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Kabaret Młodych Panów na początek wakacji

26 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny wystąpił Kabaret Młodych Panów. Można więc powiedzieć,
że Wisła weszła w wakacyjny okres z szerokim uśmiechem.
Topowi artyści polskiej sceny kabaretowej wystąpili
przed liczną, wiślańską publicznością z programem „Godej
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y

abo wylyź!”. Śmiechu było co niemiara, bo największe szlagiery zostały „przeonaczone we ślonskij godce”. Występ Kabaretu Młodych Panów z pewnością na długo pozostanie w
pamięci widzów.
(luki)

W numerze:
– Program 53. Tygodnia Kultury
Beskidzkiej
– Barbarian Race w Wiśle
– Bike Maraton i Super Bieg
– Nowa specjalność Wisły: koszykówka
– Akcja „Zakręć się na pomaganie”

SŁOWO OD BURMISTRZA
Podczas sesji Rady Miasta Wisła, która odbyła się 30 czerwca
br. przedłożyłem sprawozdanie rzeczowe i finansowe z działalności prowadzonej w roku 2015. Przyjęty do realizacji, uchwalony
Budżet Miasta Wisła po stronie dochodów wynosił 38.123.483 zł,
zaś po stronie wydatków 40.134.448 zł. Ostateczne jego wykonanie zamknęliśmy kwotą dochodów w wysokości 41 133 092,17
zł, a zrealizowane wydatki wyniosły łącznie 38 441 142,25 zł.
Rok budżetowy został więc zamknięty nadwyżką budżetową w
wysokości 2.691.949,92 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 2.525.624 zł, co oznacza jego lepsze wykonanie o ponad 5,2
mln zł. Tak dobry wynik umożliwił zaniechanie planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 mln zł.
Każdą zaoszczędzoną lub dodatkowo pozyskaną kwotę staraliśmy się zagospodarować jak najlepiej, czego dowodem są wydatki na remonty oraz modernizacje dróg i mostów. W pierwszym
budżecie zaplanowano je w wysokości 570.000 zł, zrealizowaliśmy je natomiast w wysokości 1.698.557,44 zł (w tym na usuwanie skutków powodzi 588.513,46 zł). Udało nam się je zwiększyć
o 1.128.557,44 złotych, tj. do 298% wartości planu pierwotnego! Ponadto współfinansowaliśmy remonty dróg powiatowych w
kwocie 260.000 zł.
Zadania w roku 2015 realizowało wspólnie wiele jednostek
samorządowych, zakładów pracy, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, kościołów i związków wyznaniowych. Poszczególne zadania zrealizowane zostały dzięki wytężonej pracy
i dużemu zaangażowaniu mieszkańców naszego miasta. Odbyliśmy wiele spotkań, przeprowadziliśmy wiele wspólnych, niejednokrotnie bardzo trudnych rozmów. Mam nadzieję, że miniony
rok pozwolił nam się lepiej poznać, przekonać się do siebie, poznać nasze oczekiwania, a także przeanalizować bardzo dokładnie
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Szanowni Państwo!

stan dokumentacji i uregulowań prawnych jakimi dysponowała
gmina. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich zadań, które udało
się zrealizować na terenie naszego miasta. Niektóre z nich były
finansowane przez miasto, inne zaś wykonano ze środków zewnętrznych. Pozwolicie, że przypomnę niektóre z nich:
– remonty i modernizacje fragmentów ulic Wyzwolenia,
Dziechcinka, Spacerowej, Klonowej, Stromej, Chałupiańskiej i
Wańkowskiej, oraz wiele innych, mniejszych odcinków dróg,
– budowa przyszkolnych kompleksów boisk wielofunkcyjnych w Wiśle Malince,
– wykonanie nawierzchni na placu przed remizą strażacką w
Wiśle Malince,
– poprawa wyglądu i estetyki miasta,
– organizacja wielu znaczących imprez sportowych i kulturalnych.
Wiele razy cieszyliśmy się ze szkolnych osiągnięć naszych
dzieci i młodzieży, dumni byliśmy także z osiągnięć naszych sportowców. Udało się zrobić wiele, ale wszyscy doskonale wiemy, że
sporo zostało jeszcze do zrobienia.
Chcę podkreślić, że w minionym roku zmuszeni byliśmy skupić się na wszczynaniu i prowadzeniu prac, pozwalających uporządkować i przygotowywać wymaganą dokumentację niezbędną
do realizacji inwestycji. Te prace ciągle są kontynuowane, a ich
aktualny stan zaawansowania pozwala mieć nadzieję na ich zakończenie. Wszyscy mamy świadomość tego, że potrzeby miasta niestety nie idą w parze z możliwościami finansowymi jakie
posiada gmina. Niewystarczające środki stanowią dużą barierę i
ograniczają nasze działania, dlatego sięgamy i nadal sięgać zamierzamy po środki zewnętrzne, by realizować jak najwięcej zadań.
Za wszystko to, co mogliśmy wspólnie zrobić w roku 2015
serdecznie Państwu dziękuję. Wyrazy szacunku za pomoc i zaangażowanie w realizowane zadania, a także za życzliwość, zrozumienie
oraz owocną i dobrze układającą się współpracę na wielu płaszczyznach, którą bardzo sobie cenię. Dziękuję Radnym, Zarządom Osiedli, pracownikom jednostek samorządowych, szkół i przedszkoli;
zakładom pracy, organizacjom pozarządowym, organizacjom sportowym, kościołom i związkom wyznaniowym, jednocześnie prosząc o
dalszą pracę na rzecz naszej miejscowości. Dziękuję.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Z PRAC RADY MIASTA WISŁA
W czerwcu Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji zajmowała się następującymi tematami:
– Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2016–2017.
Organizacja zajęć wakacyjnych letnich organizowanych w placówkach szkolnych;
– Oferta zajęć letnich dla dzieci i młodzieży organizowanych
przez PTKS i WCK;
– Informacja na temat pośrednictwa pomiędzy osobami oferującymi pracę i poszukującymi pracy w naszym mieście;
– Rozpatrzenie wniosków o przyznanie Nagrody Miasta Wisła
w dziedzinie kultury;
– Stan zaawansowania realizacji programu ograniczenia niskiej
emisji – w zakresie ogrzewania, wymiany pieców;
– Raport z kontroli przeprowadzonej przez Straż Miejską w zakresie wywozu śmieci z działalności gospodarczej i opróżniania szamb;
– Analiza udziału Miasta w stowarzyszeniach i związkach gminnych.
28 czerwca, podczas obrad połączonych Komisji, Radni spotkali
się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich i projektantami remontu drogi DW 941 od Ustronia do Wisły. Omawiano zakres
prac remontowych oraz rozwiązań komunikacyjnych, szczególnie
w rejonie skrzyżowania drogi z ul. Jawornik – rondo lub inteligentna sygnalizacja świetlna. W czerwcu Radni spotkali się również z
Prezesem Lokalnej Grupy Działania, z którym rozmawiano na temat możliwości udziału w projektach finansowanych ze środków
zewnętrznych.
W minionym miesiącu odbyły się dwie sesje Rady Miasta. 22
czerwca Rada Miasta Wisła spotkała się, by przyjąć projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Wisła do 2020 roku, realizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wisła”, Priorytet
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność
energetyczna – działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/
POIiŚ/9.3), współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za projektem głosowało 12 Radnych, więc przyjęto go jednogłośnie.
30 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta, podczas której głównymi tematami obrad były:
– Przyznanie nagród Miasta Wisła w dziedzinie kultury (14 głosów „za” – jednogłośnie),
– Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu roku 2015 (jednogłośnie),
– Stanowisko w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta
Wisła za rok 2015 (jednogłośnie).

Następnie Rada Miasta przyjęła następujące projekty uchwał:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w
opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca
2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wisła – pgr. nr 5772/6, 5772/7 na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej – pgr. nr 5963/3,
położonych w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Wisła w rejonie ul. Spokojnej (13 – „za”,
1 – „wstrzymujący się”),
– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dworca kolejowego w Wiśle Centrum wraz z otoczeniem (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem
własności budynków i budowli położonych w Wiśle Centrum (jednogłośnie),
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem na remont muru oporowego w ciągu drogi
powiatowej 2678 S ul. Górnośląska w Wiśle (13 – „za”, 1 – „wstrzymujący się”),
– w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Cieszyńskiego polegającego na wykonaniu remontu muru oporowego w ciągu drogi powiatowej – ul. Górnośląska w Wiśle (13 – „za”,
1 – „wstrzymujący się”),
– w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Cieszyńskiego polegającego na wykonaniu remontu drogi powiatowej – ul. Dworcowa w Wiśle (jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu
Cieszyńskiego polegającego na wykonaniu remontu części chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowa w Wiśle – ul. Turystyczna w Wiśle (jednogłośnie).
Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się we wrześniu. W imieniu
Rady Miasta Wisła składam wszystkim mieszkańcom Wisły życzenia udanych i pogodnych wakacji.
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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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Apel o wykaszanie traw i chwastów na terenie Wisły
W trosce o estetyczny wygląd miasta oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, proszę o bieżące wykaszanie traw i chwastów. Niewykoszone tereny stanowią poważne zagrożenie pożarowe w okresie
wiosennym, letnim i jesiennym na wskutek niedopuszczalnych praktyk ich wypalania.
Niewykoszone trawy w pobliżu ciągów komunikacyjnych
zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo
ruchu drogowego i pieszych. Wpływają również negatywnie na wizerunek krajobrazu miasta. Trawa i chwasty są również siedliskiem
wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków, a zaschnięte liście
i pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. Ponadto informuję, że
w sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do
zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku jej wykoszenia może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie
art. 82 Kodeksu Wykroczeń.
Przed nami okres wakacyjny, warto zatem przypomnieć zasady
bezpieczeństwa podczas wyjazdów, pieszych wędrówkach po górach czy kąpielach w rzece.
Bezpiecznie w górach
Warunki atmosferyczne potrafią zmienić się w ciągu godziny i to
jest najważniejsze przykazanie każdego zdobywcy górskich szlaków.
Wyruszając na wyprawę podczas pięknej, słonecznej pogody, nie
wiadomo, czy nie będziemy wracać wśród szalejącej burzy albo we
mgle. Pogoda w górach jest bowiem równie nieokiełznana, jak one
same. Dlatego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu.
Zanim jednak wyruszymy w trasę przydadzą się przewodniki i mapy
turystyczne do zaplanowania wycieczki. Trzeba bowiem poznać
przebieg wybranego szlaku, sieć schronisk turystycznych w pobliżu
trasy, oszacować czas marszu. Przyda się też informacja o lokalizacji
szałasów, schronów, koleb i leśniczówek, które stanowią schronienie
w przypadku nagłej zmiany pogody. Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. W plecaku przede wszystkim powinien
znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną do pełna baterią i zapisanymi numerami Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
– 601 100 300 oraz numerem alarmowym 985.
Bezpiecznie w wodzie
Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać
w miejscach, gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie będzie
przyjemnym wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe uderzenie
w podwodną przeszkodę tymczasem nietrudno i... kalectwo do końca życia gotowe. Lato nad rzeką to nie tylko pluskanie w wodzie.
Równie przyjemne są kąpiele słoneczne. Szukając ochłody, nigdy nie
wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała z chłodną
wodą może spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast uroków
wypoczywania będziemy podziwiać mało ciekawe widoki najbliższego szpitala. Zapewne znamy podstawowe numery alarmowe, warto
jednak zapisać je w swoim telefonie komórkowym: Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 112, Policja – 997, Straż Pożarna – 998,
Pogotowie Ratunkowe – 999.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

ROK SZKOLNY 2015/2016 W LICZBACH
24 czerwca zakończył się rok szkolny 2015/2016. Jaki był ten
rok? Poniżej kilka informacji statystycznych:
– w roku szkolnym 2015/2016 funkcjonowało 5 szkół podstawowych (z czego dwie w zespołach szkolno–przedszkolnych i jedna
w zespole szkół), 1 gimnazjum (w zespole szkół), 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 4 przedszkola publiczne (z czego
dwa w zespołach szkolno–przedszkolnych) i 2 przedszkola niepubliczne dotowane przez Gminę Wisła,
– w szkołach podstawowych działało łącznie 35 oddziałów (7 oddziałów klas pierwszych, 7 oddziałów klas drugich, 5 oddziałów klas
trzecich, 5 oddziałów klas czwartych, 6 oddziałów klas piątych i 5
oddziałów klas szóstych), w których łącznie uczyło się 649 uczniów,
a zatem średnio ponad 18 uczniów na jeden oddział,
– w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej było łącznie 82 wychowanków, a więc średnio ponad 20 wychowanków na
jeden oddział,
– w Gimnazjum nr 1 w Wiśle zorganizowanych było łącznie 13
oddziałów (5 oddziałów klasy pierwszej, 4 oddziały klasy drugiej
oraz 4 oddziały klasy trzeciej), w których łącznie uczyło się 297 uczniów, co daje średnią prawie 23 uczniów na oddział. W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum nr 1 funkcjonowały: oddziały klasy
sportowej, w których realizowane były zajęcia z wychowania fizycznego w zwiększonym zakresie, oddziały klasy artystycznej, w których uczniowie mieli możliwość udziału w zajęciach o profilu artystycznym i dziennikarskim oraz oddziały ze zwiększoną liczbą języka
angielskiego (tzw. euroklasy),
– w przedszkolach publicznych funkcjonowało 8 oddziałów liczących łącznie 174 wychowanków (średnio prawie 22 wychowanków na oddział),
– w przedszkolach niepublicznych zajęcia realizowane były łącznie w dwóch oddziałach i uczęszczało do nich 38 wychowanków, co
daje średnią 19 wychowanków na oddział,
– w roku szkolnym 2015/2016 we wszystkich szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wisła realizowanych było łącznie 3116,5 godziny zajęć tygodniowo (stan na koniec roku szkolnego),
– rok szkolny 2015/2016 był pierwszym i zarazem ostatnim, w
którym obowiązkowo do klasy pierwszej szkoły podstawowej poszły
dzieci sześcioletnie,
– w Przedszkolu Integracyjnym w Wiśle Malince oraz w Szkole
Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku funkcjonowały oddziały integracyjne.		
Sylwester Foltyn – Dyrektor MZEAS w Wiśle

Dzieci z Malinki odwiedziły
burmistrza
23 czerwca uczniowie klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince odwiedzili Urząd Miejski. Dzieci miały okazję spotkać się
z burmistrzem Tomaszem Bujokiem i zadać mu kilka pytań w jego gabinecie. Gospodarz miasta cierpliwie, a zarazem dowcipnie rozmawiał
z zaciekawionymi gośćmi. Spotkanie w magistracie z pewnością długo
pozostanie w pamięci dzieci i włodarza Wisły.		
(luki)

W poprzednim numerze pisaliśmy o kampanii reklamowej naszego miasta w sieci kin Multikino na Pomorzu. Z kolei w dniach 13–19
czerwca Wisła promowała się w kanałach telewizyjnych grupy TVN
Media. 15–sekundowe spoty reklamujące „Perłę Beskidów” były
emitowane m.in. w stacji TVN 24, TVN Style, TVN 7, TTV, Puls
czy 4FUN.TV.					
(luki)
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WISŁA NA DUŻYM EKRANIE

Wiadomości

Tydzień Zdrowia
W dniach 7–9 czerwca po raz kolejny zorganizowano Tydzień
Zdrowia z ofertą bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji
medycznych dla mieszkańców Wisły oraz poradami z zakresu promocji zdrowego żywienia i profilaktyki uzależnień.
Badania przeprowadzali i konsultacji udzielali lekarze i personel medyczny NZOZ „Dziechcinka”, Centrum Zdrowia „Medikool”,
NZOZ „Salus”, cieszyńskiego Sanepidu, Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie i Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Na placu Bogumiła Hoffa ratownicy Cieszyńskiego Pogotowia
Ratunkowego prezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy.

ZAKRĘĆ SIĘ NA POMAGANIE!

fot. Tadeusz Papierzyński

Urząd Miejski w Wiśle rozpoczął akcję zbierania nakrętek na rzecz Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. W przedsięwzięcie magistrat
chce zaangażować jak najwięcej partnerów – szkoły, przedszkola, a także
gestorów branży turystycznej.
Akcja „Zakręć się na pomaganie!” polega na zbieraniu plastikowych
nakrętek do specjalnie na ten cel przygotowanych pudeł. Staną one w Centrum Informacji Turystycznej, placówkach oświatowych oraz w obiektach
noclegowych i gastronomicznych na terenie Wisły. Zebrane nakrętki zostaną
przekazane na cel charytatywny. Krótko mówiąc – wrzucając nakrętkę do
pudła, pomagasz działać Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty!

fot. Łukasz Bielski

Imprezy związane z Tygodniem Zdrowia organizowały również na terenie swoich placówek wszystkie wiślańskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące.
Oprócz ciekawych prezentacji, występów artystycznych i zabaw
oferowano uczestnikom wiele potraw i deserów sporządzonych
ze zdrowych produktów. Działania te były finansowane z budżetu
Gminy Wisła. Zachęcamy do zapoznania się z relacjami z tych wydarzeń, które można znaleźć na stronie internetowej miasta. Ponadto przedszkolaki i uczniowie podstawówek mieli okazję odwiedzić
gabinety dentystyczne, gdzie stomatolodzy dokonali bezpłatnych
przeglądów ich stanu uzębienia.
– Już od dłuższego czasu w prowadzonym przez nas Centrum Informacji Turystycznej zbieramy nakrętki na rzecz cieszyńskiego Hospicjum. Teraz
postanowiliśmy tą akcję rozszerzyć i wypromować. Wydrukowane zostały
plakaty informacyjne, zleciliśmy również produkcję pudeł, do których będzie
można wrzucać nakrętki. Wszystkich chętnych zapraszamy do włączenia się
w nasze przedsięwzięcie – zachęca Ewa Zarychta, kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle.
Punktów zbiórki będzie 150, bo tyle pudeł zamówił wiślański magistrat.
Akcja ruszyła w czerwcu!

fot. Tadeusz Papierzyński

REKLAMA • OGŁOSZENIA

Ładna pogoda, zainteresowanie mieszkańców oraz ciekawe pokazy ratowników medycznych sprawiły, że tegoroczny Tydzień
Zdrowia, chociaż krótszy niż dotychczas, zaliczyć należy do udanych. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację Tygodnia Zdrowia i zapraszamy za rok.		
Dariusz Urbański
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fot. Przedszkole nr 2

W ramach obchodzonego „Tygodnia zdrowia” dzieci z Przedszkola Publicznego nr 2 uczestniczyły w „Pikniku zdrowia”, połączonym z obchodami „Dnia Matki i Ojca”. Każdy miał możliwość
spróbowania zdrowych potraw przygotowanych przez rodziców i
pracowników przedszkola. Wszystkim bardzo smakowało.
Odbyło się także spotkanie ze stomatologiem, który przybliżył
dzieciom sposoby dbania o swoje zęby. Na koniec każdy otrzymał
certyfikat „O zęby dbamy i zdrowy uśmiech mamy”. W przedszkolu odbyła się także projekcja krótkich filmów edukacyjnych z cyklu
„Zdrowy ząbek”.
Podczas „Tygodnia zdrowia” przedszkolaki miały możliwość
uczestniczenia w „Ścieżce zdrowia”, gdzie każdy dzielnie wykonywał różne zadania: zjadanie owoców i warzyw, praca plastyczna, itp.
Na jego zakończenie zorganizowano olimpiadę sportową. Wszystkie
dzieci świetnie się bawiły i miło spędziły czas.
Irena Wantulok

