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WYRÓŻNILI SPORTOWCÓW

Podczas majowej sesji Rady Miasta Wisła odbyła się uroczystość wręczenia nagród, stypendiów i wyróżnień sportowych za
wysokie wyniki, osiągane w 2015 roku. W tym roku statuetki i
słodycze z rąk przewodniczącego Rady Miasta Janusza Podżorskiego i burmistrza Wisły Tomasza Bujoka odebrało aż 23 zawodniczek i zawodników, reprezentujących Wisłę na arenach
REKLAMA • OGŁOSZENIA

y

krajowych i międzynarodowych. Nagrody otrzymali Jakub Glajcar (biegi, dogtrekking) i Joachim Krężelok (lekkoatletyka), a
stypendia Jeremiasz Bujok (judo, ju–jitsu), Adam Cieślar (kombinacja norweska), Artur Kukuła (skoki narciarskie), Tomasz
Raszyk (downhill) i Jarosław Sobczyk (lekkoatletyka).
Więcej na str. 3.
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WISŁA W MULTIKINIE
3 czerwca ruszyła dwutygodniowa kampania promocyjna Miasta
Wisła w sieci kin Multikino na terenie województwa pomorskiego.
W trzydziestu pięciu salach kinowych na terenie Gdańska, Gdyni,
Rumii, Słupska i Sopotu przez czternaście dni był wyświetlany spot
pokazujący atrakcje Wisły. Mamy nadzieję, iż dzięki tej kampanii
jeszcze więcej turystów znad morza zawita do naszego miasta. (tad)
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Dzień Otwarty OSiW OHP

Niedziela z muzyką
5 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył się koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Bielsku-Białej pod
dyrekcją Zuzanny Pradeli.
W pierwszej części koncertu wystąpił kwartet saksofonowy w składzie: Marta Wajdzik, Natalia Wachtarczyk, Karolina Procner i Marzena Baron przygotowany przez Tomasza
Kajkowskiego. Natomiast w drugiej części zagrała Dziecięca
Orkiestra Symfoniczna I stopnia ZPSM, która wykonała m.in.
utwory: „California Dreamin”, „Boleras Sevillanas”, „Adagio”, „Marzenie” R. Schumana i „New York, New York”.
Marlena Fizek

17 maja w Wiśle odbył się Dzień Otwarty Ośrodka Szkolenia i
Wychowania OHP. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele: samorządu cieszyńskiego oraz bielskiego, przedstawiciele gmin i
miast z terenów powiatu cieszyńskiego oraz bielskiego, jak również
przedstawiciele: kuratoriów, placówek oświatowych, placówek pomocowych oraz rodzice, pracodawcy oraz przedstawiciele mediów.
Spotkanie rozpoczęła Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wiśle Łucja Michałek powitaniem zaproszonych gości.
Wśród przybyłych byli m.in.: dyrektor Biura Wiceministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda – Maksymilian Pryga, starosta cieszyński Janusz Król, przewodniczący Rady Powiatu
Cieszyńskiego Ludwig Kuboszek, sekretarz miasta Wisła Jan Cieślar,
kierownik MOPS w Wiśle Anna Bujok, burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, dyrektor Gimnazjum dla Młodzieży ZDZ w Ustroniu
Mariola Rybicka, nadleśniczy Andrzej Kudełka oraz przedstawiciele
powiatu bielskiego.
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Mariola Rybicka wygłosiła referat pt.: „Szkoła drugiej szansy
dla uczniów z trudną przeszłością”. Następnie kierownik warsztatów
OSiW w Wiśle Maria Zdrach opowiedziała o roli ośrodków szkolenia
i wychowania OHP w kształceniu zawodowym młodzieży. Natomiast
kierownik internatu OSiW w Wiśle Władysław Suchoń przedstawił
referat pt.: „Praca wychowawcza z młodzieżą – obszar zagrożenia”.
Część teoretyczną zakończył Dawid Kowalik, wychowawca OSiW
OHP w Wiśle, przedstawiając prezentację „Z życia OSiW”.
Po prezentacjach Łucja Michałek zaprosiła przybyłych gości do
zapoznania się z wytworami uczestników OSiW OHP Wisła. Zostały
zaprezentowane m.in. prace plastyczne, nakrycia stołów okolicznościowych, carving – dekoracje z warzyw i owoców, techniki łamania
serwet kelnerskich, występ grupy tanecznej („Wiosna talentów”).
Uczestnicy spotkania mogli również skosztować smacznych i zdrowych potraw oraz koktajli.			
Iwona Stroka

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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W maju Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji
zajmowała się następującymi tematami:
– Informacja na temat NZOZ działających na terenie
Gminy i współpraca z Gminą. Możliwość dofinansowania
szczepień przeciw grypie dla seniorów w roku 2016 i w latach następnych;
– Programy polityki zdrowotnej gminy szansą na zmniejszenie ryzyka zachorowań;
– Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania związane ze sportem i kulturą;
– Podsumowanie akcji zimowej, odśnieżanie, wykorzystanie sprzętu gminnego – potrzeby;
– Przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
Ponadto Radni na posiedzeniach Komisji spotkali się ze
stowarzyszeniem pszczelarzy działających na terenie Wisły i
z zespołem redakcyjnym Monografii Wisły. Radni dokonali
także objazdu dróg pod kątem inwestycji zrealizowanych w
roku 2015 i przeznaczonych do realizacji na rok 2016.
Sesja Rady Miasta odbyła się 25 maja. W pierwszej części
wręczono stypendia i nagrody sportowe Miasta Wisła. Otrzymali je zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 2015
roku. Nagrody otrzymali Jakub Glajcar (biegi, dogtrekking)
i Joachim Krężelok (lekkoatletyka), a stypendia Jeremiasz
Bujok (judo, ju–jitsu), Adam Cieślar (kombinacja norweska),
Artur Kukuła (skoki narciarskie), Tomasz Raszyk (downhill)
i Jarosław Sobczyk (lekkoatletyka). Dodatkowo statuetki z
wyróżnieniami otrzymali: Jakub Baron (karate), Tymoteusz
Cienciała (narciarstwo klasyczne), Paulina Cieślar (narciarstwo klasyczne), Bartosz Czyż (narciarstwo klasyczne), Arkadiusz Jojko (narciarstwo klasyczne), Szymon Jojko (narciarstwo klasyczne), Jakub Jurosz (narciarstwo klasyczne),
Kacper Juroszek (narciarstwo klasyczne), Marcin Małyjurek
(narciarstwo klasyczne), Mateusz Małyjurek (narciarstwo
klasyczne), Tomasz Pilch (narciarstwo klasyczne), Paweł
Piszczek (kendo), Łukasz Podżorski (narciarstwo klasyczne),
Tymoteusz Szalbot (kendo), Wiktor Szozda (narciarstwo klasyczne) i Paweł Wąsek (narciarstwo klasyczne).
Podczas sesji Rada Miasta przyjęła uchwały:
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność

Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony
do 3 lat (15 głosów „za” – jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia
28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła
(jednogłośnie),
– w sprawie korzystania z miejsc postojowych na zlokalizowanych poza pasem drogowym nieruchomościach Gminy
Wisła (jednogłośnie),
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (14 – za,
1 – wstrzymujący się),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta
Wisła (jednogłośnie),

fot. Łukasz Bielski

Z PRAC RADY MIASTA WISŁA

– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27
października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty
miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej
(jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2016 (14 – za,
1 – wstrzymujący się),
– w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
przez Gminę Wisła wsparcia udzielonego Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie (14 – za, 1 – wstrzymujący się).
Kolejna sesja Rady Miasta Wisła odbędzie się 30
czerwca.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Dyżury Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

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 odbywają się w lokalu
Straży Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko w każdą
środę o godz. 18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się
tam grupa wsparcia dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!
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WISŁA UTRZYMUJE KONTAKTY Z PARTNERAMI
Celem wizyty delegacji z Turczańskich Teplic, na czele której
stał burmistrz Igor Hus, było nawiązanie kontaktów oraz omówienie zakresu współpracy. Oba samorządy zamierzają opracowywać
wspólne projekty i aplikować o środki zewnętrzne na takie działania,
jak: organizacja wydarzeń kulturalno–społecznych, wymiana pobytowa dzieci i młodzieży, integracja środowisk turystycznych, różnego
rodzaju zadania inwestycyjne oraz promocja regionów turystycznych.
(luki)

fot. Łukasz Bielski

W minionym okresie samorządowcy z Wisły poczynili kolejne
działania w kierunku zacieśnienia współpracy z partnerskimi i zaprzyjaźnionymi miejscowościami. Obok wizyty we Francji, do naszego miasta zawitała delegacja ze Słowacji.
BULLY–LES–MINES
W dniach 4–8 maja delegacja Miasta Wisła odwiedziła partnerską
miejscowość Bully–Les–Mines. Wyjazd odbył się z okazji 90–lecia
Towarzystwa Muzycznego „Harmonia”, który tworzą potomkowie
polskich emigrantów.
W skład delegacji weszli burmistrz Wisły Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski, radni miasta oraz przedstawiciele różnych środowisk. Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły
się od odegrania hymnów państwowych oraz złożenia kwiatów pod
pomnikiem żołnierzy, którzy zginęli w wojnach toczonych przez
Francję, a zarazem będących mieszkańcami Bully–Les–Mines. Wiślańskiej delegacji towarzyszyła kapela góralska, której występ był
jednym z punktów programu koncertu jubileuszowego. Z rąk gospodarza Wisły „Harmonia” otrzymała piękną pamiątkę w postaci obrazu przedstawiającego wiślański krajobraz.

fot. Bronisław Pinkas

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

Przy okazji wizyty władze naszego miasta spotkały się z burmistrzem Bully–Les–Mines. Była także okazja zwiedzić jedyny poza
Paryżem oddział muzeum Luwr w Lens, lokalne muzeum poświęcone żołnierzom francuskim walczącym na przeróżnych frontach
podczas I i II wojny światowej i w Indochinach, nekropolię Notre
Dame de Lorette w Ablain Saint Nazarre (pochowanych jest tam
około 45 tysięcy żołnierzy, zaś upamiętnionych z imienia i nazwiska
ponad 600 tysięcy żołnierzy, którzy zginęli w I wojnie światowej,
w tym wielu o polskich nazwiskach), a także Brukselę (konstrukcja
atomium, budynek Parlamentu Europejskiego, zabytkowe centrum
miasta wraz z ratuszem).
TURCZAŃSKIE TEPLICE
10 maja wizytę w Wiśle złożyła delegacja z Turczańskich Teplic.
To 7–tysięczne miasteczko na Słowacji, słynące z wód termalnych i
ośrodków SPA. Wisła w poprzednich latach realizowała wspólnie z
samorządem tej miejscowości projekty unijne. Teraz Słowacy wyszli
z inicjatywą odnowienia tej kooperacji.

Burmistrz Miasta Wisła
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1774 z
późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu
Miasta Wisła w okresie od dnia 01 czerwca 2016 do 21 czerwca
2016 roku, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej miasta
został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych
do dzierżawy.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Mając na uwadze rozpoczynający się okres letni, a w związku z tym
coraz większą ilość turystów, zwracam się z prośbą do mieszkańców
o podnoszenie estetyki naszego miasta. Czyniąc zadość wymaganiom
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
przypominam właścicielom posesji o konieczności systematycznego
wykaszania terenów zielonych oraz przycinania drzew i krzewów położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodniki i drogi), aby nie
utrudniać bezpiecznego korzystania z pasa drogowego. Każda zadbana
posesja świadczy pozytywnie o wizerunku Wisły.
Przypominam, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 23 maja
2013 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.
Istnieje również możliwość dowozu we własnym zakresie odpadów
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy
Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle), który jest czynny w
poniedziałki, środy i piątki w godzinach 6:00–17:00, oraz w soboty
w godzinach 8:00–15:00. Przywożąc w/w odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy okazać identyfikator
z nadanym numerem ewidencyjnym. Informuję, że w czerwcu Straż
Miejska nadal będzie prowadziła kontrole działalności gospodarczych, dotyczące przede wszystkim wywożenia śmieci powstałych z
prowadzonej działalności.
W czerwcu strażnicy przeprowadzą akcję, mającą na celu pogłębienie stanu świadomości wśród właścicieli psów na temat obowiązków,
które na nich spoczywają. Pamiętajmy, że posiadanie psa to nie tyko
przyjemność, ale i obowiązek sprzątania po nim, wyprowadzanie na
regularne spacery oraz dbanie o odpowiedni rozwój zwierzęcia. Opierając się na częstotliwości zgłoszeń, skontrolowane zostaną miejsca, w
których najczęściej łamane jest prawo, gdzie psy prowadzone są bez
smyczy, a właściciele zapominają sprzątać za swoimi pupilami. Zwiększenie uwagi na ten rodzaj wykroczeń oraz wzmożone patrole mają na
celu powiększenie wiedzy wśród mieszkańców na ten właśnie temat.
Straż Miejska otrzymuje również wiele zgłoszeń o błąkających
się, bezpańskich psach. W celu usprawnienia naszych działań prosimy właścicieli czworonogów, aby informowali nas o wszelkich przypadkach zaginięć ich zwierząt. Pomoże to w szybki sposób powiązać
bezpańskiego psa z jego właścicielem.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Wiadomości

fot. ChSCh

18 maja po raz kolejny w Wiśle na rynku stanęły kolorowe namioty Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. W tym dniu po raz
szósty odbyła się interaktywna wystawa Expo Zdrowie.
Ponad dwudziestu wolontariuszy poświęciło swój czas na rzecz
zdrowia wiślańskiej społeczności i w godzinach 9.00–14.00 przyjmowało wszystkie zainteresowane osoby. Wystawa promowała 8 czynników kształtujących w sposób znaczący zdrowie człowieka. Należą
do nich: światło słoneczne, powietrze, woda, ruch, dieta, odpoczynek, wstrzemięźliwość i spokój.
Z wystawy skorzystało 112 osób. Ze względu na ziąb i złą pogodę
nieco mniej niż w latach ubiegłych. Każdy z uczestników sprawdził
swoje ciśnienie krwi, wagę, procent tkanki tłuszczowej, poziom cukru oraz wydolność płuc. Osoby, które nie miały przeciwwskazań
sprawdziły także swoją wydolność wysiłkową, biorąc udział w teście
harwardzkim.

