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W RYTMIE COUNTRY
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Końcówka wakacji to już tradycyjny festiwal
Wiślaczek Country. Jego dziewiętnasta edycja
odbyła się w dniach 25–26 sierpnia
i zgromadziła rzeszę fanów tego gatunku
muzyki. Nie zabrakło energetycznych koncertów i kawalkady motocykli, która przemknęła
przez centrum Wisły tuż przed rozpoczęciem
imprezy. Więcej na str. 9

SŁOWO OD BURMISTRZA
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Drodzy Mieszkańcy!
Zbliża się koniec kadencji, wkrótce będziemy wybierać władze
samorządowe różnych szczebli. O swoim programie wyborczym,
zrealizowanych planach, a także zamierzeniach na kolejne lata, będziemy razem z Radnymi rozmawiać z Państwem na spotkaniach
przedwyborczych, postaramy się również zaprezentować je w następnym numerze „Echa Wisły”. Natomiast już teraz chcę zachęcić
Państwa do wzięcia udziału w wyborach. Proszę pamiętać, że jest to
przywilej, ale także obywatelski obowiązek każdego z nas, dlatego
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Z nadleśniczym Wisły na ul. Rastoki

ul. Wodna

gorąco zapraszam 21 października do lokali wyborczych, by oddać
głos na popieranych przez siebie kandydatów do samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. W tym miejscu pragnę zwrócić
uwagę na fakt, iż posiadanie przedstawicieli z Wisły w samorządzie
na szczeblu powiatowym, czy też przedstawicieli z powiatu cieszyńskiego w samorządzie szczebla wojewódzkiego, jest bardzo istotne,
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bo wymiernie przekłada się na działalność tych jednostek na terenie
naszej gminy czy regionu.
Teraz kilka słów o ostatnich inwestycjach drogowych. 31 sierpnia
wraz z nadleśniczym Andrzejem Kudełką, inspektorem nadzoru oraz
pracownikami Urzędu Miasta i Nadleśnictwa Wisła, uczestniczyłem
w odbiorze technicznym zmodernizowanej ulicy Rastoki. 1190 metrów nowego asfaltu wraz z poboczami i odwodnieniem zrobiły na
nas wszystkich wrażenie. Warto w tym miejscu podkreślić, że inwestycja ta była możliwa do zrealizowania tylko dzięki dobrej współpracy władz samorządowych naszego miasta z Nadleśnictwem Wisła.
Jestem wdzięczny Panu Nadleśniczemu, że nasze relacje układają się
tak dobrze, co odczytuję jako dobry prognostyk na kolejne lata. Już
teraz rozmawiamy i analizujemy możliwość realizacji kolejnych,
wspólnych przedsięwzięć. Mnie cieszy to tym bardziej, że zacieśnianie współpracy z różnymi instytucjami było jednym z punktów naszego programu wyborczego. Teraz się to dzieje, czego przykładem
jest między innymi inwestycja na wspomnianej ulicy Rastoki, doprowadzona do finału dzięki wspólnym staraniom Gminy i Nadleśnictwa
Wisła. Mam nadzieję, a nawet przekonanie, że nowa droga służyła
będzie naszym mieszkańcom i turystom przez długie lata.
Kolejną drogą, przez lata nie modernizowaną, była ulica Wodna.
W tym przypadku chcę zwrócić uwagę na problem, z którym boryka
się od jakiegoś czasu nie tylko nasz samorząd. Chodzi mianowicie
o problemy ze znalezieniem wykonawcy planowanych inwestycji.
To niestety ma bezpośrednie przełożenie na terminy i koszty realizowanych zadań. Stąd wynikają przesunięcia w czasie zakończenia
pewnych robót, czego nie jesteście Państwo często świadomi. Podobna sytuacja miała miejsce właśnie na ulicy Wodnej, na modernizację której aż kilkukrotnie ogłaszany był przetarg. Mimo tych
trudności cieszę się, że i tą długo oczekiwaną inwestycję udało się
doprowadzić do szczęśliwego końca. Obecnie droga ta ma nie tylko
nową nawierzchnię, ale również wykonano tam kanalizację sanitarną.
Natomiast już we wrześniu ruszy budowa kładki pieszej przez rzekę
Wisłę, która skomunikuje Hotel Gołębiewski z Bulwarem Księżycowym. To znacznie skróci przejście do centrum mieszkańców z alei
Ks. Burschego, ulicy Bukowej oraz innych ulic w tym rejonie miasta,
jak również samych turystów.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

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

fot. Tadeusz Papierzyński

Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 16 sierpnia 2018 wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (12 głosów
roku. Na początku obrad wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz „za” – jednogłośnie),
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscoweuroczyście wręczył burmistrzowi Wisły Tomaszowi Bujokowi promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
zadania pn. „Remont zniszczonej ulicy Towarowej”.
Następnie Rada Miasta Wisła podjęła
następujące uchwały:
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (12 głosów „za” –
jednogłośnie),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na
rok 2018 (12 głosów „za” – jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta
Wisła z dnia 27 października 2011 roku w
sprawie określenia wysokości dziennych
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
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miasta „Wisła Skolnity W” (11 głosów „za”,
1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła służebnością przejazdu i przechodu
(12 głosów „za” – jednogłośnie).
Na końcu sesji przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski wraz z radnymi i burmistrzem Tomaszem Bujokiem podziękowali za
wieloletnią współpracę Pani Grażynie Szalbot,
pracownikowi biura Rady Miasta Wisła, która
została zastępcą kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w tutejszym urzędzie.
Janusz Podżorski
– Przewodniczący Rady Miasta Wisła

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

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu
Wiślańskiego Centrum Kultury (pl. Hoffa 3 – wejście od strony parku) w każdą środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00
spotyka się tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
I. Rozpoczyna się nowy rok szkolny, pamiętajmy zatem o naszych
pociechach i zaopatrzymy je w odblaski. Przypominam, że od września
2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym, która nakłada na wszystkich pieszych, którzy po zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów
odblaskowych. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.
Noszenie odblasków przez pieszych ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Do tej pory używanie odblasków dla pieszych poruszających się poboczem drogi było obowiązkowe wyłącznie dla
dzieci w wieku do 15 lat. Teraz ten obowiązek obejmie wszystkich
pieszych poruszających się poboczem drogi w terenie niezabudowanym. Gdy robi się ciemno, każdy z nich powinien być wyposażony
w jakikolwiek element odblaskowy, tak, by być dobrze widocznym
dla kierowcy. Ustawa nie reguluje jakiej wielkości ma być noszony
element odblaskowy. Teoretycznie więc, każdy, nawet najmniejszy
odblask, będzie spełniał wymóg. Ważne jednak, aby odblask był widoczny dla kierowcy z większej odległości. Pieszego, który porusza
się po zmroku bez odblasku, prowadzący pojazd może dostrzec z odległości ok. 20 metrów. Widoczne odblaski zwiększają ten dystans do
ponad 150 metrów.
Polska jest krajem, gdzie na drogach ginie najwięcej pieszych.
Blisko 20 proc. wszystkich zabitych w Europie to Polacy. Ponad 70
proc. wypadków z udziałem pieszych na drogach w terenie niezabudowanym miało miejsce po zmroku.
II. Nadejście jesieni, jak co roku związane jest ze wzrostem liczby interwencji dotyczących wypalania pozostałości roślinnych. W
poprzednim jesiennym okresie Straż Miejska licznie interweniowała
w takich przypadkach. Niechlubna tradycja nie znika pomimo grożących kar. Przypominam, iż zgodnie z uchwałą z dnia 28 września
2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Wisła odpady zielone ulegające biodegradacji mogą
być kompostowane lub gromadzone w workach koloru brązowego i
przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

