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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom
Wisły składamy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia i pomyślności.
Życzymy, aby najbliższe dni
upłynęły Państwu w pełnej
miłości rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy
Rok przyniósł spokój oraz
wiele okazji do realizacji
zamierzeń, tak zawodowych,
jak i osobistych.
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30 listopada 2017 roku zapisze się grubymi zgłoskami w historii Wisły. Właśnie tego
dnia prezes Baseny Wisła Sp. z o. o. Jakub
Stasiewicz i dyrektor regionalny ds. inwestycji firmy Moris Polska Tomasz Chmiel podpisali umowę na realizację zadania pn. „W
systemie zaprojektuj i wybuduj – Inteligentne
Baseny – rewitalizacja parku kąpielowego w
Wiśle”.
Oznacza to, że modernizacja basenu wiślańskiego może się już formalnie zacząć. –
Cieszę się, że udało nam się rozpocząć współpracę i nowy etap dla miasta Wisła. Ja ze swej
strony odpowiadam tylko za koordynację
wszelkich procesów, natomiast prawdziwym
ojcem tego sukcesu jest Pan Tomasz Bujok,
burmistrz Wisły. Uważam, że Wisła jako miasto turystyczne musi mieć nowoczesny basen i na niego zasługuje.
Jestem przekonany, że będzie to obiekt na miarę potrzeb miejscowości – powiedział na początku spotkania prezes Baseny Wisła Sp. z o.
o., przekazując głos gospodarzowi naszego miasta.
– Po trzyletnich staraniach doszło do momentu, w którym podpisujemy umowę z wykonawcą i tak naprawdę dopinamy kolejny
etap tej inwestycji. Mam nadzieję, że realizacja zadania będzie
przebiegała tak samo sprawnie, jak proces jej przygotowania. Przez
ostatni rok dość intensywnie dopinaliśmy najważniejsze kwestie,
by ta inwestycja mogła być realizowana. Teraz wszyscy będziemy
spoglądać w kierunku wykonawcy, firmy Moris Polska, którą też
trochę poznaliśmy, co daje nadzieję na to, że ta współpraca będzie
merytoryczna i owocna, czego wszyscy sobie życzymy – powiedział Tomasz Bujok.
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Wisła, ul. 1 Maja 67 A (pawilon usługowo–handlowy)

tel./fax: 33 855 30 84

www.optyk–fuchs.pl

Mieszkańcom Wisły
życzymy zdrowych, radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2018

fot. Łukasz Bielski

UMOWA PODPISANA, BĘDZIE BASEN W WIŚLE

Burmistrz Wisły zwrócił uwagę, jak ważna to inwestycja dla miasta. – Temat basenów był omawiany przez wiele, wiele lat. Wisła
to miejscowość turystyczna, która w sezonie letnim praktycznie podwaja swoją populację. Przyjeżdża do nas mnóstwo gości i takiego
obiektu na pewno nam brakowało. To też kolejny punkt realizacji
programu wyborczego naszego komitetu „Wiślanie”. Dzięki współpracy wielu osób i instytucji, począwszy od Pana Łukasza Szeligi z
zarządu PZSN Start, Rady Miasta Wisła i prezesa spółki Baseny Wisła Pana Jakuba Stasiewicza, już niebawem będziemy się mogli cieszyć z finału tej inwestycji – powiedział gospodarz Perły Beskidów.
Termin oddania gotowego obiektu inwestorowi przez wykonawcę określono na 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. – Każda
inwestycja jest wyzwaniem, bo wiąże się z pewnym ryzykiem i problemami, które staramy się na bieżąco rozwiązywać. Jako firma mamy
jednak doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji i mamy
nadzieję, że spokojnie sobie z tym zadaniem poradzimy – zapewnia
Tomasz Chmiel z firmy Moris Polska. – Chcę by ta inwestycja była
rzetelnie zrealizowana i mogła służyć mieszkańcom i turystom przez
wiele lat, dlatego nie mówimy już o kilku miesiącach, ale o wspomnianych czternastu miesiącach – dodał burmistrz Tomasz Bujok.
Nowe kąpielisko ma być dużą atrakcją dla mieszkańców i gości
odwiedzających Wisłę w sezonie letnim. Mariusz Sługocki z Pracowni Architektury JAMS, która przy współpracy z wykonawcą projektowała obiekt, zdradził szczegóły na temat tego, co po modernizacji
znajdzie się na terenie basenu. – Musimy zachować oryginalny wygląd tego miejsca, ze względu na jego zabytkowy charakter i wartości
kulturalne, dlatego pozostanie basen o wielkości 50 na 50 metrów z
trzema różnymi poziomami głębokości wody. Zostanie również uszanowany budynek zasadniczy, który jest obecnie w fatalnym stanie,
ale razem z konserwatorem zadbamy o to, by przywrócić jego blask.
Natomiast dużą atrakcją będzie nowy budynek z dużą strefą kina letniego i strefą usługową – mówi architekt.
Wszystko wskazuje na to, że w sezonie letnim 2019 Wisła znów
będzie mogła zaprosić swoich mieszkańców i turystów do wypoczynku na kąpielisku. Zmodernizowany basen z pewnością podniesie
atrakcyjność turystyczną beskidzkiej miejscowości.
(luki)

Gabinet okulistyczny

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

Codziennie badanie
ostrości wzroku
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Z prac Rady Miasta Wisła
W listopadzie podczas obrad Komisji Rady Miasta Wisła podejmowano następujące tematy:
– analiza możliwości zagospodarowania pomieszczeń
po gimnazjum w związku z reformą i przeniesienia tam zespołu przedszkoli miejskich,
– opiniowanie projektu budżetu na rok 2018,
– omówienie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 30 listopada. Na początku
obrad nowy Radny Piotr Pinkas, który zastąpił Bronisława
Pinkasa po jego rezygnacji, złożył uroczyste ślubowanie.
W części roboczej sesji Rada Miasta Wisła podjęła
uchwały:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (14
„za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta
Wisła (15 „za” – jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 28
kwietnia 2005 r. w sprawie przekazania przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zadań zarządcy dróg powiatowych w
granicach miasta Wisły Gminie Wisła (jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisły z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg publicznych
gminnych, położonych w osiedlach Malinki i Głębce na terenie Miasta Wisły (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania (jednogłośnie),
– w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i celowe przyznane
pod warunkiem zwrotu (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– ogłaszającą jednolity tekstu uchwały Rady Miasta
Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku (14 „za”, 1
„wstrzymujący się”),
– ogłaszającą jednolity tekstu uchwały Rady Miasta
Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia
wzorów deklaracji oraz informacji w podatkach i opłatach
lokalnych (jednogłośnie),
– ogłaszającą jednolity tekstu uchwały Rady Miasta
Wisła z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia
warunków i trybu składania deklaracji oraz informacji w
podatkach i opłatach lokalnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (jednogłośnie),
– ogłaszającą jednolity tekstu uchwały Rady Miasta
Wisła z 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów,
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie (jednogłośnie),
– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27
marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Wisła (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– zmieniającej 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 (14 „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Radni w czasie sesji wzięli udział w prezentacji czwartego tomu Monografii Wisły w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Kolejna sesja Rady Miasta Wisła odbędzie się 21 grudnia. Jej głównym tematem będzie uchwalenie budżetu miasta na rok 2018.
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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WYKAZ TELEFONÓW ZWIĄZANYCH
Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG
Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej – Koordynator zimowego utrzymania dróg – 693–447–544
Referat Gospodarki Komunalnej – 33 855–32–97
Urząd Miejski w Wiśle – 33 855 24 25
Zarząd Dróg Wojewódzkich Katowice – 606 458 152 (p. Przybyła) 32 781–92–11 (p. Rzepecki). Główny Wykonawca Firma „Dominik” – osoby do kontaktu: Pan Marcin Oierman tel. 509 515 186 i Pan
Franciszek Elias tel. 501 174 151. Podwykonawca – Firma Mirotrans
– osoby do kontaktu: Pan Mirosław Gazurek tel. 602 504 528 i Pan
Roman Ligocki tel. 668 026 130
Straż Miejska w Wiśle – 33 857 88 46
Komisariat Policji w Wiśle – 33 854 97 10
Nr

Rejon

I
II

Obłaziec
Jawornik

III

Centrum

IV
V

Centrum
Centrum

VI

Głębce

Telefony
Kontaktowe
518 659 356
600 870 908
504 858 252
603 576 861
796 290 869
507 825 227
698 899 368
606 753 381
508 070 628

VII

Głębce

535 330 899

VIII

Głębce

IX

Głębce

501 711 844
606 190 343
508 070 628

X

Nowa Osada

693 993 060
663 126 106

XI

Nowa Osada

XII

Malinka

XIII

Malinka

XIV

Czarne

XV
XVI

Czarne
Drogi
powiatowe

601 668 094
663 769 546
517 267 460
603 576 861
796 290 869
604 308 012
502 619 209
506 617 697
783 700 335
695 821 646
783 700 335
509 330 156
694 548 905
696 880 547
507 825 227
697 718 138

Wykonawca
Byrt Paweł Usługi Leśne
Firma Usługowa Jan Pilch
Firma ZIBI Urszula Kamińska
SKI FOREST Byrt Krzysztof
Wisełka Adam
Firma Stolarsko–Ciesielska
Krzok Paweł Firma Usługowa
„ROZBUD”
Byrt Paweł Usługi Leśne
Firma Ścinkowo–Zrywkowa
Cieślar Andrzej
Krzok Paweł Firma Usługowa
„ROZBUD”
Firma Transportowa Józef Szalbot
Firma Transportowa Józef Szalbot
Firma ZIBI Urszula Kamińska
AGROBUD Cieślar Jan
SKAŁKA Raszka Andrzej
SKAŁKA Raszka Andrzej
„Eko–Groń” Paweł Szarzec

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Przed nami okres zimowy, a wraz z nim opady śniegu. W związku z tym, przypominamy właścicielom posesji o obowiązku odśnieżania. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość
w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami
zobowiązane są do utrzymania czystości i porządku na chodnikach
położonych wzdłuż nieruchomości. Do obowiązków należy oczyszczenie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń.
Usunięty śnieg oraz lód mogą być pryzmowane na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruch
pieszym, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich
do układu korzeniowego roślin. Na osoby nie wywiązującej się z nałożonych obowiązków strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny
w wysokości 100 zł. Jednocześnie prosimy, aby pojazdy parkujące
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REJON I (OBŁAZIEC): ul. Dębowa, ul. Gahura, ul. Letnia, ul. Żwirowa, ul. Cicha, ul. Ustrońska (boczny odcinek), ul. Przemysłowa, ul.
Stroma, ul. Przylesie, ul. Wiosenna, ul. Strumykowa, Bulwar Słoneczny.
REJON II (JAWORNIK): ul. Brzozowa, ul. Świerkowa, ul. Wańkowska, ul. Leśna, ul. Jawornik (boczna), ul. Wrzosowa, ul. Nowa,
ul. Niemca, ul. Pod Beskidek, ul. Kiczerowska, parking przy SP nr 5,
ul. Polna, ul. Jodłowa, ul. Branców, ul. Cieślarów, ul. Soszowska, ul.
Jawornik, Os. Bucznik.
REJON III (CENTRUM): ul. Kwiatowa, al. Burschego, ul. Kuryatty, ul. Kamienny, ul. Jarzębata, ul. Bukowa (gminna), os. Tokarnia.
REJON IV (CENTRUM): Bulwar Księżycowy, ul. Wodna, ul.
Lipowa, os. Zdejszy, ul. Stalmacha, ul. Towarowa, ul. B. Prusa, ul. 1
Maja, Park Kopczyńskiego, Plac Hoffa + teren szkoły, ul. Stellera, ul.
Przy Skoczni, ul. Sztwietrni, ul. Boczna, ul. Różana, ul. Partecznik,
ul. Beskidzka, ul. Miła, ul. Gimnazjalna, Targowisko miejskie + teren
dworca autobusowego.
REJON V (CENTRUM): ul. Dziechcinka, ul. Sarnia, ul. Sosnowa, ul. Strażacka, os. Skolnity, os. Jurzyków.
REJON VI (GŁĘBCE): os. Mały Stożek, os. Kobyla, ul. Spokojna, ul. Przykopa, ul. Brzegowa, ul. Kopydło (boczne odcinki).
REJON VII (GŁĘBCE): ul. Reymonta, ul. Wspólna, ul. Siglanów, ul. Ochorowicza, ul. Spacerowa do nr 19, ul. Jesionowa, ul.
Krzywa, ul. Radosna, ul. Groniczek, ul.1 Maja i ul. Kopydło (boczne
odcinki), Cmentarz komunalny + parking.
REJON VIII (GŁĘBCE): os. Głębce Górne, ul. Klonowa, ul.
Kręta, ul. Dworcowa, ul. Kasztanowa, oś. Kozince, ul. Spacerowa +
boczny odcinek, ul. Głębce (boczne odcinki).
REJON IX (GŁĘBCE): ul. Zjazdowa, ul. Górna, ul. Głęboka, os.
Mrózków, ul. Turystyczna (boczne odcinki).
REJON X (NOWA OSADA): ul. Milkowska, ul. Gościejów (powiatowa i gminna), ul. Wypoczynkowa + os. Wróblonki.
REJON XI (NOWA OSADA): ul. Zielona, ul. Jasna, ul. Partyzantów, ul. Bielanów, ul. Tartaczna, ul. Torfowa, ul. Na Groń, ul.
Prosta, ul. Łukowa, ul. Na Stoku, ul. Liściasta, ul. Do Potoku, ul. Pod
Kozińce, os. Uścieńków, ul. Krótka, ul. Sportowa, ul. Czarne (boczny
odcinek), ul.Wyzwolenia (boczne odcinki).
REJON XII (MALINKA): ul. Fiedorowska, ul. Malinka (boczne
odcinki), ul. Kadłubowa, ul. Chałupiańska, ul. Ogródkowa, ul. Jałowcowa, ul. Niedźwiedzia, ul. Malinczanów, ul. Koszarzyska, os.
Bajcary, teren przy SP nr 3.
REJON XIII (MALINKA): os. Sadowy, ul. Rastoki + boczne odcinki, ul. Stryczków, plac przed OSP Malinka i odcinek boczny ul.
Malinka (za OSP), ul. Cieńkowska, ul. Kędziorowska, ul. Malinka
(odcinki boczne powyżej os. Sadowy).
REJON XIV (CZARNE): os. Równe, os. Bobrów, ul. Chłopska,
ul. Połomska, ul. Biała Wisełka, ul. Jelenia, ul. Nowina, ul. Cieńków,
ul. Biała Wisełka (odcinek od „Fojtuli” do OSP wraz z chodnikami),
place przed SP nr 2 i OSP Wisła Czarne.
REJON XV (CZARNE): ul. Słoneczna, ul. Nad Zaporą, os. Noclegi, os. Borowina, os. Czupel, ul. Skalna.
REJON XVI (Drogi powiatowe): ul. Zameczek, ul. Czarne, ul.
11 Listopada, ul. Górnośląska, ul. Olimpijska, ul. Konopnickiej, ul.
Willowa, ul. Bukowa.
wzdłuż ogrodzeń posesji nie utrudniały i nie blokowały dróg przy
akcji odśnieżania.
Ponadto apeluję do mieszkańców ogrzewających swoje domy węglem. Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci! Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art.
191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie
niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do
sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30
dni. Przestrzegam również, by przed włożeniem do pieca pomyśleć o
zdrowiu swoim, bliskich, najbliższych sąsiadów oraz o naszej turystycznej miejscowości. Często goście przebywający w naszym mieści skarżą
się na „zapachy” wydobywające się z kominów i dzwonią do straży miejskiej z prośbą o interwencję, która niepotrzebnie kończy się ukaraniem.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam
wszystkim mieszkańcom oraz czytelnikom życzenia zdrowych i spokojnych świąt, a w nadchodzącym 2018 roku samych radosnych chwil.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

Remonty dróg i kolejne
promesy dla Wisły!

os. Równe

fot. UM Wisła

W bieżącym roku, dzięki dofinansowaniu Starostwa Powiatowego w Cieszynie, udało się wyremontować część ul. Czarne na odcinku 1106 metrów. Prace polegały na położeniu nowej nawierzchni
asfaltowej, wzmocnieniu poboczy i montażu barier energochłonnych,
oraz wykonaniu zatok autobusowych. Przystanki zostały wyposażone
w nowe wiaty. Łączny koszt remontu wyniósł 604 000 zł.
Początkiem listopada zakończył się remont ul. Rastoki. Na odcinku 241 metrów drogi została położona nowa nakładka asfaltowa wraz
z przepustami. Koszt remontu to 117 132,91 zł.
Obecnie trwają prace przy remoncie chodnika wzdłuż ul. Turystycznej na odcinku 90 metrów. W tym roku wykonano już nowy mur
wzmacniający skarpę i wymieniono skorodowane barieroporęcze na
odcinku 106 metrów.
Końcem października, dzięki staraniom burmistrza Tomasza
Bujoka, Wisła otrzymała kolejną promesę w wysokości 168 000 zł
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pierwsze dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sierpniu przeznaczone zostało na zakończony właśnie remont os.
Równe. Na odcinku 288 metrów została położona nowa nawierzchnia oraz wyremontowane przepusty. Koszt całkowity remontu wyniósł 155 999 zł, a wysokość pozyskanego dofinansowania to kwota
103 700 zł.
Kolejnym remontem realizowanym jeszcze w tym roku będzie
odcinek 364 metrów drogi na os. Zdejszy.
Małgorzata Szalbot

ul. Czarne

ul. Rastoki

Budżet obywatelski w wiślańskich jednostkach OSP
tu w sali szkoleniowej. Z kolei w OSP Wisła Jawornik powstało nowe
ogrodzenie remizy od strony ulicy Jawornik oraz wykonano stoły i ławki
do wiaty na placu ćwiczeń. Koszty realizacji tych zadań wyniosły:
– klimatyzacja wraz z podwieszeniem sufitu w OSP Centrum –
57 318 zł (w tym wpłata OSP Wisła Centrum 20 000 zł),
– modernizacja ogrodzenia OSP Wisła Jawornik – 13 400 zł;
– wykonanie stołów i ławek dla OSP Wisła Jawornik – 4 980 zł.
Dariusz Urbański