Wystawę obsługiwały dwie pielęgniarki i trzech lekarzy, z którymi na miejscu konsultowano wyniki badań. Każdy z uczestników
otrzymał w prezencie książeczkę pt. „Bądź zdrów! To nie takie trudne” wraz z płytą. Expo zamykał namiot z degustacją zdrowych potraw, gdzie można było spróbować jak smakują: pasta z groszku, z
oliwek i suszonych pomidorów, pasta z tofu, słonecznikowa, z czerwonej fasoli, pasztet z pestek dyni, pasztet warzywny, pasztet z czerwonej soczewicy, kokosowy bekon, smalec wegetariański, salceson z
pieczarek, wegeburgery, kotleciki z brokułów, z selera i ryżu, z kaszy
jaglanej, z proteiny sojowej, z soi i mielone z pszenicy. Z degustacji
skorzystało ponad 200 osób wyrażając uznanie dla nowo poznanych
smaków. Na miejscu można było także zaopatrzyć się w przepisy degustowanych potraw.
Expo Zdrowie zostało zorganizowane przez wiślańską Filię
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej przy współudziale finansowym Gminy Wisła, Powiatu Cieszyńskiego oraz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Wiśle.		
Julia Troszok

fot. Krystian Piszczek

EXPO ZDROWIE 2016

ZJAZD STRAŻAKÓW
14 maja w remizie OSP Wisła Czarne odbył się Zjazd Oddziału
Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wiśle. Podczas zjazdu sprawozdanie za okres minionej, 5–letniej kadencji złożył
prezes ZM ZOSP RP w Wiśle druh Tomasz Bujok – burmistrz Wisły.
W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: druh dr Rafał Glajcar – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach,
druh brygadier Damian Legierski – wiceprezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP w Cieszynie, Sylwia Cieślar – wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Śląskiego, Janusz Podżorski – przewodniczący Rady
Miasta Wisła i Bronisław Pinkas – przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Rady Miasta Wisła.
Podczas zjazdu wręczono medale i odznaczenia. Druh Leszek Troszok z OSP Wisła Jawornik otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, druhowie Tomasz Pilch i Adam Pilch z OSP Wisła Czarne
uhonorowani zostali Brązowymi Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa,
z kolei druh Marcin Pilch z OSP Wisła Jawornik otrzymał Odznakę
Strażaka Wzorowego. Okolicznościowymi statuetkami uhonorowano
również ustępujących członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej druhów
Jana Branca, Jerzego Poloka, Władysława Pilcha i Dariusza Kuliga.
Podczas obrad zjazdu wybrano nowy skład Zarządu Oddziału
Miejskiego ZOSP RP w Wiśle na następną kadencję. W jego skład
weszli: Tomasz Bujok – prezes, Andrzej Cieślar – wiceprezes, Jacek Suszka – wiceprezes, Jan Pilch – komendant, Tadeusz Chmiel
– sekretarz, Paweł Kubala – skarbnik, Zbigniew Kocyan – członek
Prezydium, Damian Skibiński, Stanisław Cieślar, Bronisław Szalbot,
Jan Cieślar, Marcin Pilch, Piotr Pilch, Adam Pilch, Tomasz Pilch,
Andrzej Szturc i Marek Sodzawica – członkowie Zarządu. Wybrano
również Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Leszek Troszok – przewodniczący, Władysław Pilch – wiceprzewodniczący i
Sebastian Kulig – sekretarz. Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie zostali: Tomasz Bujok, Jan Pilch i Jacek
Suszka, natomiast przedstawicielem do Zarządu Powiatowego został
Tadeusz Chmiel.				
(luki)

fot. ChSCh
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Zofia Kufa
„Z podróży za marzeniami”

15 maja w Warszawie odbył się Doroczny Zjazd Cichociemnych
i Ich Rodzin. Jednym ze znanych i wybitnych cichociemnych był mjr
Adolf Pilch pseudonim „Góra”, „Dolina” pochodzący z Wisły.
W tym roku po raz pierwszy na uroczystości została zaproszona
wiślańska rodzina majora. Organizatorem spotkań jest Jednostka Wojskowa GROM oraz Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK.
Patronat honorowy nad obchodami objął Prezydent Andrzej Duda.
Uroczystości rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem
Cichociemnych, a następnie pod pomnikiem 1. Samodzielnej Brygady
Spadochronowej i Cichociemnych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Na Zamku Królewskim szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch odczytał list Prezydenta: „(...) Cichociemni należeli
do najwybitniejszych oficerów Polski Walczącej, kierowali oddziałami
podziemia, szkolili kadry żołnierskie, wykonywali szczególnie trudne
zadania specjalne. Zapisali wiele spośród najpiękniejszych kart w księdze chwały oręża polskiego. Walczyli na całym obszarze II Rzeczypo-

fot. Z archiwum rodziny Pilch

Od 20 maja do 10 lipca w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego
w Wiśle można oglądać wystawę prac Zofii Kufy „Z podróży za marzeniami”. Ekspozycja jest dużą niespodzianką dla mieszkańców Wisły,
ponieważ wcześniej nie wiedzieli o pasjach malarskich swojej rodaczki.
Artystka maluje dopiero od dwóch lat, a pierwszym impulsem, aby
podjąć działanie w tym zakresie, był kurs malarski. Początkowo Pani
Zofia była nastawiona sceptycznie do pomysłu, ale już pierwsze zajęcia
to zmieniły. Obecnie Zofia Kufa maluje bardzo często, zwykle pejzaże
wiślańskie, co jest owocem spacerów po dolinach Dziechcinki, Jurzykowa czy Łabajowa. Wydaje się, że największą inspiracją w tych pracach
jest las, który może być oglądany przez pryzmat rytmu pni, wijących
się gałęzi lub korzeni. Wiele razy w tych obrazach pojawiają się skarpy,
ogrodzenia zwane „zorymbami” czy tzw. „sztreki”.
Drugim wiodącym tematem w twórczości Pani Zofii są pejzaże greckie: słoneczne wyspy, architektura cerkiewna czy wybrzeża morskie.
Koloryt prac jest zwykle bardzo ciepły, a technika wykonania swobodna
i szybka, co czasami może przypominać poszukiwania impresjonistów
czy neoimpresjonistów (malowanie za pomocą drobnych punktów).
Wszystkie prace zasługują na wyróżnienie, na baczne przyjrzenie się,
aby prześledzić poszukiwania artystki. W mojej pamięci zatrzymują się
głównie dwie kompozycje: „Debiut” (pierwsza praca, przedstawiająca
martwą naturę) oraz „Autoportret” (ukazujący artystkę z rozwianymi
włosami). 				
Michał Kawulok

O cichociemnych w Warszawie

Wiślańska Akademia Aktywnych
zaprasza!
Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.
Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady,
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery
z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!
Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych!
Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych
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spolitej z obydwoma okupantami: nazistowskimi Niemcami i sowiecką
Rosją (...)”. Głos zabrał również płk Piotr Gąstał dowódca JW GROM,
która w 1995 otrzymała imię Cichociemnych Spadochroniarzy Armii
Krajowej. Tym samym zobowiązała się do kontynuowania tradycji,
pielęgnowania pamięci i rozpowszechniania ich historii wśród młodych
Polaków. Gościem, który wzbudzał największe zainteresowanie był 96–
letni cichociemny kpt. Aleksander Tarnawski „Upłaz”, ostatni żyjący z
316 spadochroniarzy zrzuconych do okupowanej Polski.
Zgromadzeni w Sali Wielkiej mieli okazję wysłuchać koncertu dr
hab. Mariusza Ciołko, który zagrał utwory Fryderyka Chopina. Na zakończenie uroczystości zabrzmiała tradycyjna muzyka szkocka grana na
dudach przez zespół „Pipes&Drums”. W kuluarach rodziny dzieliły się
wspomnieniami, podkreślały, że pamięć o cichociemnych należy podtrzymywać, a tego typu spotkania są bardzo potrzebne.
Tegoroczne obchody były bardzo uroczyste z powodu przypadającej
75. rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych do okupowanej ojczyzny. Z inicjatywy Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii
Krajowej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2016 Rokiem
Cichociemnych.
Mjr Adolf Pilch „Góra”, „Dolina” urodził się w Wiśle na Kozińcach
22 maja 1914 r. W czasie II wojny światowej przedostał się do Wielkiej
Brytanii, gdzie został zwerbowany do tworzonej nowej jednostki spadochronowej. Zrzucony do kraju w lutym 1943 roku, rozpoczął działalność
partyzancką. Jego niezwykłe losy jako cichociemnego opisane zostały w
wielu książkach, publikacjach naukowych, wspomnieniach, wywiadach,
filmach prezentujących historię żołnierzy i ich dowódcy. Swój szlak bojowy opisał w książce „Partyzanci Trzech Puszcz”. W 2015 r. ukazało
się wydawnictwo pt.: „mjr Adolf Pilch (1914–2000) – cichociemny z
Wisły” autorstwa mgr Danuty Szczypki, a także Mariana Podgórecznego
„Góra”, „Dolina” Partyzant Niepokonany – wywiad rzeka z cichociemnym Adolfem Pilchem”. Za swoją działalność w czasie II wojny światowej został odznaczony m.in. Krzyżem Virtuti Militari V klasy, czterokrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Armii Krajowej.
Paweł Pilch, Ewa Długosz

Biblioteka poleca
Lavina Prtti, Złodziej z mgły, Wydawnictwo Filia, Poznań 2016.
Pisarz Antonio M. Fonte odniósł międzynarodowy sukces, ale sława nie ma dla niego większego znaczenia. Roztargniony i samotny, niemal obsesyjnie unika ludzi. Pewnego dnia w
stosie korespondencji od swoich wielbicieli znajduje list sprzed piętnastu lat adresowany do nieznanej mu kobiety. Ku jego zdumieniu
jego nadawcą jest… on sam. W liście opowiada o wspomnieniach
i… o zamordowanym, być może przez niego samego, człowieku.
Antonio niczego jednak nie pamięta. Czeka go długa podróż przez
zaułki Neapolu, do krainy ciągłych zmian i metamorfoz, w poszukiwaniu własnej tożsamości… Złodziej z mgły to magiczna podróż w
poszukiwaniu utraconych wspomnień i zapomnianych marzeń, która
zachwyci wielbicieli takich pisarzy jak: Jonathan Carroll czy Carlos
Ruiz Zafon. Warto przeczytać.
Krystyna Mirek, Większy kawałek nieba, Wydawnictwo Znak,
Kraków 2016.
Jest to historia, która wzruszy nas, da do myślenia, pozwoli skupić się na rzeczach ważnych, jednocześnie będzie nas bawić i inspirować do zmian na lepsze. Autorka umiejętnie pokazała nam, że w każdym z nas może obudzić się nadzieja, wiara we własne możliwości, a
bliskie nam osoby to nie zawsze ci, z którymi łączą nas więzy krwi.
Gorzka to być może prawda, ale niestety znana od zarania dziejów i
jakże powszechnie występująca. Powieść, która naprawdę trafia do
serca czytelnika, zmusza do głębokiej refleksji. Polecamy!
Sophie de Mullenheim, Gry i zabawy Mikołajka na przerwy w
szkole, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2015.
Co prawda oceny już w większości ustalone, ale to jeszcze nie
wakacje i do szkoły chodzić trzeba. Dobrze Wam znany Mikołajek
proponuje dosyć kreatywne podejście do szkolnych przerw, gdzie gonitwa „pierwszaków” w labiryntach korytarzy zmieszana z gonitwą
myśli piątoklasistów może przyprawić o zawał serca. I po co te stresy? Euzebiusz, Joachim, Ananiasz i oczywiście Mikołajek podpowiedzą, jak można świetnie się bawić. Są wyliczanki, pomysły na gry,
zgadywanki, dowcipy, szyfry i przepisy na smakołyki do schrupania
na szkolnych przerwach. Warto wypożyczyć.
Oprac. MBP w Wiśle

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego. Wystawa czasowa: Wystawa malarstwa Zofii Kufy „Z podróży za marzeniami”.
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 Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej”
(20 czerwca – 29 lipca). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama
Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Aleksandry Mazur pod tytułem „Konie” i

Taternik ze Śląska Cieszyńskiego
Apoloniusz Rajwa (ur. 1934) – geograf, przewodnik i ratownik
tatrzański, speleolog, badacz, dziennikarz i publicysta był gościem
wiślańskiego Koła Przewodników Beskidzkich i Terenowych oraz
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia. 16 maja przewodnicy i czytelnicy mieli okazję poznać przebogaty życiorys taternika pochodzącego z Pogórza. Fascynująca opowieść stanowiła
historię polskiego taternictwa, narciarstwa, meteorologii, eksploracji
jaskiń i wielu innych dziedzin.
Apoloniusz Rajwa od 1947 roku mieszka w Zakopanem. Uczestniczył w wyprawach odkrywczych do trudno dostępnych jaskiń tatrzańskich oraz należących do najgłębszych jaskiń francuskich i austriackich,
kierował wyprawą do jaskiń Pamiro–Ałaju i brał udział w akcjach ratowniczych w jaskiniach. Będąc pracownikiem naukowym obserwatorium na Kasprowym Wierchu prowadził badania geomorfologiczne,
hydrograficzne i klimatologiczne w Tatrach, m.in. opisał 400 źródeł w
dolinach Rybiego Potoku, Roztoki i Pięciu Stawów Polskich, gęstość
i radioaktywność śniegu, termikę i cyrkulację powietrza w jaskiniach.
Wyniki publikował w specjalistycznych czasopismach, ale napisał też
podręcznik „Alpinizmu jaskiniowego”, „Turystyczne jaskinie Tatr” czy
broszurę „Kasprowy Wierch”. Jako dziennikarz i publicysta związany
jest z „Tygodnikiem Podhalańskim”, gdzie redaguje strony górskie.
Życiorysem Apoloniusza Rajwy można obdzielić kilka osób –
stwierdził po spotkaniu prezes Koła przewodnickiego w Wiśle Cezary Molin, dziękując prelegentowi, który na zakończenie opowiedział,
w jaki sposób obchodził 80. rocznicę urodzin. Na jubileusz wszedł na
Mnicha w Tatrach Wysokich, gdzie jednak ze względu na wiatr nie
dało się zjeść tortu. Jego działalność górska została doceniona wieloma odznaczeniami i medalami, m.in. Apoloniusz Rajwa jako trzeci
Polak został uhonorowany we Włoszech międzynarodową nagrodą
Srebrnej Tarczy. Gratulujemy!!!			
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

ekspozycja stała. Od 1 lipca wystawa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej
„Na szkle i jedwabiu malowane” oraz od 5 lipca wystawa malarstwa
Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
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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BIBLIOTEKA INSPIRUJE

