraz odnalezieniu
w sobie na przykład zdolności aktorskich i manualnych. I tak klasa I b
poznała fragmenty książeczki pt. „Szarka” Ewy Nowak, opowiadającej
historię pewnej dziewczynki, która dostała w prezencie małego wilczka.
Najmłodsi naśladowali odgłosy lasu, tropili ślady zwierząt, poznali fakty
dotyczące wilków, a na koniec z pomocą bibliotekarki wykonali pacynki.
Zajęcia były strzałem w dziesiątkę, bowiem grupa okazała się bardzo
żywiołowa i nie miała żadnych problemów z animowaniem „wilczych”
pacynek i naśladowaniem odgłosów, np. wycia. Zabawa była też świetną
okazją do wejścia na prawdziwą scenę w wypożyczalni dla dorosłych.

fot. MBP w Wiśle

Biblioteka poleca

Poczytali sobie…

Kolejna grupa – uczniowie klasy I a stworzyła swoje własne słuchowisko. Zadanie było bardzo trudne, ponieważ wymagało dyscypliny, ciszy i postępowania zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem. Najmłodsi rewelacyjne poradzili sobie z czytaniem kwestii
z książeczki „Człowiek z czerwoną chorągiewką” Pawła Beręsewicza. Dodatkowym wyzwaniem było naśladowanie
odgłosów i dźwięków, które towarzyszyły
odczytywanym właśnie wydarzeniom.
Najlepszym momentem było odsłuchanie gotowego już słuchowiska. Zajęcia
angażowały najmłodszych do pracy w grupach, podjęcia prób czytania
i wcielenia się w role lektorów. Czytelnicy dowiedzieli się coś niecoś
o słuchowiskach i książkach do słuchania czyli audiobookach. Przekonali się, że wersja audio książki może też być atrakcyjna, ale wyznali,
że chcą poznać wszystkie przygody opisane w książkach z serii „Czytam
sobie”, które dostępne są w wypożyczalnie dla dzieci. Każda klasa dostała na własność książeczkę, która była omawiana na warsztatach.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe pakiety zawierające: dyplom, kolorowankę, naklejki, zakładki, zawieszki
oraz motywacyjną tabelę do zbierania pieczątek biblioteki po przeczytaniu wyznaczonych tytułów. Serdecznie dziękujemy wychowawcom klas
i małym czytelnikom za udział w warsztatach i mamy nadzieję, że będziemy wspólnie wcielać w życie nasz okrzyk „Czytam sobie w bibliotece i jest super”.
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

10 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w
Wiśle odbyła się lekcja biblioteczna, której temat stanowiła Warszawa
– stolica Polski. Uczniowie klasy III Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle dowiedzieli się, w jakich źródłach szukać informacji dotyczących największego miasta w Polsce.
Po zwiedzeniu biblioteki młodzi poszukiwacze wiedzy wspólnie
odnaleźli w wypożyczalni dla dorosłych przewodniki po Warszawie i
przejrzeli album fotografii Warszawy. Zaś literatura z działu dziecięcego
przybliżyła im fakty dotyczące samego miasta, zabytków i miejsc wartych odwiedzenia. Trochę historii, ciekawostek i wszyscy przekonali się,
że „to nie chmury, to Pałac Kultury”. Kolejnym elementem zajęć było
odświeżenie wiadomości na temat trzech warszawskich legend: „Wars i
Sawa”, „Złota Kaczka” oraz „Bazyliszek”. Uczniowie z wielką radością
czytali wyznaczone ich fragmenty, po czym cała grupa omawiała wysłuchane wątki. Wyrecytowany został również wiersz Juliana Tuwima
pod tytułem „Warszawa”. Ostatnim etapem poznawania stolicy było zilustrowanie wybranej legendy. Wielobarwne i zachwycające swą strukturą prace podziwiać można na ekspozycji w wypożyczalni dla dzieci i
młodzieży już od 16 listopada 2015 roku.
Podczas powrotu do szkoły uczniowie mieli jeszcze za zadanie odczytać tekst na pomniku Syrenki Warszawskiej, który stoi nieopodal sali
gimnastycznej. Zadanie zostało wykonane, a dzieci mamy nadzieję zapamiętają, gdzie należy się udać w celu odszukania informacji na interesujący ich temat…				
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Ile wiemy o stolicy?

Zabawa jak z bajki
Wyjątkowi goście i wyjątkowa bohaterka. Takimi słowami można
ująć spotkanie, które odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej 9 listopada. Goście – dzieci z klasy zero Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle
Jaworniku oraz z Oddziału Przedszkolnego w Nowej Osadzie, bohaterka
– iście książkowa, jak malowana Kura Adela, której przygody wspaniale
opisała autorka Joanna Krzyżanek.
Najmłodsi, po przywitaniu, poznali dwie przygody swojej przyjaciółki Adeli: o tym jak zniosła jajko i jak spotkała krasnoludka. Obie
historyjki stały się okazją do wspólnych zabaw i tańców. Dzieci pięknie
śpiewały, nauczyły się powitalnego wierszyka, a co najważniejsze, mimo
tego, że nie wszyscy się znali, świetnie i grzecznie się bawili.
Nie obyło się bez niespodzianek, bo Kura Adela jest gotowa na różne
sytuacje i gdy pogrzebała pazurem w swojej torbie wydobyła dla dzieci
piękne zakładki do książek oraz cukierki. Dziękujemy książkowej bohaterce za tak miłe spotkanie, a wszystkie dzieci zapraszamy do „skarbnicy
książek”, jak to stwierdził jeden z małych uczestników.

fot. MBP w Wiśle

Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia w Wiśle 3 listopada
miała przyjemność gościć dzieci z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr
1 w Wiśle Głębcach. Wycieczka, której celem było podziwianie jesieni,
stała się pretekstem do zwiedzenia zmodernizowanej wypożyczalni dla
dzieci i dorosłych.
Najmłodsi poznali podstawowe pojęcia wiążące się z biblioteką oraz
odświeżyli informacje na temat zasad kultury czytelniczej. Skoro biblioteka to nie mogło się obejść bez głośnego czytania i tak mali słuchacze poznali przygodę Walentynki, zaprezentowaną dzięki teatrzykowi
kamishibai. Ciekawym punktem zwiedzania było odwiedzenie działu
opracowań, gdzie dzieci przyglądały się jak są oprawiane książeczki,
po czym zwiedziły pracownię internetową, docierając do najweselszego
miejsca w bibliotece – kącika malucha.
Dziękujemy za te miłe odwiedziny i zapraszamy wraz z Rodzicami
do wypożyczania książek.			
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Chętni do czytania

A przyroda kołem się toczy
Przyroda to chyba jeden z najczęstszych tematów podejmowanych przez
pisarzy, a szczególnie wdzięczne są opisy poetyckie przeznaczone dla najmłodszych. Mogły się o tym przekonać dzieci z Przedszkola nr 2 w Wiśle 20 listopada podczas lekcji czytelniczo–plastycznej o temacie „Cztery pory roku”.
„Wiosna, lato, jesień, zima i tak ta opowieść się zaczyna…”. Na początku uczestnicy zajęć wspólnie scharakteryzowali pory roku, po czym wysłuchali wierszy nawiązujących do zmian w otaczającej nas przyrodzie. Zrobiło
się bardzo klimatycznie, gdyż najmłodsi z uwagą wsłuchiwali się w wiersze
Marii Konopnickiej, Jana Brzechwy i Marty Berowskiej. Poruszone zostały
też zagadnienia z zakresu ochrony środowiska naturalnego i naszej wspólnej
odpowiedzialności za losy planety. Padły pomysły na recyklingowe ozdoby,
a w ramach zabawy uczestnicy zrobili piłki ze starych gazet i z radością celowali nimi do pudełka. Na zakończenie wykonano prace plastyczne, które
można podziwiać na wystawie w wypożyczalni dla dzieci od 24 listopada.
„Słońce, deszczyk, tęcza i niebo się mroczy, przyszedł czas opowieść
zakończyć…”. Mali czytelnicy chętnie zwiedzili jeszcze obie wypożyczalnie, a na scenie stanęła zwyciężczyni przedszkolnego konkursu recytatorskiego – Kasia, która zadeklamowała wierszyk o misiu. Oczywiście koledzy i koleżanki nagrodzili małą artystkę brawami, a pracownicy biblioteki
życzą Kasi powodzenia w dalszym etapie konkursu.
Monika Śliwka

echo WISŁY

7

fabułę. Rzecz działa się w duńskiej, poukładanej rzeczywistości. Dom, w
którym mieszkała główna bohaterka – Alicja z dnia na dzień stawał się
inkubatorem zbrodni, w dodatku nieudolnej. Przyjaciele z Polski, którzy spotykają się na przyjęciu nagle odkrywają, że jeden z uczestników
imprezy nie żyje. Szeroki krąg podejrzanych i ten przezabawny kopenhaski detektyw, który porozumiewa się ze świadkami łamaną, biblijną
polszczyzną… Taka mieszanka mogła zaskoczyć najbardziej wytrawnego widza. Trzeba przyznać, że grupa teatralna zaprezentowała ciekawą interpretację, wyjście poza schemat powieści, choćby w przypadku
zmiany imienia jednej z bohaterek, było bardzo udane i wniosło powiew
młodości w całość opowieści.
Sztukę „Wszystko czerwone” publiczność zobaczyła w ramach cyklu
„Literatura na scenie”. W role barwnych postaci wcielili się absolwenci
Gimnazjum nr 1 w Wiśle: Patrycja Czyż, Paulina Laskowska, Agnieszka
Fizek, Weronika Kędzior, Alicja Polok, Sara Wrzecionko, Oskar Jakubiak, Andrzej Kowalczyk oraz Marcin Olszak. Serdecznie gratulujemy
zdolnym aktorom, którzy stworzyli wspaniałe kreacje, a Joannie Leszczyńskiej wspaniałego kontaktu z młodzieżą, co przełożyło się na efekty
finalne. 					
Monika Śliwka

Akcja: e–motywacja
W listopadzie w wiślańskiej bibliotece odbyły się kolejne dwa spotkania w ramach projektu Fundacji Orange „akcja e–motywacja”.
Tematem pierwszego z nich były ,,Radości codzienności”, a gościem
specjalnym aktorka teatralna i filmowa Helena Norowicz, która w wieku
80 lat została modelką. Od dzieciństwa fascynowała się sportem i gimnastyką. Jako absolwentka łódzkiej Szkoły Teatralnej przez większość
kariery związana była z Teatrem Studio. Zagrała m.in. w „Dekalogu IV”
Krzysztofa Kieślowskiego czy „Matce Teresie od kotów” Pawła Sali.
Przejście na emeryturę po intensywnej karierze zawodowej nie należało
do najprostszych. Pomogły gimnastyka i praca na działce. Nowa energia
przyszła wraz z propozycją udziału w sesjach zdjęciowych dla dwóch
marek modowych. Aktywność fizyczną i umysłową Pani Helena uważa
za najlepszy sposób na dobrą formę. 22 października na gali magazynu
Elle odebrała nagrodę Ikony Stylu przyznanej przez redakcję magazynu i czytelników. Podczas transmisji on–line rozmawiano o drobnych
przyjemnościach, które spotkać możemy na swojej drodze każdego dnia.
Drugim gościem był, jak zawsze, Tomasz Kozłowski – psycholog i szkoleniowiec. Wydaje się, że wszyscy szukamy szczęścia, sukcesów, spełnienia… a może wcale nie musimy? Może są gdzieś obok zupełnie niezauważone? Może moglibyśmy się do nich od czasu do czasu uśmiechnąć?
Spotkania inspirują i uczą, że w codzienności znaleźć możemy wiele
drobnych przyjemności, które skutecznie dodadzą kolorów nawet, kiedy
niepogoda w duchu… lub za oknem.