Tydzień Zdrowia
– dbamy o zdrowy uśmiech
W ramach akcji „Tydzień zdrowia”, którego tematyka w tym
roku dotyczyła szczególnie dbałości o zdrowe zęby, w Zespole
Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Malince zorganizowano przegląd
uzębienia uczniów klas IV i V. Z kolei 9 czerwca odbył się „Dzień
zdrowia”, na który złożyły się zajęcia w formie stacji tematycznych,
a higienistka Irena Podżorska przeprowadziła prelekcję. Uwieńczeniem zajęć był apel, podczas którego podsumowano zdobyte wiadomości, a dyrektor Grażyna Staniek rozdała dzieciom szczoteczki
do zębów oraz zaprosiła do bajecznie kolorowo zastawionego stołu
pełnego owoców i warzyw. 			
Lidia Czyż
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fot. Szkoła Podstawowa nr 5

TYDZIEŃ ZDROWIA
W PRZEDSZKOLU NA WODNEJ

TYDZIEŃ ZDROWIA W SP 5
„Aby zdrowe zęby mieć” – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej nr 5 w Wiśle w dniach od 3 do 9 czerwca obchodziliśmy Tydzień
Zdrowia. Każdy dzień poświęcony był promocji zdrowia. Uczniowie
wzbogacili swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania, czystości,
higieny jamy ustnej oraz aktywności na świeżym powietrzu.
3 czerwca był dniem aktywności na świeżym powietrzu. Uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz z klas I–III maszerowali wraz z
rodzicami na Soszów po zdrowie. Przy schronisku rozegrano mecze,
były też tańce i wspólna zabawa.
6 i 8 czerwca przebiegały pod hasłem „Piękne zęby mam, bo o nie
każdego dnia dbam”. W tym dniu uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz klas I–VI pobierali naukę jak dbać o swoje zęby, poznali
specyfikę zawodu stomatologa, dowiedzieli się jak przełamać lęk i
niechęć związaną z wizytą w gabinecie dentystycznym oraz jak ważne są wizyty kontrolne i leczenia zębów. Wiedzą tą podzielili się z
nimi lekarz stomatolog Tomasz Sitkiewicz oraz dentystki z Beskidzkiego Centrum Stomatologii.
7 czerwca wszyscy uczniowie SP5 zgłębiali tematykę zdrowia.
W tym dniu w każdej klasie wykonywano gazetki ścienne i oglądano
filmy o tym jak dbać o zęby. Dzieci uczyły się również piosenek.
Szkolna gazetka „Heca” opublikowała komiksy obrazkowe oraz
ogłosiła konkurs stomatologiczny.
8 czerwca był dniem spotkania z pielęgniarką, panią Ireną. Celem
zajęć było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad higieny.
Pielęgniarka opowiedziała dzieciom o tym jak należy dbać o zdrowie.
Podkreśliła ogromne znaczenie prawidłowej codziennej higieny potrzebnej dla utrzymania zdrowia.
Na zakończenie, 9 czerwca, nastąpiło uroczyste podsumowanie
akcji oraz wręczenie nagród ufundowanych przez Urząd Miasta w
Wiśle w rozstrzygniętych konkursach „Znak szkoły promującej
zdrowie” oraz „Kodeks dzielnego pacjenta”. Samorząd Uczniowski przygotował scenki pt. „Piękne zęby mam, bo o nie dbam”. W
tym dniu uczniowie śpiewali piosenki, prezentowali wykonane przez
siebie emblematy związane ze stomatologią, a także wzięli udział w
akcji charytatywnej „Kup pan szczoteczkę”, która polegała na zbiórce szczoteczek i past do zębów dla dzieci z Afryki. Było radośnie i
wesoło. Po tym tygodniu na pewno nikt nie będzie się bał spotkań z
dentystami.
Jednak tydzień nie wystarczy, aby zgłębić wszystkie tajniki zdrowia. Dlatego nad zdrowiem pracujemy przez cały rok. Uczniowie
uczą się szczotkowania oraz objęci są całoroczną akcją fluoryzacji
zębów. Na zdrowe zęby ma wpływ właściwe odżywienia dlatego też
chętnie spożywają mleko, owoce i warzywa, które otrzymują w ramach projektów unijnych. Dzięki Radzie Rodziców spotkaliśmy się
również z pszczelarzem, który omówił odżywcze właściwości miodu.
Zaprzyjaźnieni strażacy pokazali nam również jak powinna wyglądać
akcja ratunkowa.
Dziękujemy wszystkim za udział w działaniach profilaktycznych
oraz umożliwienie zorganizowania tego ważnego przedsięwzięcia .
Koordynatorzy akcji: J. Bolechowicz–Świerczek,
A. Krok–Heller, L. Bolechowicz

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

1 czerwca to data szczególna dla wszystkich dzieci, bo w tym dniu nasi
milusińscy obchodzą swoje święto. W Szkole Podstawowej nr 2 kultywujemy tę tradycję, ale w tym roku postanowiliśmy, że obchody Dnia Dziecka
połączymy z uroczystością z okazji Dnia Rodziców i w ten oto sposób zorganizowaliśmy w czerniańskiej szkole Dzień Rodziny.
Aby uczcić święto dzieci, w tym dniu nie odbyły się lekcje, ponieważ już
od rana wszystkie klasy pojechały do kina w Bielsku–Białej. Wyjazd został
w całości sfinansowany z funduszy Rady Rodziców i składek klasowych. Po
powrocie z kina dzieci zjadły obiad, a następnie rozpoczęliśmy przygotowania do popołudniowej uroczystości.
Obchody Dnia Rodziny rozpoczęły się o godzinie 16:00. Każda klasa
przygotowała krótki program artystyczny, dzięki czemu uroczystość była urozmaicona. Licznie zgromadzeni goście mogli wysłuchać piosenek, wierszyków
i żartów, obejrzeli pokazy taneczne oraz scenki, a także wzięli udział w „niezapowiedzianej kartkówce” przygotowanej przez uczniów klasy V. Podczas
trwania występów rodzice mogli częstować się kolorowymi i zdrowymi kanapkami oraz pysznymi truskawkami, a także kawą i herbatą. Poczęstunek został
sfinansowany przez Urząd Miasta w ramach obchodów Tygodnia Zdrowia.
Po swoich występach uczniowie wręczyli rodzicom własnoręcznie przygotowane upominki. Podczas uroczystości wytworzyła się prawdziwie rodzinna atmosfera, o czym świadczy fakt, że po części oficjalnej goście nie
spieszyli się do wyjścia, ale wspólnie z dziećmi spędzali jeszcze czas przy
poczęstunku. Dziękujemy rodzicom za tak liczne przybycie, a wychowawcom i dzieciom za przygotowanie programu artystycznego. Alicja Pieszka

Dzień Rodziny w Głębcach
4 czerwca przy Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach
odbył się Dzień Rodziny. Dyrektor Barbara Stefańska powitała przybyłych
gości i zaprosiła do wysłuchania koncertu dedykowanego Rodzicom.
Prowadząca dalszą część spotkania Renata Broda urozmaicała piękne i
różnorodne występy uczniów wierszami, złotymi myślami i aforyzmami o
rodzinie. Było ciekawie, wesoło, momentami bardzo wzruszająco. Na koniec części artystycznej przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Kożuch
podziękowała wszystkim sponsorom, darczyńcom i przyjaciołom szkoły za
pomoc w organizacji spotkania i zaprosiła do wspólnej, rodzinnej zabawy.
Nie było czasu na nudę. Sprawnością i zręcznością można było się wykazać uczestnicząc w turnieju gier i zabaw ruchowych, a rodzinna zumba
poderwała naszych gości do tańca w rytm skocznej muzyki. Nasi milusińscy
mogli obejrzeć przedstawienie kukiełkowe i bawić się pod opieką Pana Felka – komika i animatora, zaś pod bystrym okiem nauczycielek przedszkola i
klas pierwszych pojechać na przejażdżkę ciuchcią po pięknej okolicy. Jednak
najdłuższa kolejka ustawiała się do Agnieszki Pliszczyńskiej i uczennic szóstej klasy, które w fantazyjny i profesjonalny sposób malowały buzie zainteresowanych dzieci. Dorośli i starsi uczniowie skorzystali z możliwości gry w
tenisa stołowego, rozgrywali też mecze w wersji „minipiłkarzyki”.
Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta na wszystkich uczestników
konkursów i zabaw czekały nagrody. Mogliśmy też podjąć wszystkich gości
pysznościami. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wiśle Głębcach przygotowały różnorodne, zdrowe kanapki, a obsługa kuchni ugotowała smaczny
bogracz. Mamy uczniów po raz kolejny popisały się talentem cukierniczym,
piekąc wyśmienite ciasta, wymieniając się przy okazji sprawdzonymi przepisami. Dzięki licznym sponsorom dzieci dostały lody i soki owocowe, które w
ten ciepły, rodzinny i radosny dzień smakowały wyjątkowo.
Po raz kolejny okazało się, że społeczność Głębiec potrafi i chce razem
bawić się i pracować. Dzięki współpracy pracowników szkoły z Urzędem
Miasta, Zarządem Osiedla Wisła Głębce, Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą
Rodziców imprezę można zaliczyć do udanych. Dzień Rodziny zakończył
tegoroczne obchody „Tygodnia Zdrowia” w naszej placówce.
Organizatorzy Dnia Rodziny

fot. Przedszkole nr 3

Dzień Rodziny w SP 2

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA
NA NOWEJ OSADZIE
Czerwiec rozpoczął się bardzo radośnie. Na pierwszy dzień tego
miesiąca czekali wszyscy już od dawna! Mowa tu oczywiście o Dniu
Dziecka.
Jak co roku 1 czerwca dzieci obchodzą swoje święto i w tym dniu
z pewnością nie mogą narzekać na brak atrakcji. Najpierw przejazd
ciuchcią, potem pyszne lody, a na samym końcu paczki ze słodkościami od właściciela sklepu „Spar” pana Czesława Procnera. Taki
„pakiet” sprawił, że na twarzach dzieci pojawił się szeroki uśmiech.
2 czerwca przedszkolaków odwiedził stomatolog Mariusz Smok.
Na początku spotkania dentysta opowiedział co należy robić, by mieć
piękne, zdrowe zęby, jak należy się odżywiać oraz jak dbać o higienę
jamy ustnej. Następnie panie z kuchni przygotowały dzieciom zdrowe
przekąski. Wszystkich pyszności można było spróbować w bufecie,
który został zorganizowany w sali. Było zdrowo i smacznie. Na zakończenie każde dziecko dostało naklejkę oraz szczoteczkę do zębów.
W Przedszkolu nr 3 wiele się dzieje, więc po dniu dziecka oraz
wizycie dentysty przyszedł czas na obchody święta kochanych rodziców. Po wielu, wielu próbach, nauce piosenek, wierszyków i układów
tanecznych, nadszedł dzień wielkiej ,,premiery”. Dzieci występowały
gościnnie w sali Hotelu Polonia. Serdecznie dziękujemy właścicielom za umożliwienie zorganizowania uroczystości. Po zakończonych
popisach artystycznych na twarzach rodziców pojawiało się wzruszenie, radość i duma z córeczek i synów. My również dziękujemy
naszym przedszkolakom za śliczny występ.
Wiele słonecznych dni za nami, a nasze przedszkolaki wykorzystały je w pełni podczas pieszych wycieczek. Między innymi wybraliśmy się na długi spacer na Groń. Jak wiadomo przebywanie na
świeżym powietrzu wzmaga apetyt, dlatego też w przedszkolu czekały na nas pyszne grillowane kiełbaski, sałatka i troszkę słodkości.
Następnie dzieci, które kończą przygodę z przedszkolem i ruszają do
pierwszej klasy otrzymały książki, dyplomy i pamiątki w postaci kubeczka. Dzieciom kończącym przedszkole życzymy samych sukcesów szkolnych, a wszystkim przedszkolakom udanych wakacji!
Natalia Szymkiewicz
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Maria Drobisz–Masny i Joanna Cieślar

Dzień dziecka w SP5
1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się Dzień Dziecka. Uczniowie mieli przyjemność spotkać się ze strażakami pobliskiej jednostki
OSP Wisła Jawornik, gdzie wysłuchali pogadanki na temat funkcjonowania jednostki oraz brali udział w prezentacji pojazdów, którymi druhowie z OSP wyjeżdżają do akcji.
Dzieci dowiedziały się również, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale
uczestniczą także w innych miejscowych zagrożeniach. Uczniom szczególnie przypadła do gustu możliwość przymierzenia ubrań strażackich oraz
hełmu – mogli choć przez chwilę poczuć się jak strażacy. Pod okiem wykwalifikowanego ratownika medycznego Pawła Kiecko odbył się również
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogły czynnie uczestniczyć w
zajęciach, co pomoże im w przyszłości udzielać pomocy potrzebującym.
Tego wyjątkowego dnia uczniowie „piątki” zostali również wprowadzeni w… podziw dla pszczół. Dowiedzieli się jak ważną rolę odgrywają
w życiu człowieka, wpływając fundamentalnie na otaczający nas świat.
Rąbka tajemnicy tego fascynującego świata uchylił mistrz pszczelarstwa
z pasieki „Boża Iskierka”. Dzieci nie tylko poznały zwyczaje pszczół i
niesamowitą drogę od kwiatka do miodu, ale również próbowały miodu
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Świętujemy w Malince
4 czerwca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Wiśle Malince odbył się piknik ekologiczno–sportowy połączony z otwarciem boisk
przyszkolnych oraz 50. rocznicą obecnego budynku szkoły i 145–leciem
szkolnictwa w dolinie Malinka.
Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele władz Wisły z burmistrzem Tomaszem Bujokiem na
czele, dyrektorzy wiślańskich szkół oraz przedszkoli, dyrektor Miejskiego
Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół Sylwester Foltyn, emerytowani nauczyciele szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców i inne
osoby, które w ostatnich latach szczególnie aktywnie pracowały na rzecz
malinczańskiej placówki. Dyrektor ZSP2 Grażyna Staniek serdecznie
przywitała przybyłych gości oraz zaprosiła do obejrzenia programu w wykonaniu uczniów: inscenizacji sztuki napisanej przez wieloletniego dyrektora szkoły w Malince Ferdynanda Pustówkę pt. „Na tej naszej Wiśle pieknie, szumnie”, przygotowanego przez Zespół Regionalny „Malinczanie”
(prowadzony przez Alicję Pęcak i Krystynę Pilch), skeczu „Jaś i Xavię”
(przygotowanie Magdalena Pilch), prezentacji zdjęć (opracowanie Lidia i
Leszek Czyż) oraz występów muzycznych w wykonaniu zespołu (prowadzenie Elżbieta König). Na zakończenie programu dzieci pod kierunkiem
Małgorzaty Czajkowskiej zagrały na dzwonkach hymn Beskidów „Szumi
jawor”, a następnie zaśpiewali go wszyscy uczestnicy akademii.
Na drugą część uroczystości, czyli piknik ekologiczno–sportowy
złożyły się: gry i zabawy ruchowe oraz konkursy o tematyce ekologicznej, prowadzone przez animatorki, a także Integracyjny Turniej Dolin,
który rozegrano na nowych, pięknych boiskach szkolnych, których budowa została dofinansowana ze Środków Rozwoju Kultury Fizycznej. Boiska służą uczniom podczas zajęć wychowania fizycznego oraz przerw, a
także mieszkańcom Malinki. W rozgrywkach sportowych udział wzięli także uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle
Czarnem. Rozegrano mecze pomiędzy przedstawicielami obu dolin o
Puchar Dyrektora Szkoły w Wiśle Malince. Nie obyło się również bez
atrakcyjnego programu rekreacyjnego: uczniowie mogli do woli poskakać
na „dmuchańcach” oraz w basenie z piłeczkami. By uczestnicy nie opadli
z sił, pracownicy ZSP2 przygotowali wiele przysmaków: urodzinowy tort,
bogracz, kiełbasę z grilla, kanapki, pączki, napoje i lody, co sfinansowano
z funduszu Rady Rodziców oraz funduszy Gminy Wisła.
Lidia Czyż
i pyłku kwiatowego, własnoręcznie wykonały świeczkę z naturalnego
wosku pszczelego oraz otrzymały upominki. Sponsorem tego spotkania
była Rada Rodziców, która również ufundowała uczniom szkoły lody.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak atrakcyjnego dnia oraz sprawili, że na buziach uczniów pojawił się uśmiech, serOpiekunowie z SP5
deczne dziękujemy.			