W Wiśle przedstawił relację z wyjazdów autostopem do Turcji i
zaprezentował nie tylko zabytki i miejsca często odwiedzane przez
turystów, ale przede wszystkim Turcję nieznaną, nieopisaną w przewodnikach i folderach. Była Kapadocja i wybrzeże Morza Czarnego,
ślady starochrześcijańskich zabytków i przestronne meczety, słynne
dywany i zwyczajowa herbata. Podróżnik co krok odkrywa coś nowego, poznaje nowych ludzi i nawiązuje ciekawe kontakty. Przeczytać o tym wszystkim można w jego książce pt. „Świat na wyciągnięcie ręki”, w której dwa rozdziały dotyczą eskapad tureckich i która
jest dostępna w bibliotece. Ponieważ globtroter przemieszcza się „na
stopa”, a śpi często pod gołym niebem, naprawdę podróżuje za grosze
i jest żywym dowodem na to, że „chcieć to móc”.
Leszek Szczasny ostatnio sporo uwagi poświęca takim częściom
świata jak Bliski Wschód i Czarny Ląd. Pisze kolejną książkę „Afrykański rytm”, tym razem zbierającą materiał z wypraw do Afryki:
Mauretanii, Ruandy i Tanzanii. Czekamy już na nowe wydawnictwo.
Śladami Marii Wardas
10 maja odbył się spacer literacki „Śladami Marii Wardas przez
Wisłę” w 30. rocznicę śmierci pisarki. Z powodu ulewy pierwsza
część miała charakter wirtualny i przebiegała w pracowni komputerowej wiślańskiej biblioteki, druga – po ustaniu deszczu – z konieczności została ograniczona do Pawilonu sztuki rzeźbiarza Artura
Cienciały (1914–1985).
Nieliczni uczestnicy, którzy nie przestraszyli się deszczu, najpierw oglądali na dużym ekranie archiwalne zdjęcia dokumentujące
życie lotniczki i pisarki Marii Wardas (1907–1986), udostępnione
kilka lat temu na wystawę w bibliotece przez bratanka autorki. Przedstawiają one śląską dziewczynę jako lotniczkę, narciarkę i taterniczkę oraz pisarkę, utrzymującą liczne przyjaźnie literackie. Najwięcej
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emocji wzbudziły fotografie z Wisły, w której Maria Wardas osiadła
w 1966 roku. Była częstym gościem dożynek, Tygodnia Kultury Beskidzkiej i biblioteki, w której organizowano jej spotkania autorskie i
wystawy. Autorka „Maryśki ze Śląska” opowiadała młodzieży o lotnictwie, a dorosłym prezentowała swoją sagę pt. „Wyłom”.
Przyjaźniła się z literatami, jak Gustaw Morcinek czy Zofia Kossak–Szczucka i artystami jak Karol Badura i Artur Cienciała. Wiślański artysta wyrzeźbił popiersie lotniczki (wraz ze słynnym śmigłem
z jej samolotu), które do dziś znajduje się w jego pracowni, po której
gości oprowadzała córka, Alicja Sekuła. Warto było wybrać się na
spacer mimo niesprzyjającej pogody, bo obcowanie ze sztuką, literaturą i rzeźbą, daje wiele satysfakcji.
Spotkania autorskie
W samym środku Tygodnia Bibliotek, 11 maja, zarówno dzieci,
jak i dorośli, mieli okazję spotkać się z poetą, tłumaczem i dyplomatą, Zbigniewem Machejem z Cieszyna. Oba spotkania były niezwykle
inspirujące i to dla obu stron. Autor kilkunastu tomików poetyckich
przed południem spotkał się z uczniami klas Ia i IIa z Zespołu Szkół nr
1 w Wiśle Centrum, a po południu z dorosłymi miłośnikami literatury.
O zwierzętach wierszem
Dzieciom Zbigniew Machej czytał wiersze z tomiku „Przygody
przyrody czyli swawole i niedole zwierząt w świecie ludzi i dalej”
wydanego w 2008 roku oraz jeden zawarty w zbiorku zatytułowanym
„Sposoby na zaśnięcie”. Cała plejada zwierzęcych bohaterów ożyła
na chwilę w wyobraźni dzieci, by zainspirować emocjonujące wspomnienia przeżyć z przeszłości, którymi uczestnicy chętnie dzielili się
z pisarzem. Od samego początku autor nawiązał wspaniały kontakt
z dziećmi, na poczekaniu wyszukując wiersze nawiązujące do ich
imion i zwierzątek, jakie posiadają, bądź mieli okazję zobaczyć. Wszyscy poznali nowe oblicze „Kasi w lesie”, a już chyba największym zaskoczeniem była „Krótka mowa obrończa o wilku”, którego wszyscy
z bajek bardzo dobrze znają, a już na pewno nie są skłonni uznać za niewinnego. Jak się okazuje po lekturze tomiku można jednak zmienić
zdanie i nabrać świeżego spojrzenia na temat otaczającego nas świata.
Na deser słuchacze mieli możliwość wybrać sobie tytuł wiersza, jaki
będzie im zaprezentowany, a że zdania były podzielone, mniej więcej
po połowie, to poeta przedstawił jeszcze dwa utwory.

fot. MBP w Wiśle
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Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle po raz
kolejny wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek, który
w tym roku przebiegał pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Przygotowany przez wiślańską placówkę program realizował główny zamysł Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i był bardzo urozmaicony. Dzień
po dniu można było korzystać z innej formy uczestnictwa w kulturze,
gdyż do wyboru każdy chętny miał reportaż z podróży ze slajdami, spacer literacki, spotkanie autorskie z poetą, prelekcję dla młodzieży oraz
spektakl teatralny, więc można było znaleźć coś dla siebie.
Pierwszy krok do Orientu
Na rozpoczęcie Tygodnia Bibliotek 9 maja w podróż do Azji Mniejszej zabrał uczestników Leszek Szczasny z Raciborza, z wykształcenia
politolog i dr filozofii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, z zamiłowania m.in. fotograf, pisarz, artysta, niezależny globtroter, animator kultury i społecznik (od 2014 także radny miejski). Zaangażowany
rowerzysta i wegetarianin, czasem pisze wiersze do szuflady, czasem
pracuje nad instalacjami artystycznymi, a w wolnych chwilach koordynuje projekty kulturalne. Na kawę zbożową i daktyle zarabia, m.in.
podróżując ze swoimi autorskimi slajdowiskami i wystawami fotograficznymi oraz opowiadając o krajach, które odwiedził.

O poezji i życiu
Dorosłym uczestnikom Zbigniew Machej czytał swoje wiersze z
najnowszego tomu „Mroczny przedmiot podążania”, ale dał również
próbkę swej twórczości dla dzieci ze zbioru „Przygody przyrody…”.
Szczególne wrażenie zrobił wiersz o burzy, któremu towarzyszyły autentyczne wyładowania atmosferyczne za oknami sali bibliotecznej. Z
uwagą uczestnicy spotkania słuchali poezji, m.in. utworu dedykowanemu Wisławie Szymborskiej „Ślady” o odbitych na masce peugeota
kocich łapach czy Wielkanocnego „Apostrofu naddunajskiego”. Były
wiersze, w których odbijał się Cieszyn i Koniaków oraz takie, gdzie
poeta zderza ze sobą kulturę wysoką i popularną, jak utwór pt. „Tom
Cruise pisze, a potem drze na strzępy następny list do Nicole Kidman”.

Rozmowa ze Zbigniewem Machejem była tak interesująca, że
spotkanie trwało ponad dwie godziny, a na koniec po autografy do
autora ustawiła się spora kolejka.
W ekowspólnocie w Indiach
Również 11 maja młodzież Liceum Ogólnokształcącego im.
Pawła Stalmacha w Wiśle spotkała się w sali biblioteki z Pawłem
Kowalczykiem, prawnikiem z wykształcenia i pasjonatem Azji
Wschodniej z zamiłowania. Na zaproszenie biblioteki gość przybliżył
uczestnikom prelekcji subkontynent indyjski w aspekcie geograficznym i kulturowym, a także ideę, jaka realizowana jest w Auroville,
ekowiosce założonej w 1968 roku.
Pierwsza część prezentacji dotyczyła podróży do Indii i różnym
obliczom tego ogromnego kraju. Piękne fotografie i filmiki ilustrowały ciekawą opowieść o ludziach i ich obyczajach, językach i religii, egzotycznej przyrodzie i wielomilionowych miastach. W kolejnej
części Paweł Kowalczyk zdał relację ze swego 6–miesięcznego pobytu w ekowspólnocie w Auroville, realizowanych tam projektach
i pracy stałych mieszkańców, stażystów i wolontariuszy z całego
świata. Doświadczenia nabyte w czasie pobytu w eksperymentalnej
wiosce zbudowanej na zdegradowanym przez człowieka obszarze,
przywróconym teraz do życia, stały się inspiracją dla wielu osób, które tam zamieszkały, jakiś czas przebywały i propagują ideę zrównoważonego rozwoju.
Paweł Kowalczyk doświadczenia zebrane w Indiach wykorzystał
w książce „Czerwone Drogi Auroville. Wolontariat w Indiach i świat
tamilskich wiosek”, która jest już dostępna w bibliotece.
Wyczarowane nożyczkami
Kurpiowska, łowicka, kielecka, sieradzka… Wycinanka, bo
o niej mowa, stała się przedmiotem warsztatów przeprowadzonych w
szkołach podstawowych przez cały tydzień.
Udział w zajęciach wzięli uczniowie wybranych klas. I tak 9 maja
przy kolorowych kartkach i nożyczkach spotkały się klasy III i IV z SP
2 w Wiśle Czarnem oraz kl. V z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego
nr 2 w Wiśle Malince. W kolejnym dniu swych sił w wycinaniu próbowali uczniowie kl. III z ZSZP nr 1 w Wiśle Głębcach oraz kl. IV
z SP 5 w Wiśle Jaworniku. Zaś jako ostatni swym zaangażowaniem
i precyzją zachwycili uczniowie kl. IV z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle
Centrum. Na wstępnie omawiano przykłady najbardziej znanych wyci-

nanek i wskazano podstawowe różnice, jakie między poszczególnymi
typami można dostrzec. Było też kilka ciekawostek i prezentacji trendów dostrzegalnych w najnowocześniejszej ilustracji, gdzie to właśnie wycinanka wchodzi przebojem na karty książek, stając się tłem
do opowiadanych historii. Finałem pracy uczestników były zachwycające, wielobarwne formy, które są dowodem na to, że za pomocą
nożyczek i papieru można wyczarować prawdziwe cacka. Jedyne, co
ograniczało uczniów to czas i fantazja, a tej naprawdę nie brakowało.
Bierzcie przykład…
Na tym jeszcze nie koniec, bowiem biblioteka podsumowała czytelnictwo za rok 2015, doceniając wzorowe postawy czytelnicze dzieci i młodzieży. Tydzień Bibliotek stał się okazją do wręczenia dyplomów i nagród, które mają zachęcić do dalszych wypożyczeń. Wśród
laureatów w kategorii wiekowej do lat 5 znaleźli się: Wiktor Popiołek, Noemi Cieślar i Marta Przybyła. W kategorii do lat 12 pierwsze
miejsce uzyskał Paweł Piszczek, zdobywając też nagrodę w konkursie „Bibliomaniak 2015” przyznaną przez powiatową Bibliotekę
Miejską w Cieszynie, na drugim miejscu uplasował się Mikołaj Bereżański, a na trzecim Krzysztof Cieślar. W trzeciej kategorii wiekowej
obejmującej czytelników w wieku 13–15 lat przodowała Joasia Lazar,
która także zdobyła dodatkową nagrodę przyznaną przez cieszyńską
książnicę, a ponadto na gali wręczenia miała okazję wygłosić krótki
wykład na temat pozytywów płynących z czytania. Wśród młodzieży
do lat 15 na drugim miejscu uplasował się Maciej Śmiałkowski, a miejsce trzecie zajęła Anna Konieczny. Należy podkreślić, że większość
nagrodzonych czytelników tylko w roku 2015 przeczytała ponad 100
książek! Wyniki są naprawdę imponujące, a samo wręczanie nagród
było prawdziwą przyjemnością, ponieważ laureaci są bardzo lubiani
w swoich klasach. Wybrzmiały gromkie brawa i słowa uznania z ust
rówieśników. Nagrodzeni są dumą nie tylko dla biblioteki miejskiej,
ale też dla swoich rodzin i szkół, do których uczęszczają.

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

Rozmowa jaka wywiązała się po wysłuchaniu poezji dotyczyła
literatury w ogóle: drugiego obiegu i cenzury w czasach PRL oraz
życia i pracy twórców w jakiś sposób związanych są ze Śląskiem Cieszyńskim. Mowa była o Julianie Przybosiu i Kornelu Filipowiczu, a
także Wisławie Szymborskiej, ale przede wszystkim o Jerzym Pilchu,
który towarzyszył Zbigniewowi Machejowi podczas jego pierwszego
spotkania autorskiego w Krakowie w latach 80. XX wieku. Nie obyło się bez Czesława Miłosza, który przetłumaczył na język angielski
wiersz „Sady w lipcu” Zbigniewa Macheja i zamieścił w amerykańskiej antologii, dzięki czemu utwór ten jest znany (za sprawą testów
maturalnych) znacznej części młodzieży w Kalifornii. Rozmowa toczyła się również wokół języka literackiego i gwary. Ciekawe były
spostrzeżenia i refleksje poety na temat życia języka, który na Śląsku
Cieszyńskim zawsze wchłaniał różne wpływy kulturowe. Zaplecze
w postaci gwary daje impuls do stworzenia własnego języka w literaturze, czego dowodzi przypadek słynnej już frazy Jerzego Pilcha.

Małżeństwo na próbę
Nietypowy występ Grupy teatralnej BAJ(K)ARZE dnia 13
maja zakończył Tydzień Bibliotek. Sama grupa powstała w grudniu
2010 roku z inicjatywy Johna Whitewooda, autora wystawianych
sztuk, który pochodzi z Wielkiej Brytanii, gdzie w latach 70. i 80.
XX wieku, osiem jego przedstawień zostało zrealizowanych i wyemitowanych przez Telewizję, a siedem innych przez radio BBC. W
roku 1994 przyjechał do Cieszyna w charakterze nauczyciela języka
angielskiego, gdzie spotkał Lucynę Krzanowską, która została jego
żoną, a później tłumaczką jego utworów. Sztuki Johna Whitewooda
są nowoczesnymi widowiskami, nawiązującymi do ponadczasowej
formy Teatru Szekspirowskiego, polegającej wyłącznie na słowie,
kostiumach i grze.
W Wiśle John Whitewood i Lucyna Krzanowska zaprezentowali
komedię pt. „Małżeństwo na próbę”, skrzącą się dowcipem i intrygą,
a pokazaną w oryginalnej konwencji. Przedstawienie spotkało się z
bardzo życzliwym przyjęciem bibliotecznej widowni, która wybuchała salwami śmiechu i żywo oklaskiwała dwójkę aktorów.
Wszystkim uczestnikom Tygodnia Bibliotek dziękujemy za
udział, zapraszamy do wypożyczalni po książki naszych gości i na
przyszłoroczną edycję ogólnopolskiej akcji bibliotek.
Renata Czyż, Monika Śliwka
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Aktywizują mieszkańców

O tym, że zaczął się sezon urlopów i wakacyjnych wyjazdów,
pracownicy schronisk i wolontariusze wiedzą bez patrzenia w kalendarz. Latem liczba psów przywożonych do schronisk rośnie o 30–40
procent! Fala porzuceń rozpoczyna się na przełomie maja i czerwca.
To najczęściej nietrafione prezenty komunijne, urodzinowe, itp. Takie, które szybko się znudziły albo całkowicie zaskoczyły rodziców
dziecka. Często okazuje się też, że taki podarunek nie wpisuje się w
plany wakacyjne. I tutaj zaczyna się psi dramat...
Wolontariusze i pracownicy schronisk spotkali się już z niejedną
sytuacją jak w okrutny sposób właściciele załatwiają swój „problem”:
pusta szosa, zwalniający samochód, potem pisk opon i pies biegnący za
odjeżdżającym autem. Albo bardziej „humanitarnie”: otworzyć drzwi
samochodu i wypchnąć psa w pobliżu zabudowań, gdzie zawsze jest
szansa, że ktoś się nim zaopiekuje. Niestety zdarzają się i tacy, którzy
przywiązują psa do drzewa i odchodzą... Najbardziej perfidni zostawiają obok fragment swojej odzieży, żeby pies nie wyrywał się i nie
szczekał, tylko pilnował rzeczy właściciela. Jeśli chcą mieć pewność,
że pies nie da rady się uwolnić, zakładają mu na pysk ciasny kaganiec.
Wtedy zwierzę zdycha po cichu, nie zaalarmuje nikogo szczekaniem...
Kiedy zatrzaskują się drzwi samochodu, dla psa zaczyna się walka
o przetrwanie. Niektóre tygodniami nie opuszczają miejsca, w którym
zostały porzucone. Koczują na poboczach, stacjach benzynowych i leśnych parkingach. Wiele trafia pod koła przejeżdżających samochodów.
Kierowcy najczęściej zostawiają rannego psa bez żadnej pomocy. Nie
wiadomo, ile porzuconych zwierząt ginie w ten sposób?!
Dla wielu z nas takie bestialskie postępowanie jest całkowicie
niezrozumiałe. Jak ludzie, którzy mają swoje rodziny, dzieci, potrafią tak po prostu pozbyć się jednego z jej członków. Takie porzucenie
psa jest dla niego wyrokiem śmierci, a przede wszystkim wielkim
bólem i tęsknotą, kiedy przez wiele dni z nadzieją i wiernością wypatruje powrotu właściciela...
Nie pozwólmy, aby i w tym roku powtórzył się psi dramat. Jeżeli
zauważymy coś niepokojącego – reagujmy. Reagujmy zanim będzie
za późno... 				
Monika Miring

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle realizuje, w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program
aktywizacji społeczno–zawodowej w obszarze pomocy społecznej”.
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

fot. MBP w Wiśle

WAKACYJNY DRAMAT...