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

Grupa teatralna „Pozytywni” działająca przy Wiślańskim Centrum Kultury 19 listopada wystawiła komedię kryminalną pod tytułem
„Wszystko czerwone”. Spektakl wyreżyserowany został przez Joannę
Leszczyńską, a zrealizowany na motywach powieści Joanny Chmielewskiej o tym samym tytule.
Zgromadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle publiczność miała niebywałą okazję spotkać się ze sztuką i literaturą jednocześnie. Niejednokrotnie twórczość Joanny Chmielewskiej stawała się
inspiracją do nagrywania słuchowisk, wystawiania sztuk teatralnych czy
ekranizacji filmowych, dlatego też spektakl tak bardzo przypadł widzom
do gustu. Przypomnijmy, spod pióra pisarki wyszło w sumie 60 książek,
a łączny nakład jej powieści w Polsce przekroczył 6 mln egzemplarzy.
Nieżyjąca od dwóch lat autorka w jednym z wywiadów stwierdziła, że
„określiłaby swoje powieści jako sensacje humorystyczne. Bardziej czy
mniej kryminalne, ale humorystyczne. Nie tylko w samej warstwie językowej. Humorystyczność otaczającego świata przenika do jej prozy. To
nie jest satyra, tylko prezentacja kretyństwa dziejącego się wokół nas”.
O tym, jak trafnie sama pisarka określa swą twórczość przekonała się
licznie zgromadzona publiczność wybuchając co chwila salwami śmiechu. Mimo, że akcja, obfitowała w zdarzenia, które raczej nie powinny
bawić, komizm słowny i postaci był na tyle uwypuklony, że zdominował

fot. MBP w Wiśle

TEATR W BIBLIOTECE

REKLAMA • OGŁOSZENIA
„Ograniczyć ograniczenia” – to temat drugiego listopadowego spotkania. Oprócz Tomasza Kozłowskiego, który jak zawsze w niezwykle
interesujący sposób wprowadził w temat, gościem specjalnym była
prof. Ewa Nowicka–Rusek, która podzieliła się swoimi doświadczeniami z wyprawy do Jakucji. Następnie opowiadała o tym jak, pomimo swoich ograniczeń (niepełnosprawność związana z wadą wzroku),
nie rezygnuje z realizacji swoich marzeń. Jej żelazne pytanie, które ma
skłonić do refleksji w zderzeniu z ograniczeniem brzmi: „Dlaczego nie
robić pewnych rzeczy?”, a następnie dodaje: „Dlaczego mam nie jeździć
na biegówkach? Dlaczego mam nie jeździć autostopem?”. Takie podejście do swojej sytuacji pozwala jej wyjść poza barierę ograniczeń. Podczas spotkania w wiślańskiej bibliotece miała miejsce ciekawa dyskusja,
w trakcie której uczestnicy dzielili się swoimi życiowymi doświadczeniami i zachęcali się do pokonywania własnych ograniczeń. Zapraszamy
na kolejne spotkanie!
Wanda Kubień, Sebastian Polok
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„ŻYWOBYCI”
WŁODZIMIERZA SZTURCA
Najnowsza publikacja prof. Włodzimierza Szturca z Wisły to nie
książka naukowa, ale tomik wierszy. Wierszy wyjątkowych, bo ułożonych czterdzieści lat temu i dopiero teraz wydanych, a napisanych
dawnym językiem: archaiczną gwarą wiślańską. To pozycja, którą po
prostu trzeba mieć w biblioteczce.
Niewielkich rozmiarów książeczka wydana została przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Śniegonia w Wiśle na okoliczność
otwarcia placówki po przebudowie. Składa się z trzech części: „Cygóński żywobyci”, „Po chałpach” i „Wiesieli na Gróniczku”. Autor
przedstawia odchodzące w przeszłość postacie mitycznych bohaterów wiślańskich, żyjących na uboczu dawnej społeczności. Występują tu Lyta, Kacabaja, Pawliczek Ustróński, Bajcarowsko Marena,
Jonek z Jonidła. To bardzo ubodzy ludzie o skomplikowanych życiorysach, którzy, po społu z zapomnianymi prawie całkowicie Cyganami, tworzyli barwne życie góralskiej wsi. Oczywiście są tu także
portrety dawnych mieszkańców Wisły.
Tomik wierszy Włodzimierza Szturca to znakomita lektura nie
tylko dla miłośników gwary, ale także dla tych, którzy chcą ją poznać. Zaopatrzony został w słowniczek gwarowy i krótki wstęp napisany przez autora.
Książeczkę można już nabywać w siedzibie Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle przy pl. Hoffa 3 (Dom Zdrojowy, I piętro). Serdecznie zapraszamy!
Prof. dr hab. Włodzimierz Szturc – ur. w Wiśle, wykładowca
Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Teatru i Dramatu) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (Wydział Aktorski), a także, w
ubiegłych latach, Université François Rabelais w Tours i Institute
des Langues et Civilizations Orientales w Paryżu (Francja). Główną

Z dziejów biblioteki
Comiesięczne spotkania grupy dyskusyjnej, odbywające się w
ostatni wtorek miesiąca, gromadzą ku naszej radości coraz większą
liczbę uczestników. Tak też było 24 listopada, kiedy to zebranie po
raz pierwszy odbyło się w miejscu specjalnie przygotowanym do tego
typu spotkań – na antresoli wypożyczalni dla dorosłych.
Podczas dyskusji, której tematem były „Dzieje wiślańskiej biblioteki” wielokrotnie wracano do okresu lat 60. i 70. XX wieku,
kiedy to Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle stała na czele instytucji zajmujących się upowszechnianiem książki i czytelnictwa. Prelegentka – Helena Pustówka, która pracowała w wiślańskiej bibliotece
w latach 1958–2002, a od roku 1978 pełniła funkcję dyrektora placówki, po przybliżeniu początków biblioteki z nostalgią wspominała
długie kolejki czytelników, którzy oczekiwali na otwarcie czytelni i
wypożyczalni. Dzisiaj taki obrazek może wywołałby sensację, a już
na pewno zadziwiłby wielu. Zaczęło się bardzo niewinnie, bowiem

dziedziną jego badań jest literatura XIX w., teatr polski i powszechny oraz mity i rytuały odległych kultur (Afryka, Oceania, Grecja,
Egipt). Jest autorem 14 książek, związanych także z antropologią
teatru i poetyką dramatu (m.in. Teoria dramatu romantycznego w
Europie XIX w., Mitoznawstwo porównawcze, Archeologia wyobraźni, Faust Goethego, Ku antropologii romantycznej, O obrotach
sfer romantycznych, Ironia romantyczna, Osiem szkiców o ironii,
studiów o wrażliwości: Moje przestrzenie, o namiętności:
Nowe przestrzenie i o
rytmach śmierci: Dotkliwe przestrzenie).
Opublikował ponad
200 szkiców, recenzji
i artykułów naukowych; jest współredaktorem kilku serii
wydawniczych, scenarzystą, ale też autorem dramatów, ale
także poezji. Opublikował dotąd cykl
liryków pt. Czuwania
(w Bez Porównania),
a niedawno ukazało
się pierwsze wydanie
książkowe dramatów
pt. Trauma. Najnowsza publikacja to tomik poetycki pt. Żywobyci.
(drc)
utworzona w 1947 roku placówka działa tylko w jednym pokoiku
– „było ciasno, regały sięgały sufitu, żeby dostać książki z góry trzeba było wejść na drabinę. Ale… mimo, że było mało miejsca, mało
książek, czytelników nie brakowało”. Mało, kto wie, że niegdyś Wisła również za sprawą biblioteki była swoistym ośrodkiem kultury i
literatury, który skupiał wielu znanych polskich pisarzy i cenionych
artystów. Prelegentka szczególnie wspominała spotkania z Danielem
Olbrychskim, Agnieszką Osiecką, Zofią Kossak–Szczucką i Marią
Wardasówną. Rozmówcy pamiętali też wspaniałą imprezę zorganizowaną przez bibliotekę, a był to bal sylwestrowy w 1962 roku. Do
dziś zachował się historyczny bilet, a Jerzy Kufa zdradził, że wejście
kosztowało 70 zł.
Dzisiaj dzieje biblioteki piszą się na nowo. Placówka cieszy się
nowymi, zmodernizowanymi pomieszczeniami, co m.in. może pozytywnie wpłynąć na poziom czytelnictwa w Wiśle. Wierzymy, że
mieszkańcy będą częściej korzystać z bogatej oferty przygotowywanej przez wiślańską bibliotekę i składamy serdeczne podziękowania
Pani Helenie Pustówce za to, że zabrała słuchaczy w podróż w przeszłość, podczas której mieliśmy przyjemność poznać ciekawostki z
przeszłości wiślańskiej książnicy.
Zainteresowanych historią biblioteki zachęcamy do zapoznania
się z opracowaniem dostępnym na stronie internetowej biblioteki w
zakładce „Historia”.			
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle
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PANORAMY Z GÓR