LAURY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ –
SREBRNA CIESZYNIANKA
Do 14 września br. można zgłaszać kandydatury do Lauru Ziemi
Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.
Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej
Cieszynianki przez gminę przysługuje wszystkim działającym na jej
terenie stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz
wójtowi (burmistrzowi)
gminy (miasta). Każdy z
podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego
kandydata w danym roku.
Zgłoszenie
kandydata
winno być dokonane na
formularzu (do pobrania
na stronie www.wisla.pl)
lub w Urzędzie Miejskim
w Wiśle oraz powinno
zawierać zgodę kandydata na zgłoszenie do
wyróżnienia i ujawnienie
danych osobowych. Podmioty dokonują zgłoszenia kandydatów do Urzędu Miasta Wisła.
(luki)
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Niewiedza, nieodpowiedzialność,
zaniedbanie czy… głupota?
Koty, Kotki, Koteczki… Nie istnieją bardzo dokładne statystyki,
oceniające populację kotów zamieszkujących nasz kraj, ale szacunkowe dane mówią o siedmiu, być może nawet ośmiu milionach sztuk.
Jest to ogromna liczba! Co ciekawe polskie rodziny coraz częściej
decydują się na posiadanie kota. Możemy go spotkać już w co trzecim polskim domu. Liczba tych czworonogów rośnie najszybciej i
wkrótce może przegonić liczbę psów. Powodem jest nie tylko miłość
właścicieli do tego gatunku zwierząt. Chodzi również o brak kontroli
nad rozmnażaniem się kotów. Warto w tym miejscu dodać, że zdrowa kotka w wieku rozrodczym może wchodzić w okres rui nawet do
czterech razy w roku, co sprawia, że każdego roku może urodzić kilkanaście kociąt!!!! To sprawia, że obserwujemy potężny wzrost populacji kotów, niestety także tych bezdomnych, wyrzucanych przez
nieodpowiedzialnych właścicieli!
Liczba bezdomnych, chorych i niechcianych kotów wzrasta nie
tylko dlatego, że kotki urodziły kociaki, bo nie zostały wysterylizowane, ale również kocury, o których często zapominamy i żyjemy w
przeświadczeniu, że tylko opiekunowie kotek są odpowiedzialni za
ich sterylizacje. Jakże nic bardziej mylnego! Każdy właściciel kota
czy kotki na równi powinien zdawać sobie sprawę jak ważna jest kastracja! I tym tematem zajmiemy się dzisiaj.
Kastracja kota to zabieg pozbawiający zwierzę zdolności
do rozmnażania. W związku z
nadpopulacją kotów, przepełnionymi schroniskami oraz stale
wzrastającą liczbą bezdomnych
zwierząt – dlatego wszyscy właściciele czworonogów powinni
rozważyć decyzję o kastracji
kota. Zapobieganie nadmiernemu rozmnażaniu się zwierząt
jest wyrazem odpowiedzialności
i świadomości właściciela. To jednak nie wszystkie zalety zabiegu:
kastracja wpływa także korzystnie na komfort życia wykastrowanego
zwierzęcia, a pośrednio – i jego właściciela. Zabieg ten pozytywnie
wpływa na zdrowie kota. Zapobiega wystąpieniu nowotworów złośliwych, zapalenia jąder, najądrzy i krwiaków. Badania pokazują też, że
kocury po zabiegu kastracji żyją dwa razy dłużej. Właścicieli kotów
ucieszy fakt, że kastracja zbawiennie wpływa również na zachowanie
zwierzęcia. Przy zaburzeniach behawioralnych mających źródło w wysokim poziomie testosteronu, stosuje się kastrację, by wyeliminować
agresywne zachowania. Zwłaszcza, gdy zabieg przeprowadzony jest
na młodym osobniku, kot staje się po niej łagodniejszy. Spada bowiem
stężenie testosteronu, a więc i popęd płciowy, który jest odpowiedzialny za walki z innymi kotami o samicę. Stopniowo można więc
zapomnieć o kocich ucieczkach za kotką i kocią muzyką, zwłaszcza
wczesną wiosną, gdy dnia zaczyna przybywać i samice rozpoczynają
ruję. Zaletą kastracji jest także zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania
się kocich chorób, np. FIV, którą zdrowy kot może zarazić się podczas krycia czy wścieklizny i zakaźnej anemii, która rozprzestrzenia
się przez kontakt z krwią, np. w czasie walki z innym samcem. Jeszcze
dwa ważne fakty: Efektem kastracji może być zaprzestanie znaczenia
terenu przez kota. Woń moczu staje się mniej intensywna. To może
ułatwić decyzję o przygarnięciu kota, bo często przyszli opiekunowie
obawiają się bardzo niedogodności związanej z posikiwaniem. Kolejny
to, jakże ważny na naszym terenie, instynkt łowiecki, czyli to dzięki
czemu kot poluje na myszy. Po sterylizacji kot lub kotka nie tracą tego
instynktu. Twój kot po kastracji może stać się spokojniejszy, nie będzie
mógł mieć kociąt, ale nadal będzie polował na myszy.
Niestety także i w tym roku borykamy się z ogromną liczbą niechcianych kociaków dla których mamy nadzieję znaleźć odpowiedzialne domy i dać szansę na zdrowe i szczęśliwe życie.
Adoptuj kota! Tel.: 883 299 582.		
Monika Miring

Śląska nie rozumieją politycy ogólnopolscy wszystkich opcji,
dlatego nasze interesy z powodzeniem będzie reprezentować Śląska
Partia Regionalna – podkreślił na spotkaniu w Wiśle Andrzej Molin,
były burmistrz tego miasta. Liderzy ŚPR spotkali się z mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego, by zaprezentować przygotowaną dla nich
ofertę i program wyborczy.
W spotkaniu poświęconym regionalizmowi wzięli udział dr inż.
arch. Henryk Mercik – członek Zarządu Województwa Śląskiego i lider Śląskiej Partii Regionalnej, prof. Małgorzata Myśliwiec – politolog
z Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. inż. Joachim Otte – były wiceprezydent Chorzowa i były prezes Związku Górnośląskiego oraz Andrzej
Molin – radny Powiatu Cieszyńskiego i były burmistrz Wisły.
Henryk Mercik przedstawił ideę powołania partii regionalnej,
która reprezentuje mieszkańców wszystkich
części Śląska. Jako przedstawiciel Zarządu
Województwa Śląskiego przypomniał dotychczasowe działania samorządu regionalnego
na rzecz integracji transportowej subregionu
cieszyńskiego. Podkreślił, że przywrócono już
połączenie z Cieszyna do Katowic, na którym
przejazd od listopada tego roku skróci się do
1,5 godz. Dodał, że od grudnia tego roku zostanie odtworzone weekendowe połączenie z
Gliwic przez Rybnik do Wisły. Co ważne, z
postojem w Strumieniu, który przez lata był
odcięty od jakichkolwiek połączeń kolejowych. Wicemarszałek Mercik mówił też o
Roku Reformacji, który obchodzono w naszym regionie dzięki samorządowcom, którzy
dziś tworzą Śląską Partię Regionalną.

BEZPŁATNA SZKOŁA MEDYCZNA
W Szkole Organizacji i Zarządzania (SOiZ) w Cieszynie przy
ul. Mała Łąka 10 od 1 września 2013 roku funkcjonuje Publiczne
Studium Medyczne (PSM), jako szkoła bezpłatna. Jest to jedyna placówka oświatowa prowadząca kształcenie na kierunkach medyczno–społecznych na terenie powiatu cieszyńskiego. Absolwenci z wykształceniem medycznym i medyczno–społecznym przy obecnym,
starzejącym się społeczeństwie są i będą poszukiwani na rynku pracy.
Nauka jest bezpłatna przez cały cykl
kształcenia, co stwarza szanse na podniesienie czy zdobycie nowych kwalifikacji
wszystkim osobom zainteresowanym.
Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym lub stacjonarnym i trwa rok lub dwa lata, w zależności od kierunku.
Nauka w szkole kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym
kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem dyplomu w danym zawodzie.
Zdawalność naszych absolwentów wynosi 100%. Absolwenci otrzymują również certyfikat w języku polskim i angielskim, uprawniający do
pracy w krajach Unii Europejskiej. Dotychczas kwalifikacje w zawodach
medyczno–społecznych uzyskało prawie 400 absolwentów.
Bogata oferta kształcenia uwzględnia preferencje przyszłych słuchaczy i pracodawców. Słuchacze mogą zdobywać nowe kwalifikacje
w zawodach medyczno–społecznych, tj.: opiekun medyczny, terapeuta
zajęciowy, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna,
asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik ochrony fizycznej osób i mienia. Szczegóły na www.soiz.pl.
(SOIZ)
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Śląska Partia Regionalna
w Wiśle

Joachim Otte zwrócił uwagę, że partie ogólnopolskie nie są zainteresowane przełamaniem gospodarczej centralizacji. Dodał, że
samorządy działają sprawnie, jeśli zabezpieczone są ich źródła finansowania. Dziś województwo mazowieckie, w którym mieszka
tylko 14% mieszkańców Polski otrzymuje aż 33% dochodów z CIT
wszystkich samorządów w kraju.
Andrzej Molin zdecydowanie poparł ŚPR jako ugrupowanie dla
całego, szeroko pojętego Śląska, w którym Śląsk Cieszyński powinien odgrywać istotną rolę. Nawiązał też do dorobku przedwojennego, realnie samorządnego, województwa śląskiego. Wisła i cały
Śląsk Cieszyński rozwijały się wtedy świetnie dzięki wojewódzkim
dotacjom, a dziś rolę tego wsparcia wypełniają fundusze unijne. Zaznaczył, że ten wyjątkowy okres zapisał się pozytywnie wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego.
Prof. Małgorzata Myśliwiec podkreśliła, że z politycznego centrum nie da się zdiagnozować problemów, które dotykają wspólnot
regionalnych. To zadanie w Europie Zachodniej przejmują partie regionalne, które są niezbędne w definiowaniu, rozwiązywaniu i obronie interesów regionów.
Spotkanie poprowadził Tomasz Piechniczek, wzięło w nim udział
blisko 60 osób.
(materiały prasowe)