Dwunastoosobowa grupa spotyka się regularnie na zajęciach
organizowanych przez MOPS. Poniedziałkowe wyjścia na basen
służą poprawie zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej, zaś
spotkania z psychologiem zwiększają kompetencje psychospołeczne
i rozwijają umiejętności interpersonalne uczestników. W środy na
zajęciach z trenerem – twórcą ludowym uczestnicy projektu zapoznają się z różnymi formami pracy artystycznej. Wykonali dotychczas ozdobne zawieszki do okna, biżuterię z koralików i drutu oraz
przepiękne serca ozdobione cekinami i wstążkami. Ozdabiali również
talerze metodą decoupage oraz pudełka scrapbookingiem. Niezwykle
efektowne okazały się dekoracje świąteczne zrobione m.in. z pudełek, makaronu, puszek i kobiałek po jajkach.
Wielu wrażeń i dobrej rozrywki dostarczył także niedawny wyjazd integracyjno–edukacyjno–kulturalny do teatru w Bielsku–Białej
na przedstawienie pt. „Co widział kamerdyner?”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.6

PRZYGARNIJ MNIE!
Cześć, to ja Maniek. Mały, wesoły kundelek. Już od kilku lat
marznę w zimowe dni w schroniskowym kojcu. Moi schroniskowi
przyjaciele mówią, że to dlatego, że mam gładką sierść. Tak bardzo
marzy mi się własny, ciepły kąt, miska jedzenia i drapanie po brzuszku. Jeżeli możesz ofiarować mi dom do końca moich dni skontaktuj
się z jedną z wolontariuszek, a one powiedzą Ci skąd możesz mnie
odebrać: Anita 608–393–389, Ania 699–682–482.

SPOTKALI SIĘ SĄSIEDZI
27 maja na ul. Brzegowej spotkali się sąsiedzi. Integracyjną biesiadę już tradycyjnie zorganizowano w ramach Święta Sąsiada. Na
zdjęciu uczestnicy i organizatorzy tegorocznego spotkania.
(luki)

fot. Marek Cieślar
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ZJAZD CIEŚLARÓW PO RAZ PIĄTY
widokiem na Baranią. I niech ten wóz sam jedzie w zawieję liści.
I niech tam na wieki zostanę.”
Na górę Cieślar można wejść kilkoma szlakami z wiślańskich
dolin i od strony Nydka. Długą wędrówkę uprzyjemniała myśl, że
na szczycie będzie się można posilić plackami z blachy z jagnięcym
gulaszem serwowanym przez gazdę Andrzeja Cieślara z Breńskij
Malinki, wspaniałą czoskuló od Henryka Cieślara – Jarząbka z Koszarzysk i aromatyczną żebroczkó od Bronka Cieślara z „Cieślarówki”. Każdy z docierających na spotkanie otrzymał także folder
informacyjny z okolicznościowymi pieczątkami, mapy i upominki
przygotowane przez Referat Promocji UM Wisła.
Towarzystwo Miłośników Wisły zorganizowało konkurs rysunkowy dla dzieci „Spotkanie Cieślarów”, w którym można było
wygrać cenne nagrody. Jak zwykle nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy z Beskidzkiej Grupy GOPR i druhowie
z OSP Wisła Jawornik. Nie wszyscy dotrwali do rodzinnego zdjęcia, ale szczęśliwi i pełni wrażeń wrócili do domów z nadzieją na
spotkanie za rok.
Od początku organizacji Spotkania Cieślarów polepszyły się
drogi dojazdowe na Mały Stożek, powstała Agroturystyka „Cieślarówka” na Osmeku, na szczycie ustawiono obelisk opisujący
szczyt i tablicę z panoramą Beskidu Śląskiego. Góra Cieślar (918
m. n.p.m.) dostała nowe życie – nie jest już tylko kolejnym kopcem na czerwonym, beskidzkim szlaku.
Komitet organizacyjny Spotkania Cieślarów pracował w składzie: Karel i Aleksandra Cieślarowie z Czeskiego Cieszyna, Henryk Cieślar „U Jarząbka” z Koszarzysk, Andrzej Cieślar „U Gazdy” z Breńskij Malinki, Anna i Bolesław Cieślar „Bolko Kolor”
z Kopydła, Grażyna Pruska – Towarzystwo Miłośników Wisły.
Do pracy z ochotą przyłączyli się organizatorzy zjazdu Pilchów
– Roman Pilch i Zjazdu Wisełków – Edward Wisełka. Impreza
realizowana była jako zadanie publiczne Gminy Wisła.
5 lat temu zaryzykowałam tezę, że „każdy mo swojigo Cieślara” i to można udowodnić nie tylko na corocznym Spotkaniu Cieślarów w Wiśle. Poznajemy coraz więcej ludzi i siebie nawzajem,
tworzą się i utrwalają rodzinne, sąsiedzkie i ponadnarodowe więzi. Jest coraz więcej serdeczności i życzliwości, z którą możemy
się spotkać na każdym kroku.
Grażyna Pruska

fot. Grażyna Pruska

Z łezką w oku, patrząc na otaczające góry, będziemy wspominać i czekać na następne rodzinne Spotkanie Cieślarów.
W czasie tegorocznej 5. edycji Międzynarodowego Spotkania
Cieślarów 2016 odbyły się dwie imprezy. 28 maja na boisku OS
Jonidło 50 zawodników walczyło o Puchar Burmistrza Miasta Wisła w II Turnieju Rodów Wiślańskich w piłce nożnej. Zasłużenie
zwyciężyli Pilchowie z kapitanem Romanem Pilchem na czele i
to oni po raz kolejny cieszyć się będą z nagrody do przyszłego
roku. Mecze komentował prezes Wiślańskiego Stowarzyszenia
Sportowego Zbigniew Wuwer, a prowadzili je Arkadiusz Lazar
i burmistrz Tomasz Bujok. Każda z drużyn otrzymała puchary,
pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Wisły i wiceprzewodniczącą Sejmiku Śląskiego
Sylwię Cieślar. Piłkarzom dzielnie kibicowali członkowie rodzin
i miłośnicy sportu.
29 maja odbyło się tradycyjne Spotkanie na Szczycie. Na
górze Cieślar zgromadziło się około 300 Cieślarów i wszystkich
tych, „co ich majó radzi”, przybyłych z różnych stron Polski,
Czech i Serbii. Najwięcej uczestników było z Wisły i Nydka,
ale przybyli też Cieślarowie z Kędzierzyna–Koźla, Pszczyny,
Gliwic, Bystrzycy, Mostów u Jabłonkowa i wielu innych miejscowości. Delegacji wiślan z Ostojićeva przewodniczył Andrzej
Cieślar. Najstarszy uczestnik, 92–letni Gustaw Cieślar, przyjechał
z Dębowca, a najmłodsza, 3–miesięczna Zuzia przywędrowała na
plecach taty Szymona z Nowej Osady. Na szczycie nie zabrakło
władz miasta w osobach burmistrza Tomasza Bujoka z małżonką,
radnych Pawła Brągiela i Stanisława Cieślara, oraz przewodniczących Zarządów Osiedli – Dariusza Cieślara z Malinki i Andrzeja
Szalbóta z Centrum.
Kilkugodzinną imprezę rozpoczął hejnał na trómbicie na cztery strony świata w wykonaniu Stanisława Cieślara z Jawornika.
Przygrywała i śpiewała kapela Zespołu „Wisła”, a uczestnicy
wspólnie wykonali wiślański hymn „Szumi Jawor szumi” i „Beskidzie Beskidzie” autorstwa Adama Niedoby.
Pod rozłożystym bukiem wspomnieli Henryka Cieślara, wybitnego nauczyciela, trenera, ratownika GOPR, przewodnika beskidzkiego i gawędziarza, przez lata prowadzącego Tydzień Kultury Beskidzkiej. 7 lat temu wiślanie żegnali go słowami poety „A
kiedy jak buki, na mróz serce mi pęknie, połóżcie mnie na wóz z
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ZA NAMI KOLEJNA „MAJÓWKA”
koncerty dla mamy i dla dziecka, występ przedszkolaków z ul.
Wodnej, występ młodzieży z SOM im. J. Drozda, pokaz kendo w
wykonaniu Wiślańskiej Sekcji „Genryoku”, pokazy taneczne zespołów „Jumpuś” i „Jump”, warsztaty z masy solnej pod hasłem
„Serce dla Mamy”, zajęcia z dogoterapeutą, nauka chodzenia na
szczudłach, malowanie twarzy i darmowa karuzela. Świetna zabawa została zakończona programem artystycznym pt. „Kolorowy
Świat Pipi”, a wszyscy mogli na zakończenie potańczyć na Wiślańskiej Binie.
W sam weekend, w dniach 27–29 maja, odbyła się Bluesowa Majówka. Pierwszego dnia w amfiteatrze wystąpili Patryk Demkowski,
KSW4BLUES i Higway, a całą imprezę zakończyła zabawa na binie.
Przez dwa kolejne dni na placu Hoffa wyrosło miasteczko bluesowe,
a na scenie zagrały: Głuch&Łapka, Adam Kubisz Trio oraz Silesian
Dixic Band.
Piotr Byrt, Łukasz Bielski

fot. Piotr Byrt

fot. Piotr Byrt

fot. Piotr Byrt

fot. Piotr Byrt

W dniach 24–29 maja w naszym mieście odbyły się liczne imprezy, skierowane do mieszkańców i turystów, którzy postanowili drugi,
długi weekend majowy spędzić w Wiśle.
Wielką majówkową zabawę rozpoczął V Festiwal Piosenki „Nasza
Szansa”. Przez dwa dni, 24–25 maja, ponad 50 uczestników prezentowało swoje wokalne umiejętności na scenie Amfiteatru im. Stanisława
Hadyny. Młodych piosenkarzy i piosenkarki oceniało jury w składzie:
Zuzanna Pradela – nauczycielka Państwowych Szkół Muzycznych w
Bielsku–Białej, Cieszynie i Wiśle, Iwona Drozdowska – nauczyciel
Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach oraz Iga Baranowska–Jagiełło – dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle. Laureaci, którzy zostaną wyłonieni w połowie
czerwca, będą mieli okazję zaprezentować się szerszej publiczności,
podczas występów w sezonie letnim w amfiteatrze.
26 maja był dniem dedykowanym rodzinom z dziećmi. Wiślański Majowy Piknik Rodzinny obfitował w atrakcje – były
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fot. Anna Mojeścik

fot. Marlena Fizek

fot. Anna Mojeścik

fot. Piotr Byrt

fot. Piotr Byrt

fot. Piotr Byrt

fot. Piotr Byrt

fot. Piotr Byrt

Owce na Cieńkowie już się pasą
kwencja, stanowi interesującą atrakcję turystyczną, zaś dla
mieszkańców jest swoistym przypomnieniem kultury, z której
wywodzą się nasze korzenie.
Tadeusz Papierzyński

Co nowego na Wodnej?

Kolejnym wydarzeniem była wycieczka do Bielska–Białej, na
Szyndzielnię, którą zorganizowano przy współpracy z Radą Rodziców. Większość dzieci miała po raz pierwszy okazję odbyć przejażdżkę górską kolejką gondolową. Po dotarciu na górę wszyscy udali się
do schroniska, przy którym przywitało nas słońce i ukazała się piękna
panorama miasta, Jeziora Żywieckiego oraz Tatr.		
(DK)

Maj w Przedszkolu Publicznym nr 2 obfitował w różne atrakcje
zorganizowane dla dzieci. Na początku miesiąca, w ramach realizacji planu rocznego „Książki czytamy i dlatego na mądre dzieci
wyrastamy”, odbyła się projekcja filmu edukacyjnego na dużym ekranie
pt.: „Jak powstaje książka?”. Z tej
okazji największa sala w przedszkolu
została przeorganizowana na salę kinową. Aby uatrakcyjnić oglądanie seansu, każde dziecko podczas projekcji
otrzymało rożek z popcornem.
Innym wydarzeniem w ramach
realizowanego projektu był „Dzień
bajki”, który podsumowywał znajomość literatury przeznaczonej dla
dzieci. Każdy z nauczycieli przygotował różne gry i zabawy oraz konkursy
sprawdzające znajomość bajek, m.in.
zagadki, wybieranie obrazków do
odpowiedniej bajki, puzzle, rebusy,
zabawy ruchowe czy kolorowanki z
głównymi postaciami z bajek. W tym
dniu dzieci wykazały się bardzo dobrą
znajomością bajek.
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fot. Przedszkole nr 2

fot. Paweł Brągiel

fot. Paweł Brągiel

Fantastyczna słoneczna pogoda oraz tłumy, zarówno
mieszkańców Wisły, jak i turystów, towarzyszyły symbolicznemu rozpoczęciu wypasu owiec na halach Cieńkowa. Gazdowie Henryk Kukuczka oraz Jan Kędzior, a także inni wiślańscy
hodowcy owiec połączyli zwierzęta w jedno wspólne stado,
które odtąd razem paść się będzie na cieńkowskich polanach.
Kierdel owiec został okadzony ziołami, poświęcony i zgodnie z tradycją trzy razy oprowadzony wokół młodego drzewka,
a następnie wszyscy zebrani wspólnie pomodlili się o pomyślny i bezpieczny sezon wypasu. Wydarzenie okrasił śpiew grupy
śpiewaczej „Gronie” oraz muzyka kapeli góralskiej „Wisła”.
Największym zainteresowaniem turystów cieszyła się degustacja owczych serów – oscypków, redykołek, bundzu i mulki (żentycy), a także przepysznych domowych kołaczy i chleba
z bryndzą. Można było posilić się też swojską kiełbasą czy gulaszem baranim.
Mieszanie owiec na Cieńkowie znakomicie wpisuje się w
kalendarz wiosennych wydarzeń w Wiśle i co pokazuje fre-