Latem 2015 roku ruszyła wiślańska BINA! Nieformalna grupa „Z
przytupem” zrealizowała projekt, dzięki któremu mieszkańcy Wisły i
nie tylko, mogli wygodnie potańczyć pod tzw. „chmurką”.
Podczas projektu „Na Wiślańskiej Binie” powstał przenośny parkiet do tańca, czyli tzw. „bina”. Tego lata wieść o niej niosła się po
całej dziedzinie, a społeczność wiślańska mogła poznać, iż na deskach
lepiej się tańczy niż na trawie. Bina „dała radę” i przywróciła dawny
klimat Tygodnia Kultury Beskidzkiej – górale tańcowali i integrowali
się z przyjezdnymi. Tańczono również na innych imprezach i po koncertach na świeżym powietrzu podczas organizowanych dyskotek i
biesiad. Swoje rytmy wystukiwali nawet kowboje rodem z Ameryki.
Wiślańska Bina przeznaczona jest do użytkowania i niesienia radości z zabawy na lata! Dzięki darmowym zabawom tanecznym lokalna społeczność ma gdzie spędzić wolny czas, a turyści zrelaksować
się przy muzyce. W malowaniu biny wzięli
udział wolontariusze z wiślańskich dolin,
dzięki czemu zdobyli sobie prawo do jej darmowego wypożyczania na własne, osiedlowe imprezy. Bina to projekt społeczny dla
wszystkich – starszych i młodszych. Jak się
chce, to się ma!
Dziękujemy za wsparcie Nadleśnictwu
Wisła oraz Polsko–Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Projekt został realizowany jako
inicjatywa programu „Działaj Lokalnie”.
Dorota Jamrozińska

Wisła wzbogaciła się o piękne tablice z panoramami Beskidów
i nie tylko. Teraz stojąc na wiślańskich szczytach turysta nie tylko
będzie podziwiał zapierające dech w piersiach widoki, ale będzie
również wiedział, na co patrzy.
Cieńków, Cieślar, Czupel, Groń, Jarzębata, Kiczory, Skolnity,
Soszów Wielki, Stożek Wielki, Trzy Kopce Wiślańskie – to lista
miejsc, w których stanęły tablice. Na każdej z nich znajduje się zdjęcie panoramiczne, na którym wszystkie szczyty są opisane (nazwa i
wysokość) oraz tekst na temat historii miejsca, w którym się znajdujemy, pobliskich atrakcji oraz przebiegających w danym miejscu
szlaków turystycznych. Treści były konsultowane z przewodnikiem
beskidzkim. Tablice są wykonane z trwałych materiałów, odpornych
na zmienne warunki atmosferyczne. Stanowią one dodatkowe punkty
informacyjne, z których dowiemy się, jakie szczyty znajdują się w
Beskidach i nie tylko.
W ramach realizacji zadania został wykonany tzw. „wirtualny
spacer”, czyli wycieczka po szczytach Wisły, którą będzie można
obejrzeć w Internecie, na stronie miasta. Tablice wykonał Referat
Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle,
a koszt ich wykonania wraz z montażem wyniósł 15 000 złotych.
Inicjatorem przedsięwzięcia był radny Bronisław Szalbót, którego
poparła cała Rada Miasta.				
(luki)

fot. Agnieszka Szarzec

WIŚLAŃSKA BINA

fot. Dorota Jamrozińska

PODZIĘKOWANIE
W imieniu wszystkich 85–latków, składam serdecznie podziękowania Burmistrzowi Miasta Wisła Panu Tomaszowi Bujokowi za
przesłane życzenia, dyplom oraz pamięć.
Emilia Cieślar

WIŚLAŃSKIE JENDRYSKI
wana dla wszystkich Andrzejów obecnych na zabawie.
Wiślańskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację tej imprezy.
Iwona Klimaszewska

fot. Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

28 listopada w sali OSP Wisła Jawornik odbyły się „Wiślańskie
Jendryski”. Do tańca przygrywał zespół „Cantare”.
Szampańska zabawa trwała niemal do rana. Ten wyjątkowy wieczór pełen był atrakcji. Szczególna niespodzianka została przygoto-
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sła”, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Zespołu Szkół
nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr
2, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 5,
Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha oraz Zespołu Szkół
Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta.

Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem, w kaplicy pw. Św.
Jadwigi Śląskiej przy Rezydencji Prezydenta RP na Zadnim Groniu
odprawione zostało nabożeństwo ekumeniczne, które przygotowali i
prowadzili duchowni wiślańskich parafii. Po pięknym nabożeństwie
zaproszeni goście udali się do Rezydencji Prezydenta RP, by wysłuchać koncertu wokalno–instrumentalnego w wykonaniu uczniów
Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda w Wiśle. Piękne
pieśni ładnie skomentował Władysław Żur, który w swoim wystąpieniu między innymi zachęcał młodzież do nauki historii. Z kolei
burmistrz Tomasz Bujok podziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie obchodów. Na zakończenie
zaproszeni goście spotkali się przy poczęstunku.		
(luki)

fot. Łukasz Bielski

grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym”. Dlatego nawet dzisiaj, w okresie
rozwoju naszego państwa, musimy być świadomi, że o tę niepodległą
Polskę trzeba się troszczyć i dbać o jej dobro. Nie tylko elity rządzące
krajem, ale przede wszystkim my, samorządowcy i mieszkańcy naszych Małych Ojczyzn musimy z pełną odpowiedzialnością czynić
starania, by tutaj żyło się nam coraz lepiej – mówił do zgromadzonych gospodarz Wisły.

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

11 listopada, w Wiśle tradycyjnie obchodzono Dzień Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny od odegrania kilku utworów
patriotycznych przez orkiestrę dętą pod kierunkiem Henryka Itnera,
która zadbała o oprawę muzyczną uroczystości. Punktualnie o 11:00
zabrzmiał hymn państwowy, następnie burmistrz Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek od harcerzy i wygłosił okolicznościowe przemówienie.
– Dzień 11 listopada skłania do głębokiej refleksji nad losami naszej Ojczyzny, ale także nad obecną sytuacją i nad tym, jak pielęgnujemy tę wolność. Marszałek Józef Piłsudski powiedział: „Polacy chcą
niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa

fot. Łukasz Bielski

Święto
Niepodległości

fot. Łukasz Bielski

Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystycznego
w wykonaniu wiślańskiej młodzieży. Tym razem o słowo i muzykę
zadbali uczniowie ZSGH im. W. Reymonta oraz chór LO im. P. Stalmacha. Po występie młodzieży, przy werblach orkiestry, nastąpiło
tradycyjne złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje: Urzędu Miejskiego w Wiśle na czele z burmistrzem Tomaszem Bujokiem, Rady
Miasta Wisła na czele z przewodniczącym Januszem Podżorskim,
Rezydencji Prezydenta RP – Zamek w Wiśle, Zarządów Osiedli w
Wiśle, Związku Polskich Spadochroniarzy i kombatantów wojennych, Nadleśnictwa Wisła, Policji i Straży Miejskiej, Ochotniczych
Straży Pożarnych, Wiślańskiego Centrum Kultury i Stowarzyszenia
„Aktywni w dziedzinie”, Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”, Towarzystwa Miłośników Wisły, Zespołu Regionalnego „Wi-
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Po koncercie nastąpiła uroczysta ceremonia wręczenia laurów.
Przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski i burmistrz
Wisły Tomasz Bujok wręczyli laur Andrzejowi Wąsowiczowi.
Srebrną Cieszyniankę otrzymali także: Elżbieta Hubczyk – Brenna,
Edward Dudkowiak – Chybie, Anna Gociek – Cieszyn, Jan Brzezina
– Dębowiec, ks. prałat Adam Dróżdż – Goleszów, Józef Witoszek
– Hażlach, Monika Wałach–Kaczmarzyk – Istebna, Danuta Pawlus –
Jaworze, Ryszard Klaczak – Skoczów, Wanda Niemiec – Strumień,
Franciszek Koczur – Ustroń, Maria Stawarczyk – Zebrzydowice i ks.
Alojzy Wencepel – Powiat Cieszyński. Natomiast Honorową Złotą
Cieszyniankę otrzymał Jerzy Wałga, rusznikarz z Cieszyna.
Andrzej Wąsowicz
Urodził się 22 listopada 1952 roku w Głubczycach. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej w Warszawie rozpoczął
pracę w Wiśle. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora obiektów
sportowych Polskiego Związku Narciarskiego. Jest między innymi
dyrektorem skoczni narciarskiej im. Adama Małysza w Wiśle. Ponadto pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Narciarskiego, a
od trzech kadencji jako prezes kieruje pracami Śląsko–Beskidzkiego
Związku Narciarskiego. W czasie pełnienia wymienionych funkcji,
przy wsparciu Zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, doszło do
największych inwestycji sportowych w historii Wisły, czyli budowy skoczni narciarskiej K–120 w Wiśle Malince oraz modernizacji
tras biegowych wraz z budową strzelnicy biatlonowej na Kubalonce.
Obecnie na skoczni, która w uznaniu zasług Adama Małysza dla Miasta Wisła nosi Jego imię, oraz na trasach biegowych rozgrywane są
imprezy sportowe światowej rangi.
Andrzej Wąsowicz od samego początku jest przewodniczącym
Komitetu Organizacyjnego zawodów FIS Grand Prix i zimowego
Pucharu Świata w skokach narciarskich, rozgrywanych na skoczni w
Wiśle Malince. Pierwsze konkursy letniego cyklu odbyły się na wiślań-
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skim obiekcie w 2010 roku, a zimowego w 2013 roku, uzyskując w
oczach delegatów FIS wysokie oceny. W uznaniu za dobrą organizację
dotychczasowych imprez sportowych, Wisła po raz pierwszy w historii przez dwa dni będzie gościć skoczków i kibiców podczas Pucharu
Świata w roku 2016 (4–5 marca). Prócz organizacji wielu wydarzeń
sportowych na skoczni im. Adama Małysza, Laureat zadbał również
o to, by obiekt mógł stać się znaczącą atrakcją turystyczną naszego
regionu. Otwarcie obiektu dla zwiedzających oraz pomoc przy organizacji innych imprez (m.in. Piknik Leśny, Piknik Spadochroniarski),
sprawiają, że skocznia „żyje” nie tylko podczas rozgrywania zawodów,
ale stanowi także magnez dla turystów odwiedzających Beskidy.
Andrzej Wąsowicz pełnił wiele funkcji społecznych. W latach
1988–2003 był prezesem Klubu Sportowego Wisła w Wiśle, a później
KS Wisła Ustronianka. W tym okresie przeprowadzono modernizację
skoczni narciarskiej w Wiśle Łabajowie. Przez trzy kadencje pełnił również funkcję Radnego Miejskiej Rady Narodowej w Wiśle. W latach
1990–94 był członkiem Zarządu Miasta Wisła. W tym czasie ów Zarząd
podejmował wiele kluczowych decyzji dla dalszego rozwoju Perły Beskidów, między innymi: rozpoczęto rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, budowę kolektorów, komunalizację nieruchomości ważnych dla miasta, czy budowę stacji przekaźnikowej na Kozińcach.
Za swoją działalność Andrzej Wąsowicz został odznaczony: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Złotą odznaką Zasłużony dla Sportu Polskiego, Srebrną i Złotą odznaką honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Laureat posiada również
wszystkie odznaki i odznaczenia nadawane przez Polski Związek
Narciarski. Warto dodać, że w czasie ostatnich Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Soczi Andrzej Wąsowicz pełnił funkcję zastępcy szefa Misji Olimpijskiej polskiej ekipy.
Okres działalności Andrzeja Wąsowicza jest związany z największymi osiągnięciami sportowymi w historii polskiego narciarstwa.
Skoki i biegi narciarskie mają ogromny wpływ na promocję Wisły,
zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Niewątpliwie Wisła bardzo zyskała na promocji poprzez sport, dzięki której jest rozpoznawalna jako miasto–kurort, do czego również przyczynił się Laureat
poprzez swoją działalność.			
Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie odbyła
się Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej. Podczas
sesji rozdano Laury Ziemi Cieszyńskiej – Srebrne i Honorową Złotą
Cieszyniankę. W tym roku wiślańskim laureatem Srebrnej Cieszynianki został Andrzej Wąsowicz.
Uroczystą Sesję otworzył starosta cieszyński Janusz Król. Następnie program artystyczny zaprezentowały Zespół Pieśni i Tańca
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej oraz Chór Mieszany
„Echo” z Zebrzydowic. W trakcie koncertu wicewojewoda śląski Mirosław Szemla wręczył Złoty Krzyż Zasługi wójtowi gminy Jasienica
Januszowi Pierzynie, oraz podziękował za współpracę staroście cieszyńskiemu Januszowi Królowi.