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Ostatnie miesiące były pasmem sukcesów uczennicy klasy IV Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworniku Aleksandry Gąsior. Po zajęciu I miejsca w konkursie recytatorskim i II w konkursie gwarowym w Wiśle Ola
„ruszyła na podbój świata”.
10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu odbył się V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ku Pokrzepieniu serc”. Uczniowie szkół
podstawowych powiatu cieszyńskiego zmierzyli się z Henrykiem Sienkiewiczem, ale także z utworami nawiązującymi do 1050–lecia Chrztu Polski.
Ola otrzymała wyróżnienie i Nagrodę Publiczności. Z kolei 31 maja Ola
zdobyła 2. miejsce w IX Gwarowym Konkursie Recytatorskim „Tu som
moji korzynie”, który odbył się w Zespole Szkół w Pierśćcu. W konkursie
udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu cieszyńskiego i gminy Jasienica, a patronatem objęli go Starosta Powiatu
Cieszyńskiego Janusz Król i Burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko.
Nasza uczennica zajęła też 2. miejsce i zdobyła Nagrodę Publiczności w XVI Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Proza i Poezja w
Języku Shakespeare’a”. 8 czerwca reprezentowała nasz region w etapie
wojewódzkim i zajęła 1. miejsce!
Wielkim sukcesem zakończyła się również walka Łukasza Cieślara,
ucznia klasy VI w „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”, który odbył się 4 marca w OSP Wisła Malinka. Łukasz wykazał się ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa i uplasował się na 1. miejscu w eliminacjach miejskich.
Nagrody wręczył mu prezes Zarządu Miejskiego OSP Tomasz Bujok,
burmistrz Wisły. Tydzień później, 12 marca, Łukasz pojechał na etap powiatowy turnieju, gdzie zajął 3. miejsce. Jednostka macierzysta młodego
strażaka – OSP Wisła Jawornik postanowiła nagrodzić Łukasza za jego
wielkie sukcesy i ufundowała dla niego obóz szkoleniowo–wypoczynkowy. Serdecznie gratulujemy Oli i Łukaszowi!

fot. Szkoła Podstawowa nr 3

Sukcesy uczniów „Piątki”

Polsko–niemiecka wymiana
młodzieży

fot. Gimnazjum nr 1

Polsko–niemiecka wymiana młodzieży pomiędzy Gimnazjum nr 1 z Wisły a szkołą z niemieckiego Harsefeld stała się już tradycją. W lutym wiślańska młodzież gościła w swoich domach rówieśników z Niemiec, natomiast
30 maja nadszedł długo wyczekiwany czas rewizyty.
Po męczącej, kilkunastogodzinnej podróży uczniowie wraz z opiekunami: Marzeną Oziemkiewicz i Anną Czendlik–Ochman dotarli do upragnionego celu – szkoły Aue–Geest Gymnasium, w której mieli spędzić 9 kolejnych
dni. Napięty program obfitował w liczne atrakcje, więc nie było czasu na
nudę i tęsknotę za domem.
Podczas wizyty nasza młodzież zwiedziła Hamburg, odwiedziła imponującą fabrykę Mercedesa w Bremie, interaktywne Muzeum Nauki Universum,
plantację jabłek, opłynęła kajakiem urokliwe masteczko Stade. Nie lada atrakcją była ponad trzygodzinna przeprawa z maleńkiej wyspy Nauwerk do Cuxhaven dnem Morza Północnego. Uczniowie mieli także okazję uczestniczyć w
lekcjach i z bliska przyjrzeć się tamtejszej szkole. Również w weekend, który
spędzali w domach swoich partnerów, nie było czasu na odpoczynek. Gospodarze zadbali o to, aby dostarczyć gościom wielu niezapomnianych wrażeń.
Pogoda dopisała, a czas upłynął nieubłaganie i 8 czerwca nadszedł moment pożegnania. Nie obyło się bez łez i obietnic kontynuowania przyjaźni. Nazajutrz
zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie, powrócili do domów.
Organizatorki dziękują wszystkim, dzięki którym wyjazd młodzieży mógł się odbyć: rodzicom uczniów oraz organizacji Polsko–Niemiecka
Współpraca Młodzieży, wspierającej finansowo całe przedsięwzięcie. (M.O)

Czas na kolejny krok… w przyszłość
Jak co roku, wiślańscy trzecioklasiści mieli możliwość wzięcia udziału
w zajęciach motywujących do myślenia o swojej przyszłości zawodowej oraz
przygotowujących ich do wejścia na rynek pracy. Zajęcia prowadzone były
przez szkolnego doradcę zawodowego Jolantę Leśnik w formie warsztatów
grupowych i indywidualnych sesji.
Podczas zajęć z cyklu „Kolejny krok w przyszłość” uczniowie uzyskali
wiedzę o poszczególnych zawodach, o różnych kierunkach dalszego kształcenia, o swoich możliwościach psychofizycznych, zainteresowaniach i predyspozycjach. Poznali wymogi współczesnego rynku pracy i charakterystykę
systemu edukacji. Zwiększyło to ich szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. Istotną sprawą było też uświadomienie im, że
zawód nie musi być wyborem na całe życie. Dynamiczny rynek pracy coraz
częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji. Ta wiedza jest niezbędna do prowadzenia satysfakcjonującego życia zawodowego we współczesnych realiach.
Zrealizowane zajęcia pomogły zwiększyć szanse edukacyjno–zawodowe
młodzieży oraz zmobilizowały ją do podjęcia odpowiedzialności za własną
drogę zawodową. Warsztaty odbywały się w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Jolanta Leśnik

EuroWeek– Szkoła Liderów
Od 17 do 21 czerwca uczniowie z wiślańskiego Gimnazjum nr 1, już
po raz piąty, brali udział w obozie językowym EuroWeek–Szkoła Liderów,
organizowanym przy współpracy Europejskiego Forum Młodzieży. Podczas
pięciodniowego pobytu w Międzygórzu k. Kłodzka gimnazjaliści uczestniczyli w całodziennych zajęciach prowadzonych w języku angielskim w
formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń. Dzięki wolontariuszom z Azerbejdżanu, Indii, Filipin, Polinezji Fracuskiej, Meksyku, Turcji, Łotwy i Chorwacji mieli możliwość poznać obyczaje
i kulturę tych krajów oraz rozwinąć umiejętności językowe, a także wykazać
się kreatywnością, przebojowością i nabrać pewności siebie. Co roku obóz
ten jest dla uczniów niezwykłą przygodą i dostarcza im niezapomnianych
wrażeń. Wielu z nich już planuje uczestnictwo w EuroWeek – Szkoła Liderów w następnym roku szkolnym. 			
(MO)

WITAMY W AKADEMII GIMNAZJALISTY
Jak uczyć się, żeby się nauczyć? Jak notować, aby sprawniej zapamiętać?
Jak czytać szybko i ze zrozumieniem? – oto pytania, które stawia przed sobą niemal każdy gimnazjalista. W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy II c mieli
szansę przekonać się, że każdy może uczyć się szybciej, łatwiej i skuteczniej!
Od września do grudnia uczestniczyli w kursie efektywnego uczenia
się, prowadzonym przez Jolantę Leśnik – polonistkę, doradcę zawodowego
i trenera technik pamięciowych w jednym. Podczas warsztatów gimnazjaliści zgłębili tajniki funkcjonowania mózgu i dowiedzieli się, jak w pełni
wykorzystać jego potencjał. Dzięki poznaniu mnemotechnik zrozumieli, że
z łatwością mogą zapamiętać szereg potrzebnych informacji. Nauczyli się
stosować metody notowania, które praktykował sam da Vinci! Przyspieszyli
tempo czytania, a także poznali techniki koncentracji i relaksu, które wspomagają proces uczenia się. W ten sposób pojęli, że efektywna edukacja to
sposób uczenia się krócej przy jednoczesnym osiąganiu lepszych wyników. I
co najważniejsze – odkryli, że nauka może być świetną zabawą!
Zajęcia odbywały się w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 oraz Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Jolanta Leśnik

„My dzieci z dworca Zoo”
31 maja na scenie Hotelu Gołębiewski został wystawiony spektakl teatralny pt. „My dzieci z dworca Zoo” w wykonaniu aktorów Teatru ALERT
działającego przy Narodowym Teatrze Edukacji we Wrocławiu. Przejmująca
prawdziwością relacja narkomanki, Christiane F. opowiadającej swoją historię oraz dzieje swych przyjaciół, często bardzo młodych narkomanów, z
których wielu tragicznie zakończyło życie, bo nie mogło zerwać z nałogiem,
poruszyła niezwykle wiślańską młodzież. Po przestawieniu odbyło się spotkanie z aktorami poświęcone problematyce narkomanii, w którym gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli.
Udział w spektaklu został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016
oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
Jolanta Leśnik

Gry planszowe na lekcji polskiego? To nasz projekt!
Uczniowie klas I a i I d właśnie ukończyli edukacyjny projekt semestralny z języka polskiego. Tym razem gimnazjaliści mieli za zadanie
opracować, według autorskiego pomysłu, gry planszowe poświęcone wybranej tematyce.
Klasa I a zdecydowała się na ulubione lektury. Tak powstały planszówki
poświęcone „Zwiadowcom” Johna Flanagana, „Harry’emu Potterowi” J. K.
Rowling czy „Niezgodnej” Weroniki Roth. Natomiast w I d zaprezentowane

gry dotyczyły następujących tematów: „Alfabety”, „Tajemnicze cywilizacje”, „Z historii mody” i „Wynalazki ludzkości”. Uczniowie nie tylko musieli
opracować plansze, pomoce (np. karty), instrukcje, ale i przygotować materiały/zagadnienia, które gracze musieli sobie przypomnieć, zanim przystąpili
do rozgrywek. Uczestnicy podczas turnieju przetestowali gry i sprawdzili zastosowane pomysły. Wszyscy byli zachwyceni! I tylko żal, że taki turniej na
języku polskim odbywa się zaledwie raz w roku.
Jolanta Leśnik
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Konferencja dla nauczycieli
przedmiotów zawodowych
Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. Władysława
Reymonta w Wiśle miał zaszczyt zorganizować w dniach 3 i 4 czerwca w Hotelu Stok**** w Wiśle konferencję z zakresu przygotowania
uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach:
technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.
W II Ogólnopolskiej Konferencji dla Nauczycieli Przedmiotów
Zawodowych wzięło udział ponad 120 osób z 75 techników z całej
Polski. Uczestnicy mieli okazję brać udział w warsztatach – odrębnych
dla każdego zawodu i samodzielnie rozwiązywać zadania z zakresu hotelarstwa, turystyki i gastronomii. Zaproszenie organizatorów przyjęła
także dr Magdalena Bełza, która przeprowadziła krótkie warsztaty z
zakresu obsługi gości niepełnosprawnych, a uczniowie ZSGH w Wiśle uświetnili spotkanie pokazem
tzw. musztry kelnerskiej, czyli
pokazem synchronicznym obsługi
gości. Uczestnicy zapoznali się z
ofertą firmy STAGEMAN Polska
odnośnie oferowanych szkoleń z
zakresu animacji czasu wolnego.
Prelegentami
tegorocznej
konferencji byli: Lucyna Korta –
specjalista ds. hotelarstwa (kwalifikacje T.11 oraz T.12), Dorota
Mendrek – ekspert ds. gastronomii (kwalifikacje T.6 oraz T.15)
oraz Dorota Sydorko–Raszewska
– ekspert ds. turystyki (kwalifikacje T.13 oraz T.14).
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Wiślanka nagrodzona
w konkursie fotograficznym
Pochodząca z Wisły Malinki absolwentka polonistyki i fotografii
Dominika Czyż–Kufel zdobyła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Młody Wawrzyn 2016”, zorganizowanym przez
DNA Galerię Sztuki z Wrocławia. Tematem konkursu był cytat Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy się nie zdarza…”, a w jury zasiadały fotograficzne sławy, m. in. Chris Niedenthal.
Dominika nadesłała pracę przedstawiającą rozświetlony balkon
na ulicy w Starej Jerozolimie, którym przechodzi staruszek. Zdjęcie
zostało zrobione jesienią 2015 r. podczas wycieczki zorganizowanej
przez Parafię Ewangelicko–Augsburską w Wiśle Malince i zatytułowane „W przyszłym roku w Jerozolimie”. Uroczysta gala wręczenia
nagród odbyła się 27 maja we wrocławskim Q Hotelu.
Ks. Leszek Czyż
Uroczyste rozpoczęcie konferencji odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Stok****, gdzie jako pierwsza zabrała głos dyrektor
ZSGH w Wiśle Beata Iwaniuk. Zaproszenie na konferencję przyjął
również zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie Michał Rajwa oraz sekretarz Miasta Wisła Jan
Cieślar.
W imieniu organizatorów pragniemy gorąco podziękować
wszystkim uczestnikom, prelegentom, Starostwu Powiatowemu,
Urzędowi Miasta Wisła, dyrekcji i pracownikom Hotelu Stok**** w
Wiśle, a także uczniom ZSGH w Wiśle, którzy również prezentując
swoje umiejętności oraz pasję uświetnili naszym gościom krótki pobyt w Wiśle. Z relacji wszystkich uczestników możemy potwierdzić,
iż konferencja odniosła sukces. Mam nadzieję że będziemy mogli cyklicznie spotykać się w określonych grupach zawodowych, wymieniać się doświadczeniami, uzupełniać swoją wiedzę oraz informację
na temat zmian oświatowych.
Ewa Macoszek, Gabriela Potoczek–Kantor
– ZSGH Wisła

fot. ZSGH im. W. Reymonta

Dla nauczycieli LO im. P. Stalmacha w Wiśle koniec roku szkolnego nie oznacza jeszcze wakacji. Szkoła od lat jest w czołówce placówek w powiecie cieszyńskim, które korzystają z funduszy unijnych
i realizują projekty edukacyjne.
W roku szkolnym 2015/16 szkoła pozyskała dofinansowanie ze
środków unijnych na projekt edukacyjny z programu POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) Mobilność Kadry
Edukacji Szkolnej. Projekt ten pod nazwą „Uczenie się języka angielskiego i nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych metod aktywizujących” zakłada wyjazd do Wielkiej Brytanii na 2–tygodniowe
kursy językowe i metodyczne, których celem jest podniesienie kompetencji językowych kadry uczącej oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki nauczania. Dlatego też w dniach 10–23
lipca grupa 9 nauczycieli różnych przedmiotów będzie się szkolić w
Exeter na południu Anglii. Oprócz zdobywania wiedzy i szlifowania
języka uczestnicy projektu będą poznawać realia życia, kulturę, historię tego kraju, a także odkrywać jego walory geograficzne.
Dzięki takiej formie doskonalenia zawodowego nauczyciele „Stalmacha” będą mieć również okazję do nawiązania nowych
kontaktów z nauczycielami z innych krajów europejskich, co przyczyni się do opracowania nowych projektów wymian szkolnych.
W kolejnym roku szkolnym wiślańskie liceum planuje wprowadzić
innowacje językowe w nauczaniu. Już przed wyjazdem nauczyciele
„odświeżają” swoją znajomość języka angielskiego podczas intensywnego językowego kursu przygotowawczego, który ma miejsce
w szkole. Realizacja tego projektu z pewnością podniesienie jakość
pracy szkoły oraz zwiększy jej wymiar europejski. Barbara Szalbot

fot. z archiwum Dominiki Czyż–Kufel

Nauczyciele „Stalmacha”
nie próżnują w wakacje

Nagroda im. Oskara Kolberga dla Małgorzaty Kiereś

SYLWETKA MAŁGORZATY KIEREŚ
Urodziła się w 1956 r. i mieszka w Istebnej. Ukończyła etnografię
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1980 r. pracuje w
Muzeum Beskidzkim im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle – oddziale
Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Od 1997 r. kieruje placówką.
Jest niestrudzoną, wnikliwą badaczką i popularyzatorką dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. Jako góralka z Istebnej
świetnie zna gwarę i kulturę góralską, wśród której wyrosła. Jednocześnie potrafi patrzeć na dziedzictwo tej ziemi przez pryzmat naukowca, etnografa z odpowiednim warsztatem badawczym, ogromną
wiedzą, pasją, szacunkiem dla historii i tradycji.
Efekty wieloletnich penetracji badawczych nad obrzędowością
doroczną, strojem ludowym, tradycjami religijnymi, budownictwem,
rzemiosłem, pasterstwem, sztuką ludową, historią i kulturą górali
czadeckich publikuje w czasopismach naukowych i popularnonaukowych oraz licznych wydawnictwach książkowych, m.in.: „Strój
ludowy górali wiślańskich” (2000), „Strój ludowy górali Istebnej,
Jaworzynki, Koniakowa” (2005), „Doroczna obrzędowość w społecznościach zróżnicowanych religijnie na pograniczu polsko–czesko–słowackim”
(2007), „Istebna – Zespół Regionalny”
(2011). Prezentuje je także na konferencjach naukowych i sesjach folklorystycznych, podczas wygłaszanych
prelekcji, na lekcjach muzealnych,
wykorzystuje do przygotowywania
ekspozycji muzealnych. Jest autorytetem i skarbnicą wiedzy o kulturze i
tradycjach górali śląskich. Publikacje i
artykuły jej autorstwa to nieprzebrane
źródło informacji dla badaczy i miłośników tradycji beskidzkich. Jest również redaktorką serii wydawniczej poświęconej strojom ludowym
Karpat polskich – projektu edukacyjno–badawczego realizowanego
od 2007 r. przez Fundację Braci Golec. Jest autorką „Stroju górali śląskich” (2008) i współautorką wydawnictwa „Strój cieszyński”
(2014), pozycji wydanych w ramach tej serii, wartościowych i ważnych dla badaczy oraz animatorów.
Jako kierowniczka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle nie szczędzi sił dla ochrony i popularyzacji dziedzictwa górali śląskich.
Jest realizatorką enklawy budownictwa drewnianego przy tutejszym muzeum. W ramach projektu zbudowano kuźnię, chałupę
komornika, szałas pasterski oraz zrekonstruowano dawną szkołę.
Wszystko po to, by odbywały się tu żywe lekcje tradycji. Jako autorka wystaw o sztuce ludowej, życiu codziennym, obrzędowości
dorocznej Beskidu Śląskiego i lekcji muzealnych z zakresu edukacji regionalnej dla dzieci i młodzieży pilnie strzeże dziedzictwa
przodków, przekazuje je młodym pokoleniom. Uwrażliwia na
piękno ojcowskiego domu, uczy szacunku do tradycji, uzmysławia znaczenie dziedzictwa dla naszej tożsamości. Praca z młodymi ludźmi to ważna część aktywności Małgorzaty Kiereś. Przez
kilka lat była wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
Dzieliła się ze studentami swoją wiedzą, doświadczeniem badawczym, zaszczepiając w nich pasję do etnografii.
Małgorzata Kiereś udziela konsultacji zespołom folklorystycznym, prowadzi warsztaty i seminaria. Dba o poprawność ich prezen-

tacji scenicznych, właściwy dobór repertuaru, odpowiednie zestawienie części stroju, poprawne wykonanie tańców. Jednym słowem
strzeże, by nie zaginęła góralska kultura, tradycja, muzyka, pieśń i
mowa ojców.
Jest jurorką wielu konkursów gwarowych oraz prestiżowych
przeglądów folklorystycznych. Należą do nich: Festiwal Folkloru
Górali Polskich w Żywcu, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody”, Międzynarodowy Festiwal Ziem
Górskich w Zakopanem, Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów
Regionalnych w Rabce, Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle i Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej.
Jest niezrównaną konferansjerką przeglądów i festiwali. W słuchaczach wzbudza zachwyt sposobem przekazu, piękną góralską
gwarą, urzekającym strojem. O swoim góralskim pochodzeniu mówi
zawsze z dumą i szacunkiem. A ono zobowiązuje, ale Małgorzata
Kiereś wypełnia to zobowiązanie znakomicie.
Jest ambasadorką i promotorką tego, co najpiękniejsze i najcenniejsze w beskidzkiej kulturze ludowej. Współpracuje systematycznie z lokalnym radiem Anioł Beskidów, Programem Pierwszym
Polskiego Radia, Radiem Katowice. Jest autorką cyklu audycji radiowych popularyzujących obrzędowość doroczną Beskidu Śląskiego, konsultantką dziesiątek reportaży filmowych upowszechniających historię i kulturę górali śląskich, realizowanych przez TVP
3 Katowice, autorką haseł do słownika gwarowego. Jest współautorką prezentacji folkloru górali
Beskidu Śląskiego jako części
widowiska
folklorystycznego
przygotowywanego w ramach
programu Past Times in Europe,
a prezentowanego w Londynie,
Birmingham, Glasgow i Edynburgu. Współtworzyła scenariusze
i współorganizowała koncerty z
cyklu „Pieśń ziemi ojczystej”,
prezentowane w Filharmonii
Narodowej w Warszawie – „Od
źródeł Wisły” (1993), „Karpacka
epopeja” (1996).
Należy do Stowarzyszenia
Muzealników Polskich, Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego. Jest członkiem Rady Programowej
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku–Białej. Współpracuje z
zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Utrzymuje ścisły kontakt z
Polskim Związkiem Kulturalno–Oświatowym na Zaolziu, w Republice Czeskiej.
Jest laureatką nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Animatora Kultury przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999), Nagrody im. Karola Miarki przyznawanej przez Marszałka
Województwa Śląskiego za upowszechnianie kultury (2008). Została
Wiceślązaczką 1998 Roku i Osobowością Ziem Górskich (2013). W
2003 r. otrzymała Nagrodę im. ks. Leopolda Szersznika – najwyższe
odznaczenie samorządu terytorialnego powiatu cieszyńskiego za całokształt zasług z zakresu popularyzacji, badań, wystawiennictwa i
publicystyki na temat kultury górali Beskidu Śląskiego. Otrzymała
również laur „Zasłużony dla Kultury Górali Śląskich”, jest też laureatką Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia przyznawanej za istotny
wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego, artystycznego i naukowego ziemi śląskiej.
„Chwilę istnienia, która została mi podarowana, wypełniam moją
pasją. Mam szczęście. To moja praca” – mówi o sobie Laureatka,
całym sercem oddana góralom śląskim, ich tradycji i kulturze będącej skarbnicą wartości, autorytetów, osobliwości i w wielu aspektach
ciągle żywej.
Instytut Muzyki i Tańca
fot. Marta Ankiersztejn©IMiT