Dzień Ziemi w „Piątce”
21 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku odbyło się niezwykłe wydarzenie – zorganizowano imprezę z okazji
Światowego Dnia Ziemi oraz podsumowano edukacyjny projekt
przyrodniczo–ekologiczny „Z przyrodą na ty”.
Projekt był realizowany od 21 września 2015 roku do 21 kwietnia
2016 roku. Położenie Polski w umiarkowanych szerokościach geograficznych daje nam możliwość obserwacji fenomenu cyklicznych
zmian w przyrodzie – czterech pór roku. Wraz ze zmianami w przyrodzie zmieniał się wystrój naszych sal. W ramach projektu uczniowie
wyszukiwali informacje, zbierali i segregowali materiały, a następnie
rzetelnie, sumiennie i starannie wykonywali gazetki i prezentacje. Sadzili również, a następnie przesadzali i obserwowali rośliny ozdobne
i zioła. W efekcie na wiosnę powstały piękne ogródki klasowe z roślinami, które świetnie smakują. Obcowanie z przyrodą daje spokój,
jest pewnym rodzajem terapii, dlatego uczniowie pracowali bardzo
chętnie. Ich praca została utrwalona na zdjęciach i filmach, a następnie nagrodzona wysokimi ocenami punktowymi przez jury
Wśród najmłodszych 1. miejsce zdobył oddział przedszkolny, a
w przedziale klas IV–VI zwyciężyła klasa IV. Sponsorami nagród
byli Rada Rodziców SP5, Zarząd Osiedla w Wiśle Jaworniku, SKO
w SP5 oraz Nadleśnictwo Wisła.
W ramach projektu została zakończona również akcja „Zbieramy
makulaturę – chronimy lasy”. Celem akcji było zachęcanie dzieci i
dorosłych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz uświadamianie i utrwalanie zachowań proekologicznych. W obecnym roku
szkolnym zebraliśmy 7 ton i 259 kg makulatury. Zwycięzcą tegorocznego konkursu została klasa II, 2. miejsce zdobyły dzieci z oddziału przedszkolnego, a 3. ex aequo uczniowie z klasy III i z klasy
VI. Gratulacje i podziękowania w postaci dyplomów dla wszystkich

gorocznego przeglądu – uczniowie z Jawornika pod kierunkiem Elżbiety
Panek. Po krótkiej przerwie na wspólny śpiew oraz gimnastykę poprowadzoną przez Aleksandrę Forias, przyszedł czas na występ uczniów ze
szkoły w Głębcach przygotowany przez Agnieszkę Pliszczyńską. Następnie swój występ zaprezentowali uczniowie z Malinki przygotowani przez Elżbietę König. Po wspólnym odśpiewaniu kolejnej piosenki
oraz przećwiczeniu układu choreograficznego zaprezentowanego przez
dziewczyny z kółka tanecznego XDance, wystąpili gospodarze, którzy
zaśpiewali piosenki wyćwiczone przez Elżbietę Szajtauer. Podczas przeglądu odbyła się także ciekawa prelekcja dotycząca odgłosów dzikich
zwierząt, która została przygotowana i zaprezentowana przez wiślańskich myśliwych. Zebrani mogli także wysłuchać krótkiego wykładu na
temat czystości powietrza, wygłoszonego przez Janusza Pezdę.
Na zakończenie wszystkie występujące zespoły odebrały upominki ufundowane przez sponsorów: Urząd Miasta Wisła, Nadleśnictwo Wisła, Radę Rodziców SP2 oraz osoby prywatne, a następnie
wszyscy mogli skorzystać z obiadu. Były to miło spędzone chwile,
w duchu ekologii. Cieszymy się, że w tym jubileuszowym przeglądzie wzięli udział przedstawiciele wszystkich wiślańskich szkół, bo
w sumie z tej okazji zebrało się w naszej placówce ponad 100 gości.
Alicja Pieszka
uczestników na ręce przewodniczących klas przekazał przedstawiciel
Nadleśnictwa Wisła – leśniczy Michał Polok. Na pochwałę zasługuje postawa wielu rodziców, którzy aktywnie włączyli się w akcję.
Wspomagali oni swoje dzieci, przynosząc do szkoły ciężkie paczki
makulatury oraz pomagając w jej załadowaniu. W noszeniu i ważeniu makulatury brali udział również uczniowie z klas V i VI, dla
których również zostały ufundowane przez Radę Rodziców nagrody.
Za otrzymane pieniądze ze sprzedaży makulatury klasy dofinansują
sobie wycieczki szkolne.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję – uczniom, rodzicom i nauczycielom, bardzo serdecznie dziękujemy. W tym dniu
oprócz wystaw prac, prezentacji dyplomów i licznych nagród uczniowie wyruszyli w teren, aby ocenić stan czystości naszego pięknego,
fascynującego i tajemniczego środowiska przyrodniczego, które dostarcza nam pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza. Dlatego wpajajmy dzieciom umiłowanie przyrody od najmłodszych lat.
Krystyna Pilch, Joanna Bolechowicz–Świerczek

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji
w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem już od piętnastu lat jest
organizowany Przegląd Piosenki Ekologicznej.
Również w tym roku nie mogło być inaczej. 22 kwietnia do Czarnego zawitali liczni goście: Alicja Pilch – przewodnicząca Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych rady Miasta Wisła, Sylwester
Foltyn – dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wiśle, Michał Polok i Aleksander Skrzydłowski z
Nadleśnictwa Wisła, Adam Madzia i Marian Wilczek z wiślańskiego
Koła Łowieckiego, Leszek Pilch – przewodniczący Zarządu Osiedla
w Wiśle Czarne, Janusz Pezda z Urzędu Miasta, a także liczni przedstawiciele społeczności uczniowskich z wszystkich wiślańskich szkół.
Przegląd rozpoczął się od występu zespołu uczniów z Wisły Centrum, który został przygotowany przez Małgorzatę Borowską. Następnie
swój występ wokalno–taneczny zaprezentowali najmłodsi uczestnicy te-

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

XV Przegląd Piosenki
Ekologicznej
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Sukcesem zakończyły się udziały uczennic Zespołu Szkół
Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle w centralnych etapach
olimpiad zawodowych.
Anna Chmura zajęła znakomite 9. miejsce w III Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce w Łodzi. Zaczęło się od szkolnych
eliminacji, potem okręgowe w Bielsku–Białej i świetny 3.
wynik z 215 uczestników. Wtedy też zaczęły się intensywne
przygotowania do etapu centralnego. Z jednej strony Ania
przygotowywała się do testu, ale o wiele większym wyzwaniem było wymyślenie i opracowanie zupełnie nowego szlaku. Przy ogromnym wsparciu klasy (3T)
i nauczycielek Ewy Macoszek i Ewy
Stannej, Ania opracowała „Mistrzowski
Szlak – czyli śladami Adama Małysza”
Jest to propozycja jednodniowej wycieczki po miejscach związanych z wiślańskim skoczkiem. Razem z klasą Ania
wypróbowała większość atrakcji, przygotowała prezentację i folder reklamowy. Świetnie przygotowana pojechała na
etap centralny i tam w pierwszej części,
czyli w teście i prezentacji, wypadła tak
dobrze, że zakwalifikowała się do finału Olimpiady, w którym zmierzyła się z
opracowaniem jednego dnia wycieczki
do Lipska. Ostatecznie Ania, otrzymując tytuł finalistki Olimpiady Wiedzy o
Turystyce, uzyskała zwolnienie z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie (z części pisemnej) i indeks na
Uniwersytet Łódzki.

Kolejną finalistką została Krystyna Michalik z kl. 3Ha, która wzięła udział w etapie cntralnym VIII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Kołobrzegu. W pierwszej części uczestnicy OWH
przystąpili do części pisemnej, która obejmowała 100 pytań z zakresu hotelarstwa i gastronomii oraz tematu przewodniego jakim
była „historia hotelarstwa”. Do ścisłego finału zakwalifikowało
się 15 osób z 30 najlepszych przybyłych na ostatni etap zmagań.
Krysi ostatecznie nie udało się dołączyć do finałowej piętnastki,
ale ogromnym sukcesem było naleźć się gronie uczestników etapu centralnego wyłonionych spośród ponad 400 uczniów biorących udział w olimpiadzie.
Gratulujemy!			
Joanna Warmuzińska

fot. ZSGH im. Reymonta w Wiśle

SUKCES UCZENNIC ZSGH

Dzień Ziemi i Tydzień Czytania
w głębczańskiej „Czwórce”

6 maja w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się
wernisaż „Wystawy prac graficznych uczniów wiślańskiego Gimnazjum”. Na spotkanie przybyli autorzy prac – uczniowie klasy artystycznej, ich rodzice oraz dyrekcja szkoły i nauczyciele.
Prace graficzne wykonane w technice linorytu i suchej igły powstawały podczas warsztatów na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie
pod czujnym okiem profesora Jarosława Skutnika. O pracach opowiadały dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Gabriela Polok–Otawa oraz nauczycielka zajęć plastycznych Małgorzata Borowska.
Wystawę można było podziwiać do 6 czerwca.
Marlena Fizek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach włączyli się w obchody Światowego Dnia Ziemi. Odbył się apel,
którego celem było przypomnienie, że każdy mieszkaniec Ziemi
jest odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego. Najmłodsi z
przejęciem i właściwym dla swojego wieku wdziękiem wyśpiewywali ekologiczne piosenki oraz recytowali wiersze. Przedstawienie o strasznym smogu i zaśmieconym królestwie zwróciło uwagę
na dwa ważne problemy naszej cywilizacji: ochronę czystości powietrza i konieczność ograniczania ilości odpadów. 22 kwietnia
na szkolnym korytarzu i w klasach zazieleniło się od ekoludków.
Zielonym kolorem ubrań uczniowie i nauczyciele wyrażali swoją
ekologiczną świadomość, a także zaangażowanie w działania na
rzecz ochrony Matki Ziemi.
Kolejnym wydarzeniem był „Tydzień Czytania”. Głośne
czytanie literatury dziecięcej i młodzieżowej odbywało się na
początku pierwszej lekcji. Książki czytali nauczyciele i rodzice.
Ich udział był nieoceniony – inny był odbiór przedstawianych
tekstów, a czytanie samo w sobie nabierało niecodziennej rangi.
Chwile z książką dały możliwość bycia razem i wspólnego przeżywania emocji. Akcja przypadła do gustu zarówno uczniom jak
i rodzicom. Zaowocowała też chęcią natychmiastowego wypożyczenia czytanych pozycji.
Czytanie to „brama do wiedzy i edukacji”, ale „nikt nie urodził
się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować”. Serdecznie dziękujemy rodzicom za włączenie się w czytelnicze przedsięwzięcie.
Grażyna Poloczek

fot. Dorota Jamrozińska

GIMNAZJALIŚCI POKAZALI
SWOJE DZIEŁA
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Młodzież z ZSGH uczestniczyła
w Dniu Godności

fot. ZSGH im. Reymonta w Wiśle

17 maja młodzież Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle wzięła udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną, organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Cieszynie.
Uczniowie klasy III G, II TH oraz III THB prezentowali postawę
i strój kelnerski, specjalistyczną zastawę stołową, nakrycie stołu oraz
uczyli uczestników składania serwetek. W ten niezwykły dzień uczelnię
odwiedziły dzieci i młodzież szkół specjalnych i integracyjnych, podopieczni domów pomocy społecznej wraz z opiekunami z całego powiatu
cieszyńskiego. Młodzież z ZSGH z zaangażowaniem i pasją włączyła się
w organizację stoisk, które były swego rodzaju „torem przeszkód” dla
osób niepełnosprawnych. Całość obchodów uwieńczona została spektaklem „Czerwony Kapturek” oraz „Jaś i Małgosia” w auli uniwersyteckiej
w wykonaniu studentów oraz złożeniem podziękowań dla wszystkich organizatorów, wolontariuszy i uczestników tego przedsięwzięcia.
Był to niezwykły czas dla wszystkich wolontariuszy, nie tylko ze względu na to, że mogli się zaprezentować w środowisku i promować w ten sposób
szkołę, ale przede wszystkim, że mogli się zmierzyć z lękami i stereotypami
dotyczącymi osób niepełnosprawnych.
Luiza Kezwoń – Opiekun

WYCIECZKA DOBRYCH SERC
Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 z Pszczyny wzięli udział w
wycieczce do Wisły, zorganizowanej dzięki zapałowi rodziców, i nauczycieli, przy wydatnej pomocy wiślańskiego magistratu, Kolei Śląskich oraz
charytatywnemu zaangażowaniu wielu innych osób i organizacji.
Wizyta w Muzeum Beskidzkim, na skoczni narciarskiej im. Adama Małysza, przejazd po ulicach miasta kolejką turystyczną, gościna w
Starej Karczmie – to główne atrakcje przygotowane dla podopiecznych
pszczyńskiej placówki. Termin wyprawy przypadkowy nie był, gdyż
maj jest miesiącem, w którym obchodzone są Dni Godności Osoby Niepełnosprawnej, mające na celu zwrócenie większej uwagi na codzienne
problemy, z którymi muszą się mierzyć osoby niepełnosprawne oraz ich
rodzice i opiekunowie.
– To już drugi nasz taki wyjazd. W ubiegłym roku byliśmy w Ustroniu,
teraz nadszedł czas na Wisłę. Idea wyjazdów to wspólne dzieło nauczycieli
i rodziców. W pewien sposób łączymy to z przypadającym wkrótce Dniem
Matki. Pomoc, jaką otrzymaliśmy od wszystkich osób i instytucji, do których się zwróciliśmy, jest bezcenna – powiedziała Ewa Golda, nauczycielka pszczyńskiej szkoły, pełniąca także rolę opiekuna grupy.
Uczniowie pszczyńskiej szkoły zapragnęli odbyć podróż w Beskidy
pociągiem. Zarząd Kolei Śląskich wyszedł naprzeciw tym pragnieniom i
umożliwił darmowy przejazd 14–osobowej grupie uczniów i opiekunów
rejsowymi pociągami przewoźnika. Zachwyt uczestników i opiekunów
był tym większy, że w obu kierunkach podróż odbyła się na pokładzie
jednostki Flirt, która jest jedną z flagowych we flocie KŚ.
Tą niezapomnianą przygodę dzieci specjalnej troski mogły przeżyć
dzięki pomocy wielu osób dobrego serca. Szczególne podziękowania
należą się Pani Ewie Zarychcie – kierownikowi Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Wiśle za ogromny wkład w
zapewnienie dzieciom atrakcyjnego spędzenia czasu w Wiśle. Słowa podziękowania kierujemy także w stronę właścicieli kolejki turystycznej,
zarządu wiślańskiej skoczni, kierownika Muzeum Beskidzkiego oraz
właścicieli „Starej Karczmy”. Dzięki Wam dzieci przeżyły cudowną
przygodę, która pozostanie w ich pamięci na długo.
Katarzyna Raszka–Sodzawiczny

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych
poetów. Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca pod tytułem
„Kwiat paproci”
KWIAT PAPROCI
Księżyc pełny szedł po niebie
złocił blaskiem płynnie góry
i uroczo barwił z siebie
tą poświatą z nieba, z góry.
I przeglądał też potoki,
co się wiły po dolinach,
a zaznaczał strome stoki,
gdzie spadały po dolinach.
On oświetlił tą poświatą
senne domostwa po lasach
wyraziście się już znaczą,
bo są inne – w sztucznych szatach.
Tak szła noc już świętojańska,
gdzie po cieniach iskrzą roje
i w świetlistych krążą maskach,
to gromadą lub we dwoje.
To robaczki świętojańskie
szukają kwiatu paproci;
ten się pali, inny gaśnie;
gdzieś się ilość w locie wznosi.
I ptak nocny też zakrzyczał:
energicznie w ciszy nocnej
i ukradkiem w dal poleciał
od jasności w cienie mroczne.
A gdy wietrzyk ruszył wszystkim,
taki ciepły, bo już letni
też paprociom porost giętki
nad którą robactwo świeci.
Idzie para zakochanych
i szukają tego kwiatu
w tych paprociach w liść ubranych
choć już noc, nie mają strachu.
Bo ta czułość, co ją łączy
i rozgrzewa niewiadome,
podrażnienie z nich się sączy,
jak węgielki rozżarzone…
„Może tam, w tym cieniu drzewa,
świetlikami obsypana,
paproć rośnie, iść tam trzeba,
będzie kwiatem rozkwitała…”
Rozchylają ją na boki:
tak są mocno przytuleni
i jaśnieją wewnątrz mroki,
bo miłością odświeżeni.
W pocałunku się złączyli –
kwiat paproci patrzył z góry,
gdy kochani to odbyli–
siedząc tam, o czymś marzyli.
I ta paproć się zachwiała:
jakby kwiat przeleciał w oku,
nawet wiatrem ich muskała –
będzie kwiat już w nowym roku.
Żywo płakał kwiat paproci
w noc janową przyniesiony,
rozwijał się ku radości–
był to kwiatek wymarzony.
Paweł Szturc
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Sport