fot. Łukasz Bielski

CIESZYNIANKA
DLA ANDRZEJA WĄSOWICZA

NA EUROPEJSKĄ NUTĘ
fot. Barbara Niemczyk

W dniach 16 – 17 listopada 2015 roku w sali widowiskowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle odbył się V Festiwal
Piosenki Europejskiej. Patronat nad konkursem objął burmistrz
Tomasz Bujok.
W jury zasiedli: Iga Baranowska–Jagiełło, Iwona Drozdowska oraz Dorota Jamrozińska. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział łącznie 42 solistów oraz trzy grupy – dwa

fot. Iwona Klimaszewska

dzior, Sonia Skorupa i Milena Szypuła, a w kategorii wiekowej
13–15 lat doceniono talent Matyldy Forszpaniak, Kamili Kiecoń oraz Weroniki Świder. Poziom występów artystycznych
był bardzo wysoki i zdradzał dużą wrażliwość wykonawców
na piękno muzyki.

fot. Barbara Niemczyk

zespoły wokalne oraz jeden chór. Konkurs ten ma na celu m.in.
popularyzację piosenki w językach krajów Unii Europejskiej, a
także stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania własnego
talentu przez dzieci i młodzież w różnym wieku.

fot. Iwona Klimaszewska

W drugim dniu festiwalu w kategorii wiekowej szkół średnich zwyciężyli Edyta Mojeścik, Adrianna Wójcikowska,
Zenon Zembol i Marzena Ryt. Specjalne wyróżnienie za osobowość sceniczną otrzymał Patryk Demkowski. Wyróżnienie
zdobył także zespół wokalny ze Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda w Wiśle. Z kolei w kategorii uczelni
wyższych zwyciężyli Kornelia Musioł, Paulina Stojek, Olga
Popławska i Daria Porębska.

fot. Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

W pierwszym dniu wokalnych zmagań w kategorii wiekowej 7–9 lat wyróżniona została Julia Bączek. Wśród grup wokalnych i chórów wyróżnienie zdobyły Chór Szkolny „Wiolinki” oraz Zespół wokalno–instrumentalny „Trema”. Natomiast
w grupie wiekowej 10–12 lat serca jury zdobyły Natalia Kę-

W tej edycji konkursu udział wzięli utalentowani młodzi
ludzie m.in. z Wisły, Cieszyna, Katowic, Dąbrowy Górniczej,
Ustronia, Rybnika i Czeskiego Cieszyna. Organizatorzy składają podziękowania Cukierni Wiślanka – za słodki poczęstunek, oraz Pani Renacie Czyż, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. J. Śniegonia – za udostępnienie sali.
Iwona Klimaszewska
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XXIII Konkurs Recytatorski im. Ludomiry Krop
Cienciała, nagroda specjalna i wyróżnienie Klaudia
Żyła;
– kategoria szkoły podstawowe klasy IV–VI:
1. Aleksandra Gąsior, 2. Julia Haratyk, 3. Miron Zakała;
– kategoria gimnazjum: 1. Julia Krzyżok, 2. Agata
Chmura, 3. Magdalena Sładczyk i Weronika Zduniak;
– kategoria szkoły średnie: 1. Izabela Podżorska,
2. Magdalena Knopek, 3. Anna Fiedor.
Wiślańskie Centrum Kultury serdecznie dziękuje
kierownik Muzeum Beskidzkiego Małgorzacie Kiereś za możliwość przeprowadzenia konkursu w Starej
Szkole, oraz Cukierni „Wiślanka” za słodki poczęstunek. Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

23 listopada w Starej Szkole przy Muzeum Beskidzkim odbył się XXIII Konkurs Recytatorski im.
Ludomiry Krop. W tym roku jury w składzie: Joanna
Leszczyńska – przewodnicząca, Urszula Jamrozińska
i Michał Kawulok miało dużo pracy i niełatwy wybór,
gdyż dzieci i młodzież prezentowały bardzo wysoki
poziom. Słychać było włożoną pracę zarówno samych
uczestników, jak i ich opiekunów i rodziców.
W dniu konkursu Muzeum odwiedziło około 90
osób, samych uczestników było 56. Poniżej podajemy
wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– kategoria przedszkola: 1. Katarzyna Wysocka, 2.
Sumayya Anwar, 3. Miłosz Brzeżek;
– kategoria szkoły podstawowe klasy I–III: 1. Dominika Wrotniak, 2. Wiktoria Malczyk, 3. Tymoteusz
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V Wojewódzka Spartakiada KGW
zdobyła reprezentacja gospodarzy z KGW Wisła Głębce. Każda ze
startujących zawodniczek otrzymała pamiątkowy medal, drużyna
dyplom, zaś zwycięzcy z rąk burmistrza Wisły odebrali ręcznie zdobione szklane puchary, natomiast od szefowej Wiślańskiego Centrum
Kultury – „złote, srebrne i brązowe majtki”. Nagroda specjalna, czyli okazjonalny tort za konkurencję dodatkową, zdobyły ex–aequo
KGW Zbytków i KGW Zaborze, dlatego tort trzeba było podzielić
na połowę... Imprezę profesjonalnie prowadziła i przewodniczyła
sędziowskiemu Jury wysportowana i uśmiechnięta Maria Bujok, zagrzewając panie z KGW do sportowej rywalizacji oraz wspaniałej
zabawy, zaś pracownicy Wiślańskiego Centrum Kultury zapewnili
pełną obsługę i pomoc techniczną. Spartakiadzie towarzyszył „olimpijski” znicz, olimpijski przemarsz wszystkich drużyn prowadzony
przez maskotkę Wisły „Wiślaczka” oraz wspólny śpiew „We are the
champions”. Panie z KGW Wisła Głębce, Dzięgielów, Zwardoń, Sól,
Juszczyn i Bujaków przygotowały stoiska z pięknym rękodziełem, a
także zadbały o podniebienia uczestników i gości, serwując pyszne
ciasta i kanapki. Dopełnieniem całości były stoiska promocyjne firmy kosmetycznej oraz ogólnopolskiego portalu mojeKGW.pl, który
obok OX.pl, wisla.pl, Głosu Ziemi Cieszyńskiej i Radia Katowice,
pełnił patronat medialny.

fot. Barbara Niemczyk

zaprezentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych,
a także innego dorobku kulturowego KGW. Organizatorzy chcieli
pokazać, że bez względu na wiek, bez drogiego i specjalistycznego
sprzętu, można fantastycznie nie tylko promować aktywny i zdrowy
styl życia, ale również zapewnić uczestnikom oraz licznym gościom i
kibicom wspaniałą zabawę i integrację środowiska lokalnego.
Panie z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem brały udział w
konkurencjach, które miały m.in. przypomnieć, „Jak sie downi na
dziedzinie bawióno”. Były więc: humorystyczna prezentacja drużyny, bieg z jajkiem na łyżce, bieg na nartach trzyosobowych, strzały
na bramkę z zawiązanymi oczami, skoki na piłce, sztafeta w „tunelu”,
rzut kapeluszem na odległość, jazda na rowerkach tzw. „góralkach”

fot. Barbara Niemczyk

fot. Barbara Niemczyk

Tak wielkiej dawki śmiechu, zapału, zagorzałej rywalizacji i dobrego humoru dawno już nie było w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków przy Zespole Szkół nr 1 w Wiśle. 7 listopada
odbyła się tam V Wojewódzka Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich
pt. „Jak sie downi na dziedzinie bawióno”. W rywalizacji wzięło
udział aż 20 drużyn KGW z województwa śląskiego i części Małopolski, z 5 powiatów i 14 gmin.
Impreza, którą oficjalnie otworzyli burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski, prezes
Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku–Białej Danuta Kożusznik oraz dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury Maria Bujok, miała na celu prezentację, zachowanie oraz ochronę tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez

Wszystkim Paniom uczestniczącym w rywalizacji serdecznie
dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy też kibicom i gościom, którzy licznie przybyli do hali, by okrzykami, śpiewem, transparentami,
trąbkami i gwizdkami zachęcać drużyny do walki i zabawy.
Organizatorami Spartakiady byli: Wiślańskie Centrum Kultury, Rejonowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich, Rejonowy Związek
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku– Białej, Urząd
Marszałkowski Województwa Śląskiego – Wydział Terenów Wiejskich, Sekretariat Regionalny KSOW i Zespól Szkół nr 1 w Wiśle.
V Spartakiada KGW w Wiśle odbyła się dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Działanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Danuta Kożusznik

fot. Zenon Zembol

oraz „zabawa z owcami”. Dodatkową konkurencją o nagrodę specjalną (wspaniały tort), był wyścig w parach połączony z gaszeniem
świeczek na tortach–atrapach. Drużyny startowały w 6–osobowych
składach (plus dwie rezerwowe), złożonych z pań, które są członkami
KGW. Panie wykazały się niezwykłą pomysłowością w przygotowaniu strojów – były więc zielone żabki, krasnoludki, tancerki i inne
zabawne charakteryzacje. Do walki o Puchar Burmistrza Wisły, który
pełnił patronat honorowy, zagrzewała panie wspaniała publiczność.
Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje okazało się,
że 1. miejsce i tytuł mistrza V Wojewódzkiej Spartakiady KGW
wywalczył zespół KGW Zaborze (gmina Chybie). Na 2. pozycji podium uplasowało się KGW Leśna (gmina Lipowa), zaś 3. miejsce
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Wydarzenia w przedszkolu
na Wodnej