Wycieczka Wielką Pętlą
Beskidzką dla emerytów
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 4 w
Wiśle organizuje jednodniową wycieczkę Wielką Pętlą Beskidzką. Wycieczka odbędzie się 20 września 2018 r. (czwartek), wyjazd z targowiska o godz. 8:00. Zapisy przyjmowane są w każdą
środę, w godz. 9:00–11:00 w siedzibie koła. Na wycieczkę zapraszamy również niezrzeszonych emerytów!
Zofia Cichowska – Przewodnicząca Koła
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Wieści z biblioteki
Biblioteka poleca
Sacha Batthyany, A co ja mam z tym
wspólnego? Zbrodnia popełniona w marcu
1945 roku. Dzieje mojej rodziny, Spółdzielnia
Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 2017.
Chociaż od zakończenia II wojny światowej minęło ponad siedemdziesiąt lat, wiele osób dopiero dzisiaj poznaje mroczne sekrety swojej
rodziny z tego okresu. Podobnie było w przypadku autora, który jest potomkiem starego węgierskiego rodu. Pracuje jako dziennikarz i redaktor,
a także wykładowca w Szwajcarskiej Szkole Dziennikarstwa. Poznanie
wydarzeń jednej marcowej nocy z roku 1945 zmusza młodego dziennikarza do wyruszenia w podróż po Europie i poznania prawdy o swojej
rodzinie. Ta wędrówka zmienia jego życie. Warto przeczytać!
Anna Płowiec, W cieniu magnolii, Wydawnictwo Między Słowami, Kraków 2018.
To powieść obyczajowa, która prezentuje nam ciekawą historię
i oferuje moc emocji, o których nie sposób zapomnieć przez bardzo
długi czas. Książka zarazem bawi, ciekawi, dogłębnie porusza, jak i
też w jakimś sensie uczy tego, co w życiu jest naprawdę ważne dla
każdego człowieka, niezależnie od czasu i miejsca, w jakim się znajdujemy. Historia totalnie ponadczasowa. Polecamy!
Katy Hudson, Za dużo marchewek, Wydawnictwo Amber,
Warszawa 2018.
Tym razem zajrzycie do norki króliczka. Jest tu pięknie pomarańczowo, wręcz marchewkowo. Co rusz można się potknąć o świeże sadzonki marchewek, które zajmują pierwsze miejsce w domu i życiu
królika. Mali czytelnicy zachwycą się też pracowitością zwierzaczka,
bo jego ogromne poletko w tym roku wydało obfite plony. Nadchodzi
jednak dzień w którym bohater z przerażeniem stwierdza, że musi się
wyprowadzić, bo pieczołowicie gromadzone marchewki zapchały wejście do domku. Na ratunek śpieszą przyjaciele z lasu, lecz udzielając
króliczkowi gościny ściągają na siebie tylko kłopoty... Ta współczesna
opowieść o naturze „chomika” w skórze królika może być wstępem
do rozmyślań o konsumpcjonizmie i minimalizmie. Gorąco polecamy!
Oprac. MBP w Wiśle
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UWAGA! KONKURSY!
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie plastycznym „MÓJ ULUBIONY BOHATER BAJKOWY”. Na prace wraz
z wypełnionym wzorem zgody czekamy do 21.09.2018 r.
Zaś uczniów klas I–VIII wiślańskich szkół podstawowych zachęcamy do udziału w III Konkursie Pięknego Czytania, który odbędzie się 27.09.2018 r. o godz. 9.00.
Prosimy o zapoznanie się regulaminami konkursów na stronie:
www.biblioteka.wisla.pl

Wędrowali na Skrzyczne
12 sierpnia mieszkańcy Nowej Osady, Gościejowa oraz ich
sympatycy wybrali się na wspólną wycieczkę górską ze Skrzycznego na Nową Osadę. Trasa wiodła
malowniczym szlakiem ze Skrzycznego przez Malinowską Skałę, Malinów,
Przełęcz Salmopolską, Czupel do górnej stacji wyciągu Nowa Osada.
Zakończenie wycieczki i poczęstunek miał miejsce w barze „Okrąglak” przy dolnej stacji kolei linowej.
W wycieczce wzięło udział 23 uczestników. Pogoda oraz piękne widoki towarzyszyły piechurom podczas całego
przejścia.

fot. Tadeusz Papierzyński

21 sierpnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Wiśle odbyło się kolejne robocze spotkanie poświęcone modernizacją tras biegowych na Kubalonce. Przedstawiony został harmonogram dotychczas wykonanych
prac oraz plan kolejnych działań w związku z przygotowaniami do
Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym w roku 2021.
W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji
Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki poseł Jacek Falfus, starosta cieszyński Janusz Król, przedstawiciele Centralnego Ośrodka Sportu ze
Szczyrku, Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Biathlonu, Nadleśnictwa Wisła oraz władz Wisły i Istebnej. W spotkaniu
udział wziął również Paweł Kurek, przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, a rozmowy dotyczyły ewentualnego
poboru wody z Jeziora Czerniańskiego do naśnieżania tras na Kubalonce.
– Prace przygotowawcze do modernizacji cały czas trwają, a naszym wspólnym marzeniem z Istebną, oprócz przyznanej już organizacji Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym, jest inauguracja zimowego sezonu Pucharu Świata w biegach narciarskich
na Kubalonce – zdradza Tomasz Bujok, burmistrz Wisły.
Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: wystawa jubileuszowa „25 lat Wańców” (od 17 września)
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.:
33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców
Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawa: wystawa fotografii „Fotoklub Jablunkov” (wernisaż 18 września o 17.00). Dom Zdrojowy – czekoladowa
figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Beaty Sikory–Małyjurek i Roberta Heczko.
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa prac Salvadora Dali i wystawa „Inne Światy”
Jakuba Różalskiego.
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.

Modernizacja tras na Kubalonce
coraz bliżej

Dziękujemy właścicielom wyciągu Nowa Osada za udostępnienie kolei linowej oraz właścicielom baru “Okrąglak” za poczęstunek. Dziękujemy także radnym za pomoc podczas organizowania
wycieczki. Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7

fot. Zarząd Osiedla nr 7

WYSTAWY:
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KABARET
MŁODYCH PANÓW
ROZBAWIŁ WISŁĘ
fot. Przemysław Legierski/infobeskidy.pl

12 sierpnia w Wiśle, w Amfiteatrze im.
Stanisława Hadyny wystąpił Kabaret Młodych Panów. Program „Bogowie”, który
zaprezentowali artyści, rozbawił liczną
publiczność do łez. To był wspaniały czas
pełny dobrego humoru.		
(luki)

fot. Przemysław Legierski/infobeskidy.pl

„Kolej na Lato”
Radia eM
gościła w Wiśle

fot. Tadeusz Papierzyński

REKLAMA • OGŁOSZENIA

4 sierpnia gościliśmy na pl. B. Hoffa mobilne studio Radia
eM, które na żywo nadawało z Wisły program „Kolej na lato”,
prezentując wydarzenia i atrakcje naszego miasta. Dziennikarze rozmawiali m.in. z pracownikami Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu oraz Centrum Informacji Turystycznej „Wisła Otwarta Turystycznie”, z zespołami oraz twórcami
ludowymi, uczestniczącymi w Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
a także z przedstawicielami lokalnych atrakcji turystycznych
oraz turystami spacerującymi po centrum miasta.
Dodatkowo dla słuchaczy przygotowano konkursy, gdzie
do wygrania były m.in. wejściówki do Parku Wodnego „Tropicana” w Hotelu Gołebiewski, do parku linowego „Przygoda
Park”, Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka”, na
kolej linową „Ski&Bike Skolnity”, oraz zaproszenie na rowerową wycieczkę z przewodnikiem od ekipy „eBike Beskidy”.
Sponsorom nagród dziękujemy!			
(tp)
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Wiślaczek Country 2018

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

ły jak: Jimmy Bozeman & Lazy Pigs (USA/ Czechy), Łemko
Bluegrass Band (Ukraina), Paweł Bączkowski, Whiskey River
i Jan Manson Band. Imprezę prowadzili Andrzej Trojak i Wojciech Cejrowski. Po zakończeniu występów na deser każdy
mógł pobawić się w rytmach muzyki country na „Wiślańskiej
Binie”.
Z kolei 26 sierpnia fani mogli wziąć udział w koncercie pt.
„Niedziela z Andrzejem Trojakiem”, podczas którego wystąpili m.in. Andrzej Trojak Band, Droga na Ostrołękę, Szymon
Wyrembak i Kapela Polandia. 		
Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