WALCZYLI O PUCHAR
ŹRÓDEŁ WISŁY

fot. Tomasz Dyniac

W dniach 7–8 maja w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków przy Zespole Szkół nr 1 w Wiśle odbył się VI Genryoku
Cup – Puchar Źródeł Wisły w szermierce japońskiej kendo. Do walki o nagrody stanęła ponad setka zawodników i zawodniczek z całej
Polski, a także z Niemiec, Litwy i Czech.
W turnieju indywidualnym kyu triumfował Michał Rajczak
(UKS Łódź), drugie miejsce zajął Krzysztof Mróz (Yokokan Katowice), a trzecie Mateusz Niewiadomski (Ryushinkan Wrocław)
i Dariusz Król (Yokokan Katowice). Nagrodę Kantosho zdobył
Andrea Crema (Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo). W turnieju
indywidualnym dan zwyciężył Krzysztof Bosak (Warszawski Klub
Kendo), drugi był Maciej Murzyniec (Doshinkan Kraków), a trzecią
lokatę zajęli Wojciech Ritszel (Yokokan Katowice) i Genta Kozaki

(Urbach – Niemcy). Nagrodę Kantosho w turnieju indywidualnym
zgarnął Ondřej Dudáš (KacuboKenRikai – Czechy). Z kolei w turnieju drużynowym najlepszy okazał się zespół ORNAMENTAL
SLASHES (Mateusz Niewiadomski, Agata Ziomkowska, Maciek
Wierzbowski), który wyprzedził drużynę SYRENKA I JEJ KATANIARZE (Krzysztof Fiłonowicz, Natalia Maj, Kasper A. Yearwood), oraz reprezentację UKS ŁÓDŹ (Michał Rajczak, Małgorzata Pawlak, Dawid Gicner). Nagroda Kantosho w tej kategorii trafiła
w ręce Dawida Gicnera z UKS Kendo Łódź.
Uczestnicy wiślańskich zawodów mogli również wziąć udział
w ekstra konkurencji – Genryoku Kukła Challenge. Tutaj najlepsi
byli Alina Gdeczyk (Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo) i Michał
Rajczak (UKS Kendo Łódź). Ponadto turniejowi towarzyszyło wiele atrakcji.
VI Genryoku Cup rozgrywany był tradycyjnie pod patronatem
burmistrza Wisły Tomasza Bujoka. Statuetki dla zwycięzców wręczali m.in. prezes Polskiego Związku Kendo Włodzimierz Małecki, trener kadry narodowej mężczyzn w kendo Mariusz Wial, a w
imieniu władz miasta dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Gabriela
Polok–Otawa, gospodarz sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków.					
(luki)

GRA LIGA 6
W maju rozpoczęła zmagania piłkarska Liga 6 o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Oto wyniki pierwszych czterech kolejek:
I kolejka: Łabajów Young – Knaga Bambo FC 3:4 (Piotr Kiecko, Dominik Jurosz, Jakub Jurosz – Łukasz Szalbot 2, Mirosław
Wałach 2), Czarne Nadleśnictwo – Lisy FC 3:1 (Mirosław Marek,
Adam Pilch, Patrycjusz Gruca – Mateusz Pilch), Epompa.pl – Głębce–Karolowy Dwór 2:3 (Jakub Głuszak, Kamil Miedziak – Andrzej
Korecki, Krzysztof Wantulok, Mirosław Wantulok), FC Malinka –
Beatris 3:1 (Otton Karas 2, Remigiusz Pilch – Jan Kawulok);
II kolejka: Knaga Bambo FC – Beatris 3:6 (Łukasz Szalbot, Mirosław Wałach, Mateusz Cieślar – Błażej Krzempek 3,
Tonio Tajner 2, Kamil Turoń), Lisy FC – Epompa.pl 6:8 (Mateusz Pilch 2, Piotr Szalbót 2, Mateusz Madzia, Mateusz Czyż
– Marcin Szlauer 3, Jakub Głuszak 2, Marcin Wójtowicz 2,
Daniel Słowiok), Głębce–Karolowy Dwór – FC Malinka 8:3
(Krzysztof Wantulok 4, Mateusz Wantulok 2, Amadeusz Dzius 2 –
Tomasz Cieślar, Damian Bujok, Remigiusz Pilch), Łabajów Young

18

echo WISŁY

– Czarne Nadleśnictwo 2:5 (Zbigniew Kuczera, Vladyslav Azovskiy
– Mirosław Marek 3, Grzegorz Bujok, Adam Pilch);
III kolejka: Czarne Nadleśnictwo – Knaga Bambo FC 5:6 (Mirosław Marek 2, Grzegorz Bujok, Marek Kukla, Samuel Pilch – Łukasz
Szalbot 4, Mirosław Wałach, Mateusz Cieślar), FC Malinka – Lisy
FC 3:5 (Remigiusz Pilch 2, Akos Niedoba – Mateusz Madzia, Piotr
Szalbót, Szymon Cieślar, Łukasz Procner, samobójczy), Epompa.pl
– Łabajów Young 5:3 (Marcin Wójtowicz 2, Artur Adamczyk, Marcin Szlauer, Ireneusz Miedziak – Jakub Jurosz 2, Dominik Jurosz),
Beatris – Głębce–Karolowy Dwór 5:3 (Kamil Turoń 3, Rafał Śliż,
Tomasz Wuwer – Krzysztof Wantulok 2, Mateusz Wantulok);
IV kolejka: Knaga Bambo FC – Głębce–Karolowy Dwór 4:4
(Mateusz Turoń, Dominik Pilch, Jakub Bebek, Łukasz Szalbot –
Amadeusz Dzius 2, Mirosław Wantulok, Mateusz Wantulok), Czarne
Nadleśnictwo – Epompa.pl 1:3 (Mirosław Marek – Marcin Wójtowicz, Daniel Słowiok, Kamil Miedziak), Lisy FC – Beatris 3:5 (Matuesz Pilch 2, Piotr Szalbót – Tomasz Wuwer 2, Tomisław Tajner 2,
Błażej Krzempek), Łabajów Young – FC Malinka 4:6 (Dominik Jurosz 2, Hubert Jurosz, samobójcza – Mirosław Szalbot 3, Remigiusz
Pilch, Damian Bujok, Tomasz Cieślar)
(luki)

Miniony miesiąc drużyna WSS Wisła rozpoczęła od bezbramkowego remisu z Kuźnią Ustroń. 3 maja w derbach Beskidów nasi
piłkarze zagrali przeciętnie i z boiska rywala zza miedzy przywieźli
zaledwie jeden punkt.
W kolejnym meczu niestety podopiecznym Tomasza Wuwra nie
udało się zdobyć nawet punktu. 8 maja nasi piłkarze zaliczyli w okręgówce kolejną wpadkę, przegrywając na wyjeździe z Cukrownikiem
Chybie 2:3. Gole dla naszego zespołu zdobyli Paweł Leśniewicz i
Waldemar Szarzec. Jeszcze gorzej nasz zespół wypadł w spotkaniu
pucharowym z Ruchem Radzionków, przegrywając na własnym boisku 1:7. Bramkę honorową strzelił Paweł Leśniewicz.
Fatalną passę nasz zespół przełamał 15 maja. Po dwóch golach
Pawła Leśniewicza wiślanie wygrali 2:0, a tydzień później, 22 maja,
odnieśli drugie z rzędu zwycięstwo, gromiąc na wyjeździe 5:1 Maksymiliana Cisiec. Na listę strzelców wpisali się Mirosław Łacek,
Michał Pietraczyk – 2 i Szymon Płoszaj – 2. Jeszcze efektowniej
ekipa trenera Wuwra zakończyła miesiąc, gromiąc 29 maja na Jonidle Koszarawę Żywiec 7:0. Hat–trick na swoje konto zapisał Michał
Pietraczyk, a po golu dorzucili: Bartłomiej Rucki, Szymon Płoszaj,
Mateusz Tomala i Mateusz Pękala.
Zespół WSS Wisła po 28. kolejkach okręgówki zajmował 3.
miejsce w tabeli, mając 54 punkty na koncie i tracąc do liderujących
Pasjonata Dankowice i Beskidu Skoczów 4 oczka.
Z kolei młodzieżowe zespoły WSS Wisła miniony miesiąc
rozpoczęły od dwumeczu z Beskidem Brenna. Swój pojedynek rozegrali tylko trampkarze, którzy przegrali 2:3 (Tymoteusz Pilch,
Szymon Lesiecki). Juniorzy wygrali walkowerem 3:0. W kolejnym dwumeczu z Wisłą Strumień to trampkarze byli górą i wygrali 2:0 (Szymon Lesiecki 2), natomiast juniorzy polegli 0:2, tracąc
pozycję lidera tabeli.
Podopieczni Kamila Kotrysa nie rozpamiętywali długo porażki i w kolejnym meczu juniorzy pokonali 5:0 Strażaka Pielgrzymowice. Mecz ten zakończył się ostatecznie walkowerem, gdyż zespół
gości uległ zdekompletowaniu. Trampkarze także nie mieli litości dla
ekipy z Pielgrzymowic, gromiąc go 6:0 (Szymon Lesiecki 2, Kamil
Turoń, Bartosz Mitręga, Paweł Poloczek, Tymoteusz Pilch). Kolejnym przeciwnikiem naszych drużyn młodzieżowych miał być zespół
LKS Goleszów, ale ten dwumecz został przełożony na 8 czerwca (po
zamknięciu wydania gazety).
Trampkarze WSS Wisła na koniec maja zajmowali w tabeli IV
ligi 5. pozycję z dorobkiem 34 punktów, natomiast juniorzy byli na 2.
miejscu III ligi ze zdobytymi 37 oczkami.		
(luki)

Festiwal Zdrowia i Sportu
Festiwal Zdrowia i Sportu Trivita, przeprowadzony przez Wiślańskie Orły przy pomocy Wiślańskiego Centrum Kultury oraz partnera biznesowego Trivita – Ogólnopolskie Centrum Rehabilitacji i
Opieki, zakończył się wielkim sukcesem. Impreza, odbyła się 7 maja
na placu Hoffa, w Parku Kopczyńskiego, na boisku nad Wisłą oraz
na górze Skolnity.
Do imprezy przyłączyło się wiele wiślańskich firm w ramach
akcji „Wiślańskie Orły promują wiślańskie firmy, wiślańskie firmy
wspierają Wiślańskie Orły”. W zabawie i aktywnościach fizycznych
udział wzięły dzieci wraz z całymi rodzinami. Festiwal rozpoczynał
się w namiocie organizatora na placu Hoffa gdzie uczestnicy rejestrowali się i otrzymywali mapę Wisły z atrakcjami i zadaniami do wykonania. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał DJ Bo, czyli Darek
Rzeszut, który bawił publikę do godziny piętnastej.
Uczestnicy ruszyli w teren w celu „zaliczenia” wszystkich atrakcji. Pierwsze zadania do wykonania były już na starcie, gdzie zorganizowano konkurs wyścigów na „góralkach”, konkurs na dmuchajkach,
malowanie twarzy i warsztaty plastyczne. Także na rynku odbywały
się warsztaty taneczne. W parku czekały kolejne niespodzianki: dmuchańce, strzelnica sportowa i gra terenowa. Od godziny trzynastej w

Koszykarki z Gimnazjum drugie
w półfinale województwa
10 maja w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
w Wiśle odbył się Turniej Półfinałowy gimnazjady w koszykówce
dziewcząt.
W rywalizacji wzięły udział cztery drużyny: Gimnazjum nr 1
w Wiśle, Gimnazjum nr 4 w Katowicach, Gimnazjum nr 9 w Tychach i Gimnazjum nr 9 w Chorzowie. Pierwszy mecz rozegrały
ze sobą reprezentacje gimnazjów z Wisły i Tychów. Gospodynie
pewnie wygrały 46:16 i zostały pierwszym finalistą turnieju. Jako
drugie do finału awansowały zawodniczki z Katowic, które wysoko pokonały reprezentantki Chorzowa 78:8.
W meczu o trzecie miejsce wygrały tyszanki 15:14. Kibice
jednak czekali na wielki finał, w którym wiślanki zmierzyły się
z katowiczankami. Pierwsza połowa tego pojedynku była bardzo
wyrównana, jednak w drugiej części spotkania bardziej doświadczone zawodniczki z Katowic powiększały swoją przewagę, ostatecznie wygrywając 71:41.
Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Wiśle wystąpiła w składzie:
Natalia Cieślar, Katarzyna Cieślar, Sandra Tatara, Katarzyna
Raszka, Gabriela Kosek, Ewelina Heczko, Maja Szalbot, Małgorzata Colosenco, Joanna Roman, Sylwia Cieślar i Martyna Szalbót. Opiekunem zespołu był Marcin Kotowicz.
(luki)

fot. Gimnazjum nr 1

MAJOWE KOPANIE

Domu Zdrojowym Zygmunt Kroker wykonywał darmowe badania
bio–rezonansem kwantowym.
Kolejne atrakcje czekały na Skolnitym. Najpierw uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z łukiem i tarczą, by na koniec móc dostać się
na szczyt i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. W centrum w rytmach
muzyki wszystkich turystów rozkręcał tańczący Skolniś. O godzinie
czternastej ruszyły mecze piłkarskie w ramach Festiwalu, w którym
wystąpiły zespoły Rekordu Bielsko–Biała, Kuźni Ustroń i gospodarzy zabawy, czyli Wiślańskich Orłów. Po meczach i wspólnym grillu
impreza przeniosła się z powrotem na plac Hoffa, gdzie publiczność
dalej bawił Krzysiek Serweciński, czyli DJ–Serweta.
Około godziny siedemnastej zmęczeni, ale zadowoleni imprezowicze wrócili z mapami, potwierdzającymi „zaliczenie” Festiwalu.
Czekały na nich nagrody i niespodzianki. Przed rozdaniem nagród
odbył się ostatni konkurs, gdzie uczestnicy zmierzyli się w żonglerce
piłką. Tę konkurencję zdominowały Wiślańskie Orły wygrywając we
wszystkich rocznikach. Oprócz nagród za udział w konkursach rozdano dzieciom młodszym i starszym oraz turystom: 500 lizaków, 300
długopisów, 100 gwizdków, 300 balonów, 250 smyczy i całe mnóstwo ulotek. Impreza była udana, a mnóstwo dziecięcych uśmiechów
i sportowych emocji było największą nagrodą dla organizatorów.
Organizatorzy Festiwalu dziękują wszystkim sponsorom, instytucjom i wolontariuszom za pomoc w organizacji wydarzenia. (luki)
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fot. Gimnazjum nr 1