fot. Przedszkole nr 3

Każdy dzień w naszym przedszkolu jest ciekawym wydarzeniem
i inspiracją do wspaniałej zabawy. Ze względu na nasze usytuowanie
zwiedzamy nasze miasto, spacerujemy w parku, po lesie, stajemy się
świadkami wielu ciekawych wydarzeń.
W związku z realizacją w naszym przedszkolu projektu pod patronatem PSSE Cieszyn „Żywienie na wagę zdrowia” nauczyciele i pracownicy uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym.
Dzieci 5–6–letnie na tę okazję przygotowały krótkie przedstawienie na
temat zdrowia, zaśpiewały piosenkę o warzywach, a swoje popisy zakończyły tańcem o miłym spotkaniu jabłuszka i gruszki. Występy spodobały
się gościom oraz uczestnikom tak ważnego szkolenia.
W naszym przedszkolu odbyło się również spotkanie dla rodziców
i dzieci. W programie były wspólne zabawy integracyjne, piosenki,
konkursy, rozwiązywano zagadki i kalambury. Dzieci wraz z rodzicami
wspólnie bawiły się, liczyły, segregowały, utrwalały kolory, opowiadały
o znanych postaciach bajkowych. Na zakończenie rodzice przygotowali smaczne i zdrowe przekąski: ciasteczka owsiane, sałatki owocowe,
szaszłyki serowe, kulki z kaszy gryczanej. Spotkanie upłynęło w miłej i
sympatycznej atmosferze.		
Irena Wantulok

fot. Przedszkole nr 2

ATRAKCJE W PRZEDSZKOLU NR 3

Wycieczka do centrum

fot. Przedszkole nr 3

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

3 listopada dzieci z przedszkola oraz z oddziału przedszkolnego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębce pojechały na wycieczkę pociągiem do Wisły. Celem wycieczki było podziwianie kolorów jesieni oraz zwiedzenie odnowionej biblioteki publicznej dla dzieci
i dorosłych.
Dzieci poznały podstawowe pojęcia związane z biblioteką oraz
utrwalały zasady kulturalnego zachowania się w miejscu publicznym.
Przedszkolaki poznały przygodę Walentynki zaprezentowaną przez teatrzyk Kamishibai. Odwiedziły także dział opracowań, gdzie dowiedziały się jak oprawiane są książeczki. Na zakończenie dzieci miały okazję
obejrzeć pracownię internetową oraz kącik malucha.
Po ciekawej i edukacyjnej wizycie w bibliotece maluchy wyruszyły
na spotkanie z jesienią do parku. Oglądanie liści i szukanie domów zwierząt było dla nich wspaniałą lekcją przyrody. Uwieńczeniem wycieczki
była zabawa na placu zabaw, a ostatnią atrakcją był powrót do szkoły i
przedszkola autobusem.			
Judyta Bujok

Październik w Przedszkolu nr 3 w Nowej Osadzie był bardzo obfity
w różnorakie atrakcje. Początkiem miesiąca dzieci wybrały się na wycieczkę do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Były zachwycone
bliskim kontaktem ze zwierzętami, a wizyta w tym parku była dla nich
cenną lekcją przyrody. Ponadto gośćmi przedszkola byli: myśliwy, ratownik z Grupy Beskidzkiej GOPR wraz ze swoim psem oraz instruktorka zajęć z dogoterapii. Przeprowadzony został również konkurs plastyczny pt. „Bawimy się darami Pani Jesieni” oraz utworzona została galeria
fotograficzna pt. „Cuda Matki Natury”.
W listopadzie przedszkolaki ze starszej grupy miały przyjemność
gościć w wiślańskiej bibliotece. Dowiedziały się jak można stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachować. Przedszkole nr
3 w ubiegłym miesiącu zaprosiło także w swe progi nietypowych gości,
którymi byli reprezentanci wspaniałych okazów gadów. Sympatyczna
pani z wielką pasją opowiadała dzieciom o swoich ulubieńcach. Węże
wzbudzały wielkie zainteresowanie, u niektórych dzieci zachwyt, a ci,
którzy przyglądali się z rezerwą, powoli oswajali się z ich widokiem.
Natomiast końcem miesiąca dzieci brały udział w Konkursie Recytatorskim im. Ludomiry Krop, w którym 2. miejsce zajęła Sumayya Anwar,
natomiast Nikola Twardowska i Tomek Glajcar otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Udział w konkursie umożliwił dzieciom zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych.		
Natalia Szymkiewicz
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fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

„Październik – miesiąc bibliotek szkolnych” w głębczańskiej czwórce
tradycyjnie był bogaty w wydarzenia biblioteczne. Dodatkowo do działania mobilizował nas program „Książki naszych marzeń”, którego głównym celem jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Rozpoczęliśmy swoje projekty, które będą trwały do końca roku szkolnego. Projekt „Pięknie czytam” nastawiony jest na poprawienie techniki
czytania. Biorą w nim udział wszystkie klasy (klasy pierwsze od drugiego półrocza). „Czytanie na dywanie” to drugi projekt mający zaciekawić
książką. Nauczyciele czytają książki uczniom przebywającym w świetlicy
szkolnej. Dzieciaki słuchają wygodnie ułożone na dywanie – pełny relaks.
Przeprowadziliśmy konkursy, które zaowocowały świetnymi pracami: dla uczniów klas 1–3 „Mój ulubiony bohater książkowy”– konkurs
plastyczny; dla uczniów klas 4–6 „To mogło wydarzyć się w naszej szkole” – konkurs literacki. Oczywiście ogłosiliśmy także konkurs „Najlepszy
czytelnik w klasie” oraz „Najlepszy czytelnik w szkole”.
W Dniu Edukacji Narodowej uczniowie mogli sprawdzić, jaki poziom
głośnego czytania reprezentuje „ciało pedagogiczne”, bowiem każda lekcja
rozpoczynała się czytaniem przez nauczycieli fragmentu książki.
Kolejne wydarzenia czytelnicze odbywały się w każdy wtorek października. Tym razem mogliśmy podziwiać interpretację tekstów czytanych przez uczniów. Teksty pochodziły z pouczającej, ale i bardzo zabawnej książki „Bon czy ton, czyli savoir– vivre dla dzieci”.
Czytanie w naszej rzeczywistości nie jest popularne. Mamy nadzieję,
że to się zmieni, wszak „Kto czyta książki ten żyje podwójnie!”.
Grażyna Poloczek – Nauczyciel bibliotekarz

fot. SOM im. J. Drozda

W Głębcach czytają

DZIEŃ Z MUZYKĄ DAWNĄ
W ramach jubileuszu 50–lecia Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda, 20 listopada odbył się Koncert Muzyki Dawnej.
Oprócz uczniów SOM wystąpili licealiści z Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki z Bielska–Białej: Marta Gawlas – traverso i Sławomir Drózd – flet poprzeczny. Wystąpili
także mistrzowie instrumentów dawnych: Magdalena Kania – flet renesansowy i traverso oraz Mariusz Bury – lutnia i teorba.
Najmłodsi uczestnicy koncertu (Katarzyna Bandurska, Agata
Martynek, Tomasz Pilch), wraz z prowadzącą klasę rytmiki Justyną
Górą, tańczyli w strojach z epoki renesansu i baroku. Natalia Kobyłecka, Natalia Kędzior, Magdalena Pilch i Tina Gaglione grały na
fletach prostych renesansowych i barokowych, Anna Jońca na flecie
poprzecznym, a Paulina Wisełka na skrzypcach. Z kolei Magdalena
Kania i Mariusz Bury wykonali następujący program: J. Dowland –
Pieśni, J. M. Hotteterre – Cztery preludia, J. M. Hotteterre – III Suita,
a po występie prowadzili warsztaty edukacyjne. Mistrzom zadawano
wiele pytań dotyczących instrumentów i muzyki dawnej. Wszystkich
wykonawców nagrodzono gromkimi brawami.		
(eb)

fot. Gimnazjum nr 1

5 listopada członkowie samorządów klasowych wszystkich klas
Gimnazjum nr 1 udali się z wizytą do burmistrza Wisły Tomasza Bujoka. Burmistrz opowiadał o pracy swojej i Rady Miasta, odpowiadał na
pytania uczniów dotyczące inwestycji w Wiśle oraz możliwości organizowania imprez dla młodzieży. Zachęcał młodych wiślan do inicjatyw
samorządowych nie tylko w szkole, ale również w mieście. Po spotkaniu
w sali sesyjnej uczniowie zostali zaproszeni do nowo otwartej biblioteki
miejskiej i mogli podziwiać salę komputerową, przygotowaną w dziale
młodzieżowym biblioteki. Po spotkaniu roboczym, na którym samorząd
ustalił harmonogram imprez szkolnych na najbliższe miesiące, uczniowie udali się na zasłużony posiłek do pizzerii.
Edyta Soluch–Cieślar

fot. SOM im. J. Drozda

GIMNAZJALIŚCI U BURMISTRZA

Dzień z perkusją
27 listopada w Społecznym Ognisku Muzycznym im. Jerzego
Drozda odbył się koncert poświęcony instrumentom perkusyjnym.
Podobnie jak inne sekcje instrumentalne, w ramach obchodów 50–
lecia powstania Ogniska, uczniowie z klasy perkusji, prowadzonej
przez Piotra Kohuta, mieli okazję uczestniczyć w warsztatach perkusyjnych, zorganizowanych przez Dyrekcję SOM.
Uczniowie ćwiczyli na zestawie polskiej firmy Black Hawk, którą od roku posiada SOM. Dodatkowo przyjechał producent zestawu
Tomasz Swoboda, który zaprezentował możliwości instrumentu oraz
przywiózł do Wisły inne modele Black Hawk, na których uczniowie
mogli potrenować. Z kolei wirtuoz perkusji Paweł Ostrowski – edukator muzyczny, zaangażowany w internetowe projekty edukacyjne
i wykładowca związany z Magazynem Perkusista, który zawitał do
Wisły, przeprowadził trzygodzinne warsztaty. Na zakończenie dnia
odbył się koncert w wykonaniu Pawła Ostrowskiego oraz uczniów
SOM. W warsztatach i koncercie udział wzięli: Piotr Heczko, Igor
Franek, Bartłomiej Raszyk, Natalia Kobyłecka, Wiktoria Legierska,
Paweł Kędzior, Miron Zakała i Marek Krężelok.		
(eb)
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
wienie sytuacji panującej w poszczególnych krajach uzmysłowiło
dzieciom, że są miejsca na świecie, gdzie prawa nie są respektowane.
Klasa piąta na lekcji wychowawczej zrealizowała temat „Warto znać
swoje prawa”. Podsumowaniem zdobytej wiedzy było wykonanie
ciuchci praw dziecka (pracy plastycznej), którą uczniowie zawiesili
w swojej sali, aby przez cały czas przypominała im ten temat. Z kolei uczniowie klasy szóstej dyskutowali na temat przysługujących im
praw, a następnie wspólnie przygotowali gazetkę klasową.
Podsumowaniem obchodów Dnia Praw Dziecka była prelekcja
przygotowana przez ojca Tomasza Urbańskiego, który opowiedział
wszystkim uczniom o misji w Afryce i zwrócił uwagę na to, że nie
wszędzie dzieci mogą cieszyć się z pełni przysługujących im praw.
Dzieci słuchały z wielkim zainteresowaniem i miały wiele pytań dotyczących życia w Afryce. Z pewnością zapamiętają na długo zdjęcia
i rekwizyty, które podczas prelekcji zostały zaprezentowane.
Alicja Pieszka