REKLAMA • OGŁOSZENIA

fot. UM Wisła

fot. UM Wisła

fot. UM Wisła

Budżet obywatelski, będący od dwóch lat częścią budżetu miasta,
z którego pokrywa się wydatki związane z realizacją zadań wybranych spośród propozycji przedstawionych przez mieszkańców Wisły,
objął w 2017 roku m.in. inwestycje realizowane w obiektach użytkowanych przez jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki temu,
że wzięli Państwo pod uwagę potrzeby jednostek OSP, wzbogaciły
się one o kilka cennych nabytków poprawiających funkcjonalność
obiektów użytkowanych przez naszych druhów.
W jednostce OSP Wisła Centrum zainstalowano, zgodnie z wynikami głosowania mieszkańców, klimatyzację wraz z podwieszeniem sufi-
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2018
Burmistrz Miasta Wisła informuje, że na XXXIV sesji Rady
Miasta w dniu 26 października 2017 roku przedłużono okres obowiązywania stawek podatkowych o kolejny rok, dokonując tylko
kilku drobnych korekt. Szczegółowa informacja oraz treść uchwał
zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w zakładce „URZĄD MIEJSKI / PODATKI I OPŁATY / 2018”.
Najważniejsze ustalenia obejmują:
1) Nie wprowadzono opłaty od posiadania psów ani opłaty reklamowej.
2) Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:
a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków: rocznie 0,89 PLN od 1 m2 powierzchni, za
wyjątkiem:
– gruntów w okresie zawieszenia działalności gospodarczej na
podstawie art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie
działalności gospodarczej: rocznie 0,50 PLN od 1 m2 powierzchni;
b) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: rocznie 4,54 PLN od 1 ha powierzchni;
c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: rocznie 0,41 PLN od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem
– gruntów zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako drogi, które nie stanowią dróg publicznych i nie są
objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi
z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 0,20 PLN
od 1 m2 powierzchni;
d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji
(…), o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji: rocznie 2,98 PLN od 1 m2 powierzchni;
e) od budynków lub ich części mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od
1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:
– mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie muzealnictwa, które nie są objęte zwolnieniami bądź innymi preferencjami wynikającymi z przepisów
powszechnie obowiązujących: rocznie 6,70 PLN od 1 m2
powierzchni użytkowej;
– mieszkalnych zajętych na prowadzenie pozostałej działalności
gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– garaży w budynkach mieszkalnych: rocznie 0,74 PLN od 1 m2
powierzchni użytkowej;
f) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: rocznie 22,60 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w
zakresie muzealnictwa, które nie są objęte zwolnieniami bądź
innymi preferencjami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących: rocznie 6,70 PLN od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
g) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym: rocznie 10,59 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
h) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:
rocznie 4,61 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
i) od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego: rocznie 6,70 PLN od 1 m2
powierzchni użytkowej, za wyjątkiem:
– garaży wolnostojących trwale związanych z gruntem: rocznie
7,50 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej,
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– garaży znajdujących się w budynkach pozostałych, w tym w
budynkach gospodarczych: rocznie 7,50 PLN od 1 m2 powierzchni użytkowej;
j) od budowli rocznie 2% ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za wyjątkiem:
– urządzeń służących do zbiorowego odprowadzania ścieków
komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: rocznie 1,25% ich wartości.
Ponadto przedłużono do końca 2018 roku obowiązywanie zwolnienia dotyczącego nowych budowli niezwiązanych ze świadczeniem
usług noclegowych oraz wprowadzono nowe zwolnienie dotyczące
kompleksów tras narciarstwa biegowego i biathlonu.
3) Dzienne stawki opłaty miejscowej wynoszą:
a) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy
dzień pobytu – 2,00 PLN,
b) od dzieci i uczącej się młodzieży oraz rencistów i emerytów
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdy dzień pobytu w
miesiącach:
– marcu, kwietniu, październiku i listopadzie – 0,50 PLN,
– styczniu, lutym, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i
grudniu – 1,00 PLN.
4) Stawki opłaty targowej wynoszą:
przy ul. Kolejowej
a) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra przez
indywidualnych producentów sprzedających wytwory swojej
produkcji np: masło, sery, śmietana, warzywa i owoce: 4,00
PLN
b) przy sprzedaży ze stałego stanowiska targowego:
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:
20,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: stanowisko typu A: 45,00 PLN, typu B:
40,00 PLN
– w pozostałe dni: stanowisko typu A: 95,00 PLN, typu B:
85,00 PLN,
– drugiego i kolejnego stałego stanowiska targowego, zajętego
w nie więcej niż 50% jego powierzchni: 10,00 PLN.
c) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 gruntu zajętego przez
handlującego,
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:
2,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: 4,00 PLN
– w pozostałe dni: 7,00 PLN
d) przy sprzedaży z samochodu za powierzchnię gruntu zajętą
przez handlującego:
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek przypadający w miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad:
10,00 PLN
– w każdy poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w pozostałych miesiącach: 20,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t), 25,00 PLN (o dopuszczalnej masie całkowitej
równej i powyżej 3,5 t)
– w pozostałe dni odpowiednio: 45,00 PLN i 55,00 PLN.
rejon rynku
e) przy sprzedaży ze stoiska, za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego:
– wyrobów twórczości ludowej: 5,00 PLN

– pozostałych wyrobów rękodzielniczych 20,00 PLN
– pozostałych artykułów i usług: 35,00 PLN
f) przy sprzedaży ze stoiska przy Pl. Hoffa pod arkadami oraz
wzdłuż ścian muzeum od strony ul. 1 Maja i ul. Stellera w pasie
o szerokości 2 m za każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez
handlującego 10,00 PLN
g) w pozostałych miejscach: 45,00 PLN
Park Kopczyńskiego
h) przy sprzedaży usług gastronomicznych ze stoiska, za każdy m2
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 35,00 PLN
i) przy sprzedaży napojów alkoholowych ze stoiska, za każdy m2
powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 45,00 PLN
j) przy sprzedaży artykułów i usług pozostałych ze stoiska, za
każdy m2 powierzchni gruntu zajętego przez handlującego 22,00
PLN
5) Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
– od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość: 10,00
PLN miesięcznie (1,00 PLN dla trzeciej i kolejnej osoby niepełnoletniej przy spełnianiu warunków uprawniających do pomocy
społecznej), a jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny 20,00 PLN miesięcznie.
6) Stawki podatku od środków transportu wynoszą:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Rodzaj samochodu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 do powyżej 5,5, do powyżej 9 i
5,5 włącznie
9 włącznie
mniej niż 12
Stawka podatku w PLN

samochody wyprodukowane po roku 2000
samochody wyprodukowane w roku 2000 i
wcześniej

672

1.008

696

1.080

1.200
1.248

b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

12
15

12
19
23

12
27
29

(2 osie)
Zawieszenie osi
Inny system
Mniej niż
pneumatyczne lub
zawieszenia osi
równoważne
Stawka podatku w PLN
15
1.848
2.088
2.088
2.544
(3 osie)
Stawka podatku w PLN
19
2.400
2.544
23
2.520
2.640
2.568
2.808
(4 osie i więcej)
Stawka podatku w PLN
27
2.568
2.688
29
2.616
2.808
2.688
3.024

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów:
a)

od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Rodzaj ciągnika

ciągniki o dopuszczalnej masie
całkowitej do 7 ton
ciągniki o dopuszczalnej masie
całkowitej powyżej 7 ton
i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane
w 1995 r. i wcześniej
po 1995 roku
840

720

1.080

840

b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach

2 osie

Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne
zawieszenia osi
lub podobne
Stawka podatku w PLN
25
1.344
1.560
31
1.560
1.920
36 włącznie
1.752
2.184
1.944
2.424
3 osie i więcej
Stawka podatku w PLN
36 włącznie
1.896
2.208
2.568
3.072

Nie mniej niż

Mniej niż

12
25
31
powyżej 36

12
powyżej 36

przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego
a) przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej – 1.392 PLN
b) przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 – 1.176
PLN
Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
Nie mniej niż

12
25

12
28
33
powyżej 36

12
powyżej 36

1 oś

Zawieszenie osi
Inny system
pneumatyczne lub
zawieszenia osi
podobne
Stawka podatku w PLN
25
1.080
1.320
1.344
1.728
2 osie
Stawka podatku w PLN
28
1.200
1.440
33
1.320
1.536
36 włącznie
1.440
1.800
1.560
2.112
3 osie i więcej
Stawka podatku w PLN
36 włącznie
1.440
1.800
1704
2.184
Mniej niż

autobusy

Autobusy

autobusy posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane
w 1995 r. i wcześniej
autobusy posiadające certyfikat
EURO i wyprodukowane po
1995 r.

Autobusy w zależności od liczby miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy
Mniejszej niż 22 Równej lub wyżmiejsc
szej niż 22 miejsc
Stawka podatku w PLN
1.368

2.016

1.320

1.896

Burmistrz Miasta Wisła zachęca do składania dokumentów
podatkowych w formie elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną
skrzynkę podawczą. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Wisła w zakładce „URZĄD MIEJSKI / PODATKI
I OPŁATY / 2018”.
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Wieści z biblioteki
Arlette Cousture, Dzieci stamtąd. Nawet
ptaki umilkły, Wydawnictwo Wam, Warszawa 2017.
Dzieci stamtąd to przejmująca saga o polskich uchodźcach,
którzy w Kanadzie odbudowują swoje życie.
Rok 1939. Rodzeństwo Pawulskich – Jerzy, Elżbieta i Jan, to
troje młodych, pełnych młodzieńczych zapałów ludzi nieświadomych zbliżającej się katastrofy. By szukać lepszego życia pokonują
Atlantyk i przedostają się do Kanady. Wyrwani z rodzinnych stron
mierzą się z całkiem nowym, obcym i oszałamiającym światem.
Dzieci stamtąd to pełna dramatyzmu i emocji historia rodzinna
osadzona w czasach wojennej migracji. To książka niepozbawiona delikatnego humoru oraz wzruszających obrazów tego, co
utracone.
„Napisałam tę książkę z wielkiego podziwu dla Polski. Jestem
szczęśliwa, że trafi ona do rąk polskich czytelników. Dzięki temu
moi bohaterowie powracają symbolicznie do rodzinnego domu”
– mówi autorka.
Polecamy!
Mariusz Sepioło, Himalaistki. Opowieść o kobietach, które
pokonują każdą górę, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017.
Mariusz Sepioło przedstawił sylwetki czternastu kobiet, które
wpisały się w historię polskiego himalaizmu. Każdą z przedstawionych Polek charakteryzuje ogromna miłość i pasja do gór. W
swoim reportażu opowiada m.in. o Wandzie Rutkiewicz, Halinie
Kruger–Syrokomskiej, Annie Okopińskiej i innych osobistościach
kobiecego himalaizmu. To także opowieść o inspiracji jaką daje
im wspinaczka i o niezliczonych pokładach energii, które przynosi zdobycie wymarzonego szczytu, a tym samym spełnienie
kolejnego celu. Dzięki rozmowom z rodzinami autor rysuje nam
obraz prywatnego życia bohaterek, które jak się okazuje, wcale
nie jest łatwiejsze od wspinaczki wysokogórskiej. Wejścia na ośmiotysięczniki wywoływały ogromne zainteresowanie mediów i
publiczności, powodując tym samym kontrowersje i potyczki pomiędzy kobietami i mężczyznami. Płeć żeńska często spotykała
się z lekceważącym stosunkiem, bo przecież kobiety jako żony i
matki powinny dbać o dom i dzieci. Każdym kolejnym wyjściem
na ośmiotysięcznik udowadniały swoją wartość. Ich osiągnięcia
fascynują i motywują do działania.
Warto przeczytać!
Jørn Lier Horst, Operacja złoto, Wydawnictwo Media Rodzina Sp. z o.o, Poznań 2017.
Młodzi czytelnicy znający poprzednie tytuły w ramach serii
„Biuro Detektywistyczne nr 2” wiedzą, że literatura tego typu,
z bohaterami: Tiril, Oliver i Otto, to już prawdziwa marka. Na
samym wstępie przeczytamy „Tajemnicze sprawy to nasza specjalność” i już robi się ciekawie, bo sprawa nr 201 to zagadka ze
skarbem w tle. Marthe – praprawnuczka słynnego pirata, zgłasza
się do siedziby biura z informacją, że w jej domu było włamanie.
Sprawcy zostawili na stole w salonie kwiat, jednak nic nie zaginęło. Kolejne strony będą odkrywać przed najmłodszymi wskazówki, szyfry i ślady, którymi należy podążać by dojść do finału
akcji. Dobra zabawa gwarantowana. Warto przeczytać i przeżyć
przygodę!
Oprac. MBP w Wiśle
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Biblioteka poleca

Od gracza do pisarza
Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle gościła Krzysztofa Piersę
– pisarza młodego pokolenia, coucha i youtubera. Spotkanie, które
odbyło się 9 listopada, zgromadziło uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 1 oraz klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcącego z Wisły.
Autor dwóch pozycji książkowych: „Komputerowy ćpun” oraz
„Trener marzeń” ciekawie opowiadał o konsekwencjach zatracania się
w wirtualnym świecie gier i portali społecznościowych. Sam wyszedł
z uzależnienia i miał odwagę przyznać się, że godziny spędzone przed
komputerem były czasem straconym. W tej chwili jednak, nadrabia zaległości i na nowo odkrywa swój potencjał realizując się w przeróżnych
pasjach: modelarstwo, gra na pianinie, rapowanie, pisarstwo i inne. Przyznaje się do realizacji 98% swoich marzeń i zamierzeń. Co więcej zachęcił słuchaczy do eksperymentu, który ma wykazać, czy czas spędzony z
telefonem w ręku jest niewinną rozrywką, czy już uzależnieniem. Młodzież żywo reagowała na czasem zaczepne komentarze prowadzącego,
a dowodem na to, że temat cyberuzależnienia nie był słuchaczom obojętny, stała się kolejka, która ustawiła się po książki i autografy autora.
Dziękujemy Krzysztofowi Piersie za miłe spotkanie, a uczniom
życzymy, aby zgodnie ze wskazówkami motywacyjnymi nie obawiali się walczyć o swoje marzenia i o nich opowiadać, bo może się
okazać, że wokół są przyjaźni ludzie, którzy pomogą je zrealizować.
Życzymy im tego z całego serca i zapraszamy do lektury obu książek
pisarza, które są dostępne w bibliotece. 		
Monika Śliwka

OD KUCZY DO ZÓMKU
Promocja bardzo nietypowej książki pt. „Od kuczy do zómku.
Dzieje gospodarstw i budynków mieszkalnych w Wiśle” odbyła się
30 października w Domu Zborowym. Jej autorem jest Jan Procner,
który swoją pracę wykonał i podarował mieszkańcom Wisły z okazji
jubileuszu 500 lat reformacji. Książkę wydało Wydawnictwo Luteranin Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle w ramach zadania
publicznego dofinansowanego przez miasto Wisła.
Na promocję zorganizowaną przez parafię i Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wiśle przybyło wielu zainteresowanych, wśród których
znaleźli się duchowni, burmistrz miasta Tomasz Bujok, goście z Cieszyna: dr hab. Wacław Gojniczek i kustosz Muzeum Protestantyzmu
i Biblioteki i Archiwum Tschammera Marcin Gabryś oraz przede
wszystkim mieszkańcy Wisły. Na początku dyrektor biblioteki odczytała fragment prozy Jerzego Pilcha poświęcony starej numeracji
wiślańskich domostw. Z okazji 500 lat reformacji na temat wybitnych ewangelików zasłużonych dla polskiej nauki, kultury i życia
społecznego mówił ks. proboszcz i radca Diecezji Cieszyńskiej Waldemar Szajthauer. O rozwoju Wisły jako luterańskiej miejscowości
opowiedziała historyk Danuta Szczypka, zaś na temat samej książki
wypowiedział się jej Autor – Jan Procner. Dzieło powstawało przez
kilka ostatnich lat i jest wynikiem żmudnej pracy w archiwach, bibliotekach i urzędach.
Książka składa się z kilku bardzo obszernych tabel, w których
zawarte zostały informacje na temat wszystkich budynków mieszkalnych w Wiśle począwszy od najstarszych gruntów i budynków zapi-

Sesja o Ferdynandzie Dyrnie
9 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się
coroczne spotkanie z cyklu „Ocalić od zapomnienia…”. Tym razem
biblioteka zorganizowała sesję popularnonaukową, w której udział
wzięło trzech prelegentów. Bohaterem wykładów był Ferdynand
Dyrna (1874–1957) – aktor – amator, literat, plastyk i działacz społeczny, zamieszkały w Wiśle na Bajcarach w willi „Malinka”.
Na sesję przybyli członkowie Rodziny, władze miasta w osobach burmistrza Tomasza Bujoka i sekretarza Sylwestra Foltyna, sąsiedzi i mieszkańcy Wisły. Bogatą biografię oraz działalność społeczną Ferdynanda
Dyrny przedstawiła historyk Danuta Szczypka, prowadząc słuchaczy od
Jabłonkowa przez Cieszyn i Poznań do Wisły. Dokonania artystyczne
na scenach teatru amatorskiego, twórczość literacką (prozę, wiersze i
sztuki) omówiła następnie znawczyni literatury Śląska Cieszyńskiego dr
Łucja Dawid. Z kolei z twórczością plastyczną zapoznał zgromadzonych
historyk sztuki dr Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego. Wykładom
towarzyszyły prezentacje multimedialne, dzięki którym można było nie
tylko wysłuchać interesujących prelekcji, ale także zobaczyć archiwalne
zdjęcia, rękopisy i obrazy. A wszystko to dzięki uprzejmości Rodziny,
która udostępniła pamiątki po swoim dziadku i krewnym.
Życie i działalność Ferdynanda Dyrny zostały opisane i opublikowane w najnowszym „Roczniku Wiślańskim”, a kolejne artykuły
ukażą się drukiem w przyszłym roku. Niezmiernie ciekawa postać
życia kulturalnego Śląska Cieszyńskiego i Wisły godna jest przypominania, choćby jako autor tekstu „Szałaśników”, do których muzykę
skomponował Jan Sztwiertnia, wzięty publicysta prasowy (felietony
Tekli Klebetnicy) i uwielbiany na Śląsku Cieszyńskim aktor. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biblioteki.		
(drc)
sanych w urbarzu w 1643 roku. Następnie Autor odnotował kolejne
zmiany numerów domów w XVIII i XIX wieku aż do nadania nazw
ulic i wprowadzenia nowej numeracji w roku 1975. Dzięki temu można prześledzić dzieje danego gospodarstwa od początku jego istnienia
do chwili obecnej i dowiedzieć się nie tylko w jakiej części Wisły
się znajduje, ale kto go i w jakim czasie zamieszkiwał, przy czym
nie chodzi tylko o właścicieli, ale także komorników czy lokatorów.
Publikację wydaną dzięki wsparciu finansowemu miasta Wisła w
ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego można otrzymać w Parafii
Ewangelicko–Augsburskiej po wpisaniu się na listę odbiorców. Dziękujemy Autorowi i życzymy ciekawej lektury!
Renata Czyż – Dyrektor MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

fot. MBP w Wiśle

„Kamishibai – papierowy teatr. Czytam, piszę, ilustruję, przedstawiam” to tytuł szkolenia, które odbyło się 23 listopada w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Wiśle.
Uczestniczkami spotkania prowadzonego przez Zofię Piątkowską–Wolską były nauczycielki i bibliotekarki z powiatu cieszyńskiego. Podczas dwugodzinnej sesji, pasjonatka kultury japońskiej i właścicielka wydawnictwa Tibum zaprezentowała najnowszą książkę pt.
„Bajka o Wiśle”. Propozycja, którą można wykorzystać w edukacji
dzieci i młodzieży, podejmuje temat rzeki Wisły pod kątem ekologii,
geografii, turystyki oraz przebogatej fauny i flory. Teatr obrazkowy
stosowany jest również szeroko w biblioterapii i arteterapii zajęciowej. Prowadząca opowiedziała o historii kamishibai, dobrych praktykach i najczęstszych błędach popełnianych przez lektorów. Formy
pracy podejmowane z wykorzystaniem kart kamishibai, mogą być
bardzo różnorodne i jak się okazuje skierowane dla odbiorców w
każdym wieku.
Dziękujemy Zofii Piątkowskiej–Wolskiej za garść cennych informacji o japońskiej sztuce opowiadania obrazem, a Agacie Chromik,
pełniącej funkcję kierownika Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku–Białej, za współpracę.
Monika Śliwka

fot. MBP w Wiśle

Bajka o Wiśle
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Legendy i podania od źródeł Wisły

fot. MBP w Wiśle

praw na Baranią Górę oraz jury i uczestnicy konkursu fotograficznego. Celem projektu było wydanie książki dla dzieci i udostępnienie i upowszechnienie wiślańskich legend i podań. Piękne,
nowe wydawnictwo zilustrowała Justyna Dłużniewska, która jako
pierwsza odebrała autorskie egzemplarze.

