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W czerwcu w Wiśle już tradycyjnie wiele się działo. Ekstremalny bieg z przeszkodami 
Barbarian Race, rywalizacja pań na torze off–road czy sąsiedzkie spotkanie polsko–czeskie 
z przyjaciółmi z Jabłonkowa to tylko niektóre z wydarzeń, jakie gościły w naszym mieście. 
Przed nami kolejne – FIS Grand Prix w skokach narciarskich czy 54. Tydzień Kultury Be-
skidzkiej, którego program znajdziecie wewnątrz numeru. Zapraszamy do lektury!    

EKSTREMALNIE I KULTURALNIE
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Stała, dobrze układająca się współpraca miasta z gestorami 

prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z obsługą ruchu 
turystycznego w naszym mieście, zaowocowała różnymi nowymi 
rozwiązaniami i pomysłami. Aby je wprowadzić w życie konieczne 
jest wzajemne zaufanie i przekonanie, że tylko wspólne działania w 
efekcie mogą przynieść korzyści miastu, przedsiębiorstwom branży 
turystycznej, mieszkańcom i odwiedzającym Wisłę turystom. 

Opłata miejscowa stanowi 
dla miasta dochód pozwalający 
na realizację niektórych nie-
zbędnych do funkcjonowania 
miejscowości zadań. Powinni-
śmy więc dbać o to, aby nie ma-
lały dochody budżetowe z tego 
tytułu. Od sezonu letniego 2017 
roku zdecydowaliśmy się na 
wprowadzenie jednego z takich 
rozwiązań – akcji „Wisła… zo-
staję dłużej – dostaję więcej”. 

Jej celem jest promowanie osób i grup przebywających w ośrodkach 
w Wiśle, które uiściły opłatę miejscową. Promocja polega na wyda-
niu karty rabatowej, uprawniającej do skorzystania z promocyjnych 
cen na określone w niej atrakcje turystyczne. Wydawane one będą 
przez podmioty oferujące pobyt w Wiśle i rozliczające się z miastem 
z inkasowanej opłaty miejscowej.

Szczegółowy opis oferowanych usług objętych rabatem oraz re-
gulamin akcji umieszczony jest w każdym egzemplarzu karty rabato-
wej. Wprowadzenie akcji możliwe jest dzięki aktywnemu włączeniu 
się w jej realizację firm lokalnych, udzielających rabatów. Mamy 
nadzieję, że wprowadzenie takiej formy promocji zwiększy zaintere-
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sowanie obiektami udzielającymi rabatu i przekona nas o zasadności 
rozwijania tego typu akcji w latach następnych.

Serdecznie dziękuję za wsparcie i zrozumienie potrzeby włącza-
nia się w uatrakcyjnianie i organizację ruchu turystyczno-wypoczyn-
kowego w naszym mieście.

Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Ja-

nusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Skurzok, 
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00. Za-
praszamy!

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Straży 

Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko w każdą środę o godz. 
18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia 
dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!

WIŚLAŃSKI E–URZĄD
Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do korzystania z serwisu inter-

netowego e–Urząd, który po autoryzacji (zalogowaniu) umożliwia 
wgląd do stanu własnych rozliczeń z Urzędem Miejskim, m.in. w 
zakresie podatków i opłat lokalnych, oraz dokonywanie płatności za 
pomocą bankowości elektronicznej. 

https://eurzad.wisla.pl/eurzad
Aby uzyskać wgląd do danych w serwisie internetowym e–Urząd 

konieczne jest: przesłanie formularza elektronicznego za pośrednictwem 
ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,  
www.epuap.gov.pl) lub złożenie formularza w formie pisemnej, przy 
czym wymagane będzie potwierdzenie tożsamości  osoby ubiegającej się 
o dostęp do systemu, realizowane przez pracownika biura podawczego 
Urzędu Miejskiego (bądź notarialne poświadczenie podpisu).

Możliwe jest również uzyskanie dostępu do danych innych osób 
pod warunkiem przedłożenia stosownego upoważnienia.

Dodatkowe informacje zostały opublikowane w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

Z prac Rady Miasta Wisła
W czerwcu Rada Miasta Wisła podczas posiedzeń Komisji zajmowała 

się następującymi tematami:
– opracowanie wniosku o przyznanie Lauru Srebrnej Cieszynianki,
– informacja na temat aktywizacji osób bezrobotnych, wykluczonych, 

analiza zasadności zatrudniania na pracach interwencyjnych i społecznie 
użytecznych,

– informacja o kierunku modernizacji i rozbudowie oświetlenia w 
mieście,

– poznanie założeń dotyczących systemu gospodarki odpadami – nie-
ruchomości niezamieszkałe,

– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Ponadto Radni spotkali się z przewodniczącymi Zarządów Osiedli w 

sprawie funkcjonowania budżetu obywatelskiego, a 10 lipca zaplanowano 
spotkanie z prezesami stowarzyszeń sportowych, którego tematem będzie 
przedstawienie osiągnięć w roku 2016 i celów do realizacji.

Sesja Rady Miasta Wisła odbyła się 29 czerwca. Głównym tematem 
obrad było przyznanie Nagród Miasta Wisły w dziedzinie kultury i sztuki. 
W kategorii indywidualnej nagrodę przyznano Pani Ewie Lazar, a w kate-
gorii zespołowej Grupie Śpiewaczej „Stejizbianki”. Gratulujemy!