Małgorzata Kiereś – kierownik Muzeum Beskidzkiego w Wiśle
znalazła się wśród tegorocznych laureatów Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Laureatka otrzymała nagrodę w kategorii za działalność naukową, dokumentacyjną, animację i
upowszechnianie kultury ludowej. Ogromnie się cieszymy i gratulujemy! Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 15 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie.
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53. TYDZIEŃ KULTURY BESKIDZKIEJ
Amfiteatr im. St. Hadyny
6 – 14 sierpień 2016
PROGRAM
6 SIERPNIA – SOBOTA – 17.00
MALI TKOCZE z Wisły
BYSTRZYCA z Bystrzycy
UKRAINA
PORĘBIANIE z Poręby Spytkowskiej
SŁOWACJA
WROCŁAW z Wrocławia
ZIEMIA CIESZYŃSKA z Cieszyna
MEKSYK
7 SIERPNIA – NIEDZIELA – 17.00
GRÓNIE z Wisły
PODEGRODZIE z Podegrodzia
ĆWIKLICE z Ćwiklic
ZIEMIA ŻYWIECKA z Żywca
GRECJA
WILAMOWICE z Wilamowic
SUSZANIE z Suchej Górnej
CZARNOGÓRA
8 SIERPNIA – PONIEDZIAŁEK – 18.00
STEJIZBIANKI z Wisły
MICHALCZOWA z Michalczowej
KAROLINKA z Londynu
JASIENICZANKA z Jasienicy
MAGURZANIE z Łodygowic
KOŚCIERZYNA z Kościerzyny
CHORWACJA
9 SIERPNIA – WTOREK – 18.00
ŚWARNI ŁOJCE z Sadku–Kostrzy
EGIPT
RÓWNICA z Ustronia
KOTLINA z Osieka
BOJSZOWIANIE z Bojszów
GROJCOWIANIE z Wierpza
10 SIERPNIA – ŚRODA – 18.00
LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej
JAWORZE z Jaworza
MAŁY ŚLĄSK z Wodzisławia Śląskiego
DOLANIE z Gilowic
SŁOWACJA
TURCJA
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11 SIERPNIA – CZWARTEK – 18.00
JAKUBKOWIANIE z Łososiny Dolnej
DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA ze Złotnika
ZORANICA z Zakopanego
SŁOWENIA
ONDRASZEK ze Szczyrku
ALBANIA
12 SIERPNIA – PIĄTEK – 18.00
WAŃCY z Wisły
JODEŁKI z Radziechów
BYSTRY z Augustowa
WESELE KRZEMIENIECKIE
HISZPANIA
CZANTORIA z Ustronia
BUŁGARIA
13 SIERPNIA – SOBOTA – 17.00
TKOCZE z Wisły
FRANCJA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
MODRASZKA ze Stawów Monowskich
KONIAKÓW z Koniakowa
CHODOWIACY z Siedlec
Koncert zespołu TURNIOKI
14 SIERPNIA – NIEDZIELA – 17.00
WISŁA z Wisły
ŻYWCZANIE z Żywca
KĘTY z Kęt
ZBYRCOK z Juszczyna
WŁOCHY
WĘGRY
TURCJA
Korowód zespołów – 6 sierpnia o godz. 15.30
MAŁA SCENA:
Codziennie o godz. 11:00 koncerty kapel
Jarmark Regionalny i warsztaty rękodzieła ludowego

Wstęp wolny!
Program ma charakter ramowy i organizator zastrzega
sobie prawo do jego zmian.

fot. Piotr Byrt

W dniach 11 i 12 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył się 29. Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Organizatorami przeglądu byli Regionalny Ośrodek
Kultury w Bielsku–Białej oraz Wiślańskie Centrum Kultury.
Podczas dwóch dni koncertowych na scenie wystąpiło 20 dziecięcych zespołów folklorystycznych z terenu województwa śląskiego. Jury w składzie: Małgorzata Kiereś, Krystyna Pieronkiewicz–Pieniek i Adam Adamowski oceniało prezentacje artystyczne
zespołów. Duże znaczenie miało dopasowanie programu do wieku
wykonawców, wierność tradycji oraz wykorzystanie charakterystycznych dla danego regionu zwyczajów, gier i zabaw dziecięcych.
Dodatkową atrakcją, zwłaszcza dla turystów, był korowód, który
miał miejsce zarówno w sobotę jak i w niedzielę i przyciągnął do
amfiteatru sporą grupę widzów.

60–lecie kościoła w Malince
Dokładnie 3 czerwca 2016 przypadła 60. rocznica poświęcenia
kościoła w Wiśle Malince. Z tej okazji zorganizowano uroczystości
trwające niemalże tydzień. Przez cztery dni w sali OSP Wisła Malinka można było podziwiać Wystawę Biblii. Zwiedzając ciekawą
ekspozycję można było zapoznać się z historią powstania Biblii oraz
historią przekładów Pisma Świętego. Wszystkie reprinty oraz faksymile podczas zwiedzania można było dotknąć. Wystawę odwiedziło
wiele osób indywidualnych oraz kilka grup szkolnych pod opieką wiślańskich księży i nauczycieli.
3 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny
wystąpił zespół „Cześć”. Jednak głównym punktem obchodów były
uroczystości niedzielne, w których oprócz wiernych z różnych parafii i wiślańskich księży wzięli udział 4 biskupi – bp. Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego Jerzy Samiec, który wygłosił kazanie, bp.
Diecezji Cieszyńskiej Adrian Korczago, a także biskupi–seniorzy
Jan Szarek i Paweł Anweiler. Nabożeństwo oraz program w dniu 4
czerwca uświetnił występ Orkiestry Misyjnej z Wisły pod batutą Lidii Barczuk, dziecięcy kwartet smyczkowy prowadzony przez Szymona Statecznego z towarzyszeniem pianina (Paulina Stateczna)
oraz zespół „Cześć”. Życzenia dla zboru w imieniu władz miasta
złożyli burmistrz Tomasz Bujok oraz przewodniczący Rady Miasta
Janusz Podżorski.

fot. Piotr Byrt

fot. Józef Bujok

Po obejrzeniu i ocenie wszystkich występów jury przyznało następujące nagrody. W kategorii zespołów autentycznych przyznano dwa
1. miejsca ex aequo, a otrzymały je: Zespół Regionalny Spod Kikuli
z Lalik i Zespół Regionalny Zbyrcocek z Juszczyna. Dwa 2. miejsca
ex aequo zdobyły: Dziecięcy Zespół Regionalny Mali Grojcowianie
z Wieprza i Zespół Regionalny Budzowskie Kliszczaki z Budzowa,
z kolei sześć 3. miejsc ex aequo zdobyły: Zespół Regionalny Gminy
Świnna Hajduki z Pewli Ślemieńskiej, Zespół Regionalny Mała Juzyna z Zawoi, Dziecięcy Zespół Regionalny Mały Koniaków z OPP w
Koniakowie, Mali i Młodzi Przyłękowianie z Przyłękowa, Zespół Regionalny Hulajniki z Milówki oraz Dziecięcy Zespół Regionalny Mała
Brenna z Brennej. W kategorii zespołów opracowanych artystycznie
1. i 2. miejsca nie przyznano, a dwa 3. miejsca zdobyły: Szkolny Zespół Regionalny Młode Pszczynioki z Pszczyny i Regionalny Zespół
Dziecięcy Mały Haśnik z Żabnicy. Ponadto jury postanowiło przyznać
nagrody instruktorskie dla: Moniki Gigoń z Dziecięcego Zespołu Regionalnego Zobielsko Gromada z Białki, Urszuli Cypcer z Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mali Tkocze z Wisły oraz Martina Wałacha
z Zespołu Regionalnego Czadeczka z Ogniska Pracy Pozaszkolnej z
Koniakowa. Do udziału w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce–Zdroju w 2017 roku zostały wytypowane:
Zespół Regionalny Spod Kikuli z Lalik i Dziecięcy Zespół Regionalny
Mały Koniaków z OPP w Koniakowie.		
Marlena Fizek

fot. Józef Bujok

29. Przegląd Dziecięcych
Zespołów Folklorystycznych

Po nabożeństwie uczestnicy udali się na plac budowy nowego
Centrum Parafialnego, gdzie biskupi w asyście proboszcza ks. Leszka Czyża modlili się z prośbą o błogosławieństwo dla tego wielkiego
przedsięwzięcia. Podczas obchodów można było obejrzeć wzruszający reportaż–wywiad z osobami pamiętającymi bardzo trudne czasy budowy w latach 1953–1956 oraz kabaret w wykonaniu młodych
parafian. Zorganizowano także bardzo ciekawe zajęcia dla dzieci, a
wszystkich uczestników częstowano potrawami z grilla i wspaniałymi kołaczami.				
Ks. Leszek Czyż

echo WISŁY

13

fot. Tadeusz Papierzyński
fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

W dniach 4 i 5 czerwca po raz pierwszy do Wisły zawitali
uczestnicy ekstremalnego biegu – Barbarian Race. W pierwszym dniu rozegrano konkurencję podbiegu pod skocznię im.
Adama Małysza w Malince – Barbarian Hill, w drugim zawodnicy i zawodniczki ścigali się na 8–kilometrowej pętli, na
której ustawiono ponad 30 wymagających przeszkód ze startem i metą przy dolnej stacji wyciągu Nowa Osada. Emocji i
adrenaliny nie brakowało!
W wyścigu Barbarian Hill w kategorii męskiej najpierw
rozegrano biegi eliminacyjne w czterech falach. Najszybsi
awansowali do wielkiego finału. W tych wyścigach najlepszy czas uzyskał Marek Skrzyp (3:43,00), jednak w wielkim
finale zajął 2. miejsce. Zwyciężył Arkadiusz Karbowy, a na
najniższym stopniu podium stanął Piotr Mróz. W rywalizacji
kobiet rozegrano jedną falę, w której najszybsza była Alicja
Depczyńska (5:09,00). Skład podium uzupełniły Zuzanna Pietraszko (2. miejsce) i Karolina Śleziak (3. miejsce).
W biegu Barbarian Race wystartowało kilkaset osób. Na
mecie sklasyfikowano 614 śmiałków, którzy postanowili
zmierzyć się z morderczą trasą. Wśród kobiet najszybsza była
Izabela Wysłuch, która z czasem 01:30:03,05 dała się wyprzedzić zaledwie 27 mężczyznom! 2. miejsce zajęła Katarzyna
Kalwat, a trzecie Magdalena Wawrzyniak. Zwycięzcą biegu
Barbarian Race w Wiśle został Michał Jagieło, który 8–kilometrową trasę przebył w czasie 01:11:47,00. 2. i 3. miejsce
zajęli zawodnicy teamu This is Dziechcinka z Wisły – Adam
Chrapek i Rafał Michalik. W rywalizacji drużynowej wygrała
ekipa Husaria Race Team.				
(luki)

fot. Tadeusz Papierzyński

Barbarian Race
w Wiśle
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fot. Tadeusz Papierzyński

Na najkrótszej 24–kilometrowej trasie MINI zwyciężyli Izabela
Dudek z Sosnowca (01:28:36) w kategorii kobiet i Mateusz Mucha z
Krakowa (1:01:52) w kategorii mężczyzn. Dystans MEGA (45 km)
najszybciej przejechali odpowiednio Joanna Ignasiak ze Świdnicy
(03:13:36) i Gracjan Krzemiński z Polanicy Zdroju (02:26:58). Z
kolei na najdłuższej trasie GIGA (61 km) nie do pokonania okazali
się Anna Sadowska z Krakowa (04:07:30) i Adrian Brzózka z Ustronia (03:04:50). Malownicza, acz niezwykle trudna trasa wiślańskimi
szczytami sprawiła, że wyścigu nie ukończyło prawie 80 osób. Mamy
nadzieję, że tegoroczna edycja maratonu MTB przyniosła uczestnikom wiele radości z jazdy oraz satysfakcji z ukończenia wyścigu,
bez względu na wynik. Pełne rezultaty można zobaczyć na stronie
bikemaraton.com.
Wielkiej imprezie rowerowej towarzyszyła również akcja promocyjna miasta. W dniu wyścigu na placu Hoffa stanęło miasteczko
Radia ZET, które przez kilka godzin nadawało audycje „na żywo” ze
studia plenerowego. Podczas wejść na antenę Radia ZET, podczas
programu ZETCafe, promowano walory turystyczne Wisły i zbliżające się imprezy letnie. Całość poprzedziła kampania spotowa na
antenie Radia ZET.					
(luki)

BIEGACZE OPANOWALI WISŁĘ
19 czerwca w Wiśle odbył się II Półmaraton Wiślański i „Wiślańska Dziesiątka”. Oba biegi rozegrano w ramach cyklu Runner’s
World Super Bieg.
Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na dwóch dystansach –
krótszym, czyli 10 km oraz w półmaratonie (21 km). W wiślańskich
zawodach można było zebrać kolejne punkty do klasyfikacji serii
Runner’s World Super Bieg i Dare2B Ligi Biegów Górskich. Oba
dystanse wystartowały razem, a sygnał do startu dał burmistrz Wisły
Tomasz Bujok.
Do skrzyżowania na 5 km uczestnicy mieli czas na wybór dystansu – potem półmaraton biegł w jedną stronę, a „dycha” w drugą.
Krótszy dystans był oczywiście nieco łatwiejszy, choć zaznaczyć
należy, że pierwsza połowa to ciągły podbieg, a druga zbieg. Półmaraton to już naprawdę było wyzwanie i wiślańska trasa śmiało może
pretendować do jednej z najtrudniejszych w sezonie. Żeby choć
trochę ułatwić uczestnikom zadanie, organizatorzy zwiększyli ilość
punktów z wodą. Do tego oczywiście dochodziły ustalone miejsca
bufetów z izotonikiem i owocami.

fot. materiał prasowy

fot. materiał prasowy

18 czerwca na trasach Wisły rozegrano kolejną, piątą edycję wyścigu Bike Maraton. To największa impreza rowerowa, która od kilku
lat gości w naszym mieście. W tym roku na trzech wymagających
dystansach ścigało się 850 kolarzy z całej Polski.
Start i meta usytuowane były koło Domu Zdrojowego w alejce
Parku Kopczyńskiego, a ceremonia rozdania nagród odbyła się na
małej scenie na placu Hoffa. Sygnał do startu, w imieniu burmistrza
Wisły, dał zawodnikom sekretarz miasta Jan Cieślar. Potem ruszyła
wyczerpująca rywalizacja, gdyż ściganie na wymagających górskich
trasach, toczyło się przy wysokich temperaturach.

fot. materiał prasowy

ROWEROWE ŚCIGANIE
Z RADIEM ZET

Na mecie – na szyję medal, a do ręki butelka wody. Zaraz za metą
czekał bufet. Potem, jeśli ktoś chciał, mógł bezpłatnie skorzystać z
zabiegu krioterapii na stoisku Hotelu Podium i centrum badań wydolnościowych Diagnostix z Wisły. Gdy już wszyscy byli na mecie,
nadszedł czas na dekorację, choć najpierw odbyły się na scenie…
oświadczyny. Przyszła Panna Młoda biegła na 10 km, a Pan Młody
pokonał półmaraton!
W biegu pod nazwą „Wiślańska Dziesiątka” uczestniczyło 80 zawodników. Wśród kobiet zwyciężyła Natalia Brożek–Woźniczka z
Krakowa (czas: 50:06), drugie miejsce zajęła Magdalena Kobielusz,
a trzecie Justyna Wandzel. Wśród mężczyzn triumfował Jakub Kałużny z Sopotu (41:25), który wyprzedził wiślanina Pawła Słowioka
i Sławomira Kukułę.
Półmaraton, spośród 110 biegaczy, najszybciej pokonał Jakub Glajcar z Wisły (1:32:26) przed Mariuszem Piekarzem i Łukaszem Szczygłem. Wśród kobiet wygrała Iwona Januszyk z Oświęcimia (1:52:01)
przed Katarzyną Kanclerz–Januszewską i Małgorzatą Wichą. Pełne wyniki Super Biegu można znaleźć na stronie superbieg.pl.
(luki)
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fot. MBP w Wiśle

Parafia Ewangelicko–Augsburska oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle 24 czerwca zorganizowały promocję 8. tomu „Rocznika Wiślańskiego”, która jak zawsze odbyła się w
sali Domu Zborowego. Na uroczystość przybyli wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Cieszyńskiego Jerzy Nogowczyk oraz władze Wisły w
osobach burmistrza Tomasza Bujoka i przewodniczącego Rady Miasta Janusza Podżorskiego. Niezwykle ciekawy wykład wygłosił dr
Michał Kawulok z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle.
Prezentacja multimedialna Michała Kawuloka dotyczyła życia i
twórczości Adama Ciompy (1901–1935), artysty plastyka, literata i
społecznika z Krakowa, który zaprojektował m.in. witraż pt. „Apostołowie Piotr i Paweł” znajdujący się w wiślańskim kościele ewangelickim, ale realizował też zamówienia do kościołów na Zaolziu.
Pasjonująca opowieść o zmaganiach awangardowego twórcy z opinią
publiczną, jego witrażach, obrazach i literaturze, mimo upału, skupiła
uwagę wypełnionej sali. Niestety artysta zginął tragicznie na ścianie
Łomnicy w Tatrach w wieku 34 lat i jego talent nigdy nie rozwinął
się w pełni.
Zawartość 8. tomu „Rocznika Wiślańskiego” zaprezentowała dr
Renata Czyż, dyrektor wiślańskiej biblioteki, omawiając pokrótce
wszystkie artykuły, szkice biograficzne, materiały źródłowe i noty
wydawnicze zamieszczone w nowym wydawnictwie. Artykuły po-

fot. MBP w Wiśle

Promocja 8. tomu „Rocznika Wiślańskiego”

święcone są, obok wspomnianego Adama Ciompy, organom kościoła
ewangelickiego ap. Piotra i Pawła, literaturze religijnej wiślan we wsi
Ostojićevo, a także walce o władzę w Wiśle w latach 1945–1948,
czyli w czasach kształtowania się systemu komunistycznego. Dzięki
lekturze 8. tomu można zapoznać się z sylwetkami gospodarza Jana
Raszki z Jeruzalemu, Adama Zydera – nauczyciela i społecznika,
a także z rodziną Hombków – wiślańskich fotografów. Materiały
źródłowe przynoszą drugą część Kroniki Szkoły Podstawowej nr 2
w Wiśle Czarnem, a w niej ciekawe informacje o nauczycielach i
leśnikach, modlitwę intencyjną za rodziny udające się na Węgry i
bibliografię Ostojićeva, zaś w notach wydawniczych Redakcja poleca najnowsze publikacje związane z regionem. W tym roku są to:
dzieło prof. AJD Janusza Spyry, wywiad rzeka z „partyzantem niepokonanym” Adolfem Pilchem oraz literatura piękna: wiersze i dramaty
prof. Włodzimierza Szturca i tomik poetycki Jerzego Kronholda.
Na zakończenie spotkania głos w imieniu Wydawnictwa Luteranin zabrał ks. Waldemar Szajthauer, który podziękował Redakcji
za przygotowanie kolejnego „Rocznika Wiślańskiego”. Tom 8, jak i
wcześniejsze, można nabywać w księgarni ap. Piotra i Pawła. Życzymy interesującej lektury.				
(drc)