– dziewczyny skok wzwyż: Aleksandra Śliwka (III b) – 136 cm;
– dziewczyny Sztafeta 4x100 m: Justyna Niemczyk, Weronika
Marekwica, Marianna Pękała i Sylwia Cieślar – 55,7 s;
– chłopcy 100 m: Hubert Dudzik (III a) – 12,2 s; Jakub Szalbot (III
a) – 12,2 s; Samuel Czyż (II a) – 12,6 s; Adam Lazar (II a) – 12,8 s;
– chłopcy 300 m: Jakub Marekwica (III a) – 40,2 s; Wiktor Morys (III a) – 41,2 s; Dawid Szymański – 42,4 s; Jakub Niemczyk (III
a) – 42,7 s;
– chłopcy 1000 m: Robert Gomola (I a) – 2,55 min; Maciej Pilch
(III a) – 3,04 min; Mateusz Cieślar (III a) – 3,04 min;
– chłopcy skok wzwyż: Jeremiasz Bujok (III a) – 171 cm (rekord
szkoły!);
– chłopcy pchnięcie kulą: Michał Czyż (III c) – 13,29 m; Piotr
Polok (III c) – 10,36 m; Oskar Kurzok (III c) – 9,55 m;
– chłopcy sztafeta 4x100 m: Jeremiasz Bujok, Wiktor Morys, Jakub Szalbot i Huber Dudzik – 49,1 s.
Opiekunami zespołów byli Aleksandra Nosowicz i Mirosław
Florczak. Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom gratulujemy wyników, a za drużynę chłopców trzymamy kciuki, gdyż wywalczyli
sobie po raz pierwszy w historii awans do Finałów Wojewódzkich,
które odbędą się w Częstochowie.
Aleksandra Nosowicz
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2 maja na skoczniach w Wiśle Centrum rozegrano pierwsze tegoroczne zawody w skokach narciarskich na igielicie – Międzynarodowy
Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci i Młodzieży – „Memoriał im. Leopolda i Władysława Tajnerów”.
W zawodach uczestniczyło 160 zawodników i zawodniczek z Polski,
Czech i Słowacji. Rywalizacja odbyła się w ośmiu kategoriach wiekowych: skocznia HS–40 – Junior D, chłopcy OPEN, dziewczyny OPEN
I; skocznia HS–20 – Junior E, dziewczyny OPEN II; skocznia HS–10 –
rocznik 2007–2008, rocznik 2009 i młodsi, dziewczyny rocznik 2006 i
młodsze. Emocji nie
brakowało.
W imprezie zorganizowanej przez
klub LKS Olimpia
Goleszów w poszczególnych kategoriach triumfowali:
Joanna Kil (AZS
Zakopane), Paulina
Cieślar (WSS Wisła), Karolina Kiraga
(WSS Wisła), Petr
Vaverka (TJ Frenštát pod Radhoštěm), Maciej Staszewski (LKS Olimpia
Goleszów), Mateusz Maciusiak (KS Chochołów), Marcin Waszek (LKS
Olimpia Goleszów) oraz Patryk Hutyra (SS–R LZS Sokół Szczyrk).
Spośród zawodników WSS Wisła na podium stawali: Tymoteusz
Cienciała (2. miejsce w roczniku 2007–2008) i Jan Pilch (2. miejsce w
roczniku 2009 i młodsi). Pozostali nasi zawodnicy i zawodniczki plasowali się na miejscach poza podium.			
(luki)

fot. Tadeusz Papieczyński

W maju rywalizację na stadionach rozpoczęli lekkoatleci z wiślańskiego Gimnazjum nr 1. 5 maja odbyły się Powiatowe Mistrzostwa w
Lekkoatletyce, do których zgłosiło się po 12 drużyn chłopców i dziewcząt. Nasze drużyny powtórzyły sukces z zeszłego roku: dziewczęta
ponownie zdobyły wicemistrzostwo, a chłopcy zajęli 1. miejsce.
Obie drużyny awansowały do Zawodów Rejonowych, które odbyły się 18 maja na stadionie „Start” w Wiśle. W zawodach na tym
szczeblu rywalizuje ze sobą 6 drużyn chłopców i 6 drużyn dziewczyn z powiatów cieszyńskiego i pszczyńskiego. Pomimo kapryśnej
pogody i wysokiego poziomu, uczniowie wiślańskiego gimnazjum
zaprezentowali się wspaniale. W niezwykle wyrównanej rywalizacji
dziewcząt wiślanki zajęły 4. miejsce, tracąc do zwycięzcy Gimnazjum nr 3 z Pszczyny zaledwie 23 punkty (przy 1129 zdobytych!).
Natomiast chłopcy poprawili wynik z Mistrzostw Powiatu i również
na szczeblu rejonowym zajęli 1. miejsce, zdobywając 1324 pkt. (wyprzedzili o 154 punkty 2. w klasyfikacji gimnazjalistów z Kobióra).
Oto wyniki naszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych konkurencjach:
– dziewczyny 100 m: Justyna Niemczyk (III a) – 13,7 s; Sylwia
Cieslar (III a) – 13,7 s; Gabriela Kosek (II a) – 14,0 s; Marianna Pękała (I a) – 14,4 s;
– dziewczyny 300 m: Ewelina Heczko (III a) – 47,50 s (rekord
szkoły!); Katarzyna Cieślar (I a) – 48,4 s;
– dziewczyny 600 m: Zuzanna Cieślar (I a) – 1,51 min (rekord
szkoły!); Dżesika Cieślar (II a) – 1,55 min; Dorota Bujok (III a) –
1,57 min;
– dziewczyny skok w dal: Sylwia Cieślar (I a) – 4,34 m; Weronika Marekwica (I a) – 4,54 m (rekord szkoły!);
– dziewczyny pchnięcie kulą: Maja Szalbot (II d) – 8,08 m; Natalia Cieślar (III c) – 7,33 m;

MEMORIAŁ IM. LEOPOLDA
I WŁADYSŁAWA TAJNERÓW

Ścigali się na Jonidle
3 maja na trasach nartorolkowych i biegowych Ośrodka Sportowego
Jonidło w Wiśle odbyły się III Zawody na Nartorolkach i Łyżworolkach
o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Organizatorami imprezy byli WSS
Wisła i Wypożyczalnia JONIDŁO, a patronat honorowy objął burmistrz
Tomasz Bujok.
Pogoda i uczestnicy dopisali. Na starcie stanęło ok. 50 zawodników
w kilku kategoriach. Dorośli startowali na nartorolkach, młodzież i dzieci
na rolkach. Zapisywali się rodzice i ich pociechy, co świadczy o rodzinnym podejściu do rywalizacji. Najliczniej reprezentowaną rodziną byli
państwo Wojtyłowie z Pogórza, którzy „wystawili” aż 4 zawodników i
wszyscy zajęli miejsca na podium w swoich kategoriach!
Wśród kobiet do lat 18 triumfowała Marcelina Wojtyła, 2. miejsce
zajęła Zuzanna Kobiela, a 3. Aleksandra Raszka. Wśród kobiet powyżej
18 lat 1. była Kamila Wantulok, 2. Agata Hadyna, a 3. Anna Palka. W
poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowały: Zuzanna Kobiela
(K1), Laura Wantulok (K2), Aleksandra Raszka (K3), Marcelina Wojtyła
(K4), Kamila Wantulok (K5).
Wśród panów do lat 18 wygrał Wojciech Wojtyła przed Pawłem Bujokiem i Krystianem Korzanem. Z kolei w kategorii 18+ triumf odniósł
Grzegorz Legierski, który pokonał Marka Korzana i Józefa Wojtyłę. W
poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężali: Krystian Korzan
(M1), Mikołaj Krawczyk (M2), Wojciech Wojtyła (M3), Grzegorz Legierski (M5) i Eugeniusz Baron (M6). Kategorii M4 nie rozegrano
Uczestnicy po pokonaniu dystansu posilali się kiełbaską, owocami
i słodyczami. Następnie odbyła się dekoracja, podczas której najlepsi w
swoich kategoriach otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrodę główną za najlepszy czas, ufundowaną przez firmę SkiRollers z Andrychowa, zdobył Grzegorz Legierski z Team nabiegowkach.pl,
który otrzymał profesjonalne nartorolki SkiRollers Skate. Pozostałe nagrody ufundowali sponsorzy:
FTUH Wisła Travel, Polysport
pana Zbigniewa Twardowskiego
oraz Xtraining. Patronami medialnymi byli: skipol.pl, nartorolki.pl,
wisla.pl i jonidlo.pl
(luki)

fot. Wypożyczalnia „Jonido”

SUKCES LEKKOATLETÓW

PROFESJONALISTA, NIE ZAWODOWIEC
Gratuluję zdobycia tytułów Mistrza Polski w konkurencjach alpejskich – gigancie i slalomie.
Dziękuję bardzo, cieszę się, że sezon zakończyłem udanie, zdobywając te dwa tytuły.
Gdzie odbyły się te zawody?
Zawody przeprowadzone były w Szpindlerowym Młynie w Czechach jako otwarte mistrzostwa Czech, w ramach których odbyły się Mistrzostwa Polski. Udało mi się pokonać wielu najlepszych alpejczyków
naszego kraju.
Cofnijmy się kilkanaście lat wstecz. Uprawiałeś wiele dyscyplin
sportowych (judo, tenis, pływanie, itp.), skąd to zainteresowanie narciarstwem alpejskim?
To zasługa mojego ojca Waldemara Chrapka, który moją siostrę
Karolinę (uczestniczkę Igrzysk Olimpijskich w Soczi – red.) i mnie, od
najmłodszych lat „wyciągał” na wiślańskie stoki. Tam w formie zabawy
uczyliśmy się poznawać tajniki narciarstwa alpejskiego. Z czasem zaczęliśmy startować w dziecięcych, a później młodzieżowych zawodach
amatorskich w kraju i za granicą. No i tak to się zaczęło.
To ciekawe, dorastałeś w Wiśle, w atmosferze, kiedy wszyscy
młodzi chłopcy chcieli iść w ślady Adama Małysza. Ty wybrałeś konkurencje alpejskie. Dlaczego?
To prawda. Chcę jednak powiedzieć, iż my „chłopcy z Dzichcina”
również próbowaliśmy swoich sił na budowanych przez nas skoczniach
ze śniegu. Ja jednak startowałem tylko w zawodach alpejskich. Były to
głównie zawody szkolne lub olimpiady ewangelickie. Na wybór przeze
mnie tej właśnie dyscypliny sportu duży wpływ miały tradycje rodzinne.
Alpejczykami uprawiającymi ten sport zawodowo był mój ojciec, babcia
Helena Cieślar, ciocia Zofia Kufa, wujek Andrzej Czyż, a dziadek Michał Cieślar z powodzeniem uprawiał kombinację norweską.
Swoja karierę zawodową rozpoczynałeś w klubie KS Wisła
Ustronianka.
Z inicjatywy mojego ojca, powstała sekcja narciarstwa alpejskiego. Była to grupa chłopaków i dziewcząt trenowana przez Waldemara
Chrapka. Należeli do niej, m.in. Marcin Czyż, Amadeusz Tyszkowski,
Kuba Bebek i Oskar Stachura. No nie mogę również zapomnieć o mojej
siostrze Karolinie i Weronice Raszce z Czarnego. Trenowaliśmy początkowo na Stożku, a później na Soszowie. W miarę upływu czasu zaczęliśmy jeździć również na lodowcach, głównie w Austrii. W taki oto sposób
rozpoczęła się moja wielka przygoda z narciarstwem alpejskim, ale już w
tym profesjonalnym wydaniu.
Ciężko trenujesz, bo jesteś zawodowcem. Co ci daje uprawianie
tej dyscypliny, która wymaga żmudnej pracy treningowej?
Ja bym to nazwał troszeczkę inaczej. Zawodowiec to zawodnik,
który z uprawiania sportu czerpie korzyści materialne. Ja takowych nie
mam, a wręcz przeciwnie. Uważam, że jestem profesjonalistą, ale nie
zawodowcem. Są jednak inne korzyści z uprawiania tej pięknej dyscypliny sportowej. Trenując w wysokich górach, doznaje się fantastycznych
przeżyć estetycznych. Ponadto zwiedzam i poznaję obce kraje, spotykam ciekawych ludzi. Startując w zawodach z najlepszymi alpejczykami
świata, dokonuję porównania, jak wiele mi jeszcze brakuje, aby osiągnąć
ten poziom, który oni reprezentują. Takie porównanie uczy pokory, ale
jest zarazem czynnikiem mobilizującym. Natomiast kiedy udaje się zająć
dobre miejsce lub stanąć na podium to satysfakcja jest wielka. Ciężki
trening zostaje nagrodzony. No i najważniejsze, ja kocham to, co robię.
Jako junior startowałeś z wieloma zawodnikami z innych państw,
którzy dzisiaj osiągają wielkie sukcesy, ty jednak nie nadążasz za
nimi. Jaka jest twoim zdaniem tego przyczyna?
Przyczyn zapewne jest wiele. Polskie dzieci, startując w międzynarodowych zawodach narciarskich, odnoszą naprawdę wiele sukcesów.
Problem zaczyna się w momencie przejścia do grupy juniorów. Młodzież
z krajów alpejskich ma warunki narciarskie na miejscu, my musimy tam
dojechać. Oni rozpoczynają profesjonalny trening, my pracujemy z doskoku, bo podróże są kosztowne. I w tym momencie zaczynamy odstawać poziomem od nich. Mało kto jest w stanie w stu procentach poświęcić się karierze sportowej kosztem ścieżki edukacyjnej, co u nas byłoby
niezbędne. Wprawdzie dzięki dużym wsparciom finansowym naszych
rodziców udaje nam się wcześniej przebywać na lodowcach, ale to o
wiele za mało. Ponadto system szkolenia u nich i u nas wygląda zupełnie
inaczej. Niestety na naszą niekorzyść.

Nasi
skoczkowie
odnoszą jednak wielkie
sukcesy.
Skoczkowie swoje
bazy treningowe mają tu
w kraju. Wisła, Szczyrk
czy Zakopane dysponują
kompleksami skoczni, na których można trenować zarówno latem, jak
i zimą. My, za śniegiem musimy wyjeżdżać do Skandynawii, Austrii,
Francji, czy Szwajcarii. Skoki i narciarstwo alpejskie to trudno porównywalne dyscypliny sportowe. Dobrym skoczkiem można zostać w
wieku już siedemnastu lat. Alpejczykiem, z małymi wyjątkami, nie. W
konkurencjach alpejskich, a są to cztery odrębne konkurencje, wyniki
osiąga się po latach pracy popartej niezbędnym doświadczeniem. Stąd i
o sukcesy trudniej.
Co chciałbyś osiągnąć w sporcie?
Jako młody chłopak oczywiście marzyłem o zdobywaniu najwyższych laurów sportowych. Patrząc jednak realnie, wielkim sukcesem byłoby uzyskanie punktów w zawodach Pucharu Świata, czyli zmieścić się
w trzydziestce najlepszych zawodników. Marzeniem każdego sportowca
jest uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich, moim również. Będę się
starał o uzyskanie nominacji na wyjazd do Korei Południowej na Igrzyska Olimpijskie w Pyeongchang.
Jakie masz plany po zakończeniu kariery sportowej?
Aktualnie jestem studentem pierwszego roku na AWF w Katowicach. Nie planuję jednak w przyszłości zostać trenerem narciarskim. Co
będę robił? Mam kilka pomysłów, a który z nich zrealizuję, zobaczymy.
Wiadomo mi, że darzysz Wisłę wielkim sentymentem.
Wychowałem się w Wiśle. W młodości każdą wolną chwilę spędzałem z kolegami, w jak myśmy to nazywali „Królestwie Dzichciny”.
Właśnie tam kształtował się mój charakter, tam też rodziły się przyjaźnie
trwające do dzisiaj. Wydaje mi się, że znam Wisłę bardzo dobrze. Na
rowerze przejechałem ją wzdłuż i wszerz. Wiele potu wylałem, biegając
po wiślańskich górach. Stąd też bierze się to przywiązanie do tej ziemi.
Gdybyś nie wybrał narciarstwa, jaką inną dyscyplinę sportową
byś uprawiał?
Nie wiem, czy nie wybrałbym kariery naukowej. Pasjonuje mnie matematyka i fizyka. Sport uprawiałbym dla przyjemności.
Wraz z siostra Karoliną tworzycie historię polskiego narciarstwa
alpejskiego. Były już takie rodzeństwa – Bracia Bachledowie, siostry
Tlałkówny , czy rodzeństwo Szafrańskich.
Nie zastanawiałem się nad tym nigdy. Ta historia, którą podobno
tworzę, to są wyniki gorsze od tych, które osiągali wymienieni przed
chwilą zawodnicy i zawodniczki. Jeżeli moje wyniki będą dostrzeżone
i pozytywnie ocenione, będę z tego zadowolony, ale o tym, czy tworzę
historię narciarstwa polskiego, nie chciałbym mówić. Jest jeszcze na to
za wcześnie.
Jest ktoś bez kogo nie byłoby waszych sukcesów?
Nasi rodzice. Mogę śmiało powiedzieć, że ojciec jest osobą, która
włożyła najwięcej pracy w cały przebieg kariery sportowej, zarówno
mojej, jak i siostry. Bardzo doceniam to, że stworzył nam warunki do
uprawiania narciarstwa, że mogliśmy osiągnąć to, co osiągnęliśmy. Był
przede wszystkim naszym trenerem, serwismenem, kierowcą i spełniał
wiele innych funkcji. Wszystko to godził z prowadzeniem sporej firmy.
Był bardzo wymagający. Jest osobą bardzo zdeterminowaną w działaniu. Należy się mu z naszej strony wielki ukłon i podziękowanie za ten
gigantyczny wkład pracy, jaki wykonał. Należy również wspomnieć o
roli, jaką odgrywa w naszej rodzinie mama. Zajmuje się wszystkim tym,
czego potrzebujemy na co dzień. Ponieważ jesteśmy w ciągłych rozjazdach, jej praca jest nieoceniona i zawsze wykonywana na czas. Wielkie
dzięki jej za to.
Życzę ci, abyś spełnił swoje marzenie i uczestniczył w nadchodzących Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Korei Południowej.
Ja chciałem podziękować wszystkim tym, którzy pomogli mi i przyczynili się do tego, że mogłem osiągnąć w życiu to, co już osiągnąłem.
Dziękuję całej rodzinie, która przeżywa zarówno moje sukcesy, jak i porażki, stale mi kibicując.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jerzy Kufa
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fot. Z archiwum zawodnika