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
– wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nieruchomo-

ści dz. nr 4287/4 położonej w Wiśle (10 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wisła własności nierucho-

mości dz. nr 1446/257 położonej w Wiśle (10 „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– wyrażenia zgody na zwarcie kolejnych umów dzierżawy nierucho-

mości stanowiących własność Gminy Wisła w trybie bezprzetargowym, na 
czas oznaczony do 3 lat (9 „za”, 2 „wstrzymujący się”),

– ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za 
parkowanie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (9 
„za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujące się”),

– ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania 
(10 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– nadania Statutu Wiślańskiemu Centrum Kultury (11 „za” – jedno-
głośnie),

– zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 22 czerwca 2016 r. 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 – dzia-
łanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany 
gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), współfinanso-
wanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(jednogłośnie),

– przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wisła do 
roku 2023” (10 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– zmieniającą uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Wisła (jednogłośnie),

– upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wiśle do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta Wisła (jednogłośnie),

– zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle 
(jednogłośnie),

– przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze so-
cjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisła (jednogłośnie),

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła (10 „za”, 

1 „wstrzymujący się”),
– zmieniającą uchwałę nr XXXVI/562/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 

27 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania ulg 
w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny (9 
„za”, 1 „wstrzymujący się”),

– wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości (9 „za”, 
1 „wstrzymujący się”),

– przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z te-
renu Gminy Wisła na lata 2016–2032” (jednogłośnie),

– przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Wisła” (9 
„za”, 2 „wstrzymujące się”),

– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją przed-
sięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wodnej” (jednogłośnie),

– zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w związku z realizacją przed-
sięwzięcia „Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Niemca 
4 i Reymonta 2” (10 „za”, 1 „wstrzymujący się),

– zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2017 (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 

2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejsco-
wej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej 
(jednogłośnie).

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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INFORMACJA 
– nowe regulacje prawne dotyczące  

usuwania drzew i krzewów!
W dniu 29 maja 2017 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pod-

pisał ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyro-
dy, która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. W myśl 
powyższej ustawy uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i 
krzewów nie będą wymagały drzewa, których obwód pnia na wysokości 
5 cm nie przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, 

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
Zgodnie z zapisami ustawy drzewa lub krzewy, które rosną na nie-

ruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane 
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie wy-
magają uzyskania zezwolenia, będą wymagały natomiast dokonania 
zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie 
nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo 
mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Miasta 
będzie dokonywał oględzin drzewa, następnie w terminie 14 dni od dnia 
oględzin będzie mógł, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprze-
ciw. Usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić, jeżeli organ nie wniesie 
sprzeciwu w tym terminie. Zgłoszenia będą wymagały drzewa, których 
obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

– 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, 

– 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego, 

– 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od 

przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po 
dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie 
decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której 
rosło usunięte drzewo, Burmistrz Miasta, uwzględniając dane ustalone na 
podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze de-
cyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

Wszelkie informacje w tym zakresie można uzyskać w Referacie 
Rozwoju Gospodarczego i Środowiska Urzędu Miejskiego w Wiśle pok. 
207 tel. 338578850 email: rgs@um.wisla.pl

Straż Miejska informuje
APEL O WYKASZANIE  TRAW I CHWASTÓW NA TERE-

NIE MIASTA WISŁA
W trosce o estetyczny wygląd miasta oraz bezpieczeństwo przeciw-

pożarowe, proszę o bieżące wykaszanie traw i chwastów. Nie wykoszo-
ne, zaschnięte trawy i chwasty stanowią poważne zagrożenie pożarowe 
w okresie wiosennym, letnim i jesiennym wskutek niedopuszczalnych 
praktyk ich wypalania. Nie wykoszone trawy w pobliżu ciągów komuni-
kacyjnych zmniejszają widoczność i bezpośrednio wpływają na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego i pieszych, wpływają również negatywnie na 
wizerunek krajobrazu miasta. Niekoszona trawa i chwasty są siedliskiem 
wielu szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków, a zaschnięte liście i 
pędy utrudniają odrastanie nowym roślinom. Informuje się ponadto, że w 
sytuacji gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwięk-
szenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku jej wykoszenia 
może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Ko-
deksu Wykroczeń.

Przed nami okres wakacyjny warto zatem przypomnieć zasady bez-
pieczeństwa podczas wyjazdów, pieszych wędrówek po górach czy ką-
pieli 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 wia-
domo, czy nie będziemy wracać wśród szalejącej burzy albo we mgle. 

Pogoda w górach jest bowiem równie nieokiełznana, jak one same. Dla-
tego wychodząc w góry, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiado-
mość 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 – stanowią schronienie w przypadku nagłej zmia-
ny pogody. Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie. 
W plecaku przede wszystkim powinien znaleźć się telefon komórko-
wy 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 miej-

scach, gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie będzie przyjemnym 
wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe uderzenie w podwodną prze-
szkodę 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 podstawo-
we numery alarmowe, warto je jednak ponownie zapisać w swoim telefo-
nie  komórkowym: centrum powiadamiania ratunkowego – 112, policja 
– 997, straż pożarna – 998, pogotowie ratunkowe – 999.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

DLA UCZCIWYCH BĘDZIE  
BONUS

Nie od dziś wiadomo, że wpływy z opłaty miejscowej są ważnym 
elementem budżetu Wisły. Pieniądze pozyskane tą drogą przez samo-
rząd są przeznaczane w głównej mierze na cele związane z rozwojem 
turystyki w naszym mieście i jego promocję. Niestety nie wszystkie 
obiekty świadczące usługi hotelarskie wywiązują się ze swojego obo-
wiązku i odprowadzają stosowną opłatę do miejskiej kasy.