XXIV Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP
wo trzy orkiestry brały udział w pokazie parady marszowej (Żurów,
Besko oraz Lisków). Wyniki z przeglądów ogłoszone będą po odbyciu się wszystkich edycji.			
Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

19 czerwca w Wiśle odbył się XXIV Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP. W uroczystości tej wzięło udział dziewięć orkiestr
działających przy OSP m.in. ze Szczercowa, Żurowa, Bysławia, Międzybrodzia Bialskiego, Beska, Milówki, Tąpkowic, Karczewic–Garnek oraz Liskowa. Każda z orkiestr prezentowała się w przemarszu
ul. 1 Maja oraz na koncercie konkursowym w amfiteatrze. Dodatko-
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Wieści z biblioteki
Biblioteka poleca
Anna Moczulska, Bajki, które zdarzyły się
naprawdę. Historie słynnych kobiet, Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2015.
Zbiór 20 opowieści poświęconych kobietom uwiecznionym na
kartach historii, które mniej lub bardziej odzwierciedlają losy bohaterek bajek i baśni. Znajdują się tu opowieści o zwykłych paniach,
królowych i księżniczkach, silnych i trzymających swój los we własnych rękach, za wszelką cenę walczących o godne życie, ale także o
uległych, pragnących jedynie dostatniego życia u boku męża, nie mających nic przeciwko degradowaniu ich do roli ładnej towarzyszki.
Lektura książki poszerzy naszą wiedzę o kilkunastu kobietach, które
swoim życiem udowodniły, że w każdej bajce jest ziarno prawdy.
Warto przeczytać.
Krzysztof Grabowski, Spacerownik turystyczny Ustroń i Wisła,
Wydawnictwo Compass, Kraków 2016.
Przewodnik został przygotowany z myślą o rodzinach oraz
osobach, które spędzają urlop w Wiśle lub Ustroniu. Pokonując

zaproponowane trasy można nie tylko pospacerować, ale dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. W przewodniku zaprezentowano 18 łatwych tras, idealnych na rodzinne wycieczki. Większość
wycieczek mierzy do 10 km długości i można je pokonać w ciągu
2–3 godzin. Część ustrońska zawiera 8 szczegółowo opisanych
tras, a wiślańska – 10. Wszystkie wycieczki stanowią pętle, w
miarę możliwości niepowtarzające przejść tymi samymi drogami.
Polecamy.
Michel Piquemal, Bajki filozoficzne: Jak żyć na Ziemi?, Wydawnictwo Muchomor, Warszawa 2015.
Możecie być mile zaskoczeni, bo choć filozofia brzmi dumnie
i uczenie, to francuski pisarz pokazuje, jak łatwo można czerpać
z „kotła mądrości życiowej”. Każdy z nas ma jasno ustalone zasady postępowania, możemy ich przestrzegać lub nie. Natomiast
dzieci, będące w fazie rozwoju moralnego często zadają pytania,
które rodzicom mogą przysporzyć nie lada kłopotów. Króciutkie
przypowieści o kłamstwie, reklamie i konsumpcjonizmie, a każda zakończona podsumowaniem „w pracowni filozofa” pomogą
uświadomić małym i dużym, co jest w życiu ważne. Będziecie
chcieli więcej!

Oprac. MBP Wisła

fot. MBP w Wiśle

4 czerwca ponad 1000 bibliotek z całego kraju wzięło udział w
akcji „Noc bibliotek” w tym roku odbywającej się pod hasłem „Wolno czytać!”. Wisła również włączyła się do działań mających na celu
popularyzowanie czytelnictwa. Biblioteka miejska przygotowała
atrakcyjny program, w ramach którego odbyły się: wernisaż wystawy Zbigniewa Niemca, koncert „Ballady Leonarda Cohena” i nocne
zwiedzanie biblioteki „Z historią w tle”.
Wystawę pt. „Libri amici, libri magistri”(„Książki przyjaciółmi,
książki nauczycielami”) otwarto o godz. 19.00. Jej autora przedstawiła zebranym Danuta Koenig, naczelnik Wydziału Oświaty i Polityki
Społecznej miasta Ustroń, zapoznając z biografią i twórczością literacką artysty, który ukończył wiślańskie Liceum Ogólnokształcące i
przez lata zawodowo i twórczo związany był z Wisłą. Między innymi
współorganizował Wiślańskie Dni Sportu i Tydzień Kultury Beskidzkiej, jest współtwórcą grupy twórczej „Brzimy”, a także autorem
maskotki „Wiślaczka”. Prace pochodzącego z Ustronia Zbigniewa
Niemca omówiła dyrektor biblioteki Renata Czyż, zaznaczając, że
bohaterką wystawy jest książka, dlatego też biblioteka jest najlepszym miejscem dla jej ekspozycji. Grafiki i fotomontaże, czy kolaże
fotograficzne, oczarowały uczestników wernisażu, dlatego tych, którzy nie mogli przybyć na otwarcie, zapraszamy do zwiedzania wystawy do dnia 3 sierpnia w godzinach pracy biblioteki.
O godz. 20.00 odczytany został wiersz Danuty Wawiłow „Szybko”, który wybrzmiał w tym roku we wszystkich bibliotekach biorących udział w akcji oraz rozpoczął się koncert. Ballady Leonarda

fot. MBP w Wiśle

Noc bibliotek w Wiśle

Cohena – światowej sławy artysty, autora tekstów i muzyki, znane
są szeroko, a dzięki przekładom Macieja Zembatego bardzo dobrze
również w Polsce. Wersje oryginalne w języku angielskim wykonał
Jan Marczewski, student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w
Krakowie. Sympatyczny, młody artysta przy pomocy tylko gitary i
własnego głosu zyskał uznanie i gorące brawa publiczności.
Na nocne zwiedzanie wyruszyła liczna grupa ciekawych historii biblioteki i Domu Zdrojowego. O architekturze modernistycznej
i najwyższych rangą gościach opowiadała dyrektor Renata Czyż,
najważniejsze wydarzenia kulturalne międzywojennej Wisły miały
bowiem miejsce właśnie w Domu Zdrojowym. Odbył się w nim w
1937 roku „Wieczór poetów śląskich”, imprezy towarzyszące największemu wydarzeniu folklorystycznemu jakim było Święto Gór
oraz Zjazd Ziem Górskich. Wykłady, prelekcje i spotkania autorskie
organizowane w ramach Wakacyjnego Instytutu Sztuki toczyły się w
sali głównej w latach 1937–1939, a oprócz słuchaczy uczestniczyła w
nich śmietanka polskiej literatury i sztuki okresu międzywojennego.
Z kolei po drugiej wojnie światowej działało tu Kino „Marzenie”, a w
1949 roku odbył się Zjazd Filmowców, który narzucił polskiej kinematografii socrealizm i cenzurę. Etapy rozwoju biblioteki, zwłaszcza
w ostatnim czasie, przebieg remontu i przebudowy, uczestnicy obejrzeli w pracowni komputerowej, gdzie pokazana została prezentacja
multimedialna z ostatniej metamorfozy placówki.
Wszystkim, którzy zgodnie z wymową wiersza „Szybko”, zwolnili tego wieczoru i znaleźli czas dla sztuki i historii, dziękujemy za
udział w wernisażu, koncercie i zwiedzaniu. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie za rok!				
(drc)
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Na przełomie maja i czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w
Wiśle zorganizowała kilka spotkań o charakterze promującym czytelnictwo i przybliżającym ofertę wypożyczalni dla dzieci i młodzieży.
19 maja uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle
Czarnem wzięli udział w lekcji bibliotecznej, wprowadzającej do
samodzielnego korzystania ze zbiorów. Podczas zwiedzania młodzi
czytelnicy wspólnie ustalili znaczenie terminów: biblioteka, katalog,
wydawnictwo, itp. Każdy miał wiele do powiedzenia, a przyswojone
informacje można było zweryfikować podczas drużynowego pojedynku przy rozwiązywaniu krzyżówki. Artystyczne dusze wspaniale
poczuły się na scenie, była też okazja, by zajrzeć za kulisy, do działu
opracowań i skorzystać z windy. W kąciku malucha uczniowie poznali budowę książki oraz wsłuchali się we fragment audiobooka.
Kolejni uczestnicy – dzieci z oddziału zerówki Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 2 w Wiśle Malice, na samym wstępie zostali
postawieni przed pytaniem o skojarzenia z Dniem Dziecka, bo właśnie pierwszego czerwca zawitali do biblioteki. Odpowiedzi posypały
się „gradem”, że oczywiście prezenty. Najbardziej kolorowe miejsce
w bibliotece – czyli kącik malucha stał się na chwilę strefą relaksu,
gdzie najmłodsi wysłuchali opowieści pt. „Dzień Dziecka w Bullerbyn”. Bohaterowie książki prześcigali się w pomysłach na zapewnienie najpiękniejszego Dnia Dziecka dwuletniej Kerstin. Ku zdziwieniu słuchaczy, w tej historii nie było mowy o żadnych prezentach.
Dzieci wspólnie uznały, że jednak można przeżyć wspaniały Dzień
Dziecka nie otrzymując upominków, ale spędzając szczęśliwe chwile
w gronie przyjaciół i rodziny. Wizyta zakończyła się poczęstunkiem i
zaproszeniem do korzystania z bogatej oferty biblioteki.

Fantastyczny film dokumentalny można było obejrzeć 9 czerwca
w wiślańskiej bibliotece. Obraz Krystiana Matyska pt. „Łowcy miodu”
przyciągnął tłum nie tylko pszczelarzy, ale też wielbicieli filmów przyrodniczych i kolekcjonerów niezwykłych
ujęć. Zainteresowanie było tak duże,
że trzeba było zorganizować dwa
pokazy, aby wszystkim chętnym
zapewnić miejsca.
Na pierwszy seans przybyli: burmistrz miasta Tomasz Bujok, członkowie Rady Miasta z przewodniczącym Januszem Podżorskim na czele
i członkowie Związku Pszczelarzy
z Wisły i Ustronia, a na drugi czytelnicy biblioteki i wszyscy chętni. Niesamowite zdjęcia wnętrza ula czy barci, pszczół w locie i pojedynczych owadów (np. matki w locie godowym) zrobiły ogromne wrażenie na widzach.
Za kamerą uczestnicy projekcji wędrowali po dachach budynków dużych
miast, gdzie obecnie ustawiane są ule, po Puszczy Augustowskiej, gdzie odrodziło się bartnictwo czy krajach, gdzie praktykuje się naturalne metody
pozyskiwania miodu, jak Baszkiria na południowym krańcu Uralu (Rosja)
oraz Nepal. Aktorka Magdalena Popławska wspinała się na drzewa w poszukiwaniu miodu w baszkirskich barciach i „łowiła” go na skalnym urwisku
wraz z Nepalczykami, sama przechodząc metamorfozę. Osoba na początku
obawiająca się kontaktu z rojem pod koniec zdjęć bez specjalnych zabezpieczeń wybiera miód. Jakby tego wszystkiego było mało film urzeka malowniczymi ujęciami krajobrazów i poruszającą muzyką Rafała Rozmusa.
Po obu projekcjach odbyły się spotkania z reżyserem, autorem scenariusza i zdjęć w jednej osobie – Krystianem Matyskiem. Pierwsza rozmowa toczyła się wokół pszczół ginących całymi rodzinami, ich chorób,
no i oczywiście miodu. Druga dotyczyła bardziej sztuki filmowej i wyzwań jakie niesie ze sobą realizacja dokumentu przyrodniczego. Widzowie, doceniając ogromną pracę i efekt końcowy, nagrodzili Autora filmu
gromkimi brawami. Dziękujemy uczestnikom obu seansów oraz reżyserowi, któremu życzymy wielu nagród na festiwalach filmowych i kolejnych tak przejmujących dzieł.				
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Drogi, dróżki i ścieżki wiślańskie

Kolejne trzy grupy: dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Wiśle
Malice, uczniowie klasy II c Gimnazjum oraz uczniowie klasy IV
ZSP nr 2 w Wiśle Malince wzięli udział w zwiedzaniu pomieszczeń
bibliotecznych, prezentacji księgozbioru i oglądali wystawę czasową
Zbigniewa Niemca pt. „Libri amici, libri magistri”. Jako ostatni do biblioteki zawitali uczniowie z Malinki, którzy 23 czerwca odwiedzili
też gabinet burmistrza Wisły.
Bonusem dla uczniów posiadających kartę biblioteczną była
możliwość zajęcia miejsca bibliotekarza i samodzielnego wypożyczenia sobie książek. W dziale opracowań pani Daria podczas pokazu
oprawiana zbiorów, opowiedziała o zasadach i higienie czytania. W
pracowni internetowej natomiast była okazja, by poznać Pana Sebastiana, który pomaga w rozwiązywaniu problemów z komputerem i
prowadzi zajęcia edukacyjne dla młodzieży i seniorów. 24 maja odbyła się lekcja z wykorzystania Google Maps, a udział w niej wzięli
uczniowie klasy III c Gimnazjum nr 1 w Wiśle. Gimnazjaliści z klasy
II b uczestniczyli zaś w zajęciach z bezpieczeństwa w sieci. Lekcja o
charakterze prewencyjnym odbyła się 7 czerwca i stanowiła element
programu edukacyjnego „Dziecko w Sieci” Fundacji Dzieci Niczyje
i Komisji Europejskiej „Safer Internet”.
Wszystkim grupom dziękujemy za odwiedziny i życzymy wspaniałych wakacji, z książką oczywiście.		
Monika Śliwka
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W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle po raz kolejny spotkała
się grupa dyskusyjna, która tym razem wzięła na warsztat „Drogi, dróżki
i ścieżki wiślańskie”. Z pozoru nieciekawy, historyczny temat okazał się
niezwykle aktualny i dyskusja rozwinęła się obejmując także regulację
cieków wodnych, drogi leśne oraz oświetlenie i komunikację.
Największą bolączką władz Wisły już w XIX wieku były drogi, które przy
znacznej powierzchni miejscowości stanowiły główny (obok szkolnictwa i troski o ubogich) temat obrad Wydziału gminnego – referowała na wstępie historyk Danuta Szczypka. Główne szlaki komunikacyjne, wiodące wzdłuż rzeki
Wisły i wpadających do niej potoków, często niszczyły powodzie, zrywające
także mosty i uniemożliwiające normalne funkcjonowanie mieszkańcom. Jedyną drogą powiatową była wtedy bita szosa z Ustronia na Oszarpaną (Oazę),
a dalej głównym szlakiem komunikacyjnym nie była droga do Głębiec, ale do
Czarnego, gdzie znajdował się zarząd lasów Komory cieszyńskiej. W 1922
roku Wisła miała 30 km dróg gminnych i wielkie kłopoty z ich utrzymaniem,
choć radni sami dozorowali tzw. pogrzebaczy, czyli dróżników naprawiających bieżące szkody. Spór z powiatem rozstrzygnęły dopiero klasyfikacja dróg
i inwestycje wojewódzkie, a zwłaszcza budowa drogi na Kubalonkę. Pierwsze
mosty betonowe również pojawiły się w latach międzywojennych, podobnie
jak oświetlenie (w 1930 roku oświetlono drogę od Piły na Oszarpaną). Automobile mogły się poruszać z prędkością 20 km/h, zaczęły kursować autobusy
i taksówki. Obecny układ ulic w centrum jest pochodną planu regulacyjnego,
który do końca nigdy nie został wprowadzony w życie.
Wiele ciekawostek na temat dróg leśnych przekazał dyskutantom
Andrzej Klimek, przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła. Mówiono nie tylko o drogach leśnych: zrywkowych i tzw. stokówce, ale także o nieco
zapomnianych tzw. rajsztakach, ścieżkach biegnących po warstwicach
(poziomicach) i budowanych pod wierzch, do konnego przemieszczania
się po lesie. Ich sieć, szczególnie gęsta w okolicach Czarnego, wydaje się
mało znanym dziedzictwem kulturowym Wisły. Przy okazji stwierdzono, że zbadania i opisania wymagają XIX–wieczne regulacje potoków,
które znikają z naszej rzeczywistości pod wpływem czasu i działalności
współczesnych maszyn i samego człowieka.		
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Spotkania przy książkach Pszczoły opanowały bibliotekę

Akcja „Bezpłatne jabłka”
– podsumowanie
14 czerwca po raz drugi dotarł do Wisły transport bezpłatnych
jabłek. Owoce sprowadziła Chrześcijańska Służba Charytatywna
w ramach projektu Embargo.
Jabłka trafiły do mieszkańców Wisły, a także do szkół w Istebnej, Koniakowie i Jaworzynce. Tym razem w ciągu dwóch godzin
wolontariusze rozładowali i rozdali 23,5 tony owoców.
W obu transportach łącznie przyjechało do Wisły 43,5 tony
jabłek z czego 33,5 tony otrzymali wiślanie, a pozostałych 10 ton
szkoły w Trójwsi. W obu akcjach wzięło udział 18 wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas i siły na rzecz wspólnego dobra.
Wszystkim osobom zaangażowanym w dystrybucję owoców składamy serdeczne podziękowanie.
Julia Troszok – ChSCh

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera
1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–
17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki
nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura materialna
górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: wystawa rzeźby Józefa Szypuły „Marzenia zaklęte w lipowym drewnie” (wernisaż
13 lipca o 15:00).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–
16.00, tel.: 33/855 17 99. Wystawa stała prac „Grupy Twórców
Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w
Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. Wystawa „Życie w PRL–u”. Dom Zdrojowy –
czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 57, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na
szkle i jedwabiu malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary
Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu,
tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych
przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne
w godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48
a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517
567 660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00.
Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05,
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych
poetów. Tym razem prezentujemy wiersz Teresy Pabian.

KOCHAM CIĘ ZIEMIO OJCZYSTA!
Kocham te górki lesiste,
I nad nimi niebo gwieździste.
Kocham te łąki porośnięte zielem i kwiatem,
I te strumyki szemrzące latem.
Kocham to niebo ojczyste,
Piękne, błękitne, bezchmurne – czyste.
A często zasępione, ciemne, mgliste.
Gdy z ich chmurnych wałów,
Błyskawic i gromów echa przerażają,
Że aż trzeba mrużyć oczy,
Gdy ulewy z szumem wicher toczy strugi,
Zmieniając je w groźne potoki rwące brzegi.
Tu działa siła Boża
I potęga niezwyciężona,
I człowiek jej nigdy nie pokona.
Więc choć do pychy jest skory,
Musi czoło swe zniżyć i w akcie pokory.
Zwrócić oczy ku ziemi bo ona,
Dla człeka żyjącego tu jest przeznaczona,
Gdzie w dolinach mieszka lud Boży,
I ciężko pracując na skrawku ubogiej roli,
Pot, wyciera z czoła prostując grzbiet powoli –
Który bardzo boli,
Wreszcie o wieczornej zorzy,
Zmęczony idzie do swej chaty.
Dumając w drodze skąd wziąć forsę,
Na tak uciążliwe życie i opłaty.
O moja Ojczyzno Kochana,
Czemu nie jesteś dla wszystkich Twych dzieci,
Jednakowa, sprawiedliwa i szczodra?
Czemu żyją w Tobie tacy
Co forsą wypychają swe kieszenie i biodra
Bez uczciwej pracy?
Jak jelenie zadzierają w górę
Swe głowy i rogi,
Żyjąc beztrosko niby ziemskie bogi!
Biorą coraz więcej uciskając ubogich jak cytrynę
I wciąż im mało.
Choć z tej cytryny niewiele im zostało,
Gdy tak dumam to często,
Biorą mnie mdłości,
Że w drogiej mi Ojczyźnie
Jest coraz więcej – nie dobra
Lecz podłości.