25 sierpnia w Wiśle rozpoczął się dwudniowy festiwal muzyki country pod nazwą XIX Wiślaczek Country, który tradycyjnie już ściągnął do naszego miasta znakomite zespoły, mnóstwo fanów tej muzyki oraz wielu motocyklistów.
Impreza tradycyjnie rozpoczęła się od korowodu country
złożonego z kowboi, artystów występujących podczas festiwalu i kawalkady motorów. Ryk wspaniałych maszyn, które
można było później podziwiać w parku Kopczyńskiego, był
„przygrywką” do koncertów w Amfiteatrze im. Stanisława
Hadyny. Na jego deskach można było podziwiać takie zespo-
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ZABAWA ZE ZBÓJNIKAMI

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

Dwa dni zbójeckiej zabawy na Skolnitym za nami! W dniach
11–12 sierpnia odbyła się II Międzynarodowa Noc Zbójników.
Impreza, która rok wcześniej miała miejsce na Czantorii, tym
razem zawitała na górną stację kolei linowej Skolnity.
W specjalnie zbudowanej wiosce zbójnickiej można było
pod czujnym okiem zbójników zmierzyć się w najróżniejszych
konkurencjach typu mielenie mąki na żarnach czy ubijanie
masła w starodawnej maselnicy. Wszystkiemu towarzyszyła

muzyka w wykonaniu kilku kapel góralskich i
zespołów folkowych. Dodatkową atrakcją były
pokazy wyrobu serów pasterskich, widowiskowy napad zbójnicki czy wieczorne „jam session” połączonych
składów góralskich muzykantów. Padła też, do licznie zgromadzonej publiczności, wstępna deklaracja, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz imprez i za rok znów będzie można
w Wiśle spotkać zbójników.
Organizatorem wydarzenia była góralska kapela „Beskidzcy Zbóje”, wspólnie z Koleją Linową Skolnity, przy współudziale Gminy Wisła.		
Tadeusz Papierzyński

15 sierpnia odbył się koncert zespołu VOŁOSI w ramach
imprezy „Lato z filharmonią”.
Zespół VOŁOSI tworzony jest przez górali z Beskidu Śląskiego oraz muzyków klasycznych z akademii. Improwizujący
kwintet smyczkowy, którego siła polega na radosnym i pełnym
energii połączeniu tego, co wydawało się ogniem i wodą. Muzyka Karpat w ich rękach jest żywa, aktualna, ale nie zrywa
połączenia z tradycją. Recenzenci zgodnie twierdzą, że VOŁOSI wymykając się wszelkim klasyfikacjom, tworząc absolutnie
oryginalny styl muzyki. Przekraczając granice instrumentów
smyczkowych tworzą muzykę na wskroś nowoczesną i atrakcyjną dla współczesnego odbiorcy – wyrastającą z karpackich
korzeni, ale noszącą w sobie znamiona jazzowej improwizacji,
naładowaną rockową energią, pełną niezwykle emocjonalnego
przekazu. Ten fenomen, sprawia, że VOŁOSI są uwielbiani zarówno przez publiczność wielkich rockowych festiwali, bywal-

fot. Marlena Fizek

Lato z filharmonią

ców prestiżowych sal koncertowych, wielbicieli world music,
ale i koronowane głowy.
Koncert w Wiśle cieszył się dużym zainteresowaniem wśród
publiczności, która zgotowała artystom owację na stojąco.
Justyna Mordarska
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Dni Wisły pełne atrakcji!
je solistka Olivia Ohl-Szulik oraz Orkiestra Filharmonii Zabrzańskiej
pod dyrekcją Wojciecha Barczyńskiego. W trakcie wspaniałego koncertu przedstawiciele władz Wisły w osobach burmistrza Tomasza
Bujoka i przewodniczącego Rady Miasta Janusza Podżorskiego podziękowali Marii Bujok, która zakończyła pracę na stanowisku dyrektora Wiślańskiego Centrum Kultury.
W niedzielę odbył się koncert „Wiślanie dla Wisły”, podczas którego wystąpili: Orkiestra Dęta pod kierownictwem Henryka Itnera,
młodzież ze Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle, UKS Wisła - sekcja Kendo, Zespół Regionalny „Mała
Wisła” oraz Zespół Regionalny „Wisła”. Mimo niesprzyjającej aury
i niewielkich kłopotów technicznych, występ wiślańskich artystów
zgromadził na widowni amfiteatru liczną publiczność, której koncert
bardzo się podobał.				
Marlena Fizek

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

fot. Zenon Zembol

Tegoroczne Dni Wisły trwały trzy dni (31 sierpnia – 2 września).
Weekend pełen atrakcji rozpoczął się w piątek na placu Hoffa. W
samo południe na wiślański rynek zjechały się stare motocykle, inaugurując VI Eliminacje Mistrzostw Polski Motocykli Zabytkowych,
czyli Rajd im. płk Gwidona Langera. Natomiast wieczorem mieliśmy
okazję wysłuchać koncertu Tomasza TOM Filipczaka, uczestnika
programu „Szansa na sukces” czy „The Voice of Poland”.
Przez kolejne dwa dni koncerty odbywały się w Amfiteatrze im.
Stanisława Hadyny. W sobotę wystąpili laureaci VII Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa”: Magda Pilch, Natalia Nitecka
i Marcelina Kanik. Głównym punktem programu był koncert „OPERAcja FILMowa”, na program którego złożyły się największe przeboje muzyki filmowej oraz fragmenty operowe, które były użyte w
filmach nie tylko jako tło, ale jako ważny element narracji. Wykonała
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Noc Kultury w Chełmie
25 sierpnia Zespół „Wisła Plus” zatańczył i zaśpiewał w Chełmie
z okazji Chełmskiej Nocy Kultury. Występ odbył się w najpiękniejszej zabytkowej części miasta przed Muzeum Ziemi Chełmskiej, nieopodal późnobarokowego Kościoła Rozesłania Św. Apostołów.
Koncert został znakomicie przyjęty przez tamtejszą publiczność, która żywo reagowała na nasze
góralskie śpiewy i tańce. Wśród widzów znalazła
się sama prezydent miasta Chełm Agata Fisz, a także dyrektor ds. kultury, sportu i rekreacji Urzędu
Miasta Chełm Elżbieta Bajkiewicz. Spotkaliśmy się
z życzliwym i ciepłym przyjęciem, a wyrazem podziwu dla pokazanych umiejętności artystycznych
były liczne podziękowania oraz pamiątkowy medal
dla zespołu. Zostaliśmy też zaproszeni na wywiad
do Chełmskiego Radia „Bon Ton”, podczas którego
opowiedzieliśmy o działalności naszego zespołu.
Nasz program pobytu w Chełmie był bardzo bogaty. Odwiedziliśmy Podziemia Kredowe wpisane
na światową listę dziedzictwa UNESCO, Bazylikę
Narodzenia NMP na Górze Chełmskiej, Rynek Staromiejski, Pałac Biskupów Unickich i prawosławną
Cerkiew św. Jana Teologa. Następnie wspięliśmy

fot. Marlena Fizek

22 lipca i 19 sierpnia w kościele ewangelicko–augsburskim Apostołów Piotra i Pawła w Wiśle odbyły się „Wiślańskie Dni Muzyki
Organowej”.
Podczas pierwszego koncertu na organach zagrała Ewelina Bachul, która w roku 2013 ukończyła z wyróżnieniem Diecezjalną Szkołę Organistowską – Szkołę Muzyczną II stopnia w Bielsku–Białej w
klasie organów Urszuli Jasieckiej–Bury. W tym samym roku ukończyła także z wyróżnieniem studia na kierunku edukacja artystyczna
w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Artystyczny Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Obecnie jest studentką Akademii Muzycznej
im. K. Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego. W roku 2012 otrzymała stypendium Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne, a w 2017 roku zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę specjalną na
III Międzynarodowym Konkursie Organowym w Sankt–Petersburgu
(Rosja). Występuje jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą.
Koncertowała podczas festiwali organowych m.in. w
Sankt–Petersburgu (Rosja),
Oniksztach (Litwa), Ostrawie (Czechy), w Bazylice
Jasnogórskiej w Częstochowie, Łodzi, Wrocławiu,
Poznaniu, Świętej Lipce,
Sejnach, Nowej Rudzie
oraz w wielu miastach Śląska. Podczas wiślańskiego
koncertu zagrała wybrane
utwory Johanna Sebastiana
Bacha, Ferenca Liszta, Feliksa Mendelssohna, Wiesława Cienciały czy Józefa
Świdra.
W sierpniowym koncercie wystąpili: prof. Stanisław Dziewior na trąbce
oraz Klaudiusz Jania na or-