Rozmowa z Adamem Chrapkiem – narciarzem alpejskim

BESKIDZKA PLAŻA W WIŚLE
Przez trzy dni Wisła żyła siatkówką plażową. W dniach 20–22 maja
odbyła się pierwsza w naszym mieście edycja turnieju Beskidzka Plaża.
Mecze rozgrywane były równolegle na dwóch boiskach – na
placu Hoffa i w Parku Kopczyńskiego. Jako pierwsi do boju ruszyli
uczestnicy turnieju Młoda Plaża Open. Po piątkowych grach eliminacyjnych, w sobotę, gdy już ruszył turniej główny, rozegrano finały. W turnieju dziewcząt triumfowała para Adrianna Gaś – Wiktoria Szumera, która pokonała w finale 2:0 w setach duet Aleksandra
Świątkowska – Patrycja Jundziłł. Trzecie miejsce zdobyły Elżbieta
Krawiec i Aleksandra Kibicka. Z kolei w turnieju chłopców wygrała
para Marcin Krawiecki – Adam Rajski, która była zdecydowanie najlepsza. W finale triumfatorzy pokonali zespół Mateusz Podborączyński – Maciej Walczak 2:0 w setach. Brązowe medale zdobyli Bartosz
Krzyżanowski i Michał Szabłowicz.
Hitem soboty był także pokazowy mecz Wisła kontra Reszta
Świata. Reprezentacja naszego miasta wystąpiła w składzie: Tomasz
Bujok – burmistrz, Piotr Żyła – skoczek WSS Wisła i reprezentacji
Polski, Andrzej Kudełka – nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, druh Jan
Pilch – komendant miejski OSP w Wiśle, Zdzisław Pilch i Sławomir
Wantulok – radni Rady Miasta Wisła oraz Łukasz Bielski – pracownik Referatu Promocji Urzędu Miasta Wisła. W przeciwnej drużynie

zagrali m.in. zawodnicy BBTS Bielsko–Biała Marcin Wika i Sergii
Kapelus, sędziowie i przedstawiciele firmy BDB Event, organizatora
turnieju. Towarzyską potyczkę wygrali gospodarze, choć nie wynik
był tutaj ważny, tylko dobra zabawa. Z grającymi na boisku zawodnikami świetnie bawiła się publiczność, a wszystkim „sterował” pełniący rolę spikera, sędziego, a czasami nawet... siódmego gracz Rafał
„Rufi” Polak, który prowadził w Wiśle Beskidzką Plażę.
W niedzielę przyszedł czas na decydujące mecze turnieju głównego. Stały one na bardzo wysokim poziomie. Turniej kobiet wygrała
para Karina Jakuć – Dominika Bałdys, która w finale pokonała 2:0
Adriannę Gaś i Annę Grzybek. Brązowe medale zawisły na szyjach
Agaty Sowińskiej i Patrycji Bubak. Z kolei w finale turnieju panów
Sergij Kapelus i Marcin Wika po ekscytującym pojedynku pokonali
2:1 Kamila Kwasowskiego i Krzysztofa Modzelewskiego. Brąz zdobył duet Bartosz Krzyżanowski – Michał Szabłowicz.
Turniej w Wiśle zakończył się wielkim sukcesem sportowym i organizacyjnym. Na trybunach zasiadło wielu kibiców siatkówki, którzy
mogli podziwiać wspaniałe mecze. Dla publiczności organizowano
liczne konkursy z nagrodami. Rangę zawodów podniosła również
obecność wielu znakomitych gości. Puchary i medale najlepszym wręczyli burmistrz Wisły Tomasz Bujok i starosta cieszyński Janusz Król.
Wszystkim uczestnikom i kibicom, a także organizatorom dziękujemy
za wspaniałą imprezę i wspólnie spędzony czas.		
(luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP •
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 kwietnia w Dębowcu odbył się Turniej Judo Młodzików (rocznik
2002–2003) o Puchar Wójta Gminy Dębowiec. 4. miejsce w swojej
kategorii zajął Maksymilian Łowczyński z UKS Centrum Wisła.
29 kwietnia zakończył się II etap eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Coca–Cola Cup 2016”, przeznaczonego dla uczniów szkół gimnazjalnych (rocznik 2000 i młodsi). Drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Centrum zajęła w swojej grupie 2. miejsce,
wygrywając 3:2 z Gimnazjum w Strumieniu i 5:1 z Gimnazjum nr 1
z Wodzisławia Śląskiego, a przegrywając 1:2 z Gimnazjum nr 2 w
Cieszynie. Nasz zespół nie awansował do dalszej fazy rozgrywek.
Stu dwudziestu zawodników z siedmiu klubów wzięło udział w Turnieju Judo Dzieci i Młodzieży z okazji Święta Konstytucji 3 Maja,
który odbył się 30 kwietnia w Skoczowie. W klasyfikacji drużynowej
UKS Centrum Wisła zajął 4. lokatę.
Osiemdziesięciu trzech zawodników z jedenastu szkół wzięło udział
w piątej rundzie piątej edycji Skoczowskich Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła się 4 maja na stadionie skoczowskiego SOSiR–u. Wśród triumfatorów znalazła się Magda Pezda z Wisły, która
wygrała bieg na 60 m dziewcząt z rocznika 2003.
Dawid Gomola z Wisły zajął 5. miejsce w XI Biegu Wyspiańskiego,
który odbył się 7 maja we Wrocławiu. Dystans 5200 metrów najszybciej pokonał Krzysztof Perz z Ostrowa Wielkopolskiego.
8 maja w BikePark Palenica w Ustroniu odbyła się pierwsza runda zawodów w zjeździe rowerowym Local Series of Downhill. W kategorii
Full 16. lokatę wywalczył Tomasz Raszyk, a 25. Marek Goryczka z
Wisły. W kategorii Hardtail 10. był Tomasz Goryczka z Wisły.
11 maja w Wiśle odbył się finał powiatowy Czwórboju Lekkoatletycznego Szkół Podstawowych. Naszą miejscowość reprezentowali
zawodnicy i zawodniczki z Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w
Malince. Chłopcy zajęli 13. miejsce, a dziewczyny 9. lokatę.
91 zawodników z 11 szkół wzięło udział w VI rundzie Skoczowskich
Czwartków Lekkoatletycznych, która odbyła się 11 maja na stadionie
skoczowskiego SOSiR–u. Tym razem wśród triumfatorów znalazł się
Daniel Zwias ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku, który najdalej rzucał piłeczką palantową.
Łukasz Adamik z Wisły zajął 66. miejsce w III Półmaratonie Mustanga, który odbył się 14 maja w Porębie.
Jakub Glajcar zajął 46. miejsce (22. w kategorii M–30) w 15. PZU
Cracovia Maraton, który odbył się 15 maja. Wiślanin przebiegł dystans w czasie 2:50.45.
15 maja w Rybniku odbył się Otwarty Turniej Kwalifikacyjny Juniorów Młodszych w Ju–Jitsu. W swojej kategorii wagowej 2. miejsce
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zajął Maksymilian Łowczyński, a 4. Bartosz Baczyński z UKC Centrum Wisła.
18 maja w Wiśle odbył się finał rejonowy Drużynowych Zawodów
Lekkoatletycznych Szkół Gimnazjalnych. W rywalizacji dziewcząt
triumfowała reprezentacja Gimnazjum nr 4 w Pszczynie, natomiast
w gronie chłopców najlepsza okazała się drużyna Gimnazjum nr 1
w Wiśle, która wystąpiła w składzie: Hubert Dudzik, Jakub Szalbot,
Samuel Czyż, Adam Lazar, Jakub Marekwica, Wiktor Morys, Dawid
Szymański, Jakub Niemczyk, Robert Gomola, Maciej Pilch, Mateusz
Cieślar, Jeremiasz Bujok, Michał Czyż, Maciej Pilch, Oskar Kurzok.
W dniach 20–21 maja w Bydgoszczy rozegrano Międzynarodowy
Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych. Joachim Krężelok z ISSiR Wisła wygrał konkurencję rzutu oszczepem mężczyzn w
kategorii F33–34, F53–55, F57.
21 maja w Czechowicach–Dziedzicach odbyła się ósma i zarazem
ostatnia runda rozgrywek Małej Ligi Koszykówki Dziewcząt. W rywalizacji dziewcząt z klas I–IV najlepsza okazała się drużyna ISSiR
Wisła, z kolei w kategorii klas V–VI wiślanki zajęły 4. lokatę.
Mariusz Kobiela z Wisły zajął 6. miejsce w Biegu Górskim w stylu
anglosaskim (pod górę i w dół), który rozegrano 21 maja w Bielsku–
Białej w ramach V Górskiej Majówki.
Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła) stanął na 2. stopniu podium Mistrzostw Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego w skokach narciarskich o Puchar Burmistrza, które odbyły się 22 maja w
Zagórzu. 10. miejsce zajął jego klubowy kolega Wojciech Cieślar.
Zawodnicy skakali na obiekcie K–20. Natomiast w drugiej konkurencji na skoczni K–40 Tymek był 8., a Wojtek 17.
Dwadzieścia cztery pary wzięły udział w XVII Otwartych Mistrzostwach Ziemi Cieszyńskiej w Siatkówce Plażowej, które odbyły się
22 maja na boiskach przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Najwyższe miejsce spośród drużyn reprezentujących nasz powiat zajęli Paweł Cieślar z Wisły i Jakub Wanat z
Cieszyna, którzy zakończyli rywalizację na 3. pozycji.
28 maja w Sosnowcu odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody w
kolarskim cross–country z cyklu Bike Atelier XC 2016. W wyścigu
juniorów (17–18 lat) na najniższym stopniu podium stanął Mikołaj
Ryncarz z Wisły.
28 maja w Szczyrku odbył się Memoriał Tadeusza Pawlusiaka w
skokach narciarskich. Zawodnicy WSS Wisła stawali na podium trzy
razy. 2. lokaty wywalczyli Artur Kukuła (Open) i Paweł Wąsek (Junior B), a na 3. miejscu został sklasyfikowany Tomasz Pilch (Junior
B). Blisko podium byli również Wiktoria Kiersnowska (4. miejsce
wśród Młodziczek), Bartosz Czyż (4. miejsce w grupie Junior B),
Kacper Juroszek (4. miejsce w grupie Junior C) oraz Tymoteusz Cienciała (4. miejsce w grupie Junior E).
(luki)
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ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KRONIKA POLICYJNA
– 29 kwietnia mieszkanka Ustronia dopuściła się naruszenia
nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji podczas interwencji w centrum miasta.
– 4 maja mieszkaniec Tczewa sprzedawał na placu Hoffa alkohol, nie posiadając odpowiedniego zezwolenia.
– 12 maja na terenie budowy przy ul. Wyzwolenia miał miejsce
wypadek przy pracy. Mieszkaniec Wisły spadł z wysokości, odnosząc
obrażenia ciała.
– Między 12 a 18 maja włamano się do punktu gastronomicznego w Parku Kopczyńskiego. Złodziej ukradł napoje i artykuły
spożywcze o wartości ok. 100 zł na szkodę mieszkańca Wisły.
– 15 maja doszło na jednej z ulic w centrum Wisły do utarczki
kierowcy z pieszym. W wyniku awantury mieszkaniec Strumienia dokonał umyślnego zniszczenia mienia, uszkadzając pokrywę
silnika samochodu marki Volvo, którym kierował mieszkaniec
naszego miasta.
– 18 maja policjanci zatrzymali na ul. Jawornik mieszkańca Wisły, który jechał VW Golfem pomimo cofniętych uprawnień.
– 23 maja mieszkanka Wisły zgłosiła na policji oszustwo. W
dniach 16–19 maja poszkodowana zamówiła przez Internet telefon
komórkowy o wartości 1200 zł, a otrzymała… paczkę ryżu. Policja
prowadzi sprawę i apeluje o ostrożność przy tego typu transakcjach.

KALENDARIUM IMPREZ
11–12 czerwca (sobota–niedziela) – Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
18 czerwca (sobota) – Bike Maraton i ZET Cafe – Pl. B. Hoffa
18–19 czerwca (sobota–niedziela) – Rajd Terenowy Wisły –
„Pod Piramidą” i Pl. B. Hoffa
19 czerwca (niedziela) – Super Bieg i Półmaraton Wiślański –
Pl. B. Hoffa
19 czerwca (niedziela) – Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych
OSP – Amfiteatr im. S. Hadyny
24 czerwca (piątek) – Promocja VIII tomu „Rocznika Wiślańskiego” – Dom Zborowy
24 czerwca (piątek) – Zakończenie roku szkolnego HIP–HOP
– koncerty Rover, Filipek i Piekielny – Skolnity
25 czerwca (sobota) – XVI Wiślański Rodzinny Rajd Rowerowy – Pl. B. Hoffa
25 czerwca (sobota) – Noc Świętojańska – Karczma Drewutnia
25–26 czerwca (sobota–niedziela) – Noc Świętojańska – Skolnity
26 czerwca (niedziela) – Kabaret Młodych Panów – Amfiteatr
im. S. Hadyny (bilety w cenie 60 zł do nabycia w WCK)
2 lipca (sobota) – Gala Letniego Festiwalu Tańca Piotra Galińskiego – Amfiteatr im. S. Hadyny
2–3 lipca (sobota–niedziela) – Pętla Beskidzka Road Maraton
– Skocznia im. A. Małysza
4–8 lipca (poniedziałek–piątek) – Letnia Akademia Zabawy –
Miejska Biblioteka Publiczna
9 lipca (sobota) – Bieg o Wiślańską Kryke – Pl. B. Hoffa
9 lipca (sobota) – Koncert Galowy XVII Tyskich Dni Suzuki –
Amfiteatr im. S. Hadyny
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy.
– W nocy z 24 na 25 maja włamano się do kiosku przy ul. 1
Maja. Łupem złodzieja padły papierosy i inne artykuły o wartości
ok. 4000 zł.
– 27 maja na terenie jednego z zakładów pracy w Malince doszło do wypadku, w którym poszkodowany został mieszkaniec naszego miasta. Doznał obrażeń ręki.
We współpracy z Zastępcą Komendanta KP Wisła Jerzym Bujokiem
opracował Łukasz Bielski