Teresa Pabian
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W dniach 17–20 czerwca delegacja Wiślańskiego Centrum Kultury
i Stowarzyszenia „Aktywni w Dziedzinie” reprezentowała nasze miasto
podczas Dni Tarnalelesz. Zaproszenie na węgierski festiwal jest efektem
ponad 4–letniej współpracy z węgierską gminą i jej burmistrzem Belą
Kovacs.
Podczas pobytu dumnie prezentowaliśmy naszą tradycję muzyczną
dzięki występom młodzieży z Wiślańskiej Kapeli Góralskiej. Wspólny
wyjazd jest częścią międzynarodowego projektu „Close in Culture” (tzn.
bliscy w kulturze) w ramach polsko–węgierskiego programu współpracy
pozarządowej, dofinansowanego przez Ambasadę Węgier w Polsce. Niedaleko od Tarnalelesz znajduje się wioska Fedémes mieszcząca mini–
fabrykę papieru Vincze Mill. Dzięki kultywowaniu starych technik w
czerpalni papieru Vincze powstają wyjątkowe arkusze. Z czasem papier
zamienia się w piękną, ręcznie wykonaną papeterię.
Podczas wyjazdu odbyły się warsztaty wykonywania papieru, w których uczestniczyła polska i węgierska młodzież, a także dorośli. Po warsztatach uczestnicy z Wisły i Węgier otrzymali pamiątkowe certyfikaty.
W czasie organizowanych Dni Tarnalelesz odbyły się liczne występy młodzieżowych i dziecięcych grup tanecznych i muzycznych. Jedną z grup
była Młodzieżowa Orkiestra Dęta im. Petera Rakoczi. Poprzez współpracę
z Józsefem Kerekesz – dyrygentem, udało się pozyskać fundusze projektowe, dzięki którym orkiestra zawita w Wiśle na Jarmarku Bożonarodzeniowym. W grudniu bieżącego roku grupa młodzieży węgierskiej wraz z
polską wykona kartki świąteczne na warsztatach artystycznych w Wiśle.
Kartki zdobione będą ręcznie z życzeniami w dwóch językach na papierze
czerpanym i zostaną rozesłane w Polsce i na Węgrzech.
Pobyt wiślańskiej delegacji w Tarnalelesz przebiegł w bardzo miłej
atmosferze międzynarodowej integracji Polaków i Węgrów oraz delegacji z innych zaprzyjaźnionych państw partnerskich – Francji, Włoch i
Słowacji.		
Dorota Jamrozińska

fot. Zarząd Osiedla nr 7

Delegacja z Wisły na Węgrzech

Osiedlowy Dzień Dziecka na Jonidle
5 czerwca na Jonidle odbył się Osiedlowy Dzień Dziecka. Myślą
przewodnią tegorocznego spotkania była ekologia. Frekfencja dopisała,
gdyż w zabawie uczestniczyło około 120 dzieci.
Na zebranych czekało wiele konkursów i atrakcji związanych z
ekologią. Dzieci brały udział między innymi w konkursie plastycznym,
podczas którego powstało wiele ciekawych prac z wykorzystaniem surowców wtórnych typu kartony, pudełka, tektura, płyty CD i inne. Wśród
atrakcji znalazło się również wspólne rozwiązywanie krzyżówki ekologicznej, konkurs dotyczący segregacji śmieci oraz gra w podchody. Z kolei na najmłodszych czekały „dmuchańce” oraz zawody na „góralkach”
i rowerkach. Wszyscy uczestnicy mieli okazję przejechać się ciuchcią,
za co dziękujemy Panu Tomaszowi Gaczkowskiemu, oraz skosztować
pysznych lodów na skoczni w Malice, za co dziękujemy Pani Monice
Kawulok. Tradycyjnie odbyło się też smażenie jajecznicy, a wszystkie
dzieci otrzymały słodką niespodziankę.
Dziękuję Radnym za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu
imprezy.		
Iwona Boś – Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada

fot. Z archiwum WCK

NIE BĄDŹ OKRUTNY – DAJ PSU
MISKĘ WODY!

Laureaci V Festiwalu Piosenki
Młodzieżowej
W czerwcu Jury V Festiwalu Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa” ogłosiło jego wyniki. Festiwal zgromadził łącznie 80 uczestników.
Oto laureaci, którzy wystąpią podczas letnich imprez organizowanych
w amfiteatrze przez Wiślańskie Centrum Kultury: Joanna Tarnawa z
Gminnego Ośrodka Kultury z Buczkowic, zespół Ardente z Gminnego
Ośrodka Kultury z Buczkowic, Antonina Kraszewska z Katolickiego
Przedszkola z Cieszyna, Edyta Mojeścik ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle, Natalia Kędzior ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle, Natalia Kobyłecka ze Społecznego Ogniska Muzycznego
w Wiśle, Zenon Zembol ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Wiśle,
Karolina Kobielusz z Gimnazjum w Milówce, Klaudia Olejniczak ze
Szkoły Podstawowej w Gliwicach, Agata Kruszelnicka z Miejskiego
Ośrodka Kultury w Kuźni Raciborskiej, Antek Sokołowski z Miejskiego Ośrodka Kultury w Kuźni Raciborskiej, Weronika Ogonowska z
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kuźni Raciborskiej, Wiktoria Trefon z
Gimnazjum w Siemioni, Maksymilian Deja z Liceum w Cieszynie, Patrycja Habdas z Gimnazjum w Ustroniu, Andrea Cabrera–Blanco z Gimnazjum w Cieszynie, Kamila Pońc z Gimnazjum w Goleszowie, Estera
Tomaszko z Gimnazjum w Ustroniu, Milena Szypuła ze Szkoły Podstawowej z Nierodzimia, Kamila Kiecoń z Gimnazjumw Ustroniu, Wiktoria
Tajner z Liceum w Cieszynie i Patryk Demkowski z Technikum w Wiśle.
Gratulujemy!				
Marlena Fizek
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Rekordowe upały bez wątpienia są groźne dla ludzi, jednak często
zapominamy o tym, że z powodu wysokich temperatur cierpią także
zwierzęta. W tych najgorętszych dniach trzeba pamiętać, aby zapewnić
im stały dostęp do wody. Lepiej też unikać długich spacerów.
Niestety często zdarzają się przypadki kiedy pies na uwięzi zostaje pozostawiony na nasłonecznionym terenie i nie ma możliwości poszukania
schronienia w cieniu. Jeżeli już musimy zostawić naszego psa na łańcuchu,
musimy pamiętać, że buda, w której zwierzę odpoczywa powinna stać w
cieniu, podobnie jak miseczka z wodą, którą należy stale napełniać.
Pamiętaj jeśli Tobie jest gorąco, Twojemu zwierzęciu także! Zwierzę tak samo jak i Ty czuje ból, głód, pragnienie, zimno czy ciepło. Nie
bądź obojętny! Zwróć uwagę sąsiadowi, który skazuje swojego psa na
codzienne katusze trzymając go latem na łańcuchu, bez wody i schronienia przed słońcem czy deszczem. Nie wahaj się także powiadomić o
takim postępowaniu organizacji ochrony zwierząt lub Straży Miejskiej.
Zapewnienie wody i cienia to podstawowe obowiązki, o których w
czasie upałów muszą pamiętać właściciele wszystkich zwierząt.
Monika Miring

Przygarnij mnie!
Jestem pełnoletnią sunią i od 2013
roku przebywam w schronisku w Cieszynie. Nadano mi tutaj imię Tala. Jest
mi bardzo smutno i ciężko w schroniskowej rzeczywistości, ponieważ jestem
małym pieskiem z krótką sierścią i zimą
bardzo marznę. Liczę na Twoje serce i
kawałek miejsca w domu. Jestem spokojna i cicha. Potrzebuję tylko miłości i
opieki na ostatnie lata życia.
Kontakt w sprawie adopcji:
883 299 582

fot. PTTK o/Wisła

Tegoroczny Wiślański Rodzinny Rajd Rowerowy odbył się już po raz
17. Współorganizatorami imprezy byli: Wiślańskie Koło Cyklistów „Góral” przy Oddziale PTTK Wisła oraz Urząd Miejski w Wiśle.
Wystartowaliśmy 25 czerwca z placu B. Hoffa punktualnie o godz.
10.00. Peleton, w koszulkach koloru oliwkowego, liczył ponad 60–ciu rowerzystów. Oprócz mieszkańców Wisły gościliśmy cyklistów z Jastrzębia–Zdroju, Kęt, Skoczowa, Zamarsk i Wieszcząt. W rajdzie brały udział
zarówno rodziny z dziećmi jak i indywidualni pasjonaci dwóch kółek.
Dystans do pokonania wyniósł ok. 10 kilometrów. Trasa wiodła z
centrum przez Jonidło, Nową Osadę, Dolinę Gościejów. Zakończenie
rajdu miało miejsce na Stacji Narciarskiej Nowa Osada. Już w trakcie
przejazdu odbył się konkurs sportowy dla dzieci – podjazd pod wyciąg
Nowa Osada, który wygrali Gabriel Boś i Kamila Haratyk. Na mecie,
po posileniu się grillowaną kiełbaską i słodkościami, przeprowadzono
pozostałe konkurencje. W prestiżowym konkursie wiedzy o tematyce wiślańsko–turystyczno–rowerowej zwyciężył Jonasz Lazar. W zabawie dla
dzieci „bieg w workach” triumfowali Jonasz Lazar i Kamila Haratyk. Na
zakończenie rajdu uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni. Dodatkowo przyznano nagrody w kategoriach: najmłodsi uczestnicy, najstarszy
uczestnik oraz najliczniejsza rodzina.

Organizatorzy pragną podziękować instytucjom, dzięki których
wsparciu XVII Wiślański Rodzinny Rajd Rowerowy mógł się odbyć. Są
to: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Urząd Miejski w Wiśle, PTTK o/
Wisła. Szczególne podziękowania kierujemy do sponsorów tegorocznego
rajdu, a w szczególności do właścicieli Stacji Narciarskiej Nowa Osada.
Pan Władysław Sanecki i jego córka Pani Mirosława Sanecka udostępnili
teren na metę rajdu, ufundowali nagrody – vouchery na zjazdy hulajnogami Monsterroller. Ponadto każdy uczestnik mógł nieodpłatnie przejechać
się koleją linową i podziwiać piękną panoramę z okolic górnej stacji. Innymi naszymi niezawodnymi sponsorami byli: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Legierski – Istebna (kiełbaski), firma „PILCH – Czary mary z drewna”
Pan Roman Pilch (drewniane zabawki), firma „Wiślanka” Pan Władysław
Pilch (słodkie wypieki), firma POLYSPORT Pan Zbigniew Twardowski
(gadżety sportowe), Wypożyczalnia „JONIDŁO” (kije biegowe, karnety
na bezpłatne wypożyczenie nartorolek, łyżworolek i sprzętu do narciarstwa
biegowego). Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony
czas i zapraszamy na kolejny rajd w przyszłym roku.
Mariusz Boś – Sekretarz Wiślańskiego Koła Cyklistów „Góral”

ZUMBA W WIŚLE
W lipcu mijają cztery lata od czasu, kiedy zumba zagościła na terenie naszego miasta. Dla wszystkich tych, którzy nie
spotkali się z zumbą kilka słów wyjaśnienia.
W kolumbijskim slangu zumba oznacza „baw się i ruszaj”. Łączy w sobie elementy tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness. Autorem
tej niezwykłej aktywności fizycznej jest tancerz i choreograf Alberto „Beto”
Perez, który zainicjował ją w Kolumbii w latach 90. Do Europy zumba dotarła jednak kilka lat temu i opanowała także naszą Wisłę.
Zumba to dynamiczny, wesoły, efektywny trening w rytm gorącej, latynoskiej muzyki. Przynosi same korzyści! Jest świetny dla urody i zdrowia,
rzeźbi ciało, spala kalorie i co najważniejsze – eliminuje stres, którego każdemu w życiu codziennym nie brakuje. Nie tylko wyzwala najlepsze emocje,
ale również jest doskonałym sposobem na integrację i wspaniałe znajomości.
Zumba to przyjemny wysiłek fizyczny będący równocześnie świetną
zabawą. W Wiśle, nieprzerwanie od 4 lat, zajęcia zumby prowadzi licencjonowany instruktor Karina Szymańska. Pewnie wielu z Was kojarzy tę
uśmiechniętą, pełną energii, ambitną i wysportowaną malinczankę. Posiada
ona wszystkie niezbędne uprawnienia do prowadzenia zajęć zumby (Zumba Basic, Zumba Kids, Zumba Kids Jr i Zumbatomic – dla dzieci, Zumba
Sentao, Zumba Toning, Zumba Core – dla dorosłych). Te umiejętności oraz
jej niezwykła energia sprawiają, że zajęcia zumby prowadzi z niesłabnącym
zapałem, zarażając swoim optymizmem innych.
Grupa Kariny Szymańskiej to „Zumba Wisła”, nazywana również „Ale
Babki” lub „Zumba Babki”. Tworzą ją uczestniczki zajęć, którymi są dziewczyny w różnym wieku, różnych profesji, różnych figur. Przeważnie to wiślanki, potocznie zwane „Zumbiarami”!
Do zajęć zumby można dołączyć w dowolnym czasie. Pierwsze zajęcia
mogą się wydawać trudne, ale układy są tak przygotowane, żeby każdy mógł
się ich nauczyć. Wystarczy tylko obserwować ruchy instruktora i je naśladować. Na drugiej, trzeciej godzinie z zumbą łapie się już o co w tym wszystkim chodzi. Potem to już tylko sama przyjemność. Każdy tak zaczyna. Co
kilka zajęć pojawiają się też nowe piosenki z nowymi układami. Są dobierane
przez instruktorkę, zgodnie z najnowszymi trendami zarówno muzyki „zumbowej”, jak i rozrywkowej. Wtorek i czwartek to dni, w których odbywają się
zajęcia. Są one dla uczestniczek osobistym świętem w kalendarzu codzienności. Wszystkie szczegółowe informacje oraz grafik zajęć można znaleźć na
Facebook’u na stronie Zumba Wisła.

fot. Zumba Wisła

XVII Wiślański Rodzinny
Rajd Rowerowy

Grupa Kariny Szymańskiej bierze czynny udział w wielu imprezach
promujących miasto: „Dni Wisły”, „Wiślaczek Country”, „Prywatka PRL”,
parady kolonistów, otwarcie „Wiślańskiej Biny”. Wspiera również tych najbardziej potrzebujących, uczestnicząc w maratonach charytatywnych m.in.:
„Wyzumbuj dogoterapię” czy „Spełniamy marzenia” oraz szeregu innych
ciekawych i medialnych wydarzeniach. Nie brak jej także na „zumbowaniach”, organizowanych na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz wyjazdowych
eventach, takich jak „Love2Move” czy „Reebok Wellness Marathon”, gdzie
zjeżdżają się najlepsi instruktorzy z różnych zakątków świata, niejednokrotnie sami twórcy programów tanecznych w tym „Beto” Perez – twórca zumby.
– Dla mnie zumba to pozytywnie zakręcony sposób na podnoszenie
poziomu hormonu szczęścia – endorfiny, adrenaliny i dobrą zabawę. Przy
okazji spalania kalorii, doświadczamy miłego zmęczenia fizycznego, a także
mamy możliwość spotykania i poznawania super ludzi. Jednak najbardziej
lubię uśmiech na twarzy u każdego „zumbola” na zajęciach. Zumba to taka
moja tabletka na chorobę – mówi z entuzjazmem Karina Szymańska.
Drogi Czytelniku, ten artykuł to swego rodzaju podsumowanie czterech
lat fantastycznej zabawy oraz świetnej pracy Kariny Szymańskiej, jako instruktora. To również niespodzianka dla Niej.
Karina, dziękujemy za wszystko i prosimy o więcej! Do zobaczenia na
zajęciach!					
(Vincent)
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LIGA 6 NA PÓŁMETKU

FIS Grand Prix w skokach
narciarskich coraz bliżej
Dużymi krokami zbliżają się zawody FIS Grand Prix w skokach narciarskich Wisła 2016. Od 10 czerwca można kupić bilety na to największe narciarskie wydarzenie tego lata.
FIS Grand Prix odbędzie się w dniach 21–23 lipca na skoczni im.
Adama Małysza w Wiśle Malince. Wejściówki na to wydarzenie można
nabywać za pomocą platformy internetowej kupbilet.pl oraz w sklepie
„Wiślaczek” (tel. kontaktowy: 502 205 443) w centrum Wisły.
Ceny biletów na dni konkursowe, tj. 22.07 (piątek – konkurs drużynowy) i 23.07 (sobota – konkurs indywidualny): A1, A2, A3, A4 (siedzące) – 50 zł; A6 (siedzące pod dachem) – 60 zł; A7, A8 (stojące) – 30
zł. Ceny biletów na kwalifikacje, tj. 21.07 (czwartek): A1, A2, A3, A4
(siedzące) – 20 zł; A6 (siedzące pod dachem) – 20 zł; A7, A8 (stojące) –
10 zł. Na każdy konkurs obowiązuje osobny bilet.
Program zawodów FIS Grand Prix Wisła 2016:
Czwartek, 21.07.2016
16:00 – trening oficjalny – 2 serie
18:00 – kwalifikacje
19:00 – ceremonia wręczenia numerów startowych
– Plac Hoffa, Wisła
Piątek, 22.07.2016
12:40 – otwarcie bram dla kibiców
13:40 – seria próbna
14:50 – pierwsza seria konkursu drużynowego
16:00 – finałowa seria konkursu drużynowego
ceremonia wręczenia nagród
Sobota, 23.07.2016
12:40 – otwarcie bram dla kibiców
13:40 – seria próbna
14:50 – pierwsza seria konkursu indywidualnego
16:00 – finałowa seria konkursu indywidualnego
ceremonia wręczenia nagród.
Zapraszamy!!!