ganach. Stanisław Dziewior
ukończył studia w Akademii
Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach w
klasie w trąbki doc. Alfreda Miczki. Podstawowym
nurtem jego działalności
artystycznej jest praca w
Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w
Katowicach, z którą związany jest od 1980 roku, pełniąc
obecnie funkcję trębacza solisty oraz kierownika grupy
trąbek. Jako muzyk tej orkiestry wziął udział w ponad
stu tournee koncertowych w
Europie, Ameryce Północnej i Południowej oraz Azji,
występując w wielu renomowanych salach koncertowych i podczas
znaczących festiwali muzycznych. Bierze udział w licznych festiwalach muzyki kameralnej i organowej, wykonując dzieła kompozytorów epoki baroku. Jest wykładowcą kursów i warsztatów metodycznych. Uczestniczy w pracach jury konkursów i przesłuchań oraz
prowadzi działalność konsultacyjną w klasach trąbki szkół muzycznych I i II stopnia. Jego studenci są laureatami wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów. Drugi z wykonawców Klaudiusz
Jania to absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w
Katowicach, gdzie ma otwarty przewód doktorski. Jest kompozytorem, aranżerem, trębaczem a także organistą w piekarskiej bazylice.
Jest również twórcą takich formacji muzycznych jak: „Jania–Band”,
„Cider Brass Kirmess Musikanten”, Śląski Oktet Blaszany, Orkiestra Kameralna. Jest także twórcą „Radzionkowskiego Big Bandu”.
Podczas „Wiślańskich Dni Muzyki Organowej” wykonali wybrane
utwory poszczególnych twórców jak: Friedricha Händla, Jana Sebastiana Bacha, Vincenta Lubecka – Preludium i Fugę, a na zakończenie utwór z filmu „Misja”.
Oba koncerty prowadziła Grażyna Durlow, która jest absolwentką Wydziału Teorii Muzyki, Kompozycji i Rytmiki Akademii
Muzycznej w Łodzi oraz Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku–
Białej. Obecnie jest doktorantką Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.		
Marlena Fizek
się na dzwonnicę Bazyliki Narodzenia NMP, z której rozciąga się
malownicza panorama miasta i pobliskich okolic.
W drodze powrotnej zwiedziliśmy perełkę polskich miast renesansowych – Zamość. Nie zapomnieliśmy o pamiątkowym zdjęciu
przy pomniku chrząszcza na rynku w Szczebrzeszynie. Usatysfakcjonowani i pełni wrażeń wróciliśmy do domów, a wyjazd ten na długo
zostanie w naszych wspomnieniach.
Zespół „Wisła Plus”

fot. Z archiwum zespołu

fot. Marlena Fizek

Wiślańskie Dni Muzyki
Organowej
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Sport

RAJDOWE EMOCJE W WIŚLE!
15 września odbędzie się 64. Rajd Wisły. Na trasach w Beskidach zmierzą się uczestnicy aż trzech cykli – Motul HRSMP, RSMŚl oraz MPHRR.
Rywalizacja rozegra się na blisko 50 kilometrach, jak zwykle wymagających
odcinków specjalnych. Harmonogram rajdu tworzą asfaltowe oesy Koniaków (5,02 km), Kotelnica (7,4 km) oraz Kubalonka (6,18 km).
Rajd Wisły to impreza, która przez lata zyskała sobie uznanie zarówno kierowców, jak i kibiców. Na trudnych technicznie trasach w Beskidach ponownie będzie można zobaczyć w akcji wiele samochodów
rajdowych. W szranki staną kierowcy i piloci z Motul Historycznych
Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska, a także Mistrzostw Polski w Historycznych
Rajdach na Regularność.
Impreza jest jednocześnie rundą trzech różnych cykli, więc kibice
zgromadzeni na odcinkach specjalnych będą mogli zobaczyć dużą liczbę
różnorodnych rajdówek. Z tego powodu harmonogram zawodów będzie
bardzo napięty i wzorem ubiegłego roku organizatorzy zdecydowali, że
do sportowej rywalizacji zawodnicy wystartują bezpośrednio z parku serwisowego. Ten ulokowany będzie jednak w innym miejscu, gdyż w tym
roku bazą rajdu jest Ogrodzisko w Wiśle.
Automobilklub Śląski, czyli organizator zawodów, przygotował trzy
odcinki specjalne, które będą pokonywane w dwóch pętlach. Trasę rajdu
wytyczono na malowniczych, ale zarazem krętych i bardzo wymagających
drogach w Beskidach. Oesy Rajdu Wisły są doceniane przez zawodników
przede wszystkim ze względu na poziom wyzwania, jaki przed nimi stawiają. Wąskie partie nie pozostawiają miejsca na błąd, a o dobrym rezultacie decydują przede wszystkim technika jazdy i umiejętności załogi.

Kup bilet na Puchar Świata
w Wiśle i pojedź do Planicy!
Trwa sprzedaż biletów na inaugurację Pucharu Świata w skokach
narciarskich, która w dniach 16–18 listopada 2018 roku odbędzie się na
skoczni im. Adama Małysza w Wiśle–Malince. Zakupu wejściówek tradycyjnie można dokonać za pośrednictwem portalu KupBilet.pl. Kibice,
wybierający się na pierwsze w sezonie zimowym zawody, będą mogli
kupić zarówno bilety indywidualne na poszczególne dni, jak i karnety.
Rywalizacja na wiślańskim obiekcie tradycyjnie już została podzielona na trzy dni. W piątek (16 listopada) odbędą się treningi i
kwalifikacje, w sobotę (17 listopada) rozegrany zostanie konkurs drużynowy, natomiast w niedzielę (18 listopada) skoczkowie powalczą
w zawodach indywidualnych.
Wśród kupujących bilety na Puchar Świata w Wiśle, zostanie
rozlosowana nagroda w postaci wyjazdu na finał Pucharu Świata w
słoweńskiej Planicy. Nagrodą dla zwycięzcy będzie zaproszenie dla
dwóch osób na podsumowanie sezonu 2018/2019 w Planicy. Organizatorzy zapewnią zwycięzcy transport, nocleg z wyżywieniem, wejściówki na zawody oraz niespodziankę na miejscu.
Do sprzedaży trafi łącznie 6000 biletów na każdy dzień konkursowy. Są to wyłącznie miejsca siedzące. Dla tych kibiców, którzy
dokonali zakupu biletów na zawody FIS Grand Prix Wisła 2018 za
pośrednictwem portalu KupBilet.pl, organizatorzy przewidzieli 10%
zniżkę na zakup wejściówek na zimową inaugurację. Z tego rabatu
kibice mogą skorzystać NA PODSTAWIE KODU w koncie KupBilet.pl lub kodu zniżkowego na bilecie z FIS Grand Prix Wisła 2018.
Zniżka ta obowiązuje do końca sierpnia.
Poniżej prezentujemy ceny biletów na inaugurację Pucharu
Świata w Wiśle:

fot. Łukasz Bielski

SEKTOR A1, A2, A3, A4
Bilety indywidualne: A1, A2, A3, A4 – 220,00 zł
Bilety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 550,00 zł
Bilety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 660,00 zł

Zawodnicy startujący w 64. Rajdzie Wisły rozpoczną rywalizację od
liczącego 5,02 km odcinka Koniaków. Następnie kierowcy i piloci przeniosą się na Kotelnicę, która będzie najdłuższą próbą w tej edycji rajdu (7,4
km). Po przegrupowaniu rajdówki powrócą na wymienione oesy, by po
nich ruszyć na trzecią z prób „Wisełki” – Kubalonkę, która wykorzystuje
fragmenty dróg znane z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.
Trasa o długości 6,18 km wiedzie przez wymagające partie i trudne zakręty, z których chyba każdy ma swoją historię. Następnie zawodników
czeka serwis i jeszcze jedno podejście do walki na każdym z trzech odcinków. Tym sposobem trasę tworzy osiem prób o łącznej długości 49,62 km.
Pierwsza załoga na mecie, która w tym roku zlokalizowana będzie przy
skoczni narciarskiej im. Adama Małysza, spodziewana jest o 16:34.
Harmonogram 64. Rajdu Wisły (15 września, 8 odcinków specjalnych,
łącznie 49,62 km):
8:00 – start rajdu (Wisła, hotel Ogrodzisko)
8:48 – OS1: Koniaków 1 (5,02 km)
9:26 – OS2: Kotelnica 1 (7,4 km)
10:59 – OS3: Koniaków 2 (5,02 km)
11:32 – OS4: Kotelnica 2 (7,4 km)
12:35 – OS5: Kubalonka 1 (6,18 km)
13:10 – Serwis A: 30 min (Wisła, hotel Ogrodzisko)
14:23 – OS6: Koniaków 3 (5,02 km)
14:56 – OS7: Kotelnica 3 (7,4 km)
15:59 – OS8: Kubalonka 2 (6,18 km)
16:34 – ceremonia mety (Wisła, Skocznia narciarska im. Adama Małysza).
Partnerami 64. Rajdu Wisły są: miasto Wisła, gminy: Istebna, Milówka, Rajcza, a także firmy: Motul, Ramirent, Wiślańskie Centrum
Kultury, Renault Wektor, VanFart oraz Złoty Groń. Patronat medialny
nad imprezą objęły redakcje: TVP 3 Katowice, Motowizja, Classicauto,
Autoklub.pl, Rajdy24.pl, SuperNowa.pl oraz Infobeskidy.eu.
(luki/materiały prasowe)