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

20 listopada to dzień, w którym przypominamy dzieciom o tym,
że mają swoje prawa, ponieważ właśnie wtedy obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Obchody tego dnia w Szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęły się od odczytania uczniom listu Rzecznika Praw
Dziecka Marka Michalaka.
Dzieci dowiedziały się z niego, że w tym dniu nie chodzi o zabawę i prezenty, ale o chwilę refleksji. Przypomniały sobie, że prawo
gwarantuje wszystkim dzieciom kontakt z mamą i tatą, bezpieczeństwo, nietykalność cielesną, opiekę lekarza czy bezpłatną edukację,
ale również, że takie same prawa mają koleżanki, koledzy i także dorośli – mama, tata czy nauczyciel, oraz że szacunek do ich praw jest
najwyższą wartością. W myśl słów tego listu wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach ciekawe zajęcia poruszające tą tematykę.
Nawet najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego włączyły się w
obchody tego święta. Najpierw na podstawie opowiadania H. Hajzak „Prawa dziecka” i wiersza edukacyjnego „Bronię swoich praw”
przedszkolaki poznały swoje prawa, a następnie, wykorzystując chustę animacyjną i wizytówki, utrwaliły sobie wszystkie wiadomości
na ten temat. Pierwszoklasiści podczas burzy mózgów zebrali informacje na temat tego, co to są prawa i obowiązki. Później rozmawiali o tym, jakie obowiązki i prawa mają dzieci. Następnie wspólnie
stworzyli plakat, na którym każdy uczeń rysował to, z czym wiążą się
poszczególne prawa. W klasie drugiej przeprowadzona została pogadanka na temat obowiązków i praw dzieci, podczas której wyjaśniono
wiele niezrozumiałych pojęć i określeń. Później odbyło się losowanie
haseł związanych z powyższym tematem, a następnie każdy uczeń
wykonał swoje zadanie, ilustrując wylosowane hasło. Zajęcia zakończyła wystawa prac plastycznych w klasowej galeryjce. Również
podczas zajęć w klasie trzeciej powstały prace plastyczne ilustrujące
wszystkie 10 praw, które także zostały wywieszone w sali. W klasie
czwartej zagadnienia praw dziecka były pretekstem do rozpoczęcia
dyskusji na temat tego, jak są one respektowane w innych krajach.
Uczniowie przygotowali wcześniej informacje na ten temat, a omó-

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych w SP 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z
tej okazji biblioteka działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem zaplanowała dla uczniów sporo atrakcji.
Obchody rozpoczęliśmy od nakręcenia filmu na konkurs „Nakręćmy się na czytanie” organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W filmie wystąpili uczniowie wszystkich klas, po to,
by zdobyć książki naszych marzeń do szkolnej biblioteki. Niestety
film nie został doceniony przez jurorów, ale i tak jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy go nakręcić. Efekt naszej pracy można obejrzeć w serwisie youtube pod adresem https://www.youtube.com/
watch?v=CBvVOFcEEE0.
Kolejnym działaniem szkolnej biblioteki w ramach MMBS była
akcja „Poleć książkę”, skierowana do wszystkich uczniów szkoły.
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W ciągu całego miesiąca uczniowie odwiedzający szkolną bibliotekę
mogli wpisać na przygotowanym wcześniej plakacie tytuły książek,
które chcą polecić innym. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem – pod koniec miesiąca na plakacie zabrakło miejsca.
W obchody włączył się także Samorząd Szkolny, który zorganizował „Dzień ulubionej książki”. Ta inicjatywa cieszyła się dużym
zainteresowaniem i aż miło było popatrzeć na uczniów, którzy podczas przerw w grupkach oglądali i czytali książki, które w tym dniu
przynieśli do szkoły. Akcja została podsumowana wspólnym zdjęciem, a każdy uczestnik otrzymał miłą niespodziankę.
Ukoronowaniem obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych była coroczna uroczystość pasowania pierwszoklasistów na czytelników. W tym dniu uczniowie klasy pierwszej odwiedzili bibliotekę, by zdać egzamin na czytelnika. Każdy pierwszak
zaprezentował swoje umiejętności w zakresie czytania. Następnie bibliotekarki zapoznały uczniów z zasadami korzystania z księgozbioru
oraz poleciły książki odpowiednie dla początkujących czytelników.
Każdy świeżo upieczony czytelnik opuścił bibliotekę z pierwszą
wypożyczoną przez siebie książką, a także z zakładką oraz ulotką
promującą akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Pierwszoklasiści
chętnie wypożyczyli książki i mamy nadzieję, że już od teraz będą
częstymi gośćmi w naszej szkolnej bibliotece.
Na tym zakończyliśmy obchody Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych, ale nie spoczywamy na laurach. Planujemy już
kolejne działania, związane z realizacją programu „Książki naszych
marzeń”, którego nasza biblioteka została beneficjentem. Z pewnością będzie się u nas jeszcze wiele działo.
Alicja Pieszka

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych
poetów. Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca pod tytułem
„Połaźnik Szczepan”.

POŁAŹNIK SZCZEPAN
Ranek drobnym śniegiem sypał,
wschód szarawy się zaznaczał
coraz jaśniej noc odpychał
kontur gór w dali wyznaczał.
Też i wiatr zakłębił śniegiem:
co omiatał świerki w lesie
niósł go w przestrzeń białym biegiem
i na polach go rozczesze.
Tam przykryje ścieżkę śnieżną:
taki zygzak a wąziutki;
nogi czyjeś go wymierzą
zarys w bieli tak malutki…
Idzie mały połaźniczek:
w czapie z futra, w rękawiczkach;
zrumieniony ma policzek
powietrze ostre od mrozu.
Dmuchnie para przy oddechu:
lub podskoczy z tego śniegu
i wypuści z siebie śmiechu,
zrobi w puchu trochę biegu.
I rozdepcze zasyp ścieżki:
która w zaspach już utkwiła
choć człowieczek to nie ciężki
ślad po nim pozostawiła.
Pies zaszczekał przy chałupie:
jakiś Burek, lecz niegroźny;

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00, w środy w godz. 9.00–17.00, w poniedziałek nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura
materialna górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: „Moja
przygoda z fotografią” – wystawa fotografii Janusza Łamacza.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00,
tel.: 33/855 17 99. Wystawa stała prac „Grupy Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w
Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawa: Prace świąteczne Stowarzyszenia
„Grupa Twórców Wiślanie” i pracowników Urzędu Miasta. Dom
Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Roberta Heczki „Zderzenie świateł” i
ekspozycja stała.

on do niego podejść umie–
dla zwierzaków bywał dobry.
I podrzucił jemu skórkę:
ze słoninki uwędzonej
podał mu dziecięcą rączkę
odważnie głowie gładzonej.
Piąstką stuknął w drzwi zamknięte,
które zaraz otworzono,
proszą twarze uśmiechnięte–
dobrym słowem go krzepiono.
Stał przez chwilę zapatrzony
na choinkę u powały,
myślą gdzieś tam oddalony
cały w sobie rozproszony…
„Jo je mały połaźniczek
przyszełech tu po trójniczek–
trójniczek mi dejcie,
ze mnie sie nie śmiyjcie,
dejcie grosik, abo dwa!
To je moja kolęda!”
A gaździna bierze chłopca,
pierwszego dziś winszownika,
bo jest w sobie już radosna,
każe jeść słodkie ciasteczka
i kołacze świąteczne na stole.
Daje w kieszeń za kolędę,
coś lepszego mu na drogę–
„Przyjdź aniołku, ja tu będę
czekać za rok znów na ciebie…”
Idzie mały połaźniczek:
słonko iskrzy, śniegi białe;
czy dostanie znów trójniczek,
albo w kieszeń jabłko całe...?

Paweł Szturc

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu,
tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych
przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne
w godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48
a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517
567 660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00.
Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66,
czynna codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów
japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.
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WIŚLANIE Z SUKCESAMI
W BAD FREIENWALDE

fot. Andrzej Cienciała

W dniach 7–8 listopada w Bad Freienwalde odbyły się Otwarte Mistrzostwa Brandenburgii w skokach narciarskich i kombinacji
norweskiej. Zawodnicy WSS Wisła zanotowali bardzo udany występ. W konkursach skoków narciarskich podopieczni Jana Szturca
i Wojciecha Tajnera piętnastokrotnie stawali na podium, z kolei w
zmaganiach dwuboistów zawodnicy wiślańskiego klubu zajęli osiem
miejsc „na pudle”.
Miejsca naszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach wiekowych:
SKOKI NARCIARSKIE
Skocznia K–60: Seniorzy (21–29 lat): 1. Artur Kukuła; Weterani
(30–39 lat): 3. Wojciech Tajner; Rocznik 1999–2000: 2. Bartosz Czyż,
9. Przemysław Kuszel; Rocznik 2001: 1. Mateusz Małyjurek, 3. Kacper
Juroszek, 7. Szymon Jojko; Rocznik 2002: 3. Arkadiusz Jojko, 10. Marcin Małyjurek; Rocznik 2003: 3. Miłosz Krzempek, 7. Piotr Cieślar.