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

10
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Książkę w Roku rzeki Wisły wręczono wszystkim dzieciom
uczestniczącym w projekcie oraz partnerom i gościom. Publikację
odebrały także przedstawicielki wiślańskich szkół podstawowych,
do których biblioteka przekazała po 30 egzemplarzy oraz biblioteka powiatowa, dla wszystkich bibliotek publicznych powiatu
cieszyńskiego. Każdy chętny, po wpisaniu się na listę odbior-

fot. MBP w Wiśle

16 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Legendy i podania od źródeł Wisły” dofinansowanego ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2017”. Wśród zaproszonych uczestników i realizatorów
przedsięwzięcia znaleźli się partnerzy i goście: burmistrz miasta
Wisła – Tomasz Bujok, sekretarz miasta
Sylwester Foltyn, nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła – Andrzej Kudełka oraz instruktor Beata Parchańska z powiatowej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.
Bogaty program spotkania i liczba jego
uczestników utwierdziły wykonawców
w przekonaniu, że projekt był właściwą
odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności.
W podsumowaniu wzięli udział
wszyscy uczestnicy wydarzeń realizowanych w ramach projektu. Były
to dzieci i wolontariusze z Letniej Akademii Zabawy, którzy wspólnie odbyli
sześć wycieczek śladami bohaterów wiślańskich legend oraz sześć warsztatów literacko–plastycznych, a
także uczestnicy Dnia Głośnego Czytania czyli najlepsi czytelnicy bibliotek szkolnych z pięciu szkół wiślańskich, którzy wzięli
udział w warsztatach teatralnych pod pomnikiem „Źródeł Wisły”.
Obecni byli wędrowcy podążający śladem XIX–wiecznych wy-

ców, otrzymywał książkowy prezent, którego zadaniem jest trafić
pod wiślańskie (i nie tylko) strzechy.
Następnie ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wiśle i Nadleśnictwo Wisła. Nagrodę główną burmistrza miasta
Wisła zdobyła Magdalena Michalik,
w poszczególnych kategoriach zwyciężyli zaś Dariusz Krawczyk, Weronika Raszka i Paweł Cieślar. Jury
przyznało także dwa wyróżnienia,
które zdobyły Wiktoria Miś i Małgorzata Śmieszek–Glanc. Nagrody
wręczyli ich fundatorzy burmistrz
miasta Wisła Tomasz Bujok i nadleśniczy Andrzej Kudełka w towarzystwie przedstawicieli jury. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali
nagrodzeni przez wiślańską bibliotekę, która przygotowała także wystawę nadesłanych na konkurs fotografii. Ekspozycję „U źródeł Wisły” można oglądać do końca roku
w godzinach pracy wypożyczalni.
Po przerwie, podczas której odbył się wernisaż wystawy, biblioteka zaprosiła wszystkich uczestników spotkania na projekcję dokumentalnego filmu przyrodniczego „Niedźwiedź. Władca
gór”. Mistrzowskie zdjęcia i trzymająca w napięciu akcja zachwyciły widzów. Bardzo miłą niespodzianką była obecność autora
filmu (zdjęć, scenariusza i reżysera) Krystiana Matyska, który po
projekcji otrzymał gromkie brawa i odpowiadał na pytania publiczności.
Biblioteka dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się
do realizacji trwającego sześć miesięcy projektu, gratuluje laureatom konkursu i zaprasza na wystawę. Książka jest dostępna
w bibliotece.
Renata Czyż – Dyrektor MBP w Wiśle

FINISAŻ WYSTAWY
„JAK DAWNI MISTRZOWIE”

fot. Marlena Fizek

27 października w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się finisaż wystawy fotografii Zofii i Wiesława Turno pt. „Jak
dawni mistrzowie”. Podczas spotkania autorzy prac opowiedzieli o
wystawie oraz technice wykonania fotografii. Uroczystość dodatkowo uatrakcyjnił występ Zespołu Regionalnego „Wisła”. Na koniec
wykonano pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników finisażu.
Justyna Mordarska

Maria Gatnar–Guzy odznaczona
Z przyjemnością informujemy, że mieszkanka Wisły Maria Gatnar–Guzy otrzymała we wrześniu Odznakę „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. 9 października przedstawiciele Muzeum Śląskiego w Katowicach odwiedzili naszą twórczynię, by wręczyć jej odznaczenie.
Maria Gatnar–Guzy od wielu lat uczestniczy w życiu kulturalnym naszej miejscowości. Jest członkinią Stowarzyszenia „Grupa
Twórców Wiślanie”, a specjalizuje się w malarstwie na szkle. Bierze
udział w wystawach organizowanych podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej i innych prezentacjach sztuki ludowej Beskidu Śląskiego.
Odznaczonej artystce serdecznie gratulujemy wyróżnienia! (luki)

Projekt „Mistrzowskie Koszułki”
Z początkiem 2017 roku rozpoczęliśmy realizację projektu
„Mistrzowskie Koszułki”, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W warsztatach organizowanych przez Wiślańskie Centrum Kultury uczestniczki pod
czujnym okiem „mistrza tradycji” Łucji Dusek–Francuz zdobywają
cenną wiedzę, dotyczącą ręcznego haftowania i zszywania koszułek
oraz haftowania męskich koszul góralskich.
Etapy powstawania koszułki i koszuli góralskiej dokumentowane
są na bieżąco za pomocą filmików i zdjęć. Serdecznie zapraszamy
do obejrzenia powyższych materiałów na stronie internetowej www.
tradycja.wisla.pl.
Gotowe prace powstałe w czasie warsztatów można oglądać na wystawie w
Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury od 5 grudnia 2017 roku do 17 stycznia
2018 roku.
Anna Łupieżowiec

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1,
czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne,
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu
Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: Wierni przyjaciele wiślańskich ewangelików.
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.:
33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców
Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawa: Wystawa prac świątecznych Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”. Dom Zdrojowy – czekoladowa
figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy prac Krystiana Wodnioka – malarstwo olejne, „Pejzaż”, Czesława Nowakowskiego – metal, metaloplastyka i formy różne, oraz Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne „Akt”.
Muzeum Magicznego Realizmu, ul. Ochorowicza 6, czynne w
godz. 11.00–18.00 (wtorek – niedziela), tel.: 690 044 214. Ekspozycja stała. Wystawa Salvadora Dali (od 1 grudnia).
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.

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Teresy Pabian.

Moje miasto
Wisła – moje piękne miasteczko,
Gdzie wśród gór chaty wtulone.
Drzemią sobie w zieleni i ciszy,
Jak diamenty wplecione w koronę.
Lasy szumią cicho melodie,
Rzeka „Wisła” przez miasto płynie.
Wśród tych gór sobie mieszkam,
W tej uroczej beskidzkiej krainie.
			
Teresa Pabian
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Nowy wóz strażacki
dla OSP Wisła Centrum
Wiślańska Ochotnicza Straż Pożarna wzbogaciła swój tabor o
nowy wóz bojowy. Fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo–
pożarniczy marki Mercedes–Benz Atego trafił do jednostki OSP Wisła
Centrum, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym.
Nowy pojazd ma bardzo dobre wyposażenie, idealne na trudny teren górski. Napęd 4x4, moc 300 KM, duży zbiornik mieszczący 4500
litrów wody i 450 litrów piany, pompa o wydajności 3500 litrów na
minutę, wentylator oddymiający, pompa szlamowa, linia szybkiego
natarcia i podręczny sprzęt strażacki – tak w skrócie wygląda nowy
wóz wiślańskich strażaków. Do podziału bojowego trafił 1 grudnia.
Nowy samochód kosztował 805 896,00 zł brutto. 400 000 złotych
pochodzi z dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
350 000 złotych z budżetu Gminy Wisła, a 55 896 złotych ze środków
własnych jednostki. Nowy samochód zastąpi 26–letniego Stara 266,
który został sprzedany do gminy Radków w woj. świętokrzyskim,
gdzie będzie służył strażakom z wioski Dzierzgów.
(luki)

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiśle
z dnia 3 listopada 2017 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach
uzupełniających do Rady Miasta Wisła
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Miejska Komisja
Wyborcza w Wiśle podaje do wiadomości wyborców, co następuje:
W okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Miasta
Wisły w wyborach uzupełniających, które dotyczyły obsadzenia 1
mandatu, Miejska Komisja Wyborcza w Wiśle zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest
równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu
wyborczego, w okręgu wyborczym nr 1 głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Wisła nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
z listy nr 1 KWW „WIŚLANIE”
1) PINKAS Piotr
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiśle
Beata Stebel

Budżet Obywatelski 2018
Przypominam, że trwa głosowanie na projekty zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Potrwa do 28 grudnia 2017 roku.
Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej w zakładce „Budżet Miasta –> 2018 –> Budżet obywatelski na rok 2018”.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Kasa na wyposażenie szkolnych
gabinetów profilaktyki zdrowotnej
W wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku składanego
przez Gminę Wisła do wojewody śląskiego na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej, przekazana zostanie dotacja
celowa z budżetu państwa w kwocie 17 172,71 zł.
W ramach programu zakupione zostanie wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej dla:
– Szkoły Podstawowej nr 1 w Wiśle – 2 873,52
– Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle – 5 021,13
– Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle – 3 837,56
– Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle– 3 835,50
– Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle– 1 605,00
W ramach powyższej dotacji szkoły zakupią wyposażenie gabinetu higienistki szkolnej, tj. niezbędny sprzęt, aparaturę medyczną i
apteczki z wyposażeniem.
Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS
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Od 17 do 20 listopada przebywała w Wiśle delegacja z zaprzyjaźnionej Jastarni. Gościliśmy burmistrza partnerskiego miasta Tyberiusza Narkowicza wraz z małżonką oraz przewodniczącą Rady
Miejskiej Joannę Marchwińską–Konkel.
W trakcie pobytu goście podglądali z bliska organizację oraz
przebieg zawodów inaugurujących Puchar Świata w skokach narciarskich, Strefę Kibica, a także zapoznali się z innymi atrakcjami, jakie
Wisła oferuje przyjezdnym – zobaczyli Jezioro Czerniańskie, wodospad na Wisełce, Rezydencję Prezydenta RP – Zamek w Wiśle, tor
off–roadowy Pod Piramidą, a także kościółek na Kubalonce, trójstyk
granic w Jaworzynce i Ochodzitą w Koniakowie.
Na przebieg wizyty złożyły się również spotkania z władzami
naszego miasta, wymiana doświadczeń oraz omówienie pomysłów
na dalszą współpracę podczas roboczego spotkania w dniu 20 listopada w urzędzie miasta. W spotkaniu udział wzięli goście z Jastarni
oraz burmistrz Tomasz Bujok, sekretarz Sylwester Foltyn, kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Bujok oraz pracownicy Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu. Od roku 2018 planuje się m.in. wymiany młodzieży między gminami czy zwiększenie
wzajemnej promocji w obu miastach.
Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Łukasz Bielski

Zacieśnia się współpraca
Wisły z Jastarnią

Otwarcie Metro Park
9 listopada został otwarty pierwszy w regionie park handlowy
Metro Park. Zainteresowanie mieszkańców i lokalnych mediów było
ogromne. Najemcy przygotowali w dniu otwarcia wyjątkowe rabaty,
konkursy z nagrodami oraz atrakcje dla najmłodszych.

Budowa parku handlowego rozpoczęła się w maju 2016 roku.
Inwestycja powstała przy skrzyżowaniu ulicy Ustrońskiej oraz Jawornik w Wiśle. Wśród najemców powierzchni handlowej ok. 4 tys.
m2 znajdują się takie firmy jak: LIDL, ROSSMANN, Media Expert,
Martes Sport, CCC, Apteka Główna Wisła oraz TOP SECRET. W
ramach projektu powstało także ok. 140 komfortowych i bezpłatnych
miejsc parkingowych. Inwestycja zrealizowana została przez firmę
dewelopersko – inwestycyjną Metropolitan Investment S.A.
Materiały prasowe

Największym zainteresowaniem wśród lokalnych mieszkańców
cieszył się dyskont spożywczy LIDL, który w dniu otwarcia przygotował piknik rodzinny oraz specjalną ofertę dla swoich klientów.
Ponadto, każdy z kupujących miał możliwość skosztowania przysmaków z grilla oraz aromatycznej kawy. Za zakupy w ROSSMANNIE klienci otrzymywali dodatkowo kosmetyczne niespodzianki, a w
sklepach takich jak CCC, Martes Sport oraz TOP SECRET na klientów czekały wyjątkowe rabaty nawet do –70%. Przybyli goście mieli okazję zmierzyć swoich sił w konkursach organizowanych przez
ROSSMANN, Martes Sport oraz Media Expert, w tym m.in. kole
fortuny, strzelaniu z łuku, czy zabawach sprawnościowych. Najlepsi
zostali obdarowani sprzętem sportowym, AGD, zestawami kosmetyków oraz bonami na zakupy. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. W strefie dziecięcej Lidla odbywały się liczne gry i zabawy,
malowanie buziek oraz niespodzianki.

25 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa pod nazwą „Wiślańskie Jendryski”. Osoby, które przybyły na tę imprezę do strażnicy
OSP Wisła Centrum mogły wspólnie bawić się przy muzyce na żywo
w wykonaniu zespołu „Fire Voice”. Dodatkową atrakcją były animacje taneczne poprowadzone przez Mateusza Pawłowskiego ze szkoły
tańca „El Fuego”. Wszyscy uczestnicy bawili się wyśmienicie.
Justyna Mordarska

fot. Justyna Mordarska

fot. materiały prasowe

WIŚLAŃSKIE JENDRYSKI

ANDRZEJ KOWOL
Z PUCHAREM BURMISTRZA

fot. materiały prasowe

„Cieszyńskie miasta nocą” – taki tytuł nosił konkurs fotograficzny, którego organizatorem był Klub Fotograficzny „Start”, działający
przy Oddziale PTTK Beskid Śląski w Cieszynie. Konkurs miał zachęcić do dostrzeżenia piękna miast Ziemi Cieszyńskiej nocą i był
skierowany do wszystkich pasjonujących się fotografią i pięknem
miast naszego regionu.
16 listopada w Miejskiej Bibliotece w Cieszynie odbył się wernisaż wystawy prac konkursowych, podczas którego wręczono puchary
i nagrody. Jeden z pucharów ufundował Burmistrz Miasta Wisła, a
trafił on w ręce Andrzeja Kowola. Jego praca składała się z trzech
zdjęć i nosiła tytuł „Trzy kolory”. Gratulujemy!		
(luki)
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Oj dzieje się, dzieje…

fot. MOPS w Wiśle

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśle realizuje, w
partnerstwie z Powiatem i gminami powiatu cieszyńskiego, projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program
aktywizacji społeczno–zawodowej w obszarze pomocy społecznej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

fot. MOPS w Wiśle

Mieszkańcy Wisły mieli okazję spotkać się na imprezach
organizowanych w ramach działań środowiskowych. Spotkanie
edukacyjne w dniu 3 sierpnia br. było okazją do podzielenia się
przepisami na smaczne dania i wspólnego ich przygotowania.
Podczas kolejnego spotkania edukacyjnego, tym razem z dietetykiem, można było dowiedzieć się m. in. o właściwościach
zdrowotnych i profilaktycznych produktów żywnościowych i
spróbować zdrowych potraw.
Spektakl komediowy „Boeing, Boeing”, na który zorganizowano wyjazd w ramach spotkania kulturalnego, wielu przyprawił
o łzy śmiechu. Kolejne spotkanie kulturalne licznie zgromadziło
najmłodszych mieszkańców naszego miasta, którzy z wielkim entuzjazmem obejrzeli spektakl Teatru Dobrego Serca pt. „Baśniowy pokoik” i uczestniczyli w konkursie z nagrodami.

14 listopada,. na spotkaniu integracyjnym bawiła się starsza
młodzież (50+). Zabawa przy akompaniamencie góralskiej kapeli,
gra w jungę oraz kalambury świetnie pokazały, że wigor i poczucia humoru z wiekiem wcale nie maleją.
Trzynastoosobowa grupa uczestników projektu spotyka się
regularnie na poniedziałkowych zajęciach integracyjno–zdrowotnych na basenie i z psychologiem. W środy doskonalą swoje
umiejętności artystyczne podczas zajęć z trenerem–twórcą ludowym, wykonując niepowtarzalne prace, takie jak broszki z masy
fimo, zwierzątka z pomponów, koszyczki origami, kompozycje
kwiatów z krepiny, filcowe poduszki, bańki zdobione cekinami,
choinki z szyszek i inne. Podczas kursu podstaw obsługi komputera mogli zdobyć wiedzę m.in. z zakresu edycji tekstu i bezpiecznego korzystania z Internetu. Bardzo ciekawych informacji na temat
zdrowego odżywiania i stylu życia oraz odpowiedniej pielęgnacji dostarczyły spotkania z dietetykiem i wizażystką. Uczestnicy
projektu pogłębiali także swoją wiedzę w zakresie poszukiwania
pracy i przygotowania dokumentów aplikacyjnych podczas zajęć
z doradcą zawodowym.
Aby dostarczyć coś także dla ducha, zorganizowano wyjazd
do Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Teatru im. A. Mickiewicza w
Cieszynie na spektakl „Pozory mylą”. Wiele pozytywnych wrażeń dostarczyła też wycieczka do Zabrza, gdzie poza spotkaniem z
uczestnikami projektu w dzielnicy Biskupice, zwiedzono kopalnię
Guido. Relację ze spotkania z uczestnikami Programu Aktywności
Lokalnej „Szansa dla Biskupic” można obejrzeć na tvzabrze.pl.
Spośród osób, które w ramach projektu uczestniczyły w szkoleniach i kursach zawodowych, trzy osoby ukończyły kurs spawania metodą MAG i TIG, jedna kurs księgowości I stopnia, a trzy
kurs opiekuna osób starszych. Jedna osoba uczestniczy także w
kursie prawa jazdy kat. B.
MOPS w Wiśle

Zebranie osiedlowe w Nowej Osadzie
6 listopada w Dworku nad Wisłą odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Nowa Osada z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem. Na zebraniu gościliśmy również sekretarza miasta Sylwestra
Foltyna oraz radnych Bronisława Szalbóta i Zdzisława Pilcha.
Na spotkaniu omawiano głównie temat budżetu obywatelskiego na rok 2018. Mieszkańcy Nowej Osady mieli również okazję
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porozmawiać z burmistrzem na temat spraw bieżących. Pytano
m.in. o ścieżki rowerowe, oświetlenie czy drogi dojazdowe do
niektórych posesji. W zebraniu uczestniczyło ok. 20 osób.
Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie oraz owocne obrady.
Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Nowa Osada

fot. Łukasz Bielski

Jubileusze małżeńskie

21 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle odbyła się uroczystość, podczas której wręczono nadane przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek
burmistrza Tomasza Bujoka medale za długoletnie pożycie
małżeńskie.
Jubileusz 50–lecia związku małżeńskiego w tym roku obchodzą: Krystyna i Brunon Czyż, Maria i Jan Gomola, Wanda i
Edward Hławiczka, Helena i Jan Kamieniorz, Helena i Bernard
Kampa, Elżbieta i Edward Kocyan, Zofia i Paweł Krzok, Helena i Janusz Łamacz, Anna i Bogusław Melcer, Halina i Andrzej
Niemczyk, Anna i Jerzy Nogowczyk, Alfreda i Karol Nogowczyk, Helena i Piotr Ogrocki, Anna i Edward Owczorz, Anna
i Rudolf Procner, Krystyna i Alojzy Ryncarz, Teresa i Alojzy
Skiba, Józefa i Tadeusz Skowronek, Anna i Józef Szklorz, Ewa
i Jan Wisełka oraz Marianna i Wacław Zarychta. W uroczystości wzięły udział również małżeństwa, które obchodzą w tym
roku 60–lecie pożycia małżeńskiego: Ewa i Rudolf Rabięcny
oraz Ewa i Jan Szarzec. Jubilaci otrzymali wspomniane medale, dyplomy, kwiaty i kosz słodyczy. Wręczali je burmistrz
Tomasz Bujok, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski, sekretarz miasta Sylwester Foltyn i skarbnik miasta Damian Cieślar. Gospodarz Wisły złożył też dostojnym jubilatom
życzenia i gratulacje.
Po części oficjalnej, którą prowadziła kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Irena Szatan przyszedł czas na pamiątkowe
zdjęcia. Następnie jubilaci wraz z przedstawicielami Gminy
Wisła udali się na obiad do restauracji „Dom Zdrojowy”, gdzie
przygrywała im kapela Zespołu Regionalnego „Wisła”.
(luki)