SEKTOR A7, A8
Bilety indywidualne: A7, A8, – 140,00 zł
Bilety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 350,00 zł
Bilety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 420,00 zł
Ceny karnetów 17–18.11.2018 (bez kwalifikacji)
SEKTOR A1, A2, A3, A4
Karnety indywidualne: A1, A2, A3, A4 – 380,00 zł
Karnety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 950,00 zł
Karnety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 1140,00 zł
SEKTOR A7, A8
Karnety indywidualne: A7, A8 – 260,00 zł
Karnety rodzinne 2+1 (2 dorosłych + 1 dziecko 5–15 lat) – 650,00 zł
Karnety rodzinne 2+2 (2 dorosłych + 2 dzieci 5–15 lat) – 780,00 zł
Ceny biletów na kwalifikacje tj. 16.11.2018, piątek – kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego: A1, A2, A3, A4,
A5, A6, A8 – 40,00 zł.
(PZN)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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fot. Anna Karczewska/PZN

W minionym miesiącu kontynuowana była rywalizacja w ramach
FIS Grand Prix w skokach narciarskich. 4 sierpnia Piotr Żyła (267,3 pkt.
– 115 i 112,5 m) ex aequo z Kamilem Stochem (267,3 pkt. – 114,5 i
112,5 m) wygrali zawody tego cyklu, które rozegrano w szwajcarskim
Einsiedeln. To pierwsza indywidualna wygrana skoczka WSS Wisła w
letniej edycji Pucharu Świata. Gratulujemy!!!
W kolejnych zawodach w Courchevel, które odbyły się 11 sierpnia,
triumfował Rosjanin Jewgienij Klimow (259,9 pkt. – 132 i 129 m). Pod
nieobecność kadry A, barw naszego kraju broniła kadra B, a wśród nich
czwórka zawodników WSS Wisła. Niestety, żaden z nich nie zdobył
punktu do klasyfikacji LGP. Aleksander Zniszczoł (80,4 pkt. – 109,5 m)
zajął 41., a Paweł Wąsek (72,6 pkt. – 104 m) 46. miejsce. Żadnego skoku
nie oddał Tomasz Pilch, który przed pierwszą serią został zdyskwalifikowany na nieprawidłowy kombinezon. Ten los spotkał także Bartosza
Czyża, tyle że w kwalifikacjach.
Sierpniowe skakanie w FIS Grand Prix zakończyły słabo obsadzone zawody w japońskiej Hakubie. Na konkursy, które rozegrano 24 i
25 sierpnia kadra Polski
nie pojechała. Oba wygrał
reprezentanta gospodarzy
Ryoyu Kobayashi.
W klasyfikacji generalnej FIS Grand Prix na
koniec sierpnia prowadził
Rosjanin Jewgienij Klimow
– 365 pkt. przed Kamilem
Stochem – 300 pkt. i Piotrem Żyłą – 230 pkt. (luki)

REKLAMA • OGŁOSZENIA

fot. Anna Karczewska/PZN

Sierpniowe skakanie
w FIS Grand Prix

BESKIDY TOUR 2018
W dniach 17–19 sierpnia, w ramach Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich, rozegrano zawody Beskidy Tour 2018.
Miejscem pierwszych zmagań była skocznia HS–106 w Szczyrku.
Bezkonkurencyjny na Skalitem okazał się Philipp Aschenwald. Austriak
po dwóch najdłuższych skokach na odległość 108,5 oraz 106 metrów o
prawie 7 punktów pokonał Rosjanina Ilmira Hazetdinova. Podium uzupełnił reprezentant Czech Lukáš Hlava. Nieźle zaprezentowali się zawodnicy
WSS Wisła – 7. miejsce zajął Tomasz Pilch, 9. Aleksander Zniszczoł, a
20. Paweł Wąsek. Drugiego dnia rywalizacji w Beskidy Tour zawodnicy
rywalizowali na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Bezkonkurencyjny na obiekcie HS–134 okazał się ponownie Austriak Philipp Aschenwald, który po dwóch wspaniałych skokach na odległość 130,5 oraz
134 metry stanął na najwyższym stopniu podium. 2. miejsce wywalczył
reprezentant gospodarzy Aleksander Zniszczoł, który stracił do zwycięzcy prawie 12 punktów, skacząc na odległość 129,5 i 129 m. – Bardzo
pozytywnie oceniam ten konkurs. Moje skoki były dobre i jestem z
nich zadowolony. Warunki były równe i myślę, że każdy mógł być
zadowolony z pogody w Wiśle – ocenił zawody skoczek WSS Wisła.
Podium uzupełnił Słoweniec Zak Magel, a koledzy klubowi Olka zajęli
następujące lokaty: 8. Tomasz Pilch, 12. Paweł Wąsek, a 43. Bartosz Czyż.
Z kolei w finałowych zawodach na obiekcie HS–106 w czeskiej
miejscowości Frenštát pod Radhoštěm najlepszy okazał się reprezentant
gospodarzy Lukáš Hlava, który osiągnął odległości 99 i 103,5 m. Skład
podium uzupełnili Austriacy Florian Altenburger i Philipp Aschenwald.
Na czeskiej skoczni znacznie słabiej poszło wiślańskim zawodnikom.
Najlepszy z nich był 14. Aleksander Zniszczoł, a pozostali skoczkowie
uplasowali się poza najlepszą „30”. Paweł Wąsek był 33., Bartosz Czyż
59., a Tomasz Pilch został zdyskwalifikowany. Cały turniej Beskidy Tour
2018 wygrał Philipp Aschenwald.
(luki/materiały prasowe)

PIŁKA W GRZE, RUSZYŁ SEZON
4 sierpnia piłkarze WSS Wisła zainaugurowali ligowy sezon
2018/19. Podopieczni trenera Tomasza Wuwra pokonali na wyjeździe
Tempo Puńców 3:2 (Dorian Chrapek, Sebastian Juroszek, Jakub Jurosz).
Niestety w kolejnym spotkaniu, 11 sierpnia, nasza ekipa na Jonidle nie
dała rady doświadczonej i mającej wysokie aspiracje drużynie z trytonowego grodu i przegrała 1:5 (Mateusz Tomala).
Porażka ze skoczowianami zapoczątkowała serię meczów bez wygranej w okręgówce. 15 sierpnia nasz zespół przegrał w Drogomyślu z tamtejszą Błyskawicą 1:5 (Mirosław Wałach), 18 sierpnia na własnym boisku z
Sołą Rajcza 1:2 (Krystian Strach), a 26 sierpnia zremisował na wyjeździe
z KS Bestwinka 1:1 (Krystian Strach). Sierpień wiślanie zakończyli na 13.
pozycji w tabeli z dorobkiem zaledwie 4 punktów i bilansem goli 7:15.
Miłym przerywnikiem w ciężkim ligowym czasie był triumf WSS
Wisła w meczu II rundy Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Skoczów. 22 sierpnia nasza drużyna pokonała na wyjeździe Strażaka Pielgrzymowice 3:0 (Andrzej Cieślar, Dorian Chrapek, Krystian Strach) i
awansowała do kolejnego etapu tych rozgrywek. W kolejnej rundzie
rywalem wiślan był Piast 1909 Cieszyn (mecz rozegrano w Cieszynie 5
września, czyli po zamknięciu niniejszego numeru gazety), a jego wynik
podamy w kolejnym „Echu Wisły”.
Sezon 2018/19 zainaugurowali także młodzi futboliści WSS Wisła.
W pierwszej kolejce, 19 sierpnia, młodzi wiślanie rywalizowali ze swoimi
rówieśnikami ze Strażaka Pielgrzymowice. Trampkarze przegrali 0:13 (wo
– zespół WSS przy takim wyniku został zdekompletowany), a juniorzy wygrali 4:2 (Bartosz Mitręga, Krzysztof Czernecki, Hubert Dudzik, Zbigniew
Michalik). Natomiast 25 sierpnia nasza młodzież mierzyła się ze Spójnią
Górki Wielkie. Trampkarze wygrali 10:4 (Piotr Bujok 5, Piotr Kowalski 3,
Mateusz Mleko 2), a juniorzy przegrali 2:6 (Zbigniew Michalik 2). (luki)
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Wiślańscy kolarze z grupy HOTEL *** PODIUM WISŁA &
DIAGNOSTIX okres wakacyjny rozpoczęli 8 lipca od startu w Rybniku na zawodach II BIKE RACE Zamysłów. Na dystansie PRO o
długości 36 km Ewa Gorzelany wygrała swoją kategorię wiekową
(PK4). Na tym samym dystansie w kategorii MK4 Adam Pilch zajął
11., a Janusz Gomola 22. miejsce. – Zawody składały się z pętli o długości 12 km, pokonywanej trzykrotnie. Trasa była dosyć urozmaicona
i ciekawa. Nie było zbyt dużych przewyższeń więc zawody należały
do szybkich, ale słoneczna pogoda i wysokie temperatury dały się we
znaki wszystkim zawodnikom – relacjonuje Janusz Gomola z grupy
HOTEL *** PODIUM WISŁA & DIAGNOSTIX.
Kolejny start to już kontynuacja cyklu Bike Atelier MTB Maraton. 29 lipca w Częstochowie Adam Pilch i Janusz Gomola wystartowali na dystansie Hobby o długości 35 km. W kategorii M40
Adam był 14. a Janusz 36. – Częstochowa debiutowała w tym cyklu
po raz pierwszy. Organizator przygotował szybką trasę na terenach
Jury Krakowsko–Częstochowskiej. Mimo łagodnego profilu trasa
była bardzo urozmaicona, posiadała zróżnicowane nawierzchnie, od-