Skocznia K–42: Open: 3. Paulina Cieślar; Rocznik 2003: 1. Miłosz Krzempek, 2. Piotr Cieślar; Rocznik 2004: 2. Wojciech Troszok.
Skocznia K–21: Open: 6. Wiktoria Kiersznowska; Dziewczęta –
rocznik 2006: 2. Karolina Kiraga; Chłopcy – rocznik 2006: 1. Wiktor
Szozda, 5. Jakub Cieślar, 6. Wojciech Cieślar.
Skocznia K–10: Rocznik 2008: 1. Tymoteusz Cienciała; Rocznik
2009–2010: 2. Michał Cieślar.
KOMBINACJA NORWESKA
Rocznik 2001 1 skok – skocznia K–60 / bieg na 5 km: 1. Marcin
Małyjurek, 4. Szymon Jojko; Rocznik 2002 1 skok – skocznia K–60 /
bieg na 5 km: 5. Marcin Małyjurek; Rocznik 2003 1 skok – skocznia
K–42 / bieg na 4 km: 2. Miłosz Krzempek, 3. Piotr Cieślar; Rocznik
2004 1 skok – skocznia K–42 / bieg na 3 km: 1. Wojciech Troszok;
Open (K–21) 1 skok – skocznia K–21 / bieg na 2 km: 2. Wiktoria
Kiersznowska; Dziewczęta – Rocznik 2006 1 skok – skocznia K–21
/ bieg na 2 km: 2. Karolina Kiraga; Chłopcy – rocznik 2006 1 skok –
skocznia K–21 / bieg na 2 km: 2. Jakub Cieślar, 3. Wiktor Szozda, 6.
Wojciech Cieślar; Rocznik 2008 1 skok – skocznia K–10 / bieg na 1
km: 2. Tymoteusz Cienciała.
(luki)

Ruszył Puchar Świata
W dniach 21–22 listopada w niemieckim Klingenthal zainaugurowano zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dla Piotra Żyły
nie był to jednak udany weekend. W konkursie drużynowym, w którym
Polska zajęła 6. miejsce, a triumfowali Niemcy, wiślanin nie wystąpił.
Natomiast w zmaganiach indywidualnych nasz zawodnik po skoku na
odległość 117,5 m (88,1 pkt.), zajął 39. miejsce. Triumfował Norweg
Daniel Andre Tande (142 i 140,5 m – nota 268,7 pkt.).
Tydzień później skoczkowie mieli rywalizować w fińskiej miejscowości Ruka. 27 listopada nie doszedł do skutku konkurs indywidualny,
który przeniesiono na 28 listopada. Niestety pogoda była niekorzystna
przez cały weekend, więc ostatecznie zawody odwołano. Wyniki grudniowych konkursów Pucharu Świata w kolejnym numerze „Echa”.
(luki)

NA PODIUM W POWIECIE

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

Ubiegły rok szkolny 2014/2015 przyniósł Zespołowi Szkolno–
Przedszkolnemu nr 2 w Wiśle Malince historyczny sukces. Uczniowie
ówczesnej klasy czwartej, piątej i szóstej pod opieką Krzysztofa Hatlasa
w rankingu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Cieszynie
zajęli 3. miejsce.
W tej corocznej sportowej rywalizacji wzięło udział 58 szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego. Do najważniejszych osiągnięć, które
zdecydowały o tak wysokim wyniku szkoły w Malince w tej klasyfikacji,
należały: 2. miejsce chłopców w biegach przełajowych na szczeblu rejo-

nowym, 2. miejsce chłopców w piłce ręcznej w zawodach międzygminnych, 3. miejsce dziewcząt w tenisie stołowym w powiecie, 2. miejsce
chłopców w piłce koszykowej i siatkowej w zawodach międzygminnych,
1. miejsce dziewcząt i 3. chłopców w biegach narciarskich w zawodach
powiatowych oraz 4. miejsce chłopców na szczeblu powiatowym w
czwórboju lekkoatletycznym.
24 września w Starostwie Powiatowym w Cieszynie podczas uroczystego podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
szkół podstawowych powiatu cieszyńskiego, Zespołowi Szkolno–Przedszkolnemu nr 2 z Malinki została wręczona statuetka, dyplom oraz nagroda pieniężna w postaci bonu do sklepu sportowego.
Krzysztof Hatlas
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MEDALE ZAWODNIKÓW
UKS CENTRUM

•
•

fot. UKS Centrum Wisła

Bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Centrum Wisła podczas Turnieju Judo z okazji Narodowego Święta Niepodległości, który rozegrano 14 listopada w Simoradzu. Wielu zawodników
zaliczyło swój pierwszy start. Klub z Wisły reprezentowało 13 zawodników, zajmując w swoich kategoriach wiekowych i wagowych
miejsca na podium.
Na jego najwyższym stopniu stanęli Bartosz Baczyński, Karolina Szalbot (debiut), Witold Prochowski (debiut) i Oskar Florczak. 2.
lokaty zajmowali Marek Bujok, Jan Nosowicz, Zuzanna Zalewska,
Gabriel Waszut (debiut) i Marek Juroszek (debiut). Z kolei brązowe
medale zdobyli Stanisław Prochowski, Jonasz Pilch, Oskar Szturc i
Radosław Skurzok (debiut). Gratulujemy!!!
(luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP

Piąte w województwie
W Rudzie Śląskiej odbył się Finał Wojewódzki w Sztafetowych
Biegach Przełajowych, w którym udział wzięły najlepsze sztafety
biegowe ze śląskich szkół. Gimnazjum z Wisły po udanych występach w zawodach powiatowych i rejonowych również awansowało
do finałów.
5 listopada na starcie obok 15 innych drużyn stanęły nasze reprezentantki w składzie: Weronika Marekwica, Ewelina Heczko, Katarzyna Cieślar, Dorota Bujok, Zuzanna Bujok i Sylwia Cieślar. Po
zaciętej rywalizacji nasze zawodniczki uplasowały się na wysokim 5.
miejscu, potwierdzając świetne przygotowanie i sportową determinację. Wszystkie dziewczyny są uczennicami klas sportowych wiślańskiego Gimnazjum nr 1. Gratulujemy!!!
Aleksandra Nosowicz – opiekun drużyny

•

•

W dniach 7–8 listopada w Krotoszynie odbył się XVI Puchar
Polski w Armwrestlingu. W zawodach nieźle zaprezentował
się Paweł Gomola z Wisły, który zajął 3. miejsce w bojach
na lewą rękę w kategorii wagowej do 95 kilogramów.
14 listopada w Wiśle odbyła się II edycja imprezy biegowej
Górska Przygoda 2015, zorganizowana przez Stowarzyszenie „Sport Pełen Pasji” oraz Hotel Podium w Wiśle. W biegu
górskim na dystansie 17 km najlepszy okazał się zawodnik
grupy kolarskiej JBG–2 Professional MTB Team Patryk
Piasecki z Wisły. 2. miejsce zajął Piotr Koń (RMD Montrail Team) z miejscowości Dęby, a 3. Grzegorz Szulik (KB
MOSiR Jastrzębie) z Jastrzębia Zdroju. Na szóstej pozycji
do mety dobiegła najszybsza z grona kobiet Anna Celińska z Bielska–Białej. 17. miejsce w „generalce” zajął Rafał
Michalik z Wisły (6. lokata w grupie M1). W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi okazali się: Michalina
Mendecka z Łazisk Górnych, Anna Celińska z Bielska–Białej, Maria Migacz z Ustronia, Patryk Piasecki z Wisły, Piotr
Koń z Dęby, Paweł Dybek z Mielca oraz Robert Proksa z
Mysłowic. W pierwszej „10” w swojej kategorii wiekowej
uplasował się Janusz Malczyk z Wisły, który był 8. w grupie
M3. Z kolei w marszu nordic walking (12,5 km) triumfował
Krzysztof Bryndza z Makowa Podhalańskiego, 2. był Artur
Biłek z Lublińca, a 3. Karol Schröder z Katowic. Wśród kobiet dystans najszybciej pokonała Klaudia Białas z Orzesza.
Najlepsi z wiślan byli Henryk Procner, który uplasował się
na 17. pozycji (9. lokata w grupie NM2), oraz Małgorzata
Podżorska, która była 24. (6. lokata w grupie NK2). W ramach imprezy przeprowadzono również rywalizację biegową dla dzieci. Tu najlepszy okazał się Grzegorz Kobiela z
Wisły.
15 listopada w Starym Mieście niedaleko Konina odbyły
się zawody w siłowaniu na rękę Debiuty 2015. W imprezie
z bardzo dobrej strony zaprezentował się Adrian Melcer z
Wisły, który triumfował w bojach na lewą rękę w kategorii
wagowej do 86 kilogramów.
17 listopada w Chybiu odbył się finał powiatowy Drużynowych Zawodów w Tenisie Stołowym Szkół Gimnazjalnych.
Reprezentacja chłopców i dziewcząt z Gimnazjum nr 1 zajęła 2. miejsca, awansując do dalszych części rozgrywek.
(luki)

fot. Gimnazjum nr 1

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

WIEŚCI ZNAD SZACHOWNICY

Malinczanie na podium
17 listopada w Chybiu odbyły się zawody powiatowe w tenisie stołowym szkół podstawowych. Drużyna z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
nr 2 z Wisły Malinki w składzie: Jakub Wapienik, Przemysław Polok i
Maciek Szlachta, zajęła 3. miejsce. Gratulujemy!
(luki)

W listopadzie zakończyła się kolejna edycja Grand Prix Pawłowic. Szósty, ostatni turniej szachowy cyklu wśród juniorów starszych
wygrał Marcin Hombek, zdobywając 100 pkt., co w całym GP dało
mu 2. miejsce i 490 pkt. Marcinowi brakło zaledwie 5 oczek do wygrania końcowej klasyfikacji. Z kolei Janusz Bujok zajął 4. miejsce,
gromadząc 65 pkt., co w całym cyklu pozwoliło mu na zajęcie 5.
lokaty z dorobkiem 295 pkt.
W Zespole Szkół nr 1 w Wiśle Centrum odbyły się gminne eliminacje szkół podstawowych w szachach. Udział wzięły szkoły z Głębiec, Jawornika, Centrum i Malinki. Zawody sędziowali Jan Mojeścik
(główny sędzia) i Mariusz Hombek (sędzia techniczny). Najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 1 z Wisły Centrum w składzie Oliwier
Dychus i Joachim Dziadek (10 pkt.). Ta drużyna będzie reprezentować nasze miasto w dalszych szczeblach rozgrywek. Indywidualnie
najlepszym zawodnikiem okazał się Paweł Czyż z Jawornika, zdobywając 7 pkt. Z kolei Gimnazjum nr 1 z Wisły pojedzie na dalsze
eliminacje w składzie Marcin Hombek i Adam Czyż.
(luki)

RYWALIZOWALI PRZY STOŁACH
fot. Mariusz Hombek

13 listopada w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbyły się Gminne Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym. W rywalizacji wzięły udział reprezentacje wiślańskich szkół liczące 3 chłopców i 3 dziewcząt.
Na ogólny wynik drużyny liczył się indywidualny rezultat osiągnięty przez każdego z uczestników. Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Paweł Czyż ze Szkoły Podstawowej nr 5, a zawodniczką turnieju
Magdalena Pezda, również z SP 5. W klasyfikacji drużynowej wśród
chłopców wygrała reprezentacja Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2
w Malince, wyprzedzając na podium drużynę ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Jaworniku i Zespołu Szkół nr 1 w Centrum. Wśród dziewcząt
najlepszy był zespół ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku, drugie
miejsce zajął Zespół Szkół nr 1 w Centrum, a trzecie Zespół Szkolno–
Przedszkolny nr 1 w Głębcach.			
(luki)

GŁĘBCZAŃSKIE TURNIEJE SPORTOWE

zawodów były Katarzyna Radwan i Weronik Karch.