Jak podaje Ministerstwo Finansów Rada Gminy może wprowa-
dzić, w drodze uchwały, opłatę miejscową. Opłatę  pobiera się  od 
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycz-
nych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Rada gminy może rów-
nież zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasen-
tów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, a także nałożyć obowiązek 
prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do 
uiszczania opłaty miejscowej oraz do określenia szczegółowego za-
kresu danych zawartych w tej ewidencji. Rada Miasta Wisła opłatę 
miejscową wprowadziła, ale jak się okazuje nie wszyscy przedsię-
biorcy uczciwie wywiązują się z obowiązku jej pobierania od tury-
stów i przekazywania do budżetu miasta. – Żeby zachęcić właścicieli 
obiektów noclegowych do pobierania i odprowadzania opłaty miej-
scowej, planujemy działania, dzięki którym uczciwi otrzymają pewne 
bonusy. W końcu wszyscy powinniśmy dbać o to, by w budżecie były 
środki na działania związane z turystyką i promocją – mówi Tomasz 
Bujok, burmistrz Wisły.

Pierwszym z kroków w tym kierunku jest przygotowanie i druk 
map miasta z przewodnikiem na odwrocie, które trafią do gestorów 
bazy noclegowej. Jednak nie do wszystkich. Mapy będą mogli od-
bierać w Centrum Informacji Turystycznej tylko ci przedsiębiorcy, 
którzy odprowadzają opłatę miejscową do miejskiej kasy. Co ważne, 
liczba wydawanych map będzie uzależniona od ilości miejsc w da-
nym obiekcie, a także od obłożenia danego obiektu, co będzie wyni-
kać z ewidencji opłaty miejscowej za rok 2016. Jednak bez względu 
na te dane każdy gestor odprowadzający uczciwie opłatę miejscową 
otrzyma minimum 10 sztuk map promocyjnych. Mapy będzie można 
odbierać w Centrum Informacji Turystycznej. Ponadto w Centrum 
Informacji Turystycznej będą dostępne bezpłatne mapy w wersji 
uproszczonej – schematycznej, dedykowane tylko dla turystów. Za-
chęcamy do odsyłania  Państwa gości do wiślańskiego CIT.

(WOT)
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Ewangelickie Dni Kościoła w Wiśle 
W dniach 15–18 czerwca odbyły się  Ewangelickie Dni Kościoła. 

Ogólnopolskie spotkanie ewangelików i wszystkich, którzy chcą święto-
wać jubileusz 500 lat Reformacji, zainaugurowano 15 czerwca w Wiśle. 

W ramach wydarzenia odbyły się rozgrywki piłki nożnej i ko-
szykówki na boiskach w centrum miasta. Nie zabrakło również wy-
kładów, dyskusji i warsztatów. Największą atrakcją były koncerty w 
Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, gdzie licznie zgromadzona pub-
liczność mogła wysłuchać m.in.: Arki Noego, N.O.C, Cześć, October 
Light. Były także śpiewy chórów, a wszystko zakończył pokaz lase-
rowy „500 lat Reformacji”.          (luki)

Festiwal Chrześcijańskich  
Orkiestr Dętych

10 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny w Wiśle po raz dru-
gi odbył się Międzynarodowy Festiwal Chrześcijańskich Orkiestr Dętych. 
Głównym organizatorem spotkania była Misyjna Orkiestra Dęta z Wisły, a 
wydarzenie swoim patronatem objął burmistrz Wisły Tomasz Bujok.

Podczas koncertu wystąpiło łącznie 10 orkiestr: Orkiestra z Ta-
hitotfalu (Węgry), Orkiestra z Bystrzycy (Czechy), Orkiestra z Trza-
nowic (Czechy), Orkiestra z Oldrzychowic (Czechy), Orkiestra z Li-
gotki Kameralnej (Czechy), Orkiestra z Gródka (Czechy) wspólnie z 

Mobilny technik w ZSGH
Dzięki projektowi „Mobilny technik w ZSGH w Wiśle”, reali-

zowanemu w ramach programu POWER w Zespole Szkół Gastro-
nomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta dziesięcioosobowa grupa 
uczniów pod opieką nauczyciela spędziła cztery tygodnie w Mala-
dze, gdzie odbyła praktyki zawodowe w zakładach gastronomicz-
nych oraz hotelarskich. Uczniowie mieli okazję zdobyć i poszerzyć 
praktyczne doświadczenie zawodowe, pracując jako recepcjoniści, 
barmani i pracownicy działu służby pięter w hotelach: Guadalmedi-
na, Mariposa i La Chancla oraz jako pomoce kuchenne i kelnerzy w 
dwóch oddziałach restauracji La Plaza. Dzięki temu mogli zobaczyć 
jak wygląda organizacja pracy w Hiszpanii, a także poznać obowią-
zujące procedury oraz potrawy typowe dla kuchni tego regionu.

W czasie pobytu uczniowie zakwaterowani byli u dwóch rodzin 
goszczących, które zapewniały im również wyżywienie. Dzięki temu 
mogli zaznajomić się ze zwyczajami panującymi w Andaluzji oraz 
sprawdzić swoje umiejętności komunikacji w języku hiszpańskim. 
Nasz lokalny partner projektu Tribeka Training Lab zorganizował 
krótką wycieczkę po Maladze, dzięki której uczniowie poznali to-
pografię miasta oraz jego atrakcje. Mogli też zobaczyć Granadę oraz 
zwiedzić malowniczo położoną Rondę. Nie mogło zabraknąć tra-
dycyjnej hiszpańskiej kolacji oraz pokazu flamenco. Poza tym ucz-
niowie mogli zwiedzić wiele ciekawych miejsc takich jak Muzeum 
Picasso, Alcazaba czy zamek Giblarfaro, z którego rozpościera się 
przepiękny widok na Malagę, port oraz okoliczne wzgórza. Miłoś-
nicy piłki nożnej obejrzeli na żywo zwycięski mecz lokalnego klubu 
FC Malaga z Celtą Vigo. Czas wolny zajmowało grupie również opa-
lanie się na uroczych plażach Malagi.