W czerwcu zakończyła się pierwsza runda sezonu 2016 piłkarskiej
Ligi 6 o Puchar Burmistrza Miasta Wisła.
Oto wyniki trzech kolejek, rozegranych w minionym miesiącu:
V kolejka: Epompa.pl – Knaga Bambo FC 3:8 (Damian Darosz, Daniel Słowiok, Artur Adamczyk – Kamil Kotrys 3, Mirosław Wałach 2,
Łukasz Szalbot 2, Mateusz Turoń), Głębce–Karolowy Dwór – Lisy FC
4:6 (Krzysztof Wantulok 2, Mirosław Wantulok, Mateusz Wantulok – Mateusz Pilch 4, Piotr Szalbót, Mateusz Czyż), Beatris – Łabajów Young 6:5
(Tomisław Tajner 3, Tomasz Wuwer 2, Robert Pilch – Jakub Jurosz 3,
Zbigniew Kuczera 2), FC Malinka – Czarne Nadleśnictwo 4:7 (Otton
Karas 2, Akos Niedoba, Zbigniew Wrzecionko – Michał Raszka 3, Mirosław Marek 2, Grzegorz Bujok, samobójcza).
VI kolejka: Knaga Bambo FC – Lisy FC 2:8 (Jakub Bebek, Łukasz
Szalbot – Mateusz Madzia 4, Mateusz Pilch 4); Epompa.pl – FC Malinka
15:3 (Jakub Głuszak 8, Artur Adamczyk 4, Arkadiusz Szlauer 2, Kamil
Miedziak – Aleksander Pilch 2, Remigiusz Pilch); Czarne Nadleśnictwo –
Beatris 0:1 (Tomasz Wuwer); Łabajów Young – Głębce–Karolowy Dwór
3:10 (Robert Gomola 2, Radosław Palion – Paweł Lazar 3, Krzysztof
Wantulok 3, Mirosław Wantulok 2, Amadeusz Dzius 2).
VII kolejka: Beatris – Epompa.pl (przełożony na wrzesień); Głębce–Karolowy Dwór – Czarne Nadleśnictwo 1:3 (Paweł Lazar – Patrycjusz Gruca, Dawid Durbacz, Michał Raszka); FC Malinka – Knaga
Bambo FC 0:1 (Mateusz Cieślar); Lisy FC – Łabajów Young 6:4 (Piotr
Szalbót 2, Mateusz Pilch, Andrzej Sikora, Sebastian Bujok – Zbigniew
Kuczera 2, Walter Wisełka, Piotr Kiecko).
W połowie sezonu liderem tabeli jest drużyna Beatris (na zdjęciu),
która zdobyła 15 pkt. Liderem klasyfikacji strzelców jest Mateusz Pilch
(Lisy FC), który strzelił 14 bramek.			
(luki)

fot. Łukasz Bielski

Sport

(luki)

DOBRY SEZON PIŁKARZY

18 czerwca policjanci z KP w Wiśle wzięli udział w turnieju drużyn
5–osobowych w piłkę nożną o „Puchar Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie i Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA Cieszyn I”. Turniej odbył się w miejscowości Brzezówka.
Drużyna stróżów prawa z Wisły zajęła bardzo dobre 2. miejsce,
ulegając jedynie ekipie Zakładu Karnego w Cieszynie. Bardzo ważnym
faktem dla naszych mundurowych jest to, iż przez cały rok będą mogli o
sobie powiedzieć że są najlepszą drużyną policjantów w całym powiecie
cieszyńskim. Puchar zespołowi z Wisły osobiście wręczył komendant
Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie mł. insp. Jacek Bąk wraz z
komendantem Komisariatu w Zebrzydowicach podinsp. Jackiem Stelmachem. Na miejscu naszą drużynę wspierały dopingiem rodziny.
Reprezentacja KP Wisła wystąpiła w następującym składzie: Janusz
Podżorski (kierownik drużyny), Łukasz Krężelok (kapitan), Rafał Michalik, Paweł Bąk, Sebastian Drobisz, Arkadiusz Szlauer i Łukasz Szalbot.
Janusz Podżorski

W czerwcu zakończyły się zmagania w piłkarskiej okręgówce. Zespół WSS Wisła zajął na mecie sezonu 2015/16 3. miejsce.
W dwóch ostatnich meczach wiślanie zdobyli zaledwie 1 punkt, ale
to nie przeszkodziło utrzymać im wysokiej lokaty na ligowym podium.
5 czerwca podopieczni Tomasza Wuwra zremisowali na wyjeździe ze
Świtem Cięcina 3:3 po dwóch golach Szymona Płoszaja i jednym Adama
Czyża. W ostatniej kolejce nasz zespół 11 czerwca zagrał na Jonidle z
Pasjonatem Dankowice, notując porażkę 3:4. Gole w tym meczu zdobyli
Dawid Mazurek, Michał Pietraczyk i Szymon Płoszaj.
WSS Wisła zakończyła rozgrywki okręgówki z dorobkiem 55 pkt.
i bilansem bramek 91:43. Warto dodać, że nasz zespół wywalczył także
Puchar Polski na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie.
Tydzień później od seniorów, rozgrywki zakończyły młodzieżowe
drużyny WSS. Podopieczni Kamila Kotrysa czerwiec rozpoczęli od pogromu LKS–u Kończyce Małe. Trampkarze wygrali 6:0 (Kamil Turoń 3,
Gabriel Boś 2, Szymon Lesiecki), a juniorzy 9:0 (Hubert Dudzik 2, Tomasz Cieślar 2, Mateusz Cieślar 2, Michał Pilch, Mirosław Wałach, Sebastian Cieślar). W kolejnym, zaległym meczu, przeciwnikiem wiślan był zespół LKS Goleszów. Tym razem trampkarze zremisowali 2:2 (Tymoteusz
Pilch, Szymon Lesiecki), natomiast juniorzy wygrali 9:1 (Adam Czyż 3,
Waldemar Szarzec 3, Dawid Mazurek 2, Jakub Marekwica). W kolejnym
dwumeczu rywalem był Cukrownik Chybie. Trampkarze przegrali z liderem 1:8 (Kamil Turoń), a juniorzy zremisowali z siódmą drużyną w tabeli
1:1 (Jakub Niemczyk). Sezon nasi młodzi piłkarze zakończyli wysokimi
wygranymi ze Spójnią Zebrzydowice. Juniorzy wygrali 3:0 (wo.), a trampkarze 7:0 (Kamil Turoń 3, Tymoteusz Pilch 2, Szymon Lesiecki 2).
W ostatecznym rozrachunku juniorzy WSS Wisła zajęli w III lidze
wojewódzkiej znakomite 2. miejsce z dorobkiem 47 pkt. i bilansem goli
81:21. Z kolei trampkarze w IV lidze wojewódzkiej zajęli dobre 4. miejsce z dorobkiem 41 pkt. i bilansem bramek 61:28.		
(luki)

fot. KP w Wiśle

Sukces wiślańskich policjantów
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fot. Tomasz Kasjamiuk

Radosław Sobczyk wywalczył kolejny medal podczas odbywających
się w Warszawie w dniach 4–5 czerwca Wielobojowych Mistrzostw Polski. Zawodnik z Wisły, uczeń wiślańskiego LO im. P. Stalmacha, reprezentujący MKS Ustroń, potwierdził przynależność do czołówki wieloboistów w Polsce zdobywając tym razem srebrny medal w kategorii
juniorów U–20.
Wiślanin po raz kolejny poprawił rekord Śląska wynikiem 7099 pkt.
To aktualnie 15. rezultat w kategorii U–20 na listach europejskich i zaledwie o 101 pkt. gorszy od minimum kwalifikacyjnego na Mistrzostwa
Świata juniorów. Kluczem do osiągnięcia tak wysokiego wyniku było
ustanowienie przez Radka aż 7 rekordów życiowych w następujących
konkurencjach:
– bieg na 100 m – 10,89 s (minimum na Mistrzostwa Polski juniorów
i młodzieżowców),
– skok w dal – 6,83 m (minimum na Mistrzostwa Polski juniorów),
– bieg na 400 m – 49,56 s (minimum na Mistrzostwa Polski juniorów),

– rzut dyskiem – 37,82 m,
– skok o tyczce – 4,30 m (minimum na Mistrzostwa Polski juniorów
i młodzieżowców),
– rzut oszczepem – 47,28 m,
– bieg na 1500 m – 4:56,02 min.
Tak dobre osiągnięcie jest jednak
bardzo dużą niespodzianką z uwagi na
poważną kontują, przez którą wiślański lekkoatleta, ubiegłoroczny Mistrz
Polski w kategorii U–18, stracił prawie 3 miesiące treningów w okresie
przygotowawczym oraz cały sezon
startów halowych (właściwy trening
rozpoczął w marcu). Sukces ten nie
byłby również możliwy, pomijając
olbrzymi nakład pracy i zaangażowanie zawodnika podczas codziennych
treningów, bez wsparcia wielu osób i
instytucji, z których koniecznie należy wymienić:
– Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich START w Wiśle i Polski
Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, dzięki którym możliwe
były właściwe przygotowania treningowe!;
– MKS Ustroń za zabezpieczenie środków związanych z udziałem
w zawodach oraz warunki treningowe i opiekę szkoleniową w konkurencji skoku o tyczce i nie tylko (trenerzy Magdalena Kubala i Marek
Konowoł);
– Śląski Związek Lekkiej Atletyki za warunki i opiekę szkoleniową
podczas zgrupowań zaplecza Kadry Narodowej w osobach trenerów Józefa Ramusa, Jacka Markowskiego i Stanisława Bonka;
– najbliższą rodzinę za wyrozumiałość i wsparcie w trudnych
chwilach.
Jarosław Sobczyk

HISTRORIA MOTORYZACJI Z PERSPEKTYWY SPORTU SAMOCHODOWEGO
Automobilklub Śląski – historia długa i niezwykła. Tak w skrócie
można ująć działalność klubu motorowego, którego dzieje sięgają czasów początków motoryzacji. W obliczu rozwoju przemysłu, który końcem XIX w. poruszył niemal wszystkie dziedziny życia w krajach Europy Zachodniej, Polacy po odzyskaniu niepodległości błyskawicznie i
z pełną determinacji ambicją zainteresowali się m.in. motoryzacją. Jak
wiemy pierwszy samochód wówczas trójkołowy zbudował w 1885 r.
Karl Benz. W tym samym roku Gottlieb Daimler zbudował lekki jednocylindrowy czterosuwowy silnik spalinowy i jako paliwo zastosował
benzynę. Następnie od 1886 wspólnie z Wilhelmem Maybachem wytwarzali samochody osobowe. Pojazdy były wzorowane na znanych wówczas powozach konnych, a zwłaszcza lekkich bryczkach. W ten sposób
stworzyli standard samochodu osobowego, aktualny nadal w XXI wieku
(wikipedia.pl).
W Polsce pierwszy samochód pojawił się ok. 1896 r. Prezes Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego Stanisław Grodzki miał zaszczyt prowadzić taki pojazd. Na wzór tego towarzystwa w wolnej Polsce
powstały kluby automobilowe w Krakowie i Poznaniu. W bardzo krótkim
okresie czasu po odzyskaniu przez Śląsk wolności, bo 24 listopada 1924
r. powstał Śląski Klub Automobilowy, którego założycielem był komitet z hrabią Jerzym Opersdorffem na czele. Taką nazwę przyjął obecny
Automobilklub Śląski. Grono jego działaczy, pod kierunkiem mecenasa
Konstantego Wolnego, marszałka Sejmu Śląskiego, upowszechniało w
społeczeństwie idee motoryzacji, wspomagało władze administracyjne i
samorządowe w sprawach organizacji ruchu drogowego, przygotowywało
zawody i imprezy związane ze sportem motorowym, zachęcając do uczestniczenia w nich coraz więcej entuzjastów motoryzacji. Klub stale krzepł i
rozwijał się. Stał się wręcz instytucją zaufania publicznego.
Sport samochodowy – co jest zupełnie zrozumiałe – zawsze był domeną działalności Automobilklubu Śląskiego i od początku jego istnienia
organizowane były różnego rodzaju rajdy. Oczywiście formy rywalizacji
sportowej zmieniały się z upływem lat i ze zmianami konstrukcyjnymi
samochodów. Były rajdy terenowe, oszczędnościowe, zimowe, wiosenne, rajdy tylko dla pań, rajdy seniorów. Na przerwę w działalności Klubu
wpłynęła wojna (1939 – 1945) i jego reaktywacja nastąpiła w roku 1949,
kiedy przez dwa lata zorganizowano Rajd „Równicy”.

W roku 1951 po raz pierwszy wystartował Rajd Wisły w kształcie i
formie odbiegającej od dzisiejszego. Miał jednak, z różnych powodów,
inną nazwę: „Jazda Orientacyjno–Konkursowa”. Ta nazwa obowiązywała do roku 1954 włącznie, z jedną zmianą z konkursowej na patrolową.
Komandorem, bo tak określano mianem współczesnego dyrektora rajdu,
był Michał Nahorski. Postać nietuzinkowa, bowiem w tym okresie czasu
utytułowanym automobilowym Mistrzem Polski. Jakie były konkurencje tych imprez? Otóż rozgrywano wówczas próbę jazdy okrężnej, próbę rozpoznania znaków w terenie, próbę sprawności, próbę strzelania z
broni małokalibrowej oraz próbę przyspieszenia na wzniesieniu i wyścig
na Kubalonkę. Startowano w dwóch grupach: Grupa Sportowa i Grupa Turystyczna, które z kolei podzielone były na klasy wg możliwości
osiągu w km/h. Oczywiście klasyfikacja dotyczyła pojemności skokowej
silników. Start rozpoczynał się od kontroli technicznej samochodów. Jak
z powyższych danych widać obowiązujące szybkości nie były wysokie,
ale zgodne ze stanem nawierzchni, często jeszcze zniszczonej przez wojnę. Ciekawe, że nie sama jazda okrężna i nie odnajdywanie znaków czy
też strzelanie stanowiły największą trudność. Najtrudniejszą konkurencją
była jednak próba zręcznościowa. Tylko niewielu zawodnikom udało się
wykonać te próby bez punktów karnych. Należy pamiętać, że w tamtych
czasach kierownice nie miały wspomagania, a i skrętność pojazdów była
mniejsza.
Dalsze dzieje Rajdu Wisły w kolejnej części historii, po której ogłoszony zostanie konkurs na temat tego rajdu rozgrywanego na terenie Wisły i okolic od ponad 60 lat.
Automobilklub Śląski
Poniżej można zobaczyć jak zmieniały się loga Automobilklubu Śląskiego na przestrzeni lat.
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fot. Tomasz Kasjamiuk

Radosław Sobczyk z tytułem wicemistrza Polski

Pary deblowe walczyły o Puchar
Burmistrza

fot. Organizator

Końcowa klasyfikacja turnieju wygląda następująco:
1. Robert Bałoń – Andrzej Bujok
2. Andrzej Minge – Katarzyna Byrt
3. Roman Podżorski – Daniel Czyż
4. Władysław Paszek – Karol Czyż
5. Jarosław Pajączkowski – Krzysztof Kwasowski
6. Andrzej Siedlaczek – Adam Sosnowski
7. Jeremiasz Bujok – Adam Czyż
8. Jerzy Polok – Zygmunt Kurzok
9. Patryk Szturc – Marek Bujok
Podczas zawodów organizatorzy zadbali o poczęstunek. Puchary
i medale najlepszym wręczał burmistrz Wisły Tomasz Bujok. (luki)

WIŚLANIE GRAJĄ W BBALTS 2016
Grupa tenisistów stołowych „Wiślanie” z Wisły uczestniczy
w rozgrywkach Bielsko–Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego, reprezentując nasze miasto. Pasjonaci ping–ponga spod
Baraniej Góry mają za sobą pierwszą część zmagań
w II lidze.
Na półmetku sezonu nasz zespół zajmuje 6. lokatę w tabeli. W 12 grach „Wiślanie” zdobyli 12
pkt. i mają bilans punktowy 65:66. Na ten dorobek
złożyły się zwycięstwa z Eurobeskidy Łodygowice
(7:3), UKS Sportowa Jedynka Skoczów (9:1), ZiAD
Bielsko–Biała (6:4), PSKS Beskidy (8:2), MOW Jaworze (10:0 wo.) i ponownie ZiAD Bielsko–Biała
(9:1) oraz porażki z Panowie z Trytonu (2:8), Victoria Stara Wieś (3:7), Szajlo (4:6), ULKTS Pszczyna (2:8), Grapsi Progress (2:8) i Giloteam (3:7). W
rankingu indywidualnym na 10. miejscu w grupie
zawodników, którzy rozegrali przynajmniej 60%
pojedynków jest Andrzej Minge, a wśród zawodników, którzy rozegrali tych pojedynków mniej niż
60% takie samo miejsce zajmuje Robert Bałoń. To
najwyżej sklasyfikowani zawodnicy „Wiślan” w
rankingach indywidualnych.
„Wiślanie” w BBALTS 2016 występują w składzie: Andrzej Minge (kapitan), Katarzyna Byrt, Do-
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fot. Sekcja Genryoku Wisła

4 czerwca w hali sportowej OS PZSN „Start” w Wiśle rozegrano
I Turniej deblowy o Puchar Burmistrza Miasta Wisła w tenisie stołowym. Do rywalizacji w grze podwójnej stawiło się 9 par.
Po rywalizacji w grupach rozegrano półfinały. W pierwszym
pojedynku para Robert Bałoń – Andrzej Bujok pokonała 3:1 duet
Roman Podżorski – Daniel Czyż. W drugim półfinale debel Andrzej
Minge – Katarzyna Byrt okazał się lepszy od pary Władysław Paszek – Karol Czyż, wygrywając 3:1. W meczu o 3. miejsce Roman
Podżorski i Daniel Czyż pokonali 3:1 Władysława Paszka i Karola
Czyża. Natomiast w wielkim finale para Robert Bałoń – Andrzej Bujok ograła 3:0 parę Andrzej Minge – Katarzyna Byrt.