SPORTOWY KALEJDOSKOP
•

•

•
•

4 sierpnia w Brennej odbyły się 8. Mistrzostwa Drwali Beskidzkich. W zawodach zorganizowanych przez Gminę Brenna i Nadleśnictwo Wisła wzięło udział siedem dwuosobowych zespołów,
które rywalizowały w pięciu wyczerpujących i zarazem widowiskowych konkurencjach. Po podliczeniu wyników okazało się, że
zwycięzcami imprezy zostali Andrzej Heczko oraz Łukasz Martynek z Wisły.
Zawodnicy Warszawskiego Klubu Kolarskiego Matylda Szczecińska oraz Miłosz Ośko zostali mistrzami Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w kolarskim cross–country, które rozegrano
11 sierpnia w Wiśle w ramach XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach letnich Śląskie 2018. Patryk Nogowczyk z
Wisły zajął 28. miejsce.
12 sierpnia w słowackiej miejscowości Sihelné odbyły się drugie
w tym roku zawody w zjeździe rowerowym z cyklu Local Series
of Downhill. Tomasz Goryczka z Wisły zajął 22. miejsce w kategorii Full.
W dniach 11–13 sierpnia w Istebnej rozegrano zawody kolarskie
Istebna Road Trophy 2018. W I etapie (czasówce) 5. lokatę zajął
Patrycjusz Urbanek, a 43. Szymon Sapeta (obaj z Wisły). Na etapie II Patrycjusz Urbanek był 9., a Szymon Sapeta 47. Etap numer
III Patrycjusz Urbanek zakończył na 10. pozycji, a Szymon Sapeta
był 38. Z kolei ostatni, IV etap Patrycjusz Urbanek ukończył tuż
za podium, a Szymon Sapeta był 37. W klasyfikacji generalnej
wyścigu kolarze z Wisły zajęli odpowiednio 5. i 38. lokatę.

fot. materiał prasowy

Wakacyjne starty wiślańskich
rowerzystów

cinki techniczne, podjazdy i sporo piaszczystego podłoża – tak o tych
zawodach napisali wiślańscy cykliści.
Trzecią imprezą w lipcowym kalendarzu był UPHILL MTB BESKIDY, który składał się z pięciu rund i polegał na podjazdach na
czas pod górę. Zawody odbyły się na terenie Polski, Czech i Słowacji. Grupę reprezentowali Adam Pilch i Janusz Gomola, a do klasyfikacji generalnej liczyły się wyniki czterech najlepszych startów.
Janusz w kategorii M–3 wywalczył 11. miejsce, natomiast Adam nie
został sklasyfikowany z powody niepełnej liczby startów. – Impreza
miała charakter sportowy i integracyjny. Rywalizowaliśmy z zawodnikami z Czech i Słowacji. Zawody typu uphill należą do jednych z
trudniejszych. Zdobywaliśmy szczyt Błatniej w Brennej, Wielki Połom
na Słowacji, Ostry w Czechach, Wielką Czantorię od strony czeskiej
i na deser Równicę w Ustroniu. Pogoda dopisała, a ciężki wysiłek
wynagradzały piękne widoki ze szczytów – podsumował rywalizację
Janusz Gomola.
Z kolei 19 sierpnia kolarze z Wisły wystartowali w siódmych w
tym sezonie zawodach z cyklu Bike Atelier MTB Maraton, które odbyły się 19 sierpnia w Psarach. Na dystansie Pro (55 km) 169. był
Marek Piskornik (18. w grupie M–19). Z kolei na dystansie Hobby
(34,5 km) 112. był Janusz Gomola (23. w kategorii M–40), a 283.
Michał Piskornik (75. w grupie M–40).			
(luki)
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Paweł Słowiok z Wisły zajął 16. miejsce w zawodach Letniej
Grand Prix w kombinacji norweskiej (1 skok – skocznia HS–137
(K–120) / bieg na 10 km), które rozegrano 24 sierpnia w niemieckim Oberstdorfie. To pierwszy start zawodnika z Wisły w tegorocznej edycji LGP. Nasz dwuboista po skoku plasował się na 23.
pozycji, ale w biegu spisał się znacznie lepiej, uzyskując 9. czas.
Zwyciężył reprezentant gospodarzy Vinzenz Geiger. Dzień później, 25 sierpnia, wiślanin był 14. i jest to jego najlepszy wynik
w jego startach w LGP. Reprezentant Polski po skoku plasował
się na 25. pozycji, ale w biegu ponownie spisał się bardzo dobrze,
uzyskując 7. czas. Triumfował Japończyk Akito Watabe.
25 sierpnia w miejscowości Przesieka niedaleko Karpacza odbyły
się w czwarte w tym sezonie zawody Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Nieźle podczas tej imprezy spisał się Jakub Glajcar z Wisły, który wespół z Vertim zajął 2 miejsce w rywalizacji mężczyzn
na średnim dystansie. W zmaganiach kobiet 7. lokatę wywalczyła
Irena Piotrowska z psem Kusio.
Zawodnicy WSS Wisła sześciokrotnie stawali na podium Konkursu
Skoków Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Wilkowice, zaliczanego do cyklu „Beskidzkie Nadzieje”, który odbył się 25 sierpnia
w Bystrej. W gronie zwycięzców znalazł się Adam Pilch – Junior
E2 (rocznik 2009 i młodsi), skocznia HS–19 (K–18). Na drugim
stopniu podium stawali Tymoteusz Cienciała – Junior E1 (rocznik
2007–2008), skocznia HS–31 (K–29) i Artur Misiura – Open PK
(rocznik 2008 i starsi), skocznia HS–19 (K–18). Z kolei na trzecim miejscu rywalizację kończyli: Paulina Czepczor – Dziewczęta,
skocznia HS–31 (K–29), Kewin Kubień – Junior E2 (rocznik 2009 i
młodsi), skocznia HS–19 (K–18) oraz Jan Mechelewski – Open PK
(rocznik 2008 i starsi), skocznia HS–19 (K–18).
(luki)
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Rowerzyści MTB opanowali Perłę Beskidów
zwycięzców w swojej kategorii wiekowej znalazła się Ewa Gorzelany z Wisły!
Na dystansie Mega najlepszy okazał się Tomasz Dygacz z
Katowic, reprezentujący barwy ustrońskiego teamu Odkrywcy
Taurus. Pozostałe miejsca na podium zajęli Paweł Garczyk z
Obornik Śląskich i Konrad Czabok z Warszawy. Na tym dystansie rozgrywane były także Mistrzostwa Polski Juniorów
w Maratonie MTB (roczniki 2000–2001). Zwyciężył drugi w
kategorii Open Paweł Garczyk przed Konradem Czabokiem i
Dominikiem Dańkowskim. Wśród juniorek tytuł mistrzowski
zdobyła Agnieszka Szpocińska, drugie miejsce zajęła Gabriela
Hudyka a trzecie Ewa Dymek.

fot. materiał prasowy

18 sierpnia po raz kolejny w Wiśle odbyły się rowerowe zawody z cyklu Bike Maraton. W tym roku dodatkowo podczas
wyścigu toczyła się rywalizacja o tytuł Mistrza Polski w Maratonie MTB.