Pobyt uczniów za granicą był niezapomnianym doświadczeniem 
nie tylko zawodowym, ale również życiowym. Był okazją do pozna-
nia nowej kultury i języka oraz cieszenia się pięknymi widokami i 
wspaniałą hiszpańską pogodą.                           Joanna Warmuzińska

Orkiestrą „Dobra Nowina” z Wisły, a z naszego regionu wystąpiły: 
Orkiestra Misyjna z Wisły, Orkiestra Adwentystów ,,Echo Adwen-
tu” z Wisły oraz Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej. Festiwal prowadził 
Maciej Oczkowski wraz z proboszczem wiślańskiej Parafii Ewange-
licko–Augsburskiej ks. Waldemarem Szajthauerem, a słowem po-
dzielił się ks. Roman Raszka z Bystrzycy. 

Głównym celem koncertu była gra na chwałę Bogu. Przez cały 
dzień rozbrzmiewały tradycyjne pieśni kościelne, jak i nowoczesne 
aranżacje. Spotkanie zakończył wspólny występ orkiestr, kiedy to na 
scenie pojawiło się jednocześnie ok. 150 muzyków.       Dorota Czyż
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POŻEGNALIŚMY GUSTAWA BUJOKA
15 czerwca, w wieku 80 lat, zmarł Gustaw Bujok. Pożegnanie 

dwukrotnego uczestnika mistrzostw świata w narciarstwie klasycz-
nym odbyło się 19 czerwca.

Gustaw Bujok urodził się 16 maja 1937 roku w Wiśle, a swo-
ją karierę w narciarstwie klasycznym rozpoczął w 1950 roku jako 
specjalista od kombinacji norweskiej. To właśnie w tej dyscyplinie 
w roku 1958 zadebiutował na Mistrzostwach Świata. Stało się to w 
Lahti, gdzie wiślanin zajął 36. lokatę. Cztery lata później organizato-
rem światowego czempionatu było Zakopane, a przedstawiciel klubu 
„Start” Wisła, już wśród skoczków, na Średniej Krokwi wywalczył 7. 
miejsce. Do zwycięzcy stracił niespełna 10 punktów. Cztery dni póź-
niej na Wielkiej Krokwi zajął 26. pozycję. W historii swoich startów 
wiślanin ma na koncie występy w trzech edycjach Turnieju Czterech 
Skoczni. W latach 1961–1964 dwukrotnie plasował się w czołowej 
„20” konkursów zaliczanych do klasyfikacji generalnej niemiecko–
austriackiego turnieju.           (luki)

Serdeczne podziękowania za wyrazy współczucia, złożone wieńce  
i kwiaty oraz liczny udział w uroczystości pogrzebowej 

Naszego Kochanego Męża, Ojca, Teścia, Dziadka, Brata
Ś.P. Gustawa Bujoka

ks. Proboszczowi Waldemarowi Szajthauerowi, Burmistrzowi  
i Przewodniczącemu Rady Miasta, wszystkim delegacjom działaczy 

sportowych i sportowcom, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom,  
znajomym i wszystkim uczestnikom uroczystości pogrzebowej 

składają Żona i Córka z Rodziną

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ 
NA GRÓNIACH

Tym razem prezentujemy wiersz Marii Szturc.

Krablica

Jewko! Starka tak do wnuczki prawi
Niech cie kuchnia dziś nie bawi
Wełna musi być zczychrano,
Bo krablica już je nagotowano.
Starzyk gremple przyrychtowoł,
Bydzie tata wełne gremplowoł.
Paluszki Jewki się gibko zwyrtajó,
Wełne lechko przebiyrajó,
Tata biere po kapeczce,
Kładzie jó na tej deseczce.
Na kierej gwoździ bez liku,
Dobrzeście jó zrobili starzyku.
Szuru,szur i jeszcze roz szur,
W wełnie pełno dziurek i dziur.
Tata roz z góry roz z dołu grempluje,
I pasemka biołe mamie szykuje,

Mama je wieszo na wrzecionie,
Kołowrotke pasma ciógnie.
Snuje nitkę rowniuteńko,
Nigdy grubo zawsze cienko.
Mama cosi chyba czarowała
Bo jo też roz sprobowała,
Ale nitka fórt się rwała.
To wcale proste nie było,
I na jednej próbie się skończyło.
Krablica se w koncie szepce,
Tata na ni wełne czesze.
Starka z Jewkó wełne rozbiyrajó,
I mięciutko tatowi dowajó.
Mamie podobo się to wełniane snuci,
Bo se cichutko cosikej nuci.
Pote z tej pieknie skrencónej wełny,
Bydzie kłębuszków cały kosz pełny.
Kiedy przidzie zima,starka,Jewka i mama,
Bydó sztrykować na jeglicach te wełne z barana.
Swetry, kopyca i rękawice,
Na zimowe mrozy i fujawice.
I tak rodzinno idzie fabryka,
Zaczyno się łod wnuczki, a kończy na starzykach.

Maria Szturc
       
 

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera 1, 

czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 
(środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, 
tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu 
Śląskiego (główny budynek) i Historia Wisły (budynek „U Niedź-
wiedzia”). Wystawa czasowa: „Z Ziemi Lubuskiej do Wisły” Anna 
Saternus.

Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki 
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 
33/855 17 99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców 
Wiślanie”.

Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), 
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej 
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w La-
sach Beskidu Śląskiego”.

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawy: Piotr Żyła – nasz mistrz (do 20 lipca); 
Zespół „Wisła” prezentuje (od 24 lipca do 28 sierpnia). Dom Zdrojo-
wy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawy prac Krystiana Wodnioka – malarstwo olejne, pej-
zaż, Czesława Nowakowskiego – metal, metaloplastyka i formy róż-
ne, oraz Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne, akt. 

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 spa-
dochroniarzy.

Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w 
godz. 10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.

Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 
a, czynna od wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 
660. Ekspozycja stała.

Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w 
soboty w godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. 
Ekspozycja stała. 

Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po 
uzgodnieniu z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem 
Wisła, tel.: 33/855 24 26. Ekspozycja stała.

Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna 
codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.

Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, 
czynna w godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa 
poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.
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Wiślańska Akademia Aktywnych 
zaprasza!

Wszystkie chętne osoby w wieku 50+ zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w działaniach Wiślańskiej Akademii Aktywnych.

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, spot-
kania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery z kij-
kami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktyw-
nych! Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

XX Regionalne Spotkania  
Zespołów Artystycznych OSP 
11 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny 

odbyły się XX Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP. 
W tegorocznych spotkaniach wystąpiło dziewięć grup.

Na deskach amfiteatru zaprezentowały się zespoły: „Pełczysz-
czanie”, „Wesołe Gosposie”, „Strażacy – Biadoliniacy”, „Tęcza”, 
„Senior”, „StrażaK”, „Sami swoi”, „Niezapominajki” i „Śwagry”. 
Spotkanie prowadził Tomasz Łukaszuk, a występy oceniało jury w 
składzie: przewodniczący Marian Chmielewski – wieloletni dyrygent 
symfonicznej orkiestr Szkół Muzycznych, Dorota Spendel – choreo-
graf orkiestr, oraz Jerzy Zawisza – wieloletni juror Przeglądów Ama-
torskiego Ruchu Artystycznego OSP.         Marlena Fizek

Projekt „Window to the world”
Na początku czerwca Wisła po raz kolejny gościła uczestników 

projektów międzynarodowych. Tym razem byli uczniowie z Vilka-
viskio r. Graziskiu Gimnazija z Litwy, Gimnazjum im. Noblistów 
Polskich w Ornontowicach oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego w 
Katowicach, realizujący projekt „Window to the world”. 

Dzięki finansowemu i merytorycznemu wsparciu Polsko–Li-
tewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, młodzi ludzie spędzili w 
naszym mieście 6 dni, lepiej poznając siebie nawzajem, łamiąc ste-
reotypy kulturowe, ale i języki na trudnych do wypowiedzenia sło-
wach. Młodzież starała się poznać pracę dziennikarzy, stąd udział w 
warsztatach pisarskich czy w zajęciach z kamerą. Okolice Cieńko-
wa stały się polem do popisu dla młodych fotografów i operatorów, 
a korytarze gościnnego „Słonecznego Grodu” pokryły się liczny-
mi, nieustannie ulepszanymi wersjami gazety przygotowywanej z 
okazji 10–lecia istnienia Funduszu. Młodzi Litwini zachwyceni byli 
Wisłą i tutejszymi krajobrazami, ale wjazd kolejką linową przerósł 
ich najśmielsze oczekiwania, co nie jest dziwne, zważywszy, że naj-
wyższy szczyt Litwy ma zaledwie 293 m n.p.m.

Wszystko to było możliwe dzięki całkowitemu, co jest wyjąt-
kiem w porównaniu z innymi projektami, sfinansowaniu przedsię-
wzięcia przez Polsko–Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z do-
tacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Fundusz wspiera realizację 
pomysłów młodych ludzi zorientowanych na odkrywanie wspól-
nych korzeni, budowanie przyjaznej współpracy i umacnianie więzi 
pomiędzy obydwoma narodami. Być może w przyszłym roku któ-
raś z naszych szkół również otrzyma dofinansowanie? Trzymamy 
kciuki, bowiem międzynarodowe wymiany młodzieżowe to okno 
na świat dla młodych ludzi, którzy dzięki uczestnictwu w tego typu 
projektach mogą zobaczyć, przeżyć i doświadczyć czegoś więcej.

Aleksandra Zupok

Jaworniczanie najlepsi  
w rywalizacji druhów

24 czerwca na boisku piłkarskim na terenie Ośrodka Sportowego 
Jonidło odbyły się zawody sportowo–pożarnicze, w których uczest-
niczyło 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na 
terenie Wisły i Istebnej, w tym 1 drużyna żeńska reprezentująca OSP 
Koniaków Centrum. Zacięta rywalizacja podczas zawodów, które 
składały się z ćwiczenia bojowego i sztafety pożarniczej pozwoliła 
na wyłonienie zwycięzców. 

W kategorii drużyn „wiślańskich” poszczególne miejsca zajęły: 1. 
OSP Wisła Jawornik I, 2. OSP Wisła Jawornik II, 3. OSP Wisła Czarne, 
4. OSP Wisła Centrum. Superpuchar dla najlepszej drużyny zawodów 
zdobyła OSP Wisła Jawornik I. Gratulujemy!            Dariusz Urbański
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Wieści z biblioteki 
Biblioteka poleca

Joanna Lipowczan, Bartosz Malinowski, 
Wielki szlak himalajski. 120 dni pieszej wę-
drówki przez Nepal, Wydawnictwo Helion, 
Gliwice 2017.

Od szalonego marzenia do jego realizacji to efekt pierwszego pol-
skiego przejścia Wielkiego Szlaku Himalajskiego, którego dokonała 
dwójka odważnych i nie bojących się wyzwań młodych ludzi. Joanna i 
Bartosz bez upiększeń i pozorów w niezwykle inspirujący sposób opi-
sują kilkumiesięczne zmagania – nie tylko z najwyższymi górami świa-
ta, ale także z trudną rzeczywistością Nepalu, z którą przyszło im się 
zmierzyć. Wspaniała i brawurowa opowieść o 120–dniowej wędrówce 
jest także świetnym podręcznikiem trekkingu. Warto przeczytać!

Rosanna Ley, Zatoka tajemnic, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2014.

Dla dobiegającej czterdziestki Tess Angels wiadomość, iż odzie-
dziczyła w spadku po nieznajomym Edwardzie Westermanie rezy-
dencję Villa Sirena, w Cetarii na Sycylii spada jak grom z jasnego 
nieba. Okazuje się, iż tajemniczy spadek związany jest z historią mat-
ki Tess, Sycylijką, która w wieku 23 lat opuściła swój kraj. Tess po-
stanawia wyruszyć do korzeni swojej rodziny, by tam poznać historię 
matki. Okazuje się jednak, że Cetaria to miasteczko, w którym każdy 
skrywa jakieś tajemnice, a konflikty i waśnie rodów są nieodłącznym 
elementem tego świata. Czy uda jej się odkryć sekret matki? Czy 
podróż odmieni życie Tess? Polecamy powieść szczególnie tym czy-
telnikom, którzy nie mają planów na wakacyjny urlop! Dzięki niej, 
wraz z Tess, przeniesiecie się do malowniczej Sycylii.... 

Andy Griffiths, 52–piętrowy domek na drzewie, Wydawnictwo 
„Nasz Księgarnia”, Warszawa 2017.

Główni bohaterowie książki to dwaj przyjaciele mieszkający w 
domu na drzewie. Andy jest pisarzem i właśnie jego książkę będziesz 
czytać, Terry zaś rysownikiem, i to on z największą fantazją zilustru-
je wymyślone przez Andy’go historie. Kiedyś domek miał 13 pięter, 
ale mimo rozbudowy ciągle brakowało miejsca. To już czwarta część 
serii, a w przygotowaniu jest kolejna. Uwaga! Książka wciąga i uza-
leżnia od pierwszej strony. Niech najlepszą zachętą do przeczytania 
będzie zaproszenie – „Chcecie zobaczyć nasz domek? Na co czeka-
cie? Właźcie”. Oprac. MBP Wisła

Witaj lato
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle, 21 czerwca, odby-

ło się  radosne wydarzenie. Klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Wiśle Jaworniku przybyła na lekcję biblioteczną, by w piosence 
i poezji uczcić nadejście lata, a tym samym zbliżające się wakacje. 
Młodzi czytelnicy z chęcią dzielili się urlopowymi planami oraz każ-
dy opowiedział o swoich ulubionych zajęciach i zabawach. Finałem 
spotkania było wykonane pracy plastycznej techniką kółek origami i 
poczęstunek.             Monika Śliwka

Noc bibliotek w Wiśle
Drugie wydanie ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, w której w 

tym roku wzięło udział ponad 1350 bibliotek z całej Polski, w tym i 
wiślańska, już za nami. 3 czerwca było w wielu książnicach w kraju i 
za granicą wesoło i kolorowo, tematem było bowiem podróżowanie. 
Czytelnicy zwiedzali wraz z bibliotekarzami kraje dalekie i egzotycz-
ne, ale i całkiem bliskie i swojskie. Były również podróże w czasie, a 
wszystko za sprawą literatury.

W Wiśle o godz. 18:00 otwarto wystawę autorstwa Dariusza 
Zielonki pt. „Stojąc z boku… Indie”. Podróżnik, pasjonat fotografii i 
kucharz–amator zgłębiający wiedzę o kuchni roślinnej, opowiedział 
o swojej wyprawie do tego ogromnego i bardzo zróżnicowanego kra-
ju, który jednych odstręcza, drugich fascynuje. Następnie odbyło się 
spotkanie autorskie. Gościem biblioteki i czytelników był Wojciech 
Śmieja, podróżnik i reporter, autor książki „Gorsze światy. Migawki 
z Europy Środkowo–Wschodniej” i przewodników, m.in. po Moł-
dawii i Rumunii, który współpracuje z „Polityką”, „Nową Europą 

Mieszkańcy Wisły, cz. 2
Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicz-

nej na kolejnym swoim spotkaniu w dniu 30 maja kontynuowała 
temat „Dawni mieszkańcy Wisły”. Podczas drugiego zebrania omó-
wiono Oazę, Blejch i Olszynę, a także przypomniano osoby, które 
zamieszkiwały te części centrum miejscowości w latach 1945–1960. 
Temat zrealizowali Krystyna Hombek–Kaftaniak, Jerzy Kufa i Danu-
ta Szczypka. Prelegenci na podstawie przeprowadzonych wywiadów 
i własnej pamięci znów dom po domu odtworzyli listę ich lokatorów, 
ale tematu dawnych mieszkańców Wisły z pewnością jeszcze nie wy-
czerpano. Kolejne spotkanie odbędzie się we wrześniu. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych!         (drc)

Wschodnią”, „Poznaj świat”, „n.p.m.”, „Gazetą Wyborczą” i innymi 
tytułami prasowymi. Na co dzień dr hab. Wojciech Śmieja jest pra-
cownikiem naukowym Uniwersytetu Śląskiego, którego polonistyki 
jest absolwentem. Prowadzi badania i pisze prace naukowe dotyczą-
ce literatury współczesnej. Podczas spotkania w Wiśle opowiedział 
o cygańskim placu targowym w Bułgarii, gdzie „kupuje się” panny 
młode i o życiu na pustyni na kręgu polarnym (wsi Kuzomen na Pół-
wyspie Kolskim w Rosji). Nie zabrakło też lokalnych akcentów: re-
portażu o istebniańskich „łunochodach” czy wymierających beskidz-
kich świerczynach.