Wiślanie mistrzami Polski
11 czerwca w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski Dzieci,
Juniorów i Młodzieży w Kendo. Z pewnością przejdą one do historii
sekcji Genryoku Wisła, prowadzonej przez Krzysztofa Kaczorowskiego.
Zawody zostały zorganizowane przez Bydgoskie Stowarzyszenie Kendo, Iaido i Jodo, a ich poziom, zarówno organizacyjny jak i
sportowy, był bardzo wysoki. Turniej wyłonił mistrzów Polski w aż
pięciu kategoriach: dzieci (do 9 lat), młodzików (10–12 lat), juniorów
młodszych (13–15 lat), juniorów (16–18 lat) i młodzieży (18–23 lat).
W kategorii dzieci zawodnicy nie walczą bezpośrednio z sobą,
prezentują natomiast zestaw ćwiczeń: kirikaeshi oraz układ ataków –
uchikomi geiko. Prezentacja dwóch zawodników oceniana jest przez
3 sędziów, którzy wskazują zwycięzcę konfrontacji. Z ogromną satysfakcją informujemy, iż wiślanie zdominowali tą kategorię, zdobywając w niej komplet medali! Złoty medal oraz tytuł Mistrzyni Polski
Dzieci 2016 wywalczyła Lena Pustówka, srebrny medal wywalczył
Tymoteusz Szalbot, a brąz Kamil Domagała oraz Sergiusz Bestrzyński. W zawodach brali również udział Paweł Piszczek oraz Antoni
Leśniewski. Gratulacje!
Więcej informacji na temat sekcji na stronie www.kendo.wisla.pl.
(krzykacz)
minika Cieślar, Robert Bałoń, Andrzej Bujok, Daniel Czyż, Roman
Podżorski i Andrzej Siedlaczek.
Gratulujemy udanych startów i życzymy powodzenia w jesiennej
części rozgrywek. Więcej o BBALTS 2016 na stronie http://bists.pl/
bbalts–2016/.					
(luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

27 maja Radosław Sobczyk z Wisły zajął 2. miejsce podczas Mityngu Lekkoatletycznego, jaki odbył się w Częstochowie. Nasz
zawodnik pokonał dystans w czasie 51,31 sek.
29 maja w Brennej rozegrano pierwszą edycję Letniego Pucharu
Beskidzkich Groni w slalomie in–line, czyli narciarskiego slalomu
na wrotkach po asfalcie. Wsród dzieci w wieku 6–9 lat 6. miejsce
wywalczyła Martyna Cieślar z Wisły.
1 czerwca w Cieszynie odbył się XI Kręciołek Samochodowy o
Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. W
poszczególnych kategoriach triumfowali: Adam Urbaś z Brennej,
Marcin Gluza ze Skoczowa, Daniel Opioła z Hażlacha, Andrzej
Rduch z Cieszyna oraz Jakub Kuc z Wisły.
5 czerwca Roman Wolski z Wisły zajął 36. miejsce w maratonie rowerowym „Maraton MTB jasne, że Częstochowskie – Trek
Demo Challange”.
7 czerwca drużyna chłopców z Gimnazjum nr 1 w Wiśle zajęła 9.
miejsce w finale wojewódzkim Drużynowych Zawodów Lekkoatletycznych, które odbyły się w Częstochowie.
11 czerwca w Wapienicy odbył się 1. Charytatywny Piknik Biegowy. W rozegranym w ramach imprezy biegu na 5 km 9. miejsce
zajął Mariusz Kobiela z Wisły. Na 31. miejscu bieg ukończyła
wiślanka Iwona Boś.
11 czerwca w niemieckim Bad Freienwalde odbył się Międzynarodowy Konkurs Skoków Narciarskich na igelicie z okazji 700–
lecia miejscowości. Jak to ma miejsce od wielu lat, dobry występ
na skoczniach w Brandenburgii zanotowali zawodnicy WSS Wisła. Tym razem podopieczni Wojciecha Tajnera dziesięciokrotnie
stawali na podium. W gronie zwycięzców znaleźli się: Wiktoria
Kiersnowska, Artur Kukuła, Mikołaj Gaczkowski, Tymoteusz
Cienciała i Jan Pilch, 2. lokatę w swojej kategorii zajęli Wojciech
Troszok, Paulina Czepczor i Michał Cieślar, a na najniższym stopniu podium stawali: Miłosz Krzempek i Wiktor Szozda. Jako jedenasty na pudło „wskoczył” sam trener Tajner, plasując się na 2.
pozycji w gronie „trzydziestolatków”.
12 czerwca na stoku Palenicy w Ustroniu rozegrano zawody w
zjeździe rowerowym z cyklu Beskidia Downhill. Na podium w
kategorii Hobby Junior stanęli Tomasz Raszyk (2. miejsce) i Marek Goryczka (3. miejsce) z Wisły. 6. lokatę w kategorii Hobby
Hardtail zajął wiślanin Tomasz Goryczka.
12 czerwca w Tychach odbyła się Śląska Gala Koszykówki Młodzieżowej, podczas której rozdano medale i nagrody indywidualne we wszystkich kategoriach lig młodzieżowych organizowanych przez Śląski Związek Koszykówki. Nagrodę otrzymała
Daria Caputa z ISSiR Wisła – najlepiej rzucająca za „trzy” w
zmaganiach juniorek.
Blisko ośmiuset uczestników wzięło udział w XII EKO Jurajskim
Półmaratonie, który odbył się 12 czerwca w Rudawie. W tym gronie świetnie spisał się Jakub Glajcar z Wisły, zajmując 5. miejsce
w klasyfikacji generalnej oraz 2. w swojej kategorii wiekowej.
Joachim Krężelok zajął 6. miejsce w konkursie rzutu oszczepem
(grupa F–55), który został rozegrany 13 czerwca podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy Osób Niepełnosprawnych we włoskim Grosseto. W swojej najlepszej próbie zawodnik ISSiR Wisła
rzucił oszczepem na odległość 25 metrów i 75 centymetrów.
Nasi zawodnicy dwukrotnie stawali na podium w pierwszym konkursie XXVIII Beskidzkiego Turnieju Skoków Narciarskich Dzieci, który rozegrano 16 czerwca w Nydku. W gronie zwycięzców
znalazł się Tymoteusz Cienciała, który triumfował w najmłodszej
grupie wiekowej (2007–2008), z kolei w kategorii 2005–2006 2.
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lokatę wywalczył Wiktor Szozda (obaj z WSS Wisła). Dzień później, 17 czerwca, we Frensztacie Wiktor Szozda był 2., Tymoteusz
Cienciała 3., a miejsce na 2. stopniu podium wywalczył ich klubowy kolega Jan Pilch (2009 i młodsi). Rywalizację kontynuowano 18 czerwca w miejscowości Rožnov pod Radhoštem, gdzie na
najniższym stopniu podium w swoich kategoriach stawali Wiktor
Szozda, Tymoteusz Cienciała i Jan Pilch.
František Žilák wygrał zawody w kolarskim enduro Przesieka Enduro MTB Series 2016, które rozegrano 18 czerwca. Nieźle zaprezentowała się Anna Sojka z Wisły, która zajęła 2. miejsce w
klasyfikacji generalnej kobiet.
18 czerwca w ramach Pikniku Sportowego Gminy Goleszów odbył się Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Piłki Nożnej 6–osobowej. Reprezentująca wiślańską ligę drużyna Epompa.pl zajęła
3. miejsce.
19 czerwca w Kozlovicach zakończono rywalizację w XXVIII
Beskidzkim Turnieju Skoków Narciarskich Dzieci. W ostatnim
konkursie żaden z zawodników WSS Wisła nie stanął na podium.
Natomiast w klasyfikacji generalnej turnieju 3. lokaty w „generalce” zajęli: Miłosz Krzempek (2003–2004), Wiktor Szozda (2005–
2006) oraz Jan Pilch (2009 i młodsi).
Tymoteusz Cienciała znalazł się w gronie triumfatorów pierwszego konkursu 18. Dziecięcego Turnieju Czterech Skoczni, który
odbył się 19 czerwca w austriackim Hinzenbach. Zawodnik WSS
Wisła odniósł pewne zwycięstwo w gronie ośmiolatków
25 czerwca Adam Cieślar wygrał zawody w kombinacji norweskiej o Puchar Burmistrza Miasta Rožnov pod Radhoštěm. Zawodnik WSS Wisła zwycięstwo zawdzięcza głównie świetnemu
biegowi pod górę Radogoszcz.
Tomasz Raszyk zajął 3. miejsce w kategorii Junior podczas zawodów w zjeździe rowerowym z cyklu Downhill City Tour, które
odbyły się 26 czerwca w Cieszynie.
Tymoteusz Cienciała wygrał drugi konkurs 18. Dziecięcego Turnieju Czterech Skoczni, który odbył się 26 czerwca w austriackim
Bischofshofen. To drugie zwycięstwo zawodnika WSS Wisła w
tym sezonie i szóste z rzędu w tych prestiżowych zawodach.
Wojciech Probst wygrał Ustroński Bieg 66 Dookoła Doliny Wisły,
który odbył się 26 czerwca. Zawodnik z Hażlacha trasę z Ustronia
przez Czantorię, Soszów, Stożek, Kiczory, Kubalonkę, Stecówkę,
Baranią Górę, Magurkę Wiślańską, Malinów, Przełęcz Salmopolską, Trzy Kopce Wiślańskie, Orłową, Równicę do Ustronia jako
jedyny pokonał w czasie poniżej sześciu godzin. Jedyny wiślanin
w stawce Roman Kędzior był 48.
(luki)

Mistrzostwa Polski Firm
W dniach 25–26 czerwca w Wiśle na terenie Ośrodka Sportowego „Start” odbyły się I Międzybranżowe Mistrzostwa Polski Firm w
piłce nożnej 5–osobowej. W turnieju udział wzięło 18 drużyn z całej
Polski, a zwycięzcą został zespół Sandoz Polska z Warszawy. Najlepszym nagrody wręczał burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
W finale piłkarze Sandoz pokonali reprezentantów z Thyssenkrupp Energostal 1:0. Z kolei w meczu o 3. miejsce Energo–Metal
System Polska pokonał po rzutach karnych Etisoft Gliwice 4:3. Najlepszym strzelcem turnieju z 10 bramkami na koncie został Mateusz
Dobek z 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Torunia. Najlepszym piłkarzem został wybrany Marcin Karpińczuk z firmy Energo–Metal System Polska, a najlepszym bramkarzem został Arkadiusz
Świętek z ThyssenKrupp Energostal.			
(luki)
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fot. Organizator

11 czerwca kolejny raz spotkały się młode koszykarki w ramach
szóstej edycji turnieju „Gramy bo lubimy”. Jak co roku rozgrywki
cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno zawodniczek jak i rodziców.
Tegoroczna edycja odbyła się na boisku wielofunkcyjnym Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle. O medale rywalizowało 59 zawodniczek
podzielonych na trzy kategorie wiekowe: 2003 i młodsze, 2005 i
młodsze oraz 2007 i młodsze. Najwięcej radości jak zawsze towarzyszyło rozgrywkom najmłodszych koszykarek. Najlepszą okazała
się drużyna „Szybkie pantery”, drugie miejsce zajęły „Żółtodzioby”, a brązowy medal trafił
do drużyny „Białe orły”. W
drugiej kategorii triumfowała drużyna „Alpaki”, srebro
wywalczyły „Lamy”, a na
trzecim miejscu znalazła się
drużyna „No name”. Z kolei
w najstarszej kategorii turniej zmienił się w rywalizację międzynarodową dzięki
udziałowi zawodniczek z
czeskiej drużyny BK Pribor.
Czeszki nie pozostawiały
złudzeń wygrywając wysoko
swoje dwa mecze i zdobywając złoty medal. Na drugim

miejscu znalazły się zawodniczki z drużyny „Gang z Wisły”, a brązowe medale trafiły do zawodniczek „Basketmanii”.
Podczas turnieju sędziowie bacznie obserwowali poczynania zawodniczek, aby na koniec wybrać najlepsze z nich. W najmłodszej
kategorii MVP została Oliwia Fuchs, wśród trzecio i drugoklasistek
dyplom dla najlepszej zawodniczki trafił w ręce Oliwii Bujok, a w
najstarszej kategorii wiekowej najlepsza okazała się Michaela Hofmanová z BK Pribor.
Jak co roku turniej mógł zostać rozegrany dzięki pomocy Urzędu
Miejskiego w Wiśle. Dziękujemy również Panu Burmistrzowi Tomaszowi Bujokowi za objęcie turnieju honorowym patronatem. Dziękujemy wszystkim rodzicom, wolontariuszom za pomoc w organizacji.
Do zobaczenia za rok!			
Marcin Kotowicz

fot. Organizator

GRAMY BO LUBIMY 2016

12 czerwca odbyły się mecz finałowy cieszyńskiej Amatorskiej
Ligi Siatkówki 2016 w Cieszynie. W hali sportowej Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie drużyna Termobud Wisła wygrała z zespołem
OSP Krasna 3:0, co dało jej zwycięstwo w całej lidze!
Wiślanie w finałowej rozgrywce wystąpili w składzie: Wojciech
Kałucki (kapitan), Wojciech Polok, Marek Polok, Marcin Czyż, Piotr
Szarzec i Marek Czepczor. Warto podkreślić, że w trakcie trwania
całych rozgrywek nogę złamał Paweł Szpila i to właśnie jemu zespół
dedykuje wgraną, życząc jak najszybszego powrotu do zdrowia. Dodać należy, że w rundzie zasadniczej zespół z naszego miasta zajął co
prawda 3. miejsce w ligowej tabeli, ale w fazie play–off nie miał już
sobie równych i w meczu półfinałowym (z drużyną Logis) i wielkim
finale nie stracił ani jednego seta.
Drużyna Termobud Wisła jako zwycięzca ALS’16 otrzymała zaproszenie do udziału w Lidze Mistrzów (zagrają w niej mistrzowie
amatorskich lig siatkarskich z Cieszyna, Skoczowa, Ustronia i Goleszowa). Odbędzie się ona we wrześniu w hali Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie.					
(luki)
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fot. Z archiwum drużyny

SUKCES TERMOBUD WISŁA

Nowa specjalność Wisły: koszykówka
niejsza zawodniczka turnieju (31 punktów). Gdyby nagrodę przyznawano również dla drugiej najskuteczniejszej zawodniczki, trafiłaby w
ręce Sandry Hrackiej (26 punktów).
„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”. Wisła wyrasta na ważny
ośrodek koszykarski na Śląsku. Nasze koszykarki biorą udział w regionalnych zmaganiach już w pięciu kategoriach wiekowych. Sukces
w tym roku osiągnęły też nieco starsze dziewczynki (rok urodzenia
2005 i młodsze), które w Lidze Śląskiej zajęły wysokie 3. miejsce.
Sukcesy tych najmłodszych napawają szczególną nadzieją. Ich starsze koleżanki zaczynały przygodę z koszykówką w późniejszych
klasach szkoły podstawowej, dlatego dziś trudniej im rywalizować z
rówieśniczkami, które zaczynały od początku podstawówki. Fakt, że
nasze dzieci teraz trenują i grają już od początku szkoły ma kluczowe
znaczenie dla ich późniejszych wyników. Dlatego mamy nadzieję, że
za kilka lat będziemy się cieszyć sukcesami nie tylko najmłodszych
koszykarek.
Żeńska koszykówka w Wiśle rozwija się dynamicznie nie przez
przypadek. To zasługa konkretnych ludzi. Główną autorką sukcesu
naszych minikoszykarek jest ich trenerka, Aleksandra Nosowicz.
Starsze dziewczynki ćwiczą pod okiem Marcina Kotowicza, a najstarsze prowadzą Daniel Arsenicz i Przemysław Kurzok. Rozwój
koszykówki w Wiśle to zasługa tych ludzi, ich pasji i poświęcenia.
Ich postawa, praca i wysiłek przyciągają do koszykówki coraz więcej
dziewczyn w Wiśle. Życzymy im siły i wytrwałości. Większe sukcesy wydają się być na wyciągnięcie ręki, ale aby stały się faktem,
potrzebne jest zaangażowanie lokalnego środowiska. Trzeba więcej
kibiców, wolontariuszy, sponsorów, ale przede wszystkim więcej zawodniczek. Dlatego zachęcamy wiślan, aby pomogli. Potrzebujemy
Was! Na początek, choćby w roli kibiców na meczach. Zachęcamy
też wszystkie dziewczyny z całej Wisły, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania – jeśli jeszcze nie spróbowałyście grać w kosza w
Wiślańskiej Jedynce, to czas spróbować. To duży wysiłek i praca, ale
też ogromna frajda. Wiecie, jak brzmi hasło tych, które tu trenują?
Gramy, bo lubimy!					
(ajotka)

fot. ISWJ Wisła

Bardzo młode koszykarki z Wisły zdobyły, a dokładniej rzecz biorąc, obroniły Puchar Śląska w kategorii Żaczek. W tej kategorii występują dziewczynki urodzone w roku 2006 i młodsze. Wielkie brawa!
Turniej odbył się 5 czerwca w Wodzisławiu Śląskim. Prócz gospodarzy (koszykarki ŻKK Olimpia Wodzisław) o trofeum walczyły
zespoły MKS Czechowice–Dziedzice, Pogoń Ruda Śląska oraz nasza
drużyna – Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka Wisła.
Gdy młode wiślanki jechały na turniej do Wodzisławia rok temu, nikt
nie oczekiwał, że wygrają. Ale ku wielkiemu zaskoczeniu pokonały
wszystkich i wróciły do domu z pucharem i złotymi medalami. W
tym roku jechały by obronić tytuł, a to jak wiadomo niewdzięczna
rola i jeszcze większy stres.
Pierwszy mecz nasze dziewczyny zagrały z zespołem MKS Czechowice–Dziedzice, pokonując go dość gładko 34:9. Na radość nie
było jednak wiele czasu, bo następnymi rywalkami były koszykarki z
Wodzisławia. Doping w hali był ogłuszający, a napięcie rosło, gdyż
wszyscy zdawali sobie sprawę, że ten mecz wyłoni zwycięzcę całego
turnieju. Przewaga gospodarzy na trybunach była ogromna, pomimo
iż za dziećmi z Wisły podążyła spora grupa rodziców. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem piłkarskim – 1:0 dla Wodzisławia. W
drugiej kwarcie nasze dziewczynki się przebudziły i na przerwę schodziły wygrywając 10:4. Trzecia kwarta przebiegła podobnie jak druga, czyli pod dyktando wiślanek i po jej zakończeniu wynik brzmiał
21:8. W czwartej odsłonie spotkania dla naszej drużyny przyszedł
trudny czas, jednak „góralki” pokazały charakter i mimo wszystkich
przeciwności ostatecznie wygrały 27:19. Ostatni mecz z Rudą Śląską wiślanki wygrały spokojnie 24:10 i zwyciężyły w całym turnieju,
zdobywając Puchar Śląska.
Oto skład zwycięskiej drużyny prowadzonej przez Aleksandrę
Nosowicz: Amelia Budzyńska, Alicja Bujok, Oliwia Bujok, Oliwia
Fuks, Karolina Kiraga, Joanna Hanik, Sara Hołomek, Sandra Hracka,
Barbara Konieczny, Julia Kożuch, Agatka Martynek, Hanna Pilch,
Ela Podżorska, Wiktoria Setnik i Dominika Wrotniak. Puchar zgarnęła nie tylko nasza drużyna, ale również Karolina Kiraga – najskutecz-
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ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KRONIKA POLICYJNA
– W okresie 28–29 maja włamano się do pomieszczenia jednego z wiślańskich przedsiębiorstw. Straty oszacowano na 80 000
złotych.
– 15 czerwca na ul. Kolejowej zatrzymano mieszkańca Wisły,
który kierował Fiatem Punto, mając w organizmie ok. 0,6 promila
alkoholu.
– 18 czerwca na ul. 1 Maja dokonano kradzieży dwóch rowerów
o łącznej wartości ok. 6000 złotych na szkodę turystów.
– 18 czerwca na ul. Wyzwolenia zastopowano mieszkańca Wisły, który jechał VW Golfem, mając cofnięte przez Starostwo Powiatowe uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Tego samego dnia
na ul. 1 Maja wpadł kierowca motoroweru, który również miał cofnięte uprawnienia do prowadzenia swojego pojazdu. Był to także
mieszkaniec naszego miasta.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
9 lipca (sobota) – Bieg o Wiślańską Kryke – Pl. B. Hoffa
9 lipca (sobota) – Koncert Galowy XVII Tyskich Dni Suzuki –
Amfiteatr im. S. Hadyny
9–10 lipca (sobota–niedziela) – Local Series of Downhill – ON
Stożek
10 lipca (niedziela) – Ultra Maraton – Pl. B. Hoffa
15–17 lipca (piątek–niedziela) – Prywatka PRL – Pl. B. Hoffa
i Amfiteatr
17 lipca (niedziela) – Wiślańsko Bryndza – ON Pasieki
20 lipca (środa) – Letnia Parada Kolonistów – Pl. B. Hoffa
21 lipca (czwartek) – Wręczenie numerów startowych skoczkom uczestniczącym w FIS Grand Prix 2016 – Pl. B. Hoffa
22–23 lipca (piątek–sobota) – FIS Grand Prix w skokach narciarskich – skocznia im. Adama Małysza
22–24 lipca (piętek–niedziela) – Festiwal teatralny dla dzieci
„Wielki Mały Teatr” – Pl. B. Hoffa
23 lipca (sobota) – Górolsko Watra łączy dwa szczyty Kamienny i Skolnity – Górna stacja wyciągu Skolnity i Agroturystyka „Pod
Piramidą”
30 lipca (sobota) – Beskyd Rallye Turzovka – rajd pojazdów
zabytkowych – Pl. B. Hoffa
3 sierpnia (środa) – Letnia Parada Kolonistów – Pl. B. Hoffa
6–7 sierpnia (sobota–niedziela) – Festiwal Sera – Skolnity
6–14 sierpnia (sobota–niedziela) – 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i Pl. B. Hoffa
6–14 sierpnia (sobota–niedziela) – Promocja książki używanej
– Pl. B. Hoffa
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy