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Laury Ziemi Cieszyńskiej wręczone

fot. Łukasz Bielski

11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie
odbyła się Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej,
podczas której wybitnym osobowościom Śląska Cieszyńskiego wręczono Laury Ziemi Cieszyńskiej. W roku 2017 Rada Miasta Wisła
zadecydowała o przyznaniu Srebrnej Cieszynianki Pani Danucie
Szczypce.
Danuta Szczypka, której sylwetkę prezentujemy poniżej, znalazła
się wśród 14 tegorocznych laureatów. Statuetkę na scenie cieszyńskiego teatru laureatce wręczyli przewodniczący Rady Miasta Wisła
Janusz Podżorski i burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

fot. Łukasz Bielski

Tegorocznymi laureatami Srebrnej Cieszynianki zostali: Krystyna Żyłka – Brenna, Bronisław Zieliński – Chybie, Marian Dembiniok – Cieszyn, Karol Hałgas – Dębowiec, Jean Claude Hauptmann
– Goleszów, Jan Rudok – Hażlach, Paweł Jałowiczor – Istebna, Ryszard Klima – Jaworze, Czesław Kanafek – Skoczów, Łucja i Piotr
Czakonowie – Strumień, Michał Bożek – Ustroń, Danuta Szczypka
– Wisła, Maria Roskosz – Zebrzydowice i Krystyna Stefańska–Gnida
– Powiat Cieszyński. Honorową Złotą Cieszyniankę otrzymał w tym
roku pochodzący z Wisły, a obecnie mieszkający w Skoczowie ks.
Andrzej Czyż.
Zanim wręczono laury zaprezentowano piękny program artystyczny, który wykonali: Chór „Echo” z Zebrzydowic, Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Jean–Clauda Hauptmanna z Goleszowa oraz
Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia. Organizatorem Uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej jest Stowarzyszenie
Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.			
(luki)
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DANUTA SZCZYPKA
Danuta Szczypka urodziła się w Wiśle i jest jej mieszkanką.
Studia magisterskie ukończyła w Instytucie Historii Uniwersytetu
Śląskiego, a podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
w zakresie zarządzania hotelarstwem i turystyką. W 1977 roku rozpoczęła pracę zawodową w Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich, którą kontynuowała do przejścia na emeryturę w 2006 roku.
Przez lata pracy w szkole, także jako wicedyrektor (21 lat), przyczyniła się znacznie do jej sukcesów w kraju i za granicą. Była współautorką i redaktorem wydawnictwa „Rocznik ZSGH”, zainicjowała i
zrealizowała na terenie Wisły pierwszy projekt europejski w ramach
programu „Sokrates Comenius”. Współorganizowała wiele środowiskowych imprez szkolnych, ogólnopolskie konferencje oraz spotkania z osobistościami kultury, nauki, filozofii, polityki i literatury.
Danuta Szczypka od zawsze interesowała się historią Wisły. Jej
pasja badawcza zaowocowała najpierw „Księgą Pamiątkową Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle”
(1996), a następnie pozycją pt. „Z dziejów spółdzielczości. 60 lat
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Wiśle” (2005). Po
przejściu na emeryturę rozpoczęła systematyczne badania nad dziejami Wisły. Od 10 lat uczestniczy w pracach Zespołu Redakcyjnego
Monografii Wisły. Dokonuje korekt merytorycznych, pracuje jako
redaktor i autor tekstów. Samodzielnie przygotowała do druku edycje źródłowe: „Protokoły Wydziału Gminnego Wisły 1885–1919
(Źródła do dziejów Wisły, t. I)” (2011) i „Protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego Wisły 1919–1934 (Źródła do dziejów Wisły, t. II)”
(2016). Ponadto opublikowała kilkadziesiąt artykułów poświęconych
Wiśle i jej mieszkańcom oraz książkę biograficzną „mjr Adolf Pilch
(1914–2000) – cichociemny z Wisły” (2015). Jest inicjatorką, współautorką i współredaktorką „Rocznika Wiślańskiego” (dotąd ukazało
się 9 tomów), który poświęcony jest dziejom Wisły oraz Śląska Cieszyńskiego. Współorganizowała wiele sesji naukowych i popularnonaukowych, z których publikacje redagowała. Były to m.in.: „Książka i szkoła w Wiśle w XIX wieku. 150 lat biblioteki Jana Śniegonia”
(2009), „Wiślanie we wsi Ostojićevo. Historia – język – kultura”
(2010), „Biskup Juliusz Bursche (1862–1942)” (2012), „By pozostali
w pamięci... W 75. rocznicę śmierci Michała Cieślara, ks. Władysława Pawlasa i Jana Sztwiertni” (2015). Opracowała biogramy upamiętniające m.in. wiślan zamęczonych w KL Mauthausen – Gusen, a
opublikowane w pracy zbiorowej pt. „Gedenkbuch für die Toten des
KZ Mauthausen” (2016) wydanej przez Mauthausen–Memorial oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii. W przygotowaniu do druku jest kolejna publikacja poświęcona Wiśle w latach
międzywojennych.

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Danuta Szczypka pracuje społecznie na rzecz nie tylko miasta Wisła, ale także innych organizacji, zwłaszcza Kościoła Ewangelicko–
Augsburskiego. Drugi raz zasiada w Synodzie Diecezji Cieszyńskiej,
była członkiem zarządu wiślańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego, podejmującego wiele inicjatyw mających na celu
propagowanie dorobku kulturalnego ewangelików wiślańskich. Wraz
z innymi osobami podjęła działania na rzecz utworzenia parafialnego
archiwum i biblioteki zabytkowej, gromadzącej dzieła z dawnej biblioteki zborowej i szkolnej Jana Śniegonia, Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej oraz innych księgozbiorów historycznych. Obecnie
opiekuje się powstałym archiwum i biblioteką parafii, udostępniając
zbiory zainteresowanym. Realizuje zadania publiczne, które podejmuje Parafia Ewangelicko–Augsburska w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego Wisły, tradycji regionu, popularyzacji wiedzy i kultury.
Laureatka Srebrnej Cieszynianki aktywnie wspomaga oświatę i
instytucje kultury pracując społecznie na rzecz m.in. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w Wiśle i różnych organizacji społecznych. Wygłasza prelekcje, tworzy wystawy, uczestniczy
w spotkaniach i konferencjach, wspiera lokalne działania na Śląsku

Cieszyńskim. Jest współzałożycielką grupy dyskusyjnej, która od 6
lat działa przy wiślańskiej bibliotece.
Danuta Szczypka działała także w samorządzie wiślańskim. W
Radzie Miasta pracowała w kadencji 2006–2010. Pełniła funkcję
przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej.
Jej staraniem odnowione zostały kontakty z potomkami wiślan w Serbii (mieszkającymi we wsi Ostojićevo) oraz nawiązane partnerstwo z
Gminą Čoka. Z jej inicjatywy została ustanowiona Nagroda im. Jana
Bujaka (stypendium dla uzdolnionej młodzieży), którą co roku przyznają władze miasta.
W uznaniu osiągnięć Danuta Szczypka nagrodzona została:
Odznaką za Zasługi dla Województwa Bielskiego (1990), Nagrodą
Kuratora Oświaty (1998), Medalem Edukacji Narodowej (2002),
Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2002), Srebrnym Krzyżem
Zasługi (2006), Nagrodą Miasta Wisła w dziedzinie kultury i sztuki
(2012) oraz Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa
Śląskiego (2016).
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– Spotykamy się tutaj pod Pomnikiem Poległym i Walczącym
o Polskość i Wolność Ojczyzny w dniu radosnym. Równo 99 lat po
tym, jak nasz kraj po 123 latach niewoli odzyskał niepodległość. Te
123 lata to były lata walki, konspiracji i powstań. Można powiedzieć,
że Polska niepodległa to wynik pierwszej wojny światowej, w której
walczyliśmy jako Naród, ale warto pamiętać, że Wiślanie do tej walki
dołączyli – mówił burmistrz Tomasz Bujok, wspominając i przytaczając liczby ofiar obu wojen, jakie poniosła ludność wiślańska. –
W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja. Czy potrafimy dobrze
wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy
umiemy się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? Dziś żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może
swobodnie wyrażać swoje poglądy, ma możliwość decydowania o
tym gdzie i jak żyć. Jednak niezależnie od różnic, które są przecież
rzeczą normalną, w sprawach najważniejszych, związanych z bytem
narodu i państwa, ale także z prawidłowym funkcjonowaniem naszej
Małej Ojczyzny, powinniśmy umieć się porozumieć. Nie wolno nam
zapominać o tradycji i dobrych wzorach. Powinniśmy podkreślać
dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Do tego nas zobowiązuje nasza
przeszłość naznaczona krwią i ofiarami... – dodał gospodarz Wisły.
Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystycznego w wykonaniu wiślańskiej młodzieży. Tym razem przygotowali go

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha oraz
Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda. Po występie, przy werblach orkiestry, nastąpiło tradycyjne złożenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o Polskość i
Wolność Ojczyzny. Kwiaty składały delegacje: Urzędu Miejskiego
w Wiśle, Rady Miasta Wisła, Rezydencji Prezydenta RP, Zarządów
Osiedli w Wiśle, Związku Polskich Spadochroniarzy, Nadleśnictwa
Wisła, Policji i Straży Granicznej, Straży Miejskiej w Wiśle, Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle, Wiślańskiego Centrum Kultury
i Stowarzyszenia „Aktywni w dziedzinie”, Stowarzyszenia „Grupa
Twórców Wiślanie”, Towarzystwa Miłośników Wisły, Zespołu Regionalnego „Wisła”, PTTK oddział Wisła i Koła Przewodników Beskidzkich w Wiśle, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”,
Szkoły Podstawowej nr 1 Wisła Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2
Wisła Czarne, Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 Wisła Głębce,
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka, Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik, Liceum Ogólnokształcącego im. P.
Stalmacha w Wiśle, Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich
im. W. Reymonta w Wiśle.

fot. Łukasz Bielski

fot. Ewa Zarychta

11 listopada w Wiśle obchodzono Święto Niepodległości. Główne uroczystości miejskie odbyły się pod Pomnikiem Poległym i
Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny, odprawiono także nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy pw. św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu, a w Salonie Pronaszki w Rezydencji Prezydenta RP
zaproszeni goście mogli wysłuchać koncertu uzdolnionej młodzieży
ze Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle.
Zanim rozpoczęła się część oficjalna, gromadzący się pod pomnikiem uczestnicy obchodów mogli wysłuchać koncertu orkiestry dętej
pod kierunkiem Henryka Itnera, która zadbała o oprawę muzyczną
wydarzenia. Punktualnie o godzinie 10:30 zabrzmiał hymn państwowy, a następnie burmistrz Wisły Tomasz Bujok odebrał meldunek
od wiślańskich harcerzy z 12. Wielopoziomowej Drużyny „Tafadu” i
wygłosił okolicznościowe przemówienie.

fot. Ewa Zarychta

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

fot. Ewa Zarychta

O godz. 12:00 w kaplicy pw. Św. Jadwigi Śląskiej wiślańscy duchowni odprawili nabożeństwo ekumeniczne. Uczestniczyły w niej
władze miasta, kierownictwo Rezydencji Prezydenta RP, oraz mieszkańcy i zaproszeni goście. Po nabożeństwie, w Salonie Pronaszki,
odbył się koncert młodzieży ze Szkolnego Ogniska Muzycznego im.
Jerzego Drozda, a na gości czekał poczęstunek.
Organizatorzy składają podziękowania: Kierownictwu Rezydencji Prezydenta RP w Wiśle – za zorganizowanie okolicznościowego
spotkania w Zamku, Księżom wiślańskich parafii – za odprawienie
ekumenicznego nabożeństwa i wspólną modlitwę, Policji i Straży
Granicznej – za pełnienie warty honorowej pod pomnikiem, Liceum
Ogólnokształcącemu im. P. Stalmacha, Społecznemu Ognisku Muzycznemu im. J. Drozda i orkiestrze dętej pod kierunkiem Henryka
Itnera – za oprawę artystyczną obchodów, oraz wszystkim uczestnikom uroczystości za przybycie.			
(luki)
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Uczniowie „Stalmacha”
w Rezydencji Prezydenta

Gmina Wisła dołączyła do projektu sektorowego „Bankowcy dla
Edukacji”. Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym zostało podpisane przez Tomasza Bujoka, burmistrza Wisły oraz Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.
Jak podkreślają zgodnie przedstawiciele stron porozumienia pn.
„Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów –
współpraca sektora finansowego z samorządami” jest to niezbędnym
elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich
działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym zakresie. – W dzisiejszym świecie, umiejętność orientowania się i podejmowania trafnych decyzji w obszarze finansów osobistych, staje się już nie luksusem, a koniecznością. Dlatego
też cieszymy się, że Gmina Wisła dołącza do tych miast i gmin, które
chcą aktywnie włączyć się w jeden z największych projektów edukacyjnych w naszym kraju, który w najbliższych latach ma ambicje stać
się czołowym sektorowym projektem edukacyjnym w Europie – mówi
Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.
Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca przy realizacji
działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych
do dzieci, młodzieży,
studentów i seniorów, realizowanych
w ramach projektu
sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowanego
przez Warszawski Instytut Bankowości. Wśród prowadzonych wspólnie aktywności znajdą się m.in. lekcje w szkołach, debaty, konferencje
regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej. Zajęcia w wiślańskich
szkołach podstawowych będą prowadzone przez wolontariuszy, na co
dzień pracowników banków, którzy po odpowiednim przeszkoleniu
przybliżą młodzieży zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej.
Gmina Wisła nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją programu.
Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS w Wiśle

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha
w Wiśle mieli okazję zwiedzić Rezydencję Prezydenta RP. Wyjazd
miał miejsce w związku z Dniem Patrona Szkoły, obchodzonym
przez szkolną społeczność corocznie w listopadzie.
Dzięki uprzejmości Kierownictwa Rezydencji, dyrektor LO Joanny Sobczyk oraz pomysłowości nauczycielek – Beaty Mendrek i
Renaty Sikory, młodzież mogła zaznajomić się z ciekawą historią
regionu oraz kraju. Następnie klasy rywalizowały ze sobą w zadaniach dotyczących wiedzy o Pawle Stalmachu, naszym liceum, jak i
Rezydencji Prezydenta RP. Uczniowie zmierzyli się także z językiem
polskim, pisząc dyktando. Na zakończenie zwiedzania każdy uczestnik mógł spróbować specjału kawiarni – ciastka z jabłkiem, ufundowanego przez szkołę. Wycieczka z pewnością pozostanie miłym
wspomnieniem, a młodzież nie zapomni dzięki niej, skąd pochodzi i
z czego słynie nasza mała ojczyzna.		
LO Wisła

Rządowy program „Aktywna
Tablica” w wiślańskich szkołach

fot. LO im. P. Stalmacha

Sektor finansowy edukuje razem
z samorządem

Uczeń „Stalmacha” wyróżniony!
Antoni Juroszek, uczeń I klasy Liceum Ogólnokształcącego im.
Pawła Stalmacha w Wiśle, otrzymał wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Gwary, który odbył się 10 listopada w Zespole Szkół
Ekonomiczno–Gastronomicznych w Cieszynie. Antek zaprezentował
tekst pt. „Jako Jano z jelitami chodzowoł do piekła”. Serdecznie gratulujemy!						
(elka)

fot. LO im. P. Stalmacha

Burmistrz Wisły Tomasz Bujok podpisał umowę z Wojewodą
Śląskim w sprawie prowadzenia zadania dotyczącego realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
W ramach programu „Aktywna tablica” zakupione zostaną
pomoce dydaktyczne dla Szkoły
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 1 (Szkoły Podstawowej nr 4) w Wiśle. Gminie
Wisła przekazana zostanie dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie
42 000 zł (po 14 000 na każdą placówkę) z przeznaczeniem na zakup:
– trzech zestawów myBoard 84”C projektor Canon LV–310ST, głośników, uchwytu ściennego do projektora wraz z okablowaniem (SP1),
– monitora interaktywnego Promethean Activ Panel 65 i projektora Hitachi CP–EX252N (SP5),
– projektora Hitachi CP–EX252N, interaktywnego monitora dotykowego ActivePanel 65, zestawu myBoard 84”C projektor Canon LV
–310ST, głośników, uchwytu ściennego do projektora wraz z
okablowaniem (ZSP1, SP4).
Gmina Wisła zobowiązała się do przekazania na realizację zadania wkładu własnego w łącznej kwocie 10 500 zł.
Barbara Szalbot – Dyrektor MZEAS
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W Przedszkolu numer 1, wchodzącym w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle, najmłodsze dzieci nie narzekają
na nudę. Na zajęciach wykorzystywane są różne rodzaje aktywności,
a od początku roku szkolnego wprowadzana jest innowacja pedagogiczna związana z czytaniem globalnym, czyli całościowym.
Dzięki temu 3 lub 4–letnie dziecko rozpoznaje i nazywa cały
wyraz, nie wnikając w jego strukturę i nie znając liter, a w rezultacie stwarza się możliwości do ułatwienia nauki czytania w późniejszych latach. Oprócz zabawy w czytanie, przedszkolaki na zajęciach
uczestniczą w zabawach muzyczno–ruchowych z elementami metody rytmiki E. J. Dalcroze, która sprawia maluchom radość i sprzyja
rozwijaniu poczucia rytmu, sprawności całego ciała, koordynacji i
prawidłowego funkcjonowania półkul mózgowych.
8 listopada najstarsze przedszkolaki uczestniczyły w warsztatach
tańca regionalnego. Dzieci, pod okiem prowadzących Katarzyny
Mizery i Marii Czyż, uczyły się kroków związanych z naszym regionem tańców. Charakterystyczna muzyka, śpiew, strój i język dla
niektórych dzieci były czymś nowym i nieznanym, co czyniło spotkanie bardzo ciekawym. Instruktorki chwaliły dzieci za zwinność i
szybkie zapamiętanie układu tanecznego. Po nauce przyszedł czas na
zabawę – dzieci miały okazję zagrać na trombitach i dowiedzieć się
ciekawostek związanych z życiem górali. Na zakończenie spotkania
wszystkie dzieci otrzymały zaproszenie na zajęcia tańca regionalnego
zespołu „Mała Wisła”. Serdecznie dziękujemy paniom Katarzynie i
Marii za ciekawe i kształcące warsztaty taneczne.
24 listopada w naszym przedszkolu odbył się Dzień Pluszowego Misia, na który przedszkolaki zaprosiły swoje ulubione pluszowe niedźwiadki. Dzieciom bardzo spodobała się zabawa w misiowe