Noc Bibliotek zamknęła podróż w przeszłość. Dyrektor biblio-
teki Renata Czyż oprowadziła chętnych po wszystkich zakamarkach 
placówki, dzieląc się informacjami na temat przeszłości Domu Zdro-
jowego i działającej w nim książnicy (obie mają już 80 lat!). Była 
mowa o osobistościach przebywających w tych murach, artystach i 
literatach, słynnych filmowcach i politykach. W taką noc naprawdę 
nie chce się spać!           (drc)
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Nauczyciele w bibliotece
W ramach doskonalenia zawodowego Pedagogiczna Bibliote-

ka Wojewódzka w Bielsku–Białej Filia w Cieszynie oraz Ośrodek 
Doskonalenia Zawodowego „Publisher–Innowacje” w Cieszynie 
zaprosiły nauczycieli bibliotekarzy Powiatu Cieszyńskiego na wy-
jazd edukacyjny do Wisły. W ramach szkolenia „Praca biblioteki w 
środowisku pozaszkolnym” pedagodzy różnego typu szkół zwiedzili 
m.in. bibliotekę szkolną Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stal-
macha oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. Jana Śniegonia. Grupę 
oprowadzały Krystyna Cieślar z LO i dyrektor miejskiej placówki 
Renata Czyż. Mowa była o dziejach Domu Zdrojowego i mieszczą-
cej się w nim od 1937 roku biblioteki oraz o współczesnej pracy z 
czytelnikiem, zwłaszcza młodym, który wymaga szczególnej uwagi. 
W planach jest już jesienne spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli 
bibliotekarzy związane z Rokiem Rzeki Wisły.         (drc)

Ponad 60 osób z Wisły, Ustronia i Cieszyna wzięło udział w 
promocji IX tomu „Rocznika Wiślańskiego”, która odbyła się 23 
czerwca w Domu Zborowym. Spotkanie jak zawsze zorganizowała 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle wraz z Pa-
rafią Ewangelicko–Augsburską, której nakładem w Wydawnictwie 
„Luteranin” co roku ukazuje się wiślański periodyk.

Promocja IX tomu „Rocznika Wiślańskiego”
lickiej w Wiśle. Zwłaszcza, że tekst zachowanej na miejscu w odpisie 
Ugody z Altranstädt wraz z recesem egzekucyjnym można w polskim 
przekładzie także przeczytać w IX „Roczniku”. Jest to pierwszy pol-
ski przekład tego ważnego dokumentu, którego dokonała Aleksandra 
Milcarz z Wrocławia. Ponadto w tegorocznym numerze zamieszczo-
no teksty związane z 80. rocznicą założenia biblioteki miejskiej w 
Domu Zdrojowym (artykuły o działalności biblioteki i jej pierwszej 
kierowniczce Urszuli Zamorskiej) oraz szkice biograficzne Ferdynan-
da Dyrny – aktora–amatora, pisarza i działacza społecznego, którego 
wierszowana wersja legendy o „Imku Wisełce” trafiła do materiałów 
źródłowych oraz Ferdynanda Pustówki, nauczyciela i folklorysty z 
Wisły Malinki. Uważny czytelnik znajdzie na łamach „Rocznika” 
dalszą część kroniki szkoły z Czarnego z informacjami na temat tej 
doliny Wisły oraz zamieszkujących ją nauczycieli i leśniczych, a tak-
że tekst modlitwy intencyjnej z połowy XIX wieku i najstarszy polski 
opis źródeł Wisły. Relację Apoloniusza Tomkowicza z wyprawy na 
Baranią Górę odbytej w 1834 roku redakcja zdecydowała się prze-
drukować w związku obchodzonym właśnie Rokiem Rzeki Wisły.

Na wstępie dyrektor biblioteki Renata Czyż przywitała wszyst-
kich gości, wśród których znaleźli się duchowni: gospodarz ks. radca 
Waldemar Szajthauer i ks. proboszcz Zdzisław Sztwiertnia z Wisły 
Jawornika oraz burmistrz miasta Tomasz Bujok. Następnie na mów-
nicy pojawili się prelegenci. Na temat obchodów rocznic reformacji 
w Wiśle w XIX i XX wieku na podstawie swojego artykułu opowie-
działa historyk Danuta Szczypka. Z kolei dr Michał Kawulok, histo-
ryk sztuki z Muzeum Beskidzkiego, przedstawił związaną z Wisłą 
twórczość malarza Czesława Kuryatty, który w latach 1938–1951 
mieszkał w swojej willi „Światłocień”. Wykład wzbogaciła prezenta-
cja multimedialna zapoznająca uczestników spotkania z pejzażami i 
portretami mieszkańców Wisły pędzla znanego artysty. Niektórzy na 
obrazach rozpoznawali siebie lub członków swoich rodzin. 

Dalej artykuły, szkice biograficzne i materiały źródłowe opubli-
kowane w IX tomie omówiła dyrektor biblioteki Renata Czyż, zwra-
cając uwagę na tekst dr. hab. Janusza Spyry, prof. AJD w Częstocho-
wie, poświęcony najstarszym archiwaliom zachowanym na terenie 
Wisły. Dokumenty z XVIII wieku przechowywane są w archiwum 
parafialnym i dotyczą różnych spraw: budowy karczmy, sporów o 
masło z goleszowskim proboszczem katolickim, sporów o sałasze i 
powinności poddanych przy budowie nowego hamru (pieca hutni-
czego). Najważniejsze jednak to prawne podstawy funkcjonowania 
kościoła ewangelickiego w Księstwie Cieszyńskim i parafii ewange-

Rozmowy i spotkania towarzyskie przy słodkim poczęstunku 
zakończyły promocyjne spotkanie. Zauważyć wypada, że niezwykle 
zróżnicowany jest IX tom „Rocznika Wiślańskiego” i każdy znajdzie 
w nim coś dla siebie. Nabyć go można w księgarni lub w kancelarii 
parafialnej. Zapraszamy do lektury!         (drc)
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Protokół 
posiedzenia Wydziału gminnego w Wiśle, z dnia 15. 

grudnia 1922.
Obecni: Cieślar Paweł [450] jako przewod[niczący], Drozd 

Jerzy, Cieślar Jan [131], Raszka Andrzej [251], Raszka Paweł, 
Drobisz Jan [291], Polok Michał [402], Kowala Jan, Marosz Ma-
ciej, Czyż Paweł [40], Pilch Paweł [46], Bujok Paweł [587], Cien-
ciała Andrzej, Macura Franciszek, Goszyk Józef, Śliwka Jan [82].