fot. Mariusz Hombek

Rozstrzygnęły się Szkolne Turnieje Sportowe w SP4. W Turnieju
Tenisa Stołowego 1. miejsce zajęli Anna Bujak i Bartłomiej Raszyk,
2. miejsce Natalia Kobyłecka i Dawid Raszka, a 3. miejsce Anna Wisełka i Piotr Kowalski. Z kolei w Turnieju Szachowym 1. miejsce zajęli Anna Wisełka i Wojciech Maziec, 2. miejsce Julia Pilch i Dawid
Raszka, a 3. miejsce Wiktoria Kędzior i Filip Mróz. Organizatorkami
Weronika Karch

Opracował: Mariusz Hombek

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)

KĄCIK SZACHOWY

To gra środkowa, należy kontynuować grę wyszukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata.
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LIGA NA PÓŁMETKU
W listopadzie zakończyła się jesienna część zmagań
piłkarskich w okręgówce. Zespół WSS Wisła rozegrał w
tym miesiącu dwa spotkania.
7 listopada, w ostatnim meczu w tym roku przed własną publicznością, piłkarze Tomasza Wuwra rozgromili
Świt Cięcina 6:0. Na listę strzelców wpisywali się Szymon
Płoszaj, Paweł Leśniewicz, Mariusz Pilch,
Michał Pietraczyk, Sebastian Juroszek,
Mirosław Łacek. Z kolei 11 listopada wiTa piłkarska tradycja sięga 1958 roku. Od tamtego czasu, 1 listopada na boisku w Wiśle
ślański zespół zagrał na wyjeździe z Pasjospotykają
się Kawalerowie i Żonaci.
natem Dankowice notując wynik 1:5. HoW tym roku mecz na Jonidle miał bardzo zacięty przebieg. Mimo towarzyskiego charakteru
norową bramkę zdobył Paweł Leśniewicz.
spotkania, obie drużyny walczyły o każdy centymetr boiska. Oczywiście z uśmiechem na usNatomiast pierwszy mecz rundy rewan- tach. Co bardziej sporne kwestie rozstrzygał burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który wcielił się
żowej (wyjazdowe spotkanie z Beskidem w rolę arbitra. Ostatecznie po bardzo emocjonującym widowisku Żonaci wygrali 3:2.
(luki)
Skoczów) zaplanowany na 15 listopada
został przełożony na wiosnę z powodu instalacji systemu nawodnienia na stadionie
im. Rudolfa Kukucza.
Po 15. kolejkach zespół WSS Wisła
zajmował w tabeli 3. miejsce z dorobkiem
31 pkt. i bilansem bramek 52:20.
(luki)

fot. Katarzyna Czyż–Kaźmierczak

Listopad był niezwykle pracowitym miesiącem dla koszykarek
ISSiR Wisła. W tym okresie nasz zespół rozegrał w II lidze aż 5 spotkań.
8 listopada w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
nasza drużyna podjęła liderującą w tabeli Olimpię Wodzisław Śląski.
Podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka uległy rywalkom, ale pokazały całkiem dobrą koszykówkę. Nasze dziewczyny
nieco spóźniły finisz, gdyż po przegraniu trzech pierwszych kwart, w
ostatniej ambitnie goniły wynik, jednak do osiągnięcia korzystnego
rezultatu zabrakło czasu. Na wyróżnienie zasłużyła Marcelina Strządała, która zdobyła 25 punktów, oraz Beata Szarzec, która świetnie
spisała się w walce pod tablicą, zbierając 12 piłek.
ISSiR Wisła – ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 53:67 (6:18,
9:19, 12:18, 26:12) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (25), Beata Szarzec (8), Katarzyna Raszka (6), Justyna Pilch (4), Daria Caputa
(4), Justyna Brańka (2), Stefania Seniow (2), Karolina Podżorska (2),
Aleksandra Suszka, Ewa Szarzec i Katarzyna Wałęska.
Kolejny weekend był prawdziwym maratonem. W dniach 14 i
15 listopada koszykarki ISSiR Wisła rozegrały dwa mecze ligowe.
Pierwszy, przeciwko rezerwom JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec, odbył się w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków. Podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka chciały przed
własną publicznością osiągnąć korzystny
wynik,
jednak mimo wielu
prób, piłka jakoś
nie chciała naszym
dziewczynom wpadać do kosza. Mecz
zakończył się porażką 31:65, ale kilka akcji naszej drużyny zasługiwało
na oklaski kibiców.

ISSiR Wisła – JAS–FBG Zagłębie II Sosnowiec 31:65 (12:15,
5:19, 6:17, 8:14) Zagrały: Justyna Brańka (9), Beata Szarzec (6), Daria Caputa (6), Katarzyna Raszka (4), Marcelina Strządała (4), Aleksandra Suszka (2), Justyna Pilch, Karolina Podżorska, Katarzyna Wałęska i Paulina Heczko.
Dzień później wiślanki udały się na trudny teren do Częstochowy.
Mecz z tamtejszym AZS–em Politechnika był sportowym thrillerem, a
sytuacja w nim zmieniała się jak w kalejdoskopie. Po ostatniej syrenie
był jednak happy end, gdyż nasze ambitne koszykarki, po emocjonującym i dramatycznym spotkaniu, pokonały rywalki 58:56. Świetne
zawody rozegrały Marcelina Strządała i Karolina Podżorska, które
zdobyły po 17 punktów, ale cały zespół zasłużył na wielkie brawa!
AZS Politechnika Częstochowa – ISiR Wisła 56:58 (17:13,
11:15, 15:8, 13:22) Zagrały: Marcelina Strządała (17), Karolina
Podżorska (17), Paulina Heczko (8), Justyna Brańka (6), Daria Caputa (4), Stefania Seniow (4), Agata Tomala (1), Katarzyna Raszka,
Justyna Pilch i Aleksandra Suszka.
21 listopada zespół ISSiR przed własną publicznością podejmował rezerwy Wisły Can–Pack Kraków. Po zaciętym meczu nasze
dzielne zawodniczki musiały uznać wyższość zespołu przyjezdnego.
Podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka rzuciły w
spotkaniu aż dwanaście „trójek”, ale to okazało się za mało na doświadczone krakowianki. Nasza drużyna do końca ambitnie walczyła
o dobry wynik, ale ostatecznie przegrała 69:89.
ISSiR Wisła – Wisła II Can–Pack Kraków 69:89 (12:30,
14:23, 20:17, 23:19) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (26),
Justyna Brańka (15), Paulina Heczko (9), Stefania Seniow (8), Katarzyna Raszka (5), Agata Tomala (2), Daria Caputa (2), Karolina
Podżorska (2), Aleksandra Suszka, Justyna Pilch, Katarzyna Wałęska
i Ewa Szarzec.
Ostatnim meczem w ubiegłym miesiącu był rozegrany 28 listopada pojedynek Chrobrym Głuchołazy. Niestety nasza ambitna i urocza
drużyna przegrała z rywalkami 36:65.
Chrobry Basket Głuchołazy – ISSiR Wisła 65:36 (14:0, 14:10,
25:12, 12:14)Zagrały (punkty): Justyna Brańka (9), Stefania Seniow
(6), Marcelina Strządała (5), Katarzyna Raszka (5), Agata Tomala
(5), Karolina Podżorska (4), Daria Caputa (2), Justyna Pilch, Aleksandra Suszka, Gabriela Kosek. 			
(luki)

Żonaci lepsi od Kawalerów
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SEZON SIĘ ROZKRĘCIŁ

ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
11 grudnia (piątek) – Wernisaż wystawy prac świątecznych
Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” i Pracowników Urzędu
Miejskiego w Wiśle – Wiślańskie Centrum Kultury
12–13 grudnia (sobota–niedziela) – Jarmark Świąteczny – Pl.
B. Hoffa
13 grudnia (niedziela) – Bicie rekordu Guinessa w morsowaniu
– DW Pod Baranią
26 grudnia (sobota) – Konkurs Świąteczny – Indywidualne
Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich – Skocznia im. Adama
Małysza
27 grudnia (niedziela) – Wieczór Kolęd – Kościół Ewangelicko–Augsburski i Kościół Rzymskokatolicki w Wiśle Centrum
31 grudnia (czwartek) – Sylwester na Rynku – Pl. B. Hoffa
31 grudnia (czwartek) – Sylwester w Strażnicy – OSP Jawornik
31 grudnia (czwartek) – Sylwester na Stoku – ON Soszów
2–3 stycznia (sobota–niedziela) – Wieczory Kolęd – Kościół
Ewangelicko–Augsburski i Kościół Rzymskokatolicki w Wiśle Centrum
8 stycznia (piątek) – Koncert Noworoczny – Hotel Gołębiewski
10 stycznia (niedziela) – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy – Wisła Centrum
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca
imprezy

KRONIKA POLICYJNA
– 2 listopada Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o włamaniu do budynku na os. Skolnity. Skradziono
wyposażenie obiektu o wartości ok. 2 100 złotych.
– 2 listopada na ul. Dziechcinka zatrzymano mieszkańca
Wisły, który prowadził Toyotę Rav4, mając ok. 0,8 promila
alkoholu w organizmie. Z kolei 4 listopada mieszkaniec Śląska kierujący Oplem Astra, podczas badania alkomatem „wydmuchał” 0,9 promila.
– 9 listopada Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o znalezieniu przez mieszkańca Wisły jednej sztuki
amunicji (naboju). Po przeprowadzonych czynnościach okazało się, że jest ona niesprawna technicznie.
– 10 listopada sprawcy dokonali zniszczenia drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego w centrum miasta. Okazało się, że aktu wandalizmu dokonali bezdomni z terenu
Śląska. Stratę w wysokości ok. 1 000 złotych poniosła spółdzielnia mieszkaniowa.
– 10 listopada w okolicy marketu przy ul. 1 Maja mieszkance Ustronia skradziono torebkę z dokumentami i gotówką.
Część mienia (torebkę z dokumentami) odnaleziono.
– 13 listopada na ul. Spokojnej zatrzymano mieszkańca
Wisły, który poruszał się skuterem. Miał ok. 0,9 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Komisariat Policji w Wiśle ostrzega, iż nadal należy uważać na próby oszustw, dokonywanych metodą na
tzw. „wnuczka”. Sprawcy podszywają się pod członków
rodziny, a ostatnio także pod funkcjonariuszy organów
ścigania, próbując wyłudzić pieniądze. Należy zachować
czujność i w przypadku odebrania takiego telefonu, niezwłocznie powiadomić Policję. Nie wolno pod żadnym
pozorem przekazywać gotówki lub wysyłać pieniędzy na
podawane przez telefon numery kont! Policja przypomina, że organy ścigania w swoich działaniach nigdy nie pobierają pieniędzy!
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