Listopad w „Jedynce”

fot. Szkoła Podstawowa nr 1

Listopad w Szkole Podstawowej nr 1 upłynął pod hasłem: konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi.
Przez cały miesiąc odbywały się konkursy przedmiotowe m.in. z
języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii, biologii,
fizyki czy chemii. Z języka polskiego do etapu rejonowego zakwalifikowali się: uczeń klasy III gimnazjum Ireneusz Kosek oraz uczeń klasy VII szkoły podstawowej Tomasz Wąsowicz. Na pozostałe wyniki
trzeba jeszcze poczekać. Pod koniec października miał miejsce szkolny etap konkursu recytatorskiego. Uczniowie przygotowali recytację
wiersza i fragmentu prozy. Zwycięzcy w swoich kategoriach reprezentowali szkołę na etapie miejskim w dniu 13 listopada. Uczennice gimnazjum Karolina Mach i Julia Krzyżok zdobyły 2. i 3. miejsce.
17 listopada odbył się etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Sola Scriptura”. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swą wiedzę ze znajomości tekstu biblijnego Księgi Estery oraz Księgi Daniela.
Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Daniel Heczko (VI a), Barbara Konieczny (VI b) Daniel Stasiak (V), Piotr Szturc (VI a), Aleksandra
Długosz (VII b), Karina Stasiak (VII a) i Joanna Wiencek (VII b).
Uczniowie naszej szkoły mieli również okazję spotykać się z wieloma ciekawymi ludźmi. 27 października odbyły się zajęcia profilaktyczne
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przedszkole, nauczyły się także piosenki o swoich ulubieńcach, a
każde dziecko otrzymało pamiątkowy medal z misiem.
24 listopada klasa 0 b wykonała w grupach pluszowe misie.
Dziewczynki zrobiły panią misiową koloru różowego, a chłopcy brązowego pana misia. Dzieci pozowały do zdjęć w „misiowej fotobudce”. Na zajęciach logopedycznych dzieci wykonały misia techniką
przenoszenia kawałków kolorowego papieru na posmarowaną klejem sylwetkę misia. Również w 0 b zorganizowano konkurs klasowy „Bajkowa kukiełka” .Dzieci wykonały wraz z rodzicami piękne
prace – postacie z bajek: Masza i Niedźwiedź, Bolek i Lolek, Jaś i
Małgosia, Kot w butach, Scooby–doo, Baranek Shaun, Kraina lodu,
Przygody kota Filemona, Kopciuszek i Smerfy. Oto lista laureatów:
1. miejsce – Oliwia Podżorska, Kamila Pańczuk, Jakub Cichy i Paweł
Dragon, 2. miejsce – Mateusz Szmid, Tomasz Szmid, Jakub Rodzeń,
Julia Juroszek i Mikołaj Wisełka, 3. miejsce – Monika Kidoń i Mateusz Troszok. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Elżbieta Zioła, Judyta Bujok

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

WIEŚCI Z GŁĘBCZAŃSKIEGO
PRZEDSZKOLA

pt. „Cyberprzemoc oraz uzależnienia od komputera i Internetu”. Uczniowie klas IV–VI dowiedzieli się, jakie zagrożenie może nieść korzystanie
z Internetu oraz jak świadomie i bezpiecznie go używać. Z kolei 14 listopada klasy I–IV wzięły udział w spotkaniu autorskim, którego gościem
był Waldemar Cichoń – pisarz z Tychów, autor niezmiernie popularnej
serii o najbardziej niezwykłym, niesfornym zwierzaku na świecie – kotku Cukierku. Autor opowiadał o swoich synach Marcelu i Macieju oraz
ich pupilu – kocie, którzy byli inspiracją do stworzenia serii o Cukierku.
Pan Waldemar odpowiadał na pytania uczniów, jak również przeczytał
krótki fragment jednego z opowiadań. W drugiej części spotkania dzieci
miały możliwość zakupić książki o przygodach kotka, a także poprosić
autora o dedykację ze specjalną pieczątką.
W listopadzie klasy II i III szkoły podstawowej wzięły udział w
warsztatach aktorskich przeprowadzonych przez Jerzego Dziedzica,
znanego aktora Teatru Polskiego w Bielsku–Białej. Uczniowie poznali podstawowe zasady rządzące ruchem scenicznym oraz nauczyli
się, jak można odpowiednio wykorzystać gesty i mimikę w przedstawieniu teatralnym. Na spotkaniu dzieci miały również możliwość
przymierzania scenicznych peruk i kostiumów oraz poznały tajemnicę operowania mieczem w scenach walki. Warsztaty przebiegły w
miłej, twórczo–zabawowej atmosferze.
Na przełomie października i listopada w „Jedynce” była prowadzona zbiórka makulatury. Uczniowie, rodzice, dziadkowie z entuzjazmem i ogromnym zaangażowaniem przyłączyli się do akcji. Konkurs na zbiórkę makulatury wygrała klasa IV b, a główną nagrodą jest
wycieczka do Rezydencji Prezydenta RP – Zamku w Wiśle.
11 listopada obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Z okazji tego pięknego i ważnego święta, uczniowie klasy VI b
przygotowali apel. Przypomnieli trudną walkę Polaków o utraconą
wolność i niepodległość. Przywołane zostały rozbiory, Powstanie
Kościuszkowskie, Powstanie Listopadowe, Powstanie Styczniowe, I
wojna światowa i w końcu wyczekiwany 1918 rok. W tej trochę innej
lekcji historii starszych uczniów dzielnie wspierali pierwszoklasiści.
Przed nami Mikołajki, najpiękniejsze w kalendarzu Święta Bożego
Narodzenia oraz związane z nimi wigilijki klasowe. Monika Cieślar

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Biblioteka szkolna działająca przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Wiśle Czarnem organizuje co roku moc atrakcji, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. W tym roku w ciągu tygodnia
poprzedzającego to święto uczniowie klas młodszych wysłuchali podczas cotygodniowych „Kwadransów z książką” fragmentów
książki o Misiu Uszatku. Na gazetce bibliotecznej mogli z kolei poczytać na temat historii tego święta.
Biblioteka zorganizowała także tematyczny konkurs plastyczny
z nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców, który był adresowany do wszystkich uczniów szkoły. Zwieńczeniem obchodów Dnia
Misia była niespodzianka przygotowana na 24 listopada. W tym dniu
wszyscy chętni mogli odwiedzić bibliotekę, aby wcielić się w postać
misia i zrobić sobie zdjęcie – została bowiem specjalnie w tym celu
przygotowana „misiowa” makieta. Przy okazji uczniowie odwiedzający bibliotekę obejrzeli wystawkę książek o misiach i mogli wypożyczyć je sobie do domu. Natomiast wszyscy, którzy w tym dniu
przynieśli do szkoły swoje pluszowe misie i pozowali do wspólnego
zdjęcia otrzymali słodkie co nieco od Samorządu Uczniowskiego.
W ten przyjemny sposób po raz kolejny w naszej szkole promowane
było czytelnictwo.				
Alicja Pieszka

PÓJ HAW – dzisio ArtReg
na dziedzinie
„PÓJ HAW – dzisio ArtReg na dziedzinie” – to kolejny projekt
realizowany przez Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Szkoły Podstawowej nr 2 „Nad Białką” w świetlicy ogólnodostępnej C.Z.A.S
(Czerniańskie Zaplecze Aktywności Społecznej), działającej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem. Został on dofinansowany z Programu Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej.
W ramach trwającego od sierpnia 2017 roku projektu do tej pory prowadzone były warsztaty plastyczne, podczas których poznaliśmy technikę embosingu, makramy, wykonywaliśmy prace z gliny i wypalaliśmy je
w naszym piecu ceramicznym, uczyliśmy się haftu krzyżykowego oraz
szycia. Poznawaliśmy techniki malarskie nie tylko w świetlicy, ale także
w plenerze. W ramach projektu zakupiona została maszyna do szycia, na
której mogą praktykować dorośli oraz starsi uczniowie. Nasi podopieczni
uczyli się także tańców i pieśni ludowych. Od rozpoczęcia projektu mieszkańcy oraz uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach i imprezach. Ostatnim nabytkiem naszej świetlicy ogólnodostępnej
przy szkole jest drukarka
3D do czekolady. Wierzymy, że zakup ten wzbogaci
ofertę ciekawych zajęć dla
naszej młodzieży. Obecnie
przygotowywana jest wystawa prac oraz kiermasz,
na które serdecznie zapraszamy w połowie grudnia.
Elżbieta Szajtauer

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień Pluszowego Misia

Tydzień Cichego Mówienia
w Głębcach
„Słuchajcie ciszy... Usłyszycie Mądrość.
...Odnajdziecie Spokój. Właściwy dystans do spraw,
ludzi i przedmiotów.
Znajdziecie czas, którego Wam brakowało.
Słuchajcie ciszy. I mówcie ciszej. Ciii...”
Każdy uczeń wie doskonale, że hałas niszczy zdrowie, powoduje
bóle głowy, że w hałasie nie da się odpocząć. Ale co zrobić, by w szkole poczuć się wyjątkowo, by dać uszom chwilę odpoczynku? Otóż nasi
uczniowie postanowili zadbać o swoje zdrowie. Samorząd Uczniowski
zrobił „krok” w stronę ciszy i zaproponował organizację „Tygodnia Cichego Mówienia”. Podczas przerw uczniowie starali się zachowywać
ciszej, ciszej rozmawiać, nie krzyczeć. Na korytarzu został przygotowany kącik, w którym uczniowie mogli poczytać czasopisma, porozwiązywać łamigłówki, zagrać w gry, zagrać w szachy. Do zbadania
poziomu głośności została wykorzystana aplikacja classroomscreen,
która została uruchomiona na stołówce podczas obiadu. Uczniowie
mogli zaobserwować, co powoduje hałas i z jakim natężeniem. By
zmotywować klasy jeszcze bardziej, Samorząd postanowił nagrodzić
najciszej zachowującą się klasę. Nagrodą były trzy dni bez zadania
domowego. I choć na szkolnych korytarzach nie było całkowitej ciszy, udało się nam wyciszyć szkołę chociaż troszkę, a sami uczniowie
stwierdzili, że ciche przerwy bardzo się im podobają. A kącik tak spodobał się uczniom, że postanowili go pozostawić na kolejne dni.
Weronika Karch – Opiekun Samorządu Uczniowskiego

CZERNIAŃSKIE SZPYRKI
4 listopada w strażnicy OSP w Wiśle Czarnem odbyły się Czerniański Szpyrki. Impreza ta jest co roku organizowana przez Radę Rodziców
prężnie działającą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem.
Organizacja tak dużego przedsięwzięcia wymaga ogromnego zaangażowania niejednokrotnie całych rodzin uczniów naszej szkoły.
Są to godziny bezinteresownej, bezpłatnej i ciężkiej pracy. W wyniku
tych działań, co roku odbywa się ta huczna zabawa, ciesząca się dużym
powodzeniem i renomą wśród mieszkańców naszego miasta. Dzięki
tak dużemu zaangażowaniu tylu osób kultywowana jest w Czarnem ta
coraz bardziej zapomniana wiślańska tradycja, która przecież znakomicie integruje społeczność lokalną oraz jest atrakcją dla odwiedzających
nasze miasto turystów. Nie bez znaczenia jest także to, że zyski, które
przynosi, są wykorzystywane na doposażenie sal lekcyjnych szkoły,
dzięki czemu jesteśmy najlepiej wyposażoną szkołą podstawową w
mieście. Dlatego w imieniu własnym oraz całego grona pedagogicznego serdecznie chcemy podziękować Rodzicom, którzy pod kierunkiem
Doroty Heczko – przewodniczącej Rady Rodziców podjęli się trudu
organizacji tak wspaniałej imprezy oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w jakikolwiek sposób, aby mogła ona dojść do skutku. To kolejny przykład, jak wiele dobrego wspólnie potrafimy zrobić.
Elżbieta Szajtauer oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2
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Wieści z głębczańskiej „Czwórki”

Jesienne miesiące w ZSP nr 2

W minionych miesiącach w głębczńskiej szkole działo się wiele ciekawego. Oto przegląd wydarzeń, które odbyły się w Zespole Szkolno–
Przedszkolnym nr 1.
Pasowanie Pierwszaków
18 października pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów szkoły. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, licznie zgromadzeni rodzice oraz uczniowie klasy II oraz IIIa i IIIb z wychowawcami. Zanim
nastąpiła podniosła chwila pasowania, uczniowie wykazali się wiedzą,
umiejętnościami artystycznymi oraz odwagą. Udowodnili, że potrafią
śpiewać i recytować wiersze. Pomyślnie pokonali próby przygotowane
przez uczniów klas III i rozwiązywali zagadki szkolne przygotowane
przez klasę II. Wszyscy spisali się na medal.
Po emocjonujących chwilach nadszedł moment na najważniejszą
część uroczystości – ślubowanie i pasowanie na ucznia szkoły. Każde dziecko zostało przyjęte przez dyrektor Barbarę Stefańską do grona braci uczniowskiej poprzez symboliczne dotknięcie wielkim ołówkiem. Uczniowie
klas II i III wręczyli swoim młodszym kolegom i koleżankom własnoręcznie wykonane, drobne upominki. Sporo radości sprawiły uczniom klasy I
prezenty od Rady Rodziców oraz Zarządu Osiedla. Miłą uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Grażyna Krzempek – wychowawczyni

Jesienne miesiące w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Wiśle Malince zawsze są wyjątkowo intensywne. Jesienny piknik połączony z uroczystością pasowania na ucznia, wycieczki, zawody sportowe czy spotkania z ciekawymi ludźmi, takimi jak pisarz Waldemar
Cichoń – autor serii popularnych książek o kocie Cukierku, które
zostały zatwierdzone od tego roku szkolnego jako lektura szkolna dla
klas I–III to propozycje, jakie dla uczniów przygotowali nauczyciele
i dyrekcja szkoły.
Nie brakuje również oferty ciekawego spędzania czasu. Od października wszyscy chętni uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia kółka szachowego, prowadzone przez Mariusza Hombka oraz zajęcia
z języka angielskiego prowadzone przez native speakera Wayne’a
Evansa.
Oczywiście nie mogło obyć się bez Akademii z okazji Święta
Niepodległości, na którą uczniowie klasy VII pod kierunkiem polonistki Klaudii Szewczyk przygotowali skłaniające do refleksji, ale
też humorystyczne przedstawienie pt. „Jakie święto obchodzimy 11
listopada?”.
24 listopada klasy młodsze obchodziły Dzień Pluszowego Misia,
wykonując prace plastyczne związane z tym świętem, oglądając film
o Misiu Paddingtonie oraz poznając historię tego dnia. Natomiast
uczniowie klas starszych oraz nauczyciele wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach „Cyberprzemoc” z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia. Warsztaty
zostały przeprowadzone w kilku grupach wiekowych przez Fundację
Nowoczesna Polska w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy
projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Lidia Czyż

Spotkanie z autorem szkolnych lektur
14 listopada odbyło się spotkanie z Waldemarem Cichoniem, autorem książek–lektur dla dzieci. Podczas spotkania najmłodsi dowiedzieli się w jaki sposób powstały książki i dlaczego główny bohater to kot
Cukierek. Uczniowie mieli możliwość wysłuchania fragmentu czytanej
przez autora historii o głównym bohaterze i jego opiekunach, a chętni
mogli zakupić pięknie wydane lektury. Każdy kto zakupił książkę otrzymał dedykację od autora z życzeniami miłego czytania. Bardzo dziękujemy za spotkanie.
			 Bogusława Melcer

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

Lekcja astronomii
15 listopada odbył się cykl warsztatów z astronomii. Pokazowe i
praktyczne lekcje przeprowadzili astronomowie z Centrum Edukacyjnego „Planeta Anuka” z Warszawy. Zajęcia dla każdej z klas trwały dwie
godziny lekcyjne, na które składały się warsztaty i pokazy. W pierwszej
uczniowie mogli się dowiedzieć o wielkości układu słonecznego, gwiazdach, zrobić praktyczne mapki nieba i gwiazdozbiorów, a w sali gimnastycznej rozstawiono dmuchany namiot, który stał się mobilnym planetarium. Druga składała się z pokazu o tym, co widać na niebie. Uczniowie
obejrzeli fazy księżyca i planety Układu Słonecznego, komety, deszcz
meteorytów oraz drogę mleczną. Pokaz miał również nauczyć rozpoznawać największe gwiazdy i charakterystyczne dla danej pory roku gwiazdozbiory. Pokazane były także gwiazdozbiory zodiakalne oraz to, w jaki
sposób niebo zmienia się w ciągu nocy i roku. Pokazy te mogą zachęcić
uczniów do samodzielnej obserwacji nieba i szukania wiedzy na temat
otaczającego nas wszechświata.
Ryszard Gierula

Innowacje pedagogiczne w Głębcach

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1

W przedszkolu oraz grupach zerowych Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach prowadzona jest innowacja pedagogiczna „Zabawa w czytanie po polsku i angielsku”. Program
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wspiera rozwój dzieci, a dużym sukcesem jest uśmiech na twarzy
dziecka przy poznawaniu kolejnych tajemnic pisma.
Osiągnięcie założonych celów realizowane jest poprzez zaciekawienie dzieci nauką czytania i ciekawy sposób poznawania liter. W
metody wpleciony jest element zabawy, ponieważ w tym wieku motywy zabawowe skłaniają dzieci do wysiłku, którego wynikiem jest
uczenie się. W wyznaczonych miejscach w sali lekcyjnej znajdują się
materiały do zabaw np.: książeczki dla dzieci, czasopisma dziecięce,
albumy, atlasy, słowniki, obrazki, układanki, gry, loteryjki. Wdrażana metoda w naturalny sposób pobudza pozytywną motywację dzieci
do czytania. Pozwala przedszkolakom na rozwiązywanie zadań i podejmowanie działań zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, a
przede wszystkim rozbudza zainteresowania czytelnicze, co z kolei
inspiruje je do nauki czytania.
W szkole realizowane są także zajęcia z „Pierwszej pomocy”. W
zajęciach biorą udział uczniowie klas trzecich. Podczas cotygodniowych zajęć uczą się, jak udzielić pomocy znajdując się w różnych
sytuacjach.
Adriana Wantulok, Bogusława Melcer

Recytowali jak z nut

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

fot. Marlena Fizek

13 listopada w salce Starej Szkoły przy Muzeum Beskidzkim
odbył się XXV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Ludomiry Krop. W Konkursie wzięło udział 69 uczestników z wiślańskich
szkół i przedszkoli. W skład jury weszli: Michał Kawulok (przewodniczący), Maria Kujawa oraz Krystyna Cieślar.
W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:
– Dzieci do 6 lat: 1. Miłosz Brzeżek (ZSP nr 2 oddział przedszkolny, opiekun Alicja Pęcak); 2. Julia Pilch (SP nr 5 oddział przedszkolny, opiekun Krystyna Pilch), Jan Walkiewicz (ZPM, opiekun
Alaksandra Bujok i Aleksandra Michałek); 3. Lena Pączko (ZSP nr 1,
opiekun Judyta Bujok); wyróżnienie Franciszek Czyż (ZPM, opiekun
Dorota Kukuczka);
– Dzieci od 7 – 10 lat: 1. Tymon Pilch (SP nr 5, opiekun Maria
Drobisz–Masny), 2. Aleksandra Świerczek (SP nr 5, opiekun Elżbieta
Panek), 3. Tomasz Cieślar (ZSP nr 1, opiekun Bogusława Melcer),
wyróżnienie Maja Pliszczyńska (SP nr 5, opiekun Joanna Bolechowicz–Świerczek);
– Młodzież od 11 – 14 lat: 1.Mikołaj Giza (SP nr 2, opiekun
Alicja Pieszka), 2. Julia Pilch (ZSP nr 1, opiekun Renata Broda), 3.
Martyna Szalbot (ZSP nr 2, opiekun Klaudia Szewczyk), Wojciech
Chmura (SP nr 5, opiekun Maria Drobisz–Masny);
– Młodzież od 15 lat: 1. Andrzej Kowalczyk (ZSGH, opiekun
Xymena Borowiak), 2. Karolina Mach (Gimnazjum, opiekun Ewa
Śmiałkowska), 3. Julia Krzyżok (Gimnazjum, opiekun Ewa Śmiałkowska).
Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania
Pani Małgorzacie Kiereś za udostępnienie salki w Starej Szkole oraz
Cukierni „Wiślanka” za słodki poczęstunek.
Marlena Fizek
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fot. Katarzyna Kubaszewska

W dniach 3–5 listopada Wisła po raz kolejny w tym roku okazała się miastem otwartym dla miłośników psów. Dzięki życzliwości
i zaangażowaniu władz miasta, a w szczególności burmistrza Wisły
Tomasza Bujoka, na terenie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich
po raz pierwszy w historii Oddziału Bielsko–Biała Związku Kynologicznego w Polsce, odbyły się Otwarte Mistrzostwa Polski IPO Owczarków Belgijskich z kwalifikacją na Mistrzostwa Świata FMBB
2018 – CACIT FCI .
Udział wzięło 27 zawodników z trzech krajów, którzy rywalizowali w atmosferze fair play, prezentując najwyższy poziom wyszkolenia psów użytkowych. Zawodnicy startowali w 2 kategoriach:
IPO1 oraz IPO3. IPO to dyscyplina kynologiczna przeznaczona dla
ras psów obrończych, takich jak owczarki belgijskie, owczarki niemieckie, owczarki holenderskie, a także dobermany, rottweilery,
sznaucery, hovawarty czy boksery. Dyscyplina składa się z trzech
części: A – tropienie, B – posłuszeństwo i C – obrona. Każdą z części oceniał inny międzynarodowy sędzia kynologiczny prób pracy, a
sumaryczny wynik stanowił o ostatecznej ocenie i lokacie pary człowiek–pies. Ranga zawodów wymagała zaproszenia sędziów z przynajmniej dwóch różnych krajów członkowskich FCI. Konkurencje B
i C rozegrano na terenie OPP w Wiśle, natomiast część A – tropienie
odbyła się na terenach stadniny koni w Ochabach.

W wiślańskich mistrzostwach zaprezentowały się przede wszystkim owczarki belgijskie. Liczną grupę stanowiły owczarki niemieckie. Inne rasy reprezentował jedyny w stawce doberman, startujący
w konkurencji IPO3.
Burmistrz Wisły Tomasz Bujok objął honorowym patronatem
zawody i należy podkreślić, iż był to patronat rzeczywisty. Organizatorzy mogli liczyć na realne wsparcie i wszelką pomoc ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Wiśle, a ceremonię rozdania nagród

Sport

Mistrzostwa Świata Juniorów
2021 w Wiśle!
Międzynarodowa Federacja Narciarska podczas jesiennego zjazdu w Oberhofen w Szwajcarii dokonała wyboru dwóch miast–gospodarzy Mistrzostw Świata Juniorów w narciarstwie klasycznym. W
2019 roku młodzieżowcy zjadą do Vuokatti w Finlandii, natomiast
dwa lata później pojawią się w Beskidzie Śląskim, gdzie głównym
organizatorem tej imprezy będzie Wisła.
W maju pojawiła się informacja, iż bardzo poważnie pod uwagę brana jest możliwość przeprowadzenia tego wydarzenia w Wiśle i Szczyrku już w 2019 roku. Taki pomysł Polskiemu Związkowi Narciarskiemu
przedstawił marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, a
przychylni całemu projektowi byli burmistrzowie Wisły Tomasz Bujok i
Szczyrku Antoni Byrdy oraz wójt Istebnej Henryk Gazurek.
Organizacja MŚJ 2021 wiąże się z koniecznością inwestycji.
Przypomnijmy, iż w październiku prezydium Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP podczas wizytacji obiektów w
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fot. Katarzyna Kubaszewska

Rewia owczarków belgijskich

burmistrz Tomasz Bujok uświetnił osobistym wręczeniem Pucharów
Burmistrza Miasta Wisła dla zwycięzców IPO1 oraz IPO3.
Licznie zebrani kibice dopingowali swoich faworytów, aura również
okazała łaskawość zawodnikom. Nad techniczną stroną mistrzostw czuwali działacze Związku Kynologicznego w Polsce oraz SAJO TEAM,
dbając o sprawny i zgodny z regulaminami przebieg zawodów.
Oto wyniki rywalizacji w Wiśle:
– IPO1: 1. Marcin Człapa i WILSON von der Germanenquelle
(275 pkt.), 2. Bogdan Kurpas i Reunion DIXI (273 pkt.), 3. Paweł
Krawczyk i CESSY FELONES (263 pkt.);
– IPO3: 1. Jiří Barát i HEXA Jivě–Toka (282 pkt.), 2. Kateřina
Kalužová i VIGIE de Alphaville Bohemia (274 pkt.), 3. Maja Dobrzyńska i FALCO Marshall Dogs (270 pkt.).
Tytuł Mistrza Polski Owczarków Belgijskich 2017 zdobyła Maja
Dobrzyńska z FALCO Marshall Dogs. I wicemistrzem została Patrycja Frolenko z psem Reunion CRAMP, a II wicemistrzem Barbara
Szoblik–Cieśla z psem AXEL Marshall Dogs.
Mistrzostwa rozgrywane w Wiśle miały dodatkowy atrybut. Stanowiły kwalifikacje do Mistrzostw Świata Owczarków Belgijskich,
które w 2018 roku odbędą się na Słowenii oraz drugie zawody z cyklu
CACIT FCI. Pierwsze, analogiczne zostały rozegrane w Czechach, a
dla najlepszego zawodnika, który brał udział w obu imprezach przeznaczono puchar GRAND PRIX HEART OF EUROPE. Trofeum
trafiło do Anny Turkiny z Rosji z psem Roma.
Zawody oceniamy jako wybitnie udane, za co w dużej mierze
należą się podziękowania burmistrzowi Wisły Tomaszowi Bujokowi.
Mamy nadzieję na owocną kontynuację współpracy i promocję Wisły
jako miasta przyjaznego czworonogom.
Izabela Przeczek – Wiceprzewodnicząca Zarządu ZKwP o/Bielsko–Biała
Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów

Beskidach wydało dezyderat mówiący o „konieczności dostosowania
obiektów do uprawiania narciarstwa klasycznego na Kubalonce Wisła – Istebna do standardów światowych pozwalających na przeprowadzenie tej imprezy”. Komisja uznała, że w trybie pilnym należy
dokończyć budowę i zmodernizować istniejące już trasy biegowe
oraz strzelnicę biathlonową wraz z budową zaplecza socjalnego. –
Obiekty te po rozbudowie i modernizacji pozwolą naszym kadrom
narodowym na prowadzenie całorocznego szkolenia sportowego, a
także posłużą do szeroko rozumianej rekreacji i rozwoju narciarstwa
w Polsce – pisał przewodniczący Komisji Ireneusz Raś. W związku z powyższym Komisja wniosła do Ministra Sportu i Turystyki o
wyasygnowanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10
mln złotych na dokończenie rozbudowy i modernizację tras biegowych i biathlonowych wraz ze strzelnicą na Kubalonce Wisła – Istebna oraz jednocześnie o wpisanie niniejszej inwestycji do programu
inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
– Cieszę się, że nasze starania, liczne rozmowy, spotkania i konsultacje przyniosły sukces. To wspaniała wiadomość dla Wisły i regionu, że kolejna wielka impreza będzie organizowana w Beskidach.
Mam nadzieję, że nasze dalsze prace wpłyną pozytywnie na poprawę
infrastruktury narciarskiej, rozwój sportów zimowych i pozwolą na
organizację kolejnych wydarzeń dużej rangi – komentuje Tomasz
Bujok, burmistrz Wisły. 				
(luki)

UKS Wisła Centrum w Wiśle powstał w grudniu 1997 roku. Założyli go Tomasz Zakolski, Henryk Cieślar i Apoloniusz Tajner. Klub miał
być dwusekcyjny (narciarze i judocy). Dzisiaj oficjalną licencję klubową
posiada tylko w Polskim Związku Judo i w Polskim Związku JuJitsu.
Początki działalności klubu nie były łatwe. Pierwsze treningi odbywały się w sali bankietowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle i w
domu wczasowym „Almira”. Po roku klub nie radząc sobie z wysokimi opłatami przeniósł się do Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle, gdzie zajęcia
prowadzone są do dzisiaj. To dzięki współpracy ze szkołą, która była
jednym z założycieli UKS, klub mógł nieodpłatnie korzystać z sali.
Pierwsze kroki wiślańscy judocy stawiali na starej, używanej macie, którą trener Zakolski kupił za swoje pieniądze z KS Kuźnia Ustroń.
Również środki na wyjazdy na zawody i sprzęt pochodziły w całości ze
składek płaconych przez zawodników. Mimo problemów finansowych
sekcji już w 1998 roku córka trenera Katarzyna Zakolska zdobyła pierwszy dla klubu medal mistrzostw kraju. Był to srebrny krążek wywalczony
podczas Mistrzostw Polski Młodziczek, które odbyły się w Hali Stulecia
we Wrocławiu.
W latach 1999–2000 zawodnicy sekcji startowali w licznych turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich, strefowych i wojewódzkich,
odnosząc wiele sukcesów, jednak nie udało im się zdobyć medalu w
mistrzostwach Polski. Startująca w Mistrzostwach Polski Młodziczek w
Słupsku (2000 r.) w wadze do 44 kg, Iwona Poloczek zajęła 5. miejsce. Dopiero w 2001 roku kolejny medal dla klubu znowu zdobyła Katarzyna Zakolska, zajmując 3. miejsce w kategorii wagowej do 70 kg na
mistrzostwach Polski Juniorów, które odbyły się w Jastrzębiu. Po tym
sukcesie zawodniczka UKS Wisła Centrum została powołana do reprezentacji Polski juniorek i reprezentowała kraj na zawodach Pucharze Europy Juniorów w Briańsku
(Rosja), gdzie zajęła 7.
pozycję.
Od tej pory nieprzerwanie aż do roku 2017 zawodnicy klubu UKS Wisła
Centrum zdobywali medale
mistrzostw Polski w Judo
i w Jujitsu. W 2002 roku
ponownie jedyny medal
zdobyła Katarzyna Zakolska, która zajęła 3. miejsce
w kategorii wagowej do 70
kg na Mistrzostwach Polski
Juniorów, które odbyły się
we Wrocławiu. Rok 2003
był bardzo obfity dla sekcji z Wisły, ponieważ zdobyli oni aż cztery medale
mistrzostw kraju. Zdobywali je Aneta Szarzec i Michał Zakolski, którzy na
Mistrzostwach Polski Młodzików w Bytomiu zajęli 3. miejsca. Dwa brązowe medale zdobyła również Katarzyna Zakolska. Zajęła ona 3. miejsce
w kategorii wagowej do 78 kg na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,
które odbyły się w Łowiczu, a niespełna dwa miesiące później, w tej samej
kategorii wagowej, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorek w
Bydgoszczy. Medal ten jednak zdobyła reprezentując już barwy AZS AWF
Wrocław. Z kolei na Mistrzostwach Polski Juniorów w Rybniku Magdalena
Gomola zajęła 5. miejsce w wadze do 70 kg.
Do roku 2009 Katarzyna Zakolska zdobyła jeszcze dwa brązowe medale Mistrzostw Polski Seniorów. W roku 2004 Aneta Szarzec zdobyła
złoty medal Mistrzostw Polski Młodzików we Wrocławiu, a Michał Zakolski był 5. na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Poznaniu. W
2005 i w 2006 roku Aneta Szarzec była 5. na OOM, a w 2007 zdobyła
brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów i została powołana do kadry
narodowej juniorów.
Zawodnicy UKS Centrum Wisła startują również w pokrewnej dyscyplinie sportu, jaką jest jujitsu. Również tutaj odnieśli wiele sukcesów.
Do największych należą: 1. miejsce Patrycji Małeckiej i 3. miejsce Jakuba Matusznego podczas Mistrzostw Polski Juniorów w 2005 roku, 3.
miejsce Barbary Jarzyny podczas Mistrzostw Europy Juniorów w 2006
roku, 3. miejsce Barbary Jarzyny podczas Mistrzostw Polski Młodzieży
w 2007 roku, 5. miejsce Jakuba Matusznego i Barbary Jarzyny podczas
Mistrzostw Polski Seniorów w 2008 roku, 3. miejsce Klaudiusza Brudnego w wadze do 69 kg podczas Mistrzostw Polski Młodzieży w jujitsu
w Gorzowie Wielkopolskim (formuła ne–waza), 2. miejsce Kamila Kabiesza w wadze do 60 kg, 2. miejsce Michała Natkanieca w wadze do 72
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20 LAT JUDO W WIŚLE

kg, 2. miejsce Rafała Kwiczali w wadze do 81 kg i 3. miejsce Mateusza
Misia w wadze do 60 kg podczas Mistrzostw Polski Juniorów w jujitsu
w Zawierciu (formuła ne–waza). Byli to zawodnicy trenujący pod okiem
trenera Jana Błaszczyka, również wychowanka trenera Zakolskiego.
Od 2012 roku zajęcia z młodzieżą prowadzi wychowanek klubu, instruktor judo i jujitsu Jakub Matuszny, który jako trener również może
pochwalić się dobrymi wynikami swoich wychowanków. W roku 2013
w Żarnowcu na najwyższym stopniu podium stanął Łukasz Ligocki
reprezentując klub podczas Mistrzostw Polski Seniorów w Jujitsu. Na
Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Jujitsu w Katowicach 1. miejsca w swoich kategoriach zdobyli Jeremiasz Bujok, Dominik Kawulok i
Przemysław Czyż. W roku 2014 Jeremiasz Bujok i Wojciech Krężelok
zostali wicemistrzami śląska w judo, a ich klubowi koledzy Przemysław
Czyż i Marcin Bielesz zdobyli 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Jujitsu
w Katowicach. Również w roku 2015 do Wisły przyjechały dwa brązowe krążki Mistrzostw Polski Jujitsu, które wywalczyli Jeremiasz Bujok i
Tomasz Legierski. Rok 2016 także przyniósł piękne wyniki – Jeremiasz
Bujok zajął 3. miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w Jujitsu oraz 1. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w Jujitsu.
Ogromnym sukcesem dla wiślańskiego klubu było powołanie Jeremiasza Bujoka na Mistrzostwa Europy Juniorów w Jujitsu w Gelsenkirchen, gdzie zajął bardzo dobre 7. miejsce. Jeremiasz Bujok wygrał
także X Międzynarodowy Turniej Judo Silesia Cup, a w roku 2017 znów
stanął na podium Mistrzostw Polski Jujitsu, zajmując 2. miejsce. Wysokie lokaty wiślańskiego zawodnika zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski na zawody Mistrzostw Świata w Ju–Jitsu, które odbyły
się w Atenach. Po dobrym występie w początkowej fazie mistrzostw, po
dwóch wygranych walkach kontuzja wyeliminowała Jeremiasza z dalszego udziału w tych zawodach. Dobry występ zaliczył także młodzik
Bartosz Baczyński, zajmując 3. lokatę w XI Międzynarodowym Turnieju
Judo Silesia Cup w Rybniku.
Przez 20 lat zawodnicy UKS Wisła
Centrum wzięli udział w
setkach turniejów. Stoczyli tysiące pojedynków, pokazali, że trenując w małym klubie
w Wiśle można stawać
na podium najważniejszych zawodów w kraju i za granicą. Wielką
pomocą dla klubu są
dotacje Gminy Wisła i
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, dzięki
którym od 2004 roku
współfinansowane są wyjazdy i duża część pozostałych kosztów działalności sekcji. W bieżącym roku na 20–lecie UKS Wisła Centrum udało się
zakupić ze środków własnych oraz z dotacji Gminy Wisła oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki 20 nowych materacy, które pozwolą poszerzyć
przestrzeń potrzebną do ćwiczeń.
Sukcesy zawodników są obrazem ich pracy na treningu, zaangażowania rodziców oraz całej społeczności. Na sukces przekłada się także
praca szkoleniowców, którzy nierzadko poświęcają bardzo dużo swojego
czasu i energii, aby zapewnić dzieciom rozwój i dostęp do sportu. Klub
rośnie i rozwija się, stawia czoło wyzwaniom i pokonuje problemy. Jedną
z trudności jest m.in. rozkładanie mat przed i po każdym treningu. Warto
wspomnieć, że przez 20 lat trenerzy Zakolski i Matuszny przygotowując materace do prowadzenia zajęć, przenieśli dla zbudowania zdrowia i
sportu w Wiśle ponad 1000 ton. Jeden materac waży 16 kg, a przed każdym treningiem rozkładamy ich 32. Aktualnie w sekcji zajęcia prowadzone są trzy razy w tygodniu w dwóch grupach – naborowej i zaawansowanej. W sumie w klubie trenuje ok. 40 zawodników, a ogromnym
sukcesem jest fakt, że są to często dzieci zawodników, którzy trenowali i
startowali w jego barwach. Przez ręce trenerów na macie UKS Centrum
Wisła przewinęło się bardzo wiele dzieci i młodych ludzi, którzy chcieli
poznać judo. Jak bardzo jest to dyscyplina ogólnorozwojowa i uniwersalna, może potwierdzić los paru adeptów, którzy trenowali na macie, ale
zmienili potem dyscyplinę sportu. Na przykład Paweł Słowiok, obecnie
reprezentant Polski w kombinacji norweskiej przez rok jako młody chłopak trenował judo, podobnie jak Radosław Sobczyk, obecnie lekkoatleta
– dziesięcioboista, przez kilka lat czołowy zawodnik w kategorii dzieci
w judo, czy Paweł Gomola, wielokrotny mistrz Polski w armwrestlingu.
Trenerzy UKS Wisła Centrum
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Puchary, nagrody i medale najlepszym zawodnikom wręczył burmistrz Wisły Tomasz Bujok, który podziękował wszystkim zawodnikom
za udział w turnieju i pogratulował jego triumfatorom. Gospodarz naszego miasta zaprosił również zawodników i zawodniczki na kolejne zawody, które będą organizowane w Wiśle w przyszłym roku.
Organizatorami turnieju byli: UKS Wisła Wiślanie i Urząd Miejski
w Wiśle. Sponsorzy: Auto–Koczwara, Brugi, Chata Olimpijczyka Jasia
i Helenki, Cukiernia u Janeczki, Heban, Hurtownia Marko, Jur–Gast,
Kamratówka, Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich, Spar i Wiślanka.
Dziękujemy! 					
(luki)

fot. Łukasz Bielski

4 listopada w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Źródeł Wisły. W rywalizacji udział wzięło 39 zawodniczek i zawodników.
W rywalizacji pań wystartowało 6 zawodniczek. Sędzia główny
zawodów Mateusz Lorc wraz z organizatorami podjęli decyzję, iż w
tej kategorii rozgrywka toczyć się będzie systemem ligowym „każdy z
każdym”. Po rozegraniu wszystkich spotkań okazało się, że trzy zawodniczki mają po tyle samo punktów, więc o kolejności decydował bilans
setów. Ten najlepszy miała Katarzyna Byrt, która zajęła 1. miejsce. Pani
Kasia zgarnęła także nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika turnieju z Wisły. 2. miejsce zajęła Dominika Cieślar, a 3. Monika Cieślar.
W rywalizacji mężczyzn wystartowało 23 tenisistów stołowych. Po
eliminacjach grupowych i fazie pucharowej w meczu finałowym zagrali Zbigniew Kuziemkowski i Piotr Paszek. Zwyciężył ten pierwszy 3:1.
Najniższe miejsce na podium zajął Sławomir Brak, który w meczu o 3.
miejsce pokonał 3:1 Adama Kołoczka. Z kolei w zmaganiach mężczyzn
50+ (10 zawodników), gdzie również rozegrano eliminacje grupowe, w
finale Henryk Pietrzak pokonał Bronisława Lazara 3:0. W pojedynku o
3. lokatę Andrzej Minge wygrał z Andrzejem Siedlaczkiem również 3:0.

fot. Łukasz Bielski

WALCZYLI O PUCHAR
ŹRÓDEŁ WISŁY

Pogoda tegorocznej jesieni nas nie rozpieszcza dlatego Wiślańskie
Orły przeniosły się do sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków, gdzie 29 października odbyła się Jesienna Gala Sportu Wiślańskich
Orłów.
Impreza rozpoczęła się na stadionie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich (dawniej OS „Start”), gdzie w przerywanym przez burzę, wywołaną przez Grzegorza zwanego Orkanem, drużyna UKS Wisła pokonała
6:0 LKS Kończyce Małe w ostatnim meczu sezonu o mistrzostwo V ligi
młodzików. Po meczu impreza przeniosła się do hali w centrum, w której odbył się Jesienny Turniej dla najmłodszych. Zmierzyły się w nim
drużyny z Goleszowa, Wisły i Jasienicy. W przerwach emocjonujących
spotkań, rodzice i zawodnicy mieli okazję obserwować występy Wiślańskiej Sekcji Kendo „Genryoku”. Gwiazdą gali był Adrian Duszak, międzynarodowy mistrz Niemiec w freestyle football. Adrian kolejny raz był
gościem UKS Wisła, a po pokazach swoich nietuzinkowych
umiejętności uczył naszych młodych piłkarzy trików, zwodów i żonglerki. Po zakończeniu turnieju odbył się mecz
bubble football: Radni Wisły kontra Wiślańskie Orły. Orły
reprezentowane przez rodziców i trenerów zostały wsparte przez Adriana Duszaka oraz trenera z Jasienicy Romana Folka. Bubble football to nowa konkurencja powiązana
z piłką nożną, w której zawodnicy występują w wielkich
dmuchanych kulach przypominających bańkę. Mecz, który
obfitował w efektowne upadki i zderzenia był tak emocjonujący, że z wrażenia zapomnieliśmy o wyniku. Po meczu
odbyły się konkursy żonglerki i rzutów karnych, rozdanie
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dyplomów i nagród. Główną nagrodę, czyli drewnianego Orła z autografem Łukasza Piszczka, zdobyli Krystian Legierski i Bartek Wrzecionko.
Gratulujemy!
Impreza była współfinansowana ze środków Gminy Wisła. Dziękujemy Radnym za udział w zabawie i czekamy na rewanż. Podziękowania
kierujemy dla wszystkich sponsorów, czyli tych, którzy kupili nam stroje, fundują ciasto czy pizzę, ale także dla wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy poświęcają swój czas, aby dzieci miały wesołe miny i życie wypełnione aktywnością fizyczną, a nie komputerem. Są to: Sandra Bujok,
Adrian Duszak, Renia Nowicka, Lubomir Łebski, Tomasz Pepłowski,
Adam Jurasz i Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle, Kornel Dziwisz, Wiślańska Sekcja Kendo, Olga Kaczorowska, Posklejane
Rzęsy, Cukiernia u Janeczki, Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, Buba,
Hotel Gołębiewski, Polineo, Pilch – Wyczarowane z drewna, Wiślanka, Polysport, Ustrostal, Villa Rubinstein, Iteo Technology. Sponsorem
głównym imprezy był Drew–Lech z Wisły Jawornik.
UKS Wisła zaprasza na kolejne imprezy. Już w marcu kolejna edycja
„Sport jest lepszy od komputera”. O tym co słychać u Wiślańskich Orłów
można przeczytać i zobaczyć na facebooku.
Tomasz Pepłowski

fot. Przemysław Legierski

Jesienna Gala
Sportu Wiślańskich Orłów

Sukces młodych tenisistów
stołowych

fot. Jarosław Sobczyk

Bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie wiślańskich szkół
podczas finału powiatowego Drużynowych Zawodów Szkół Podstawowych w tenisie stołowym, rozegranym 22 listopada w ramach
Igrzysk Dzieci w Chybiu. Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej
nr 5 w Wiśle Jaworniku, grająca w składzie: Wojciech Chmura, Paweł
Czyż i Oliwier Nowicki (opiekun Jarosław Sobczyk), wywalczyła 2.
miejsce, przegrywając w finale po zaciętym pojedynku z reprezentacją
Szkoły Podstawowej nr 6 w Cieszynie. Z kolei drużyna dziewcząt z
Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach, występująca
w składzie: Ewelina Pilch, Natalia Skiba i Julia Nogowczyk (opiekun
Ryszard Gierula), wywalczyła 3. miejsce, ogrywając w pojedynku o
brązowy medal reprezentację Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu.
Obie wiślańskie ekipy wywalczyły sobie prawo startu w finale rejonowym. Warto wspomnieć, że prawie wszyscy reprezentanci wiślańskich
szkół, którzy zagrali w finale powiatowym, doskonalą swoje umiejętności w sekcji tenisa stołowego UKS Wisła.
Jarosław Sobczyk

Wiślańskie Orły
nie zwalniają tempa

fot. UKS Wisła

30 października, dzień po Jesiennej Gali Sportu, Wiślańskie Orły
postanowiły zrobić niespodziankę wszystkim wiślańskim uczniom i
zaprosiły Adriana Duszaka na lekcję football freestyle. Były pokazy, triki, warsztaty i konkursy z nagrodami, a na koniec pamiątkowe
zdjęcie i autografy.
Teraz zapraszamy na treningi w sekcjach: tenis stołowy, szermierka japońska kendo, piłka nożna, bajkowa akademia i lekkoatletyka. UKS Wisła zaprasza dzieci w wieku 4–15 lat oraz dorosłych.
Podziękowania dla Moniki i ekipy z Wow Design, a szczególne
podziękowania dla Adriana Duszaka.		
Fabryka Sportu

Duże sukcesy wiślańskiej
lekkoatletyki
Dobiegł końca kolejny bardzo udany sezon lekkoatletów z
Wisły. Zaowocował on bardzo wieloma sukcesami naszych zawodników, reprezentujących kluby UKS Wisła oraz MKS Ustroń
podczas zawodów krajowych i międzynarodowych.
Zawodnicy trenujący w lekkoatletycznej sekcji integracyjnej
to w większości reprezentanci Polski, którzy startują na największych zawodach międzynarodowych, jak Mistrzostwa Świata czy
Europy. Radosław Sobczyk – członek kadry narodowej wywalczył tytuł mistrza Polski w siedmioboju podczas Halowych Mistrzostw Polski U–18 i U–20 w Toruniu, oraz zdobył brązowy
medal w dziesięcioboju na Wielobojowych Mistrzostwach Polski
w Krakowie z rekordem życiowym 7288 pkt., który to wynik był
przepustką na Mistrzostwa Europy U–20 w Grosseto, na których
Radek zajął 22. miejsce, pomimo dyskwalifikacji w jednej konkurencji. Ustanowił również kolejne rekordy Śląska w siedmioboju i
dziesięcioboju w kategorii U–20.
Joachim Krężelok – członek paraolimpijskiej kadry narodowej zdobył złoty medal w rzucie oszczepem podczas Mistrzostw
Polski Niepełnosprawnych w Białymstoku, złoty medal w rzucie
oszczepem na Międzynarodowych Mistrzostwach Czech w Ołomuńcu, oraz zajął siódme miejsce w rzucie oszczepem podczas
Mistrzostw Świata w lekkoatletyce w Londynie. Z kolei Mirosław Madzia – członek paraolimpijskiej kadry narodowej zdobył
srebrny medal w pchnięciu kulą i brązowy w rzucie dyskiem na
Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w Białymstoku, zajął
drugie miejsce na Międzynarodowym Mityngu Lekkoatletycznym Osób Niepełnosprawnych w Bydgoszczy oraz czwarte miejsce w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Świata w lekkoatletyce
w Londynie.
Na tym lista sukcesów się nie kończy. Michał Czyż zdobył
złoty medal w pchnięciu kulą podczas Halowych Mistrzostw
Śląska w Ostrawie oraz w Mistrzostwach Śląska na otwartym
stadionie w Bielsku–Białej w kategorii U–18. Ponadto zwyciężył w swojej konkurencji w trzynastu mityngach regionalnych,
czterokrotnie był drugi, a dwukrotnie trzeci. Uzyskane wyniki
zapewniły Michałowi kwalifikację na zaplecze kadry narodowej
w lekkoatletyce.
Najmłodsi zawodnicy sekcji integracyjnej brali udział w Mistrzostwach Śląska dzieci w Rybniku. Martyna Niemczyk wynikiem 130 cm w skoku wzwyż uzyskanym na mityngu otwarcia
sezonu plasuje się na 3. miejscu w województwie w swoim roczniku. Od początku swojej działalności w roku 2008, początkowo
w Integracyjnym Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji „Start”, a
obecnie UKS Wisła, Integracyjna Sekcja Lekkoatletyczna zawsze
była ściśle związana z Ośrodkiem Przygotowań Paraolimpijskich
w Wiśle oraz Szkołą Podstawową nr 5 w Wiśle Jaworniku. To
właśnie dzięki uprzejmości tych instytucji lekkoatleci z Wisły i
nie tylko mają gdzie trenować oraz brać udział w zawodach. OPP
i „Piątka” były współorganizatorami wielu imprez lekkoatletycznych w naszym mieście, takich jak Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Wisły w lekkoatletyce czy Czwartki Lekkoatletyczne,
na których zaczynali swoją przygodę z lekkoatletyką wcześniej
wymienieni wiślanie Radosław Sobczyk i Michał Czyż.
W związku z rosnącym zainteresowaniem lekkoatletyką
wśród dzieci i młodzieży sekcja integracyjna UKS Wisła zaprasza
na treningi grupy naborowej w soboty w godzinach 9:00–11:00
do sali Szkoły Podstawowej nr 5. Więcej informacji udziela trener
Jarosław Sobczyk (tel.: 695 930 717).
Jarosław Sobczyk
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W listopadzie zakończyła się pierwsza część sezonu 2017/18 w rozgrywkach, w których uczestniczą drużyny WSS Wisła. Seniorzy zakończyli zmagania w okręgówce, a trampkarze i juniorzy w III lidze wojewódzkiej.
Pierwsza drużyna miniony miesiąc rozpoczęła od porażki z Błyskawicą Drogomyśl. 5 listopada podopieczni Tomasza Wuwra ulegli rywalom na własnym boisku 3:4. Wiślanie po 35 minutach przegrywali 0:4,
ale ambitnie gonili wynik i byli bliscy wyrównania. Zabrakło jednak
im czasu, więc punkty pojechały do Drogomyśla. Gole w tym spotkaniu zapisali na swoje konto Dariusz Rucki, Sebastian Juroszek i Damian
Stawicki. 11 listopada nasz zespół zgarnął pewne trzy punkty na boisku
w Żabnicy. Wiślanie wygrali 5:2, a na listę strzelców dwukrotnie wpisywali się Szymon Płoszaj i Sebastian Juroszek, a jedno trafienie dorzucił
Bartłomiej Rucki. Rundę jesienną nasza drużyna zakończyła meczem na
wyjeździe z LKS–em 99 Pruchna. 18 listopada ekipa spod Baraniej Góry
w zaległym meczu 13. kolejki zremisowała z rywalami 3:3. Hat–trickiem
popisał się Szymon Płoszaj.
WSS Wisła na półmetku rozgrywek okręgówki zajmuje w tabeli 5.
miejsce z dorobkiem 27 pkt. i bilansem bramek 42:27.
Punktów na koniec rundy nie zdobyli młodzi piłkarze WSS Wisła.
W rozegranym 5 listopada zaległym dwumeczu z Cukrownikiem Chybie
trampkarze przegrali 0:7, a juniorzy 2:5 (Bartosz Mitręga, Seweryn Tatara). Podopieczni Kamila Kotrysa zakończyli rundę jesienną w odmiennych
nastrojach. Na półmetku rozgrywek trampkarze zajmują w tabeli 10. lokatę
z dorobkiem zaledwie 3 pkt. i bilansem bramek 18:65, natomiast juniorzy
są na 3. miejscu z dorobkiem 22 pkt. i bilansem goli 42:17.
(luki)

BOJE POD KOSZEM
W listopadzie drużyny koszykarskie Integracyjnego Stowarzyszenia
Wiślańska Jedynka kontynuowały rywalizację w zmaganiach ligowych.
Seniorki 4 listopada przegrały we własnej hali z RMKS Rybnik 60:83.

ISWJ Wisła – RMKS Rybnik 60:83 (23:21, 17:24, 9:15, 11:13)

Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (28), Justyna Pilch (14), Karolina
Kowalczyk (9), Karolina Podżorska (3), Stefania Seniow (3), Katarzyna
Raszka (2), Gabriela Kosek (1) i Aleksandra Suszka.
Kolejny mecz podopieczne Daniela Arsenicza i Przemysława Kurzoka rozegrały 19 listopada. Niestety po raz kolejny we własnej hali nasza
drużyna musiała uznać wyższość przeciwniczek z UKS LA–Basket Piekary Śląskie, przegrywając 57:79.

ISWJ Wisła – UKS La–Basket Piekary Śląskie 57:79 (15:26,
15:17, 13:16, 14:20)

Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (14), Karolina Kowalczyk
(14), Gabriela Kosek (12), Karolina Podżorska (6), Stefania Seniow (4),
Justyna Pilch (4), Katarzyna Raszka (3), Małgorzata Colosenco, Katarzyna Cieślar, Sandra Tatara i Karolina Matuszny.
Swoje mecze w lidze rozgrywały także drużyny ISWJ w innych
kategoriach wiekowych. Oto ich wyniki zanotowane w listopadzie:
– Juniorki KU–18: (dom) RMKS Rybnik 28:72, (wyjazd) JAS–FBG Sosnowiec 36:58, (dom) Piomar Brzeg 41:84;
– Kadetki KU–16: (wyjazd) MKS MOS Katowice 43:57, (wyjazd)
Stal Brzeg 37:97, (dom) MKS Czechowice–Dziedzice 51:70;

– Młodziczki KU–13: (wyjazd) JAS–FBG Zagłębie Sosnowiec
29:62, (dom) Pogoń Ruda Śląska 33:45, (wyjazd) Orzeł Jaworzno
86:18, (dom) UKS MOSM Bytom 44:35;
– Zuchy KU–11 (turniej w Rudzie Śląskiej): ISWJ II Wisła –
JAS–FBG Sosnowiec 12:28, Pogoń Ruda Śląska – ISWJ Wisła 8:18,
JAS–FBG Sosnowiec – ISWJ Wisła 20:19, Pogoń Ruda Śląska –
ISWJ II Wisła 25:8;
– Skrzaty KU–10 (turniej w Sosnowcu): Pogoń Ruda Śląska 11:2,
Zagłębie Sosnowiec 6:23. 				
(luki)
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RUNDA JESIENNA ZAKOŃCZONA

Czwarta edycja Górskiej Przygody
12 listopada, kolejny raz spotkaliśmy się w Wiśle, by spod Hotelu Podium wyruszyć na malownicze ścieżki Beskidów. Punktualnie o
godzinie 11:00 na trasę wyruszyło prawie 400 osób, by rywalizować w
biegu oraz marszu nordic walking. 15 minut później rozpoczęły się zmagania najmłodszych, gdzie na starcie stanęło 21 zawodników.
Trasa biegu górskiego miała dystans 17 km, natomiast nordic walkingowcy walczyli na dystansie 12,5 km. Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych rezultatów i satysfakcji z pokonania własnych słabości. Cieszymy się, że wszyscy bezpiecznie dotarli do mety.
W biegu 1. na mecie zameldował się Marcin Kubica z Bielska–Białej,
który wyprzedził Grzegorza Szulika z Jastrzębia–Zdroju oraz Tomasza
Janusza z Kaniowa. Wśród kobiet triumfowała Michalina Mendecka z
Łazisk Górnych, przed Aliną Wyleżałek z Gliwic i Justyną Adamus–Kowalską z Katowic. W poszczególnych kategoriach wiekowych najlepsi
okazali się: Michalina Mendecka z Łazisk Górnych (K1), Alina Wyleżałek z Gliwic (K2), Grażyna Lazar z Siemianowic Śląskich (K3), Marcin Kubica z Bielska–Białej (M1), Grzegorz Szulik z Jastrzębia–Zdroju
(M2), Krzysztof Lesik z Wodzisławia Śląskiego (M3) oraz Janusz Magiera z Wodzisławia Śląskiego (M4). W rywalizacji wystartowało dwóch
wiślan – Mariusz Kobiela (97. miejsce, 26. miejsce w kat. M3) i Dariusz
Cieślar (163. miejsce, 16. miejsce w kat. M4).
W dyscyplinie nordic walking jako 1. linię mety minął Piotr Niechwiejczyk z Świętochłowic, który wyprzedził Artura Biłka z Lublińca i
Marcina Hałasa z Czechowic–Dziedzic. Natomiast 1. kobietą na mecie
była Joanna Kołodziej z Rudy Śląskiej, a skład podium uzupełniły Klaudia Białas z Orzesza i Lilianna Miś z Bytomia. Tuż za podium w rywalizacji pań znalazła się Barbara Cieślar z Wisły (11. miejsce, 2. miejsce
w kat. NK2). W tej konkurencji wystartowało jeszcze dwóch reprezentantów naszego miasta – Henryk Procner (12. miejsce, 5. miejsce w kat.
NM2) i Iwona Boś (29. miejsce, 7. miejsce w kat. NK2). Dodajmy, że w
poszczególnych kategoriach wygrywali: Artur Biłek z Lublińca (NM1),
Piotr Niechwiejczyk z Świętochłowic (NM2), Klaudia Białas z Orzesza
(NK1) i Joanna Kołodziej z Rudy Śląskiej (NK2).
W zawodach dzieci na krótkiej pętli najszybsza okazała się Agnieszka Marcinkowska z Lublińca. Za triumfatorką linię mety minął najlepszy
z chłopców – Tymoteusz Boba z Jaworzna. 9. miejsce zajęła Zuzanna
Śliż, 11. Martyna Pilch, a 19. Kornel Śliż z Wisły. Wszystkie dzieci
otrzymały pamiątkowe chusty przygotowane specjalnie z okazji Małej
Górskiej Przygody.
Jako organizatorzy serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli pomóc nam przy organizacji Górskiej Przygody. Szczególne
podziękowania składamy wszystkim wolontariuszom, niezastąpionemu
fotografowi Tomaszowi Makuli, Ratownictwu Medycznemu Fantom,
które zadbało o bezpieczeństwo na trasie oraz Gminie Wiśle za patronat
honorowy i wsparcie finansowe. Serdecznie dziękujemy Ranczo Cieńków za wsparcie na bufecie. Dziękujemy sponsorom imprezy: Hotelowi
Podium***, który ugościł nas w dniu imprezy, zapewnił ciepły posiłek
dla zawodników, firmie Regatta RUSZ SIĘ!, Makaronowi Międzybrodzkiemu, który zadbał o wkład do ciepłego posiłku regeneracyjnego, LECHowi FREE, który ufundował napoje bezalkoholowe dla wszystkich
zawodników, Centrum Diagnostyki Sportowej Diagnostix, Decathlonowi z Bielska–Białej oraz ich stanowisku testowemu, firmie GARMIN
oraz firmie PACK–CENTER producentowi taśm i folii do pakowania.
Dziękujemy jeszcze raz i gratulujemy wszystkim. Do zobaczenia za
rok 10 listopada!		
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Drużyna InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski wciąż
jest bez wygranej w rozgrywkach EuropCup w koszykówce kobiet. W rozegranym 2 listopada pojedynku grupy A zespół Magdaleny Szajtauer przegrał na własnym parkiecie z Olympiakosem
Pireus 56:85. Wychowanka wiślańskiego klubu zdobyła 8 punktów, zebrała 7 piłek oraz zaliczyła po 1 asyście i bloku.
Reprezentanci WSS Wisła dwunastokrotnie stawali na podium Otwartych Mistrzostw Brandenburgii w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej, które odbyły się 4 listopada w niemieckim Bad
Freienwalde. W rywalizacji skoczków w gronie zwycięzców znaleźli się Paulina Cieślar (dziewczęta, K60) i Tymoteusz Cienciała
(rocznik 2008, K21). Srebrne medale wywalczyli: Jakub Wisełka
(rocznik 2003–2004, K60) i Wiktor Szozda (rocznik 2006, K42).
Z kolei na najniższym stopniu podium stawali: Nikola Konderla
(dziewczęta, K60), Grzegorz Mitręga (rocznik 2003–2004, K60),
Wiktor Szozda (rocznik 2005 i młodsi, K60) i Mikołaj Wantulok
(rocznik 2007, K42). W zmaganiach dwuboistów czterech naszych
zawodników zdobyło medale. Ten z najcenniejszego kruszcu wywalczył Tymoteusz Cienciała (rocznik 2008, 1 skok K21 / bieg 2
km), srebro Nikola Konderla (dziewczęta, 1 skok K60 / bieg 5 km),
a brąz Wiktoria Kiersnowska (dziewczęta, 1 skok K60 / bieg 5 km)
i Wiktor Szozda (rocznik 2006, 1 skok K42 / bieg 3 km).
Maciej Klekowski z Krakowa wygrał Turniej Szachowy z okazji
Święta Niepodległości o Puchar Władysława Winiarczyka, który
odbył się 4 listopada w Jaworznie. Na 27. pozycji uplasował się
szachista rodem z Wisły Karol Pinkas.
Koszykarska reprezentacja Polski kobiet od porażki rozpoczęła
swój udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2019. W rozegranym 11 listopada w Wałbrzychu spotkaniu nasze koszykarki
uległy reprezentacji Białorusi 62:70. 2 punkty w tym meczu zdobyła Magdalena Szajtauer. Ponadto wiślanka zebrała 4 piłki oraz
zanotowała 2 bloki.
11 listopada w Simoradzu odbył się Turniej Dzieci i Młodzieży
w Judo z okazji Święta Niepodległości. Oto wyniki zawodników
UKS Centrum Wisła: 1. miejsce – Radosław Skurzok, Jacek Gajdzica i Jakub Szarzec; 2. miejsce – Remigiusz Kucierski i Antoni
Nosowicz; 3. miejsce – Antoni Matuszny, Oskar Szturc, Jakub
Niestrój, Oskar Florczak, Marcin Szarzec, Dawid Grochowski i
Filip Grochowski.
Pochodzący z Wisły Karol Pinkas zajął 2. miejsce w Turnieju Rapid Open (P’15), który został rozegrany 11 listopada w Katowicach w ramach XXII Memoriału Szachowego im. Emilia Oleja.
Zwyciężył Dawid Gondzik z Imielina.
Katarzyna Niemczyk z Wisły zajęła 22. miejsce w kategorii K18–
34 podczas V Jesiennego Biegu Potrójnej, który odbył się 11 listopada na Przełęczy Kocierskiej niedaleko Andrychowa. Nasza zawodniczka w klasyfikacji generalnej zajęła 216. pozycję, a wśród
kobiet 61.
Ponad piętnaście tysięcy zawodników wzięło udział w 29. Biegu
Niepodległości, który odbył się 11 listopada w Warszawie. Wśród
nich był Michał Soska z Wisły, który zajął miejsce numer 11669
i był 3451. w kategorii M30. W rozegranym tego samego dnia
Krakowskim Biegu Niepodległości wystartował Maciej Wasyłyk
z Wisły, który ukończył rywalizację na miejscu numer 1555, a w
kategorii M–40 był 297. Z kolei Jarosław Poloczek z Wisły był 77.
w biegu mężczyzn podczas IV Zakopiańskiego Biegu Niepodległości. Nasz biegacz w kategorii do 39 lat zajął 36. lokatę.
15 listopada koszykarska reprezentacja Polski kobiet doznała drugiej porażki w eliminacjach do Mistrzostw Europy 2019. Tym
razem podopieczne Arkadiusza Rasina przegrały w Ankarze z zespołem Turcji 53:73. Magdalena Szajtauer z Wisły zdobyła w tym
spotkaniu 2 punkty i zebrała 1 piłkę.
18 listopada w Wiśle odbyły się międzynarodowe zawody w
skokach narciarskich dzieci i młodzieży Silesia Cup. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Wojciech Troszok
(rocznik 2004–2005, skocznia HS–40), Wiktor Szozda (rocznik
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2006–2007, skocznia HS–40), Tymoteusz Cienciała (rocznik
2008–2009, skocznia HS–20), Adam Pilch (rocznik 2010 i młodsi, skocznia HS–10), Nikola Konderla (dziewczęta, skocznia HS–
40), Paulina Czepczor (dziewczęta, skocznia HS–20) – wszyscy
z WSS Wisła, oraz Edita Škarková z TJ Rožnov pod Radhoštěm
(dziewczęta, skocznia HS–10). Na podium stanęło jeszcze kilku
reprezentantów wiślańskiego klubu: Mikołaj Wantulok (3. miejsce w roczniku 2006–2007, skocznia HS–40), Michał Cieślar (2.
miejsce w roczniku 2010 i młodsi, skocznia HS–10), Rafał Kędzior (3. miejsce w roczniku 2010 i młodsi, skocznia HS–10) i Nikola Kiersnowska (2. miejsce wśród dziewcząt, skocznia HS–10).
18 listopada w Rybniku odbyła się pierwsza eliminacja do kadry
wojewódzkiej młodzików, którą rozegrano w pierwszym dniu
XI Międzynarodowego Turnieju Judo „Silesia Cup”. Zawodnik
UKS Centrum Wisła Bartosz Baszczyński zajął 3. miejsce w kategorii do 66 kg.
19 listopada odbył się I Bieg Jelenia – Otwarte Mistrzostwa Tychów
w biegach przełajowych. W rywalizacji na dystansie 8 km Krzysztof Hatlas z Wisły zajął 21. miejsce, a w kategorii M 35–49 był 10.
Drużyna InvestInTheWest AZS AJP Gorzów Wielkopolski wciąż
jest bez wygranej w rozgrywkach EuropCup w koszykówce kobiet. 23 listopada w pojedynku V kolejki zmagań grupy A zespół
Magdaleny Szajtauer przegrał na wyjeździe z niepokonaną drużyną TTT Ryga 85:86. Nasza zawodniczka tym razem na swoje
konto zapisała 3 zbiórki.
W dniach 24–26 listopada w fińskiej Ruce rozegrano pierwsze w
tym sezonie zawody Pucharu Świata w kombinacji norweskiej.
W konkursie inauguracyjnym, w którym triumfował Norweg
Espen Andersen, pecha mieli nasi zawodnicy. Adam Cieślar trafił
na silny podmuch wiatru, co w dramatyczny sposób przełożyło
się na długość skoku i jego ostateczną lokatę (43.), natomiast Paweł Słowiok został zdyskwalifikowany na nieprawidłowy kombinezon. W drugim konkursie Paweł Słowiok zajął 26. miejsce,
zdobywając pierwsze pucharowe punkty w sezonie. Z kolei Adam
Cieślar nie przebrnął kwalifikacji (rundy prowizorycznej). Wygrał
japończyk Akito Watabe. Natomiast w ostatnim konkursie Paweł
Słowiok był 35., a Adam Cieślar 47. Triumfował faworyt Niemiec Johannes Rydzek.
25 listopada w Strumieniu rozegrano Międzynarodowy Halowy
Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych (rocznik 2001 i 2002),
w którym zmierzyły się drużyny trzech współpracujących ze sobą
podokręgów: z Czadcy (Słowacja), Frydku–Mistku (Czechy) oraz
Skoczowa (Polska). Zarówno w grupie starszej, jak i młodszej najlepsze okazały się drużyny ze Słowacji, a reprezentacje naszego
podokręgu zajęły 2. lokaty. W drużynie z rocznika 2001 wystąpili Bartek Mitręga i Tymoteusz Pilch z WSS Wisła.
25 listopada w Bystrej rozegrano Drużynowy Konkurs Skoków Narciarskich Dzieci. W grupie starszej chłopców (rocznik 2006–2007)
triumfował zespół WSS Wisła I w składzie Wiktor Szozda, Jakub
Cieślar i Mikołaj Wantulok. 5. miejsce w tej kategorii zajęła drużyna
WSS II Wisła w skłądzie: Wojciech Cieślar, Jakub Żyła i Mikołaj
Gaczkowski. Z kolei w grupie młodszej (rocznik 2008 i młodsi) najlepsi okazali się skoczkowie WSS Wisła I w zestawieniu: Tymoteusz
Cienciała, Kacper Wantulok i Oliver Szturc. 3. lokatę zajęła druga
drużyna WSS–u w składzie: Jan Pilch, Jan Krużołek i Bartłomiej
Krużołek. Natomiast w zmaganiach drużyn mieszanych wiślański
klub zajął 3. miejsce, skacząc w składzie: Natalia Nowak, Paulina
Czepczor, Wiktor Szozda i Jakub Cieślar.		
(luki)
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raz pierwszy i bardzo się cieszę – powiedział krótko wyraźnie zaskoczony swoim świetnym wynikiem Japończyk.
Drugie miejsce na podium zajął reprezentant gospodarzy Kamil
Stoch. W pierwszej próbie lider polskiej kadry lądował na 121 metrze, natomiast w drugiej znacznie się poprawił uzyskując odległość
129,5 metra (nota 258,2 pkt.). – Na skoczni panowały dobre warunki,
a obiekt był bardzo dobrze przygotowany. Drugie miejsce jest nagrodą za dobrą pracę, którą wykonałem na skoczni – podsumował
zawody dwukrotny mistrz olimpijski.
Skład podium uzupełnił Stefan Kraft. Skoki na odległość 126,5
i 124,5 metra (nota 257,7 pkt.) dały mu trzecią pozycję. – To był
świetny start do sezonu. Świetna atmosfera na trybunach, bardzo
dobra organizacja, a do tego zająłem miejsce na podium. Mogę być
tylko zadowolony z tego weekendu. Konkursy w Polsce są jednymi
z najlepszych w sezonie, więc bardzo lubię tu skakać – powiedział
obrońca kryształowej kuli. Trójce najlepszych skoczków nagrody
i puchary wręczali prezydent Polski Andrzej Duda, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa i prezes Polskiego Związku
Narciarskiego Apoloniusz Tajner.
Bardzo udane zawody zaliczył Piotr Żyła. Wiślanin po 2. miejscu
w konkursie drużynowym, w rywalizacji indywidualnej zajął wysoką
7. lokatę. Skoczek WSS Wisła uzyskał odległości 122 i 125 metrów
(nota 245,6 pkt.). – Wrażenia po konkursie są bardzo dobre. Jestem
zadowolony ze swoich skoków. Udało mi się zrealizować to, co sobie założyłem, więc cieszę się i z optymizmem patrzę na kolejne starty. Atmosfera była super, ale
tak naprawdę to nie wiem, bo
koncentrowałem się na czym
innym (śmiech) – skomentował
z satysfakcją Piotr Żyła. Identyczną notę jak nasz zawodnik
miał jego kolega z reprezentacji
Stefan Hula, który również zajął
7. lokatę. Pierwszą „dziesiątkę”
zamknął Dawid Kubacki.
Niestety drugi z wiślan w
konkursie Aleksander Zniszczoł zajął 38. miejsce (111,5 m
– nota 97,3 pkt.). Z kolei kwalifikacji nie przebrnęli jeszcze
dwaj zawodnicy z wiślańskiego
klubu – Bartosz Czyż i Paweł Wąsek, dla których był to debiut w zawodach tak wysokiej rangi.
Po raz kolejny na wysokości zadania w Wiśle stanęli organizatorzy zawodów i kibice. Pierwsi świetnie przygotowali obiekt i zadbali o sprawny przebieg zawodów, drudzy stworzyli niesamowitą
atmosferę. Ponadto tegorocznemu Pucharowi Świata w Wiśle towarzyszyły liczne imprezy. W Strefie Kibica odbywały się zabawy, konkursy i koncerty (zagrały m.in. zespoły: MeGustar, Faster, Polandia,
Bartnicky), nie brakowało także wspólnego oglądanie zmagań najlepszych skoczków świata na dużym telebimie. Strefa Kibica została
zorganizowana dzięki ogromnemu wsparciu finansowemu ze strony
Samorządu Województwa Śląskiego i Lokalnej Grupy Działania
„Cieszyńska Kraina”.
Tydzień po wiślańskich zawodach skoczkowie o pucharowe
punkty rywalizowali w fińskiej Ruce. W konkursie drużynowym, rozegranym 25 listopada, reprezentacja Polski w składzie: Piotr Żyła,
Dawid Kubacki, Maciej Kot i Kamil Stoch zajęła 6. miejsce (985,5
pkt.). Konkurs dla Polaków rozpoczął się fatalnie, bowiem zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon został Piotr Żyła, ale jego
koledzy w trójkę zdołali awansować do drugiej rundy. To pierwszy
taki przypadek w historii zawodów drużynowych. W drugiej serii
wystąpiła już cała czwórka. Co ciekawe Piotrek przystąpił do drugiej
serii w tym samym kombinezonie, ale tym razem jego strój pozytywnie przeszedł kontrolę. Wszyscy Polacy skoczyli dobrze. Wygrała reprezentacja Norwegii (1184,2 pkt.). Dzień później, 26 listopada,
rozegrano konkurs indywidualny. Piotr Żyła zajął w nim 11. miejsce
(279,4 pkt. – 138 i 134 m), a zwyciężył reprezentant Słowenii Jernej
Damjan (301,4 pkt. – 140 i 142 m).		
Łukasz Bielski
fot. Łukasz Bielski

W dniach 17–19 listopada w naszym mieście odbyła się inauguracja sezonu 2017/18 w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Po
raz pierwszy w historii to Polska jako pierwsza przyjęła najlepszych
skoczków świata.
Tradycją zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich w
Wiśle jest ceremonia rozdania numerów startowych najlepszym zawodnikom. Odbyła się ona 17 listopada na scenie w Strefie Kibica.
Zanim skoczkowie pojawili się w centrum miasta, Krzysztof Głombowicz i Adam Cieślar zagrzewali publikę do zabawy i komentowali
kwalifikacje. Następnie na góralską nutę przygrywała kapela Zespołu
Regionalnego „Wisła”, a aplauz zgromadzonych kibiców osiągnął
apogeum, gdy na scenie pojawili się zawodnicy. Wśród nich był m.in.
Stefan Kraft, zdobywca Kryształowej Kuli z ubiegłego sezonu, który
wygrał kwalifikacje. Plastrony zawodnikom wręczali burmistrz Wisły Tomasz Bujok i prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. Gospodarz Wisły witał kibiców i zawodników, a także
dziękował pracownikom PZN, sponsorom i partnerom (Województwo Śląskie, LGD „Cieszyńska Kraina”) za wsparcie organizacji imprezy. Każdy zawodnik otrzymał też pamiątkową bombkę świąteczną
i ciastka z Cukierni „U Janeczki” oraz podpisał drewniane narty.
18 listopada do walki o pierwsze pucharowe punkty przystąpiły
drużyny. Emocjonujący konkurs zakończył się zwycięstwem reprezentacji Norwegii w składzie Johann Andre Forfang, Anders Fannemel,
Daniel Andre Tande i Robert Johansson. Skandynawowie zdobyli
łączną notę 1023,8 pkt. – Przeniesienie inauguracji sezonu do Polski
to był świetny pomysł. Czy latem,
czy zimą zawsze w Wiśle jest
mnóstwo kibiców, którzy tworzą
fantastyczną atmosferę – chwalił
polskich fanów Robert Johansson.
Drugie miejsce na podium zajęli ex aequo Polacy (Piotr Żyła,
Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch) i Austriacy (Daniel
Huber, Clemens Aigner, Michael
Hayboeck, Stefan Kraft), gromadząc po 1006,5 pkt. – Skakało
nam się dzisiaj dobrze, choć nie
obyło się bez nerwów. Konkurs
był bardzo ciekawy i zakończył
się dla nas miłym akcentem, bo
miejscem na podium. Pokazaliśmy, że jako drużyna prezentujemy
nadal wysoki poziom. Chcę dodać, że skocznia była bardzo dobrze
przygotowana – podsumował zawody Kamil Stoch. – Cieszę się, że
mogliśmy stanąć na podium przed własną publicznością, bo w Wiśle
i Zakopanem zawsze taki sukces bardzo dobrze smakuje. Kibice nam
pomagają, a my lubimy skakać u siebie w tak wspaniałej atmosferze
– dodał Maciej Kot. Z kolei Piotr Żyła oceniał swoje skoki. – Jesteśmy zadowoleni z wyniku, choć w moim przypadku mogło być
lepiej. Mój pierwszy skok nie był taki zły, natomiast drugi nie był
do końca taki, jakbym chciał, ale były to pierwsze zawody. Skocznia
jak na panujące warunki atmosferyczne była bardzo dobrze przygotowana, więc wszystko jest OK – powiedział zawodnik WSS Wisła.
Zapytany o refleksję na temat inauguracji sezonu w Wiśle Piotrek
odpowiedział w swoim stylu. – Blisko miałem i nie musiałem daleko
jechać – stwierdził z uśmiechem.
Po zakończeniu zawodów drużynowych specjalny prezent od
władz miasta otrzymał Jakub Janda, dla którego było to pożegnanie
z występami na skoczni. Czeski skoczek założył góralski kapelusz i
udał się na konferencję prasową, na której podziękował wszystkim
kibicom i ludziom, których spotkał na skoczniach świata podczas
swojej bogatej kariery.
Jak zwykle nie zawiedli biało–czerwoni kibice, którzy szczelnie
wypełnili trybuny skoczni im. Adama Małysza. Głośny doping towarzyszył skoczkom od serii próbnej przez dwie serie konkursowe
19 listopada na obiekcie w Malince również było gorąco. Elektryzujący od początku do końca konkurs indywidualny nieoczekiwanie wygrał Junshiro Kabayashi, który uzyskał odległości 124 i 126,5
metra (nota 260,5 pkt.). – Jestem szczęśliwy, dziękuję. Wygrałem po

echo WISŁY

31

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
16 grudnia (sobota) – „Królowa Nocy” Burlesque Retro
Show – Villa Rubinstein
25 grudnia (poniedziałek) – „White Christmas” – koncert
kolęd i piosenek świątecznych – Villa Rubinstein
26-30 grudnia (wtorek – sobota) – Strefa Białych Świąt
– Plac B. Hoffa, kościół ewangelicko-augsburski ap. Piotra
i Pawła, kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
31 grudnia (niedziela) – Sylwester na Rynku – Plac B.
Hoffa
31 grudnia (niedziela) – „New York... New York...” –
największe przeboje muzyki rozrywkowej – Villa Rubinstein
6 stycznia (sobota) – Mistrzostwa Polski Amatorów w
slalomie (eliminacje) – ON Stożek

KRONIKA POLICYJNA
– 4 listopada na ul. Turystycznej mieszkaniec Wisły kierował motorowerem pod wpływem alkoholu. Kontrola wykazała, że miał ok. 2,5
promila.
– 4 listopada w jednym z ośrodków noclegowych przy al. księdza Biskupa Juliusza Bursche goście ze Śląska dokonali zniszczenia jego wyposażenia. Znani sprawcy doszli jednak do porozumienia z właścicielem i
uregulowali należność za spowodowane straty.
– 12 listopada na ul. Ustrońskiej zastopowano mieszkańca Bielska–
Białej, który siedział za kółkiem VW Golfa, mając ok. 1,5 promila alkoholu w organizmie.
– W dniach 17–19 listopada wiślańscy policjanci brali udział w zabezpieczeniu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Podczas imprezy
inaugurującej sezon nie odnotowano żadnych zdarzeń.
– 19 listopada włamano się do jednego z budynków mieszkalnych „Na
Pile”. Łupem złodzieja padła biżuteria i inne przedmioty o wartości ok.
10 000 złotych.
– 20 listopada na ul. Ustrońskiej zatrzymano do kontroli kierowcę Daewoo Lanosa. Prowadzący pojazd obywatel Ukrainy był nietrzeźwy. Miał
ok. 1,7 promila w wydychanym powietrzu.
– 23 listopada Komisariat Policji w Wiśle został powiadomiony o tym,
że na os. Mrózków ktoś strzelił z karabinu pneumatycznego do kota. Prowadzone jest w tej sprawie postępowanie o naruszenie przepisów ustawy
o ochronie zwierząt.
W związku z wcześnie zapadającym zmrokiem Policja zwraca się
do mieszkańców o zachowanie czujności i obserwowanie otoczenia. Jest
to okres natężenia włamań i kradzieży do domów, mieszkań i obiektów
gospodarczych. W przypadku zauważenia obecności podejrzanych osób,
które np. obserwują budynki, należy o tym fakcie powiadomić Komisariat
Policji.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
Opracował Łukasz Bielski

rys. Janusz Kożusznik

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