Turniej Siatkówki Plażowej
o Puchar Burmistrza Miasta
25 sierpnia br. po raz kolejny odbył się wiślański Turniej
Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Miasta Wisły. W turnieju wzięło udział 6 drużyn.
Poziom gry i umiejętności siatkarskich był bardzo wyrównany. Po zaciętych pojedynkach 1. miejsce zajęła para Wojciech Polok / Marek Gomola. 2. miejsce wywalczył duet Andrzej Szalbot / Grzegorz Procner, a skład podium uzupełniła
„dwójka” Marcin Czyż / Adam Chrapek.
Puchary oraz nagrody zostały wręczone przez przewodniczącego Rady Miasta Janusza Podżorskiego.
Organizatorzy, zawodnicy oraz wszyscy sympatycy siatkówki składają serdeczne podziękowania dla Adama Małysza
za udostępnienie boiska do gry oraz burmistrza Tomasza Bujoka za ufundowanie pucharów i nagród.
Andrzej Szalbot
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Na królewskim dystansie Giga, gdzie równocześnie walczono o medale Mistrzostw Polski w Maratonie MTB, wygrał
Dariusz Batek z Zatora. Drugi był Krzysztof Łukasik z Pomiechówka, a trzeci Bartłomiej Oleszczuk z Poznania. Wśród kobiet złoto zdobyła Karolina Sowa.
Nagrody dla najlepszych wręczał Janusz Podżorski, przewodniczący Rady Miasta Wisła. W zawodach udział wzięło
łącznie 661 kolarzy z całej Polski. 	
Tadeusz Papierzyński

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

Kolarze ścigali się na trzech dystansach: MINI, MEGA
oraz GIGA. Dystans Mini (23 km) najszybciej pokonał Adrian Boruta z Żor. Tuż za nim uplasowali się Patryk Mitręga z
Brennej oraz Michał Decewicz z Wrocławia. Z kolei w gronie

Tour de Pologne

fot. Łukasz Bielski

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Łukasz Bielski

7 sierpnia przez nasze miasto przejechał kolarski peleton. W ramach IV etapu 75. Tour de Pologne, prowadzącego z Jaworzna do
Szczyrku, zawodnicy zaliczyli w naszym regionie cztery górskie premie I kategorii (po dwie na Zameczku i Przełęczy Salmopolskiej)
oraz premię specjalną na placu Hoffa w Wiśle.
Wzdłuż trasy przejazdu kolarzy ustawiło się mnóstwo kibiców.
Największe skupiska fanów zebrały się oczywiście na wiślańskim rynku oraz na podjazdach pod Przełęcz Szarcula i Salmopol. Pierwsze trzy
premie górskie na naszym terenie wygrał Jan Tratnik z grupy CCC
Sprandi Polkowice. Słoweński kolarz zgarnął także premię specjalną w
centrum Wisły, przez które peleton przejechał dwukrotnie. Jego ucieczka została jednak skasowana na ostatnim podjeździe pod Przełęcz Salmopolską i czwarta premia górska padła łupem Pavla Sivakova z Team
Sky. Już wtedy wiadomo było, iż decydujące rozstrzygnięcia zapadną
podczas ostatniego podjazdu pod Orle Gniazdo na metę w Szczyrku.
Tam najszybszy okazał się Michał Kwiatkowski z Team Sky.
Warto dodać, że przejazd przez Wisłę peletonu Tour de Pologne
był kolejną świetną okazją do promocji walorów turystycznych naszej miejscowości. Ta część etapu była transmitowana w TVP Sport
i Eurosport 2, a obrazki z helikoptera, który krążył nad kolarzami,
pokazały piękno Wisły.				
(luki)

fot. materiał prasowy

19 sierpnia w Wiśle odbyła się czwarta edycja imprezy biegowej
pod nazwą „Super Bieg”, podczas której rozegrano biegi górskie na
dystansie 21 i 10 kilometrów.
W IV Półmaratonie Wiślańskim, którego trasa wiodła przez Kamienny, Trzy Kopce Wiślańskie, Gronik, Zakrzosek, Dobkę najlepszy okazał się Marcin Wróbel z Wysokiej. Drugi był Jakub Glajcar z
Wisły, a trzeci Bartosz Kwestorski z Zabrza. W rywalizacji kobiet
triumfowała Agnieszka Bratek z Gliwic przed Marzeną Woszek i
Justyną Adamus–Kowalską. W poszczególnych kategoriach triumfowali: Małgorzata Wicha z Krakowa, Justyna Adamus–Kowalska z
Katowic, Agnieszka Bratek, Ewa Wolny z Bielska–Białej, Bartłomiej
Cesarz z Łazów, Krzysztof Buryło z Obornik Śląskich, Jakub Glajcar, Marcin Wróbel, Sławomir Łabuziński z Krakowa, Maciej Milota

fot. materiał prasowy

Biegiem przez Wisłę

z Bielska–Białej, Kazimierz Szubart z Dzierżoniowa oraz Dariusz
Tocki z Olszyny.
Z kolei w biegu „Wiślańska Dziesiątka” najlepszy okazał się Michał
Izydorek z Mesznej. Drugi na mecie zameldował się Radosław Puchała z
Sobótki, natomiast Tyberiusz Mikołajczyk z Brennej był trzeci. W klasyfikacji generalnej kobiet zwyciężyła Marta Keller z Warszawy. Kolejne
miejsca na podium zajęły Iwona Stachurska oraz Katarzyna Nowak. W
grupach wiekowych na najwyższym stopniu podium stanęli: Małgorzata
Peluszyńska z Sobótki, Marta Keller, Katarzyna Nowak z Mikołowa, Joanna Menżyk z Mysłowic, Barbara Frysiak z Wielunia, Eulalia Szylkin
z Wałbrzycha, Natalia Schulze z niemieckiego Luckenwalde, Michał
Izydorek, Sławomir Kukuła z Andrychowa, Radosław Puchała, Tyberiusz Mikołajczyk, Andrzej Olborski z Jastrzębia–Zdroju, Peter Clark
z Londynu, Jan Wyduch z Mikołowa oraz Tomasz Żywioł z Cieszyna.
Nagrody dla zwycięzców w imieniu miasta Wisła wręczał Sylwester Foltyn, sekretarz miasta.
Tadeusz Papierzyński
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ROZMAITOŚCI
KRONIKA POLICYJNA
– 3 sierpnia na ul. Kędziorowskiej zatrzymano mieszkańca
Wisły, który jechał „na podwójnym gazie” motocyklem. Delikwent miał w organizmie ok. 1,6 promila alkoholu.
– 10 sierpnia nieletnia obywatelka Rumunii dokonała kradzieży artykułów ze sklepu przy ul. 1 Maja. Wartość skradzionego towaru oszacowano na 715 złotych. Sprawę skierowano do sądu dla nieletnich.
– 12 sierpnia wiślańscy policjanci zatrzymali przy ul. 1
Maja mieszkańca naszego miasta, który był poszukiwany

przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, celem doprowadzenia do
zakładu karnego. 16 sierpnia w podobnych okolicznościach
i z tego samego powodu funkcjonariusze zatrzymali na ul.
Reymonta mieszkańca Goleszowa.
– 19 sierpnia na ul. Wyzwolenia doszło do niegroźnej
kolizji drogowej. Jednym z jej uczestników był mieszkaniec
Wisły, który prowadząc Subaru był pod wpływem alkoholu.
Urządzenie pomiarowe wykazało 0,3 promila w jego organizmie.
– 24 sierpnia z posesji przy ul. Torfowej zniknął quad marki Suzuki. Łup złodzieja oszacowano na 12 000 złotych, a
stratę poniósł mieszkaniec naszej miejscowości.
We współpracy z Komendantem KP Wisła
Tomaszem Domagałą
opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
8 września (sobota) – Narodowe Czytanie – promocja książki „Biskup Juliusz Bursche. Ślady pamięci zatrzymane w kadrze” – Miejska Biblioteka Publiczna
9 września (niedziela) – XIX Dożynki Województwa Śląskiego i
Święto Miodu (koncert zespołu Golec uOrkiestra, jarmark i korowód) – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i Plac Hoffa
15 września (sobota) – 64. Rajd Wisły – Hotel Ogrodzisko (start),
skocznia narciarska im. Adama Małysza (meta) i okolice Wisły
15 września (sobota) – Puchar Polski w dogtrekkingu – Plac Hoffa
(start i meta) i okolice Wisły
20 września (czwartek) – Wycieczka Wielką Pętlą Beskidzką dla
emerytów – Targowisko Miejskie (zbiórka o 8:00)
22 września (sobota) – Leśnik czeka w nocy – Chatka na Przysłopiu (zbiórka o 18.30)
27 września (czwartek) – III Konkurs Pięknego Czytania – Miejska Biblioteka Publiczna
5-7 października (piątek-niedziela) – Akcja „Wisła za połowę”
6 października (sobota) – Piknik Spadochroniarski – Amfiteatr
im. Stanisława Hadyny i park Kopczyńskiego

rys. Janusz Kożusznik

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