Nieobecni: Franciszek Świątkowski i Szturc Jan [265].

Ponieważ się dostateczna liczba członków zebrała, zagaił 
przewodnicz[ący] posiedzenie.

Punkt I. Wybór protokolanta posiedzeń Wydziału gminnego.
Przewodniczący zapytuje się kierow[nika] [Józefa] Goszyka, 

dawniejszego protokolanta czyby zechciał tę funkcję i nadal przy-
jąć. Ten oświadcza, że doniesiono mu, iż już przed posiedzeniem 
pewien członek Wydziału zwalczał jego ewentualne powołanie na 
protokolanta a ponieważ to jest tak sprawa honorowa, dotychczas 
niepłatna a ułożenie protokołu zabiera mu dużo czasu, dlatego sta-
wia wniosek, żeby wybrano kogoś innego protokolantem. 

Mimo tego oświadczyli się wszyscy obecni jednogłośnie 
przez podźwignięcie rąk za tem, żeby kier[ownik] [Józef] Goszyk 
prowadził protokoły posiedzeń. 

Ten zgodził się na ułożenie i napisanie tego protokołu.
Radny [Jerzy] Drozd wezwał obecnych do solidarnego i zgod-

liwego postępowania. Każdy powinien swoje życzenia, niezado-
wolenie albo zażalenie, co do czynności pojedeńczych członków 
i ogółu Wydziału na posiedzeniu wyrazić a pozatem nie zakłócać 
spokoju.

II. Przeczytano protokół z ostatniego posiedzenia starego Wy-
działu, który bez odmiany przyjęto i podpisano.

III. Odnośnie do wezwania Rady szkolnej powiatowej, z dnia 
5/XII 1922 L435/43 przeprowadzono wybór zastępców Wydziału 
gminnego do Rady szkolnej miejscowej.

Na wniosek Fr[anciszka] Macury wybrano Franciszka Świąt-
kowskiego, na wniosek Pawła Pilcha wybrano Pawła Czyża a na 
wniosek Jana Cieślara wybrano Jana Pilcha Nr 232 członkami tej 
Rady.

IV. W celu łatwiejszego urzędowania wybrał Wydział nastę-
pujące sekcje:

Sekcja drogowa.
Ponieważ w Wydziale dróg powiatowych nie zasiada żaden 

zastępca gminy Wisły, wybrano trzech wydziałowych mianowi-
cie Raszkę Andrzeja, Śliwkę Jana i Macurę Franciszka, którzy 
mają szukać kontaktu z powiatowym Wydziałem drogowym w 

celu ustnego albo piśmien-
nego porozumienia się, co 
do naprawy mostów i dróg 
powiatowych. Ci sami 
mają ewentualnie wysyłać 
prośby, zażalenia i skargi 
odnośne do tych dróg i dro-
gowych (pogrzebaczy)1 w 
drodze przez Przełożeństwo 
gminne do kompetentnych 
władz i w ogóle dołożyć 
wszelkich starań, aby rażące 
zaniedbanie dróg powiato-
wych zostało usunięte. Do-
zór nad drogami gminnemi 
1 Pogrzebacz gwar. dróżnik, 

człowiek odpowiedzialny za 
określony odcinek drogi.

mają mieć radni, każdy w swym potoku. Raszka Andrzej Nr 251 
obejmuje gminne drogi w Czarnym.

Sekcja budowlana.
Do tej sekcji wybrano Fr[anciszka] Macurę, Pawła Bujoka, Pa-

wła Czyża, Pawła Cieślara i Jana Kowalę. W zakresie działalności 
tej sekcji wchodzi: kolaudacje nowo wybudowanych domów, zba-
danie potrzeb reperatur budynków szkolnych i gminnych.

   [C.] b/. Sekcja zdrojowo–sanitarna
Wybrano z grona Wydziału gminnego kier[ownika] J[ózefa] 

Goszyka a spoza Wydziału dawniejszych członków tej komisji: 
emeryt[owanego] kier[ownika] Andrzeja Cienciałę, kier[ownika] 
Jerzego Niemca, emer[ytowanego] poczmistrza Maurycego Rotha 
i gminnego sekr[etarza] Jana Liboskę.

W zakresie działalności tej sekcji wchodzą wszystkie sprawy 
odnoszące się do gminy Wisły jako letniska a więc: taksy kuracyj-
ne, oznaczanie cen maksymalnych mieszkań i wiktu2 dla letników 
i.t.p.; ogólny dozór nad przestrzeganiem przepisów sanitarnych, 
szczególnie zaś w gospodach, pensjonatach, sklepach i rzeźniach.

Kasa uboga.
W sprawach kasy ubogich ma się każdy członek Wydziału 

w swojem otoczeniu starać o ubogich, życzenia i prośby od nich 
przyjmować, rozpatrywać i Wydziałowi do rozstrzygnięcia przed-
stawić.

V. Wydziałowy Franciszek Macura stawił wniosek, żeby się 
udano do kompetentnych władz z prośbą o pozwolenie do ścią-
gania nadzwyczajnych datków na utrzymanie gminnych dróg od 
handlarzy wywożących drzewo z państwowych lasów w kwocie 
500 MK od 1 m3.

Umotywuje się tę prośbę tem, że gmina Wisła zajmuje wielki 
obszar ziemi 111 km2 i musi utrzymywać odpowiednie do wielko-
ści gminy długie drogi gminne. 

W Jaworniku 3 km Dziechcince 2’1 Malince 5’ Czarnym 
4’2+7 Łabajowie 2’2 Kopydło 6 razem 29’5 km.

Drogi te najbardziej cierpią przez wywóz drzewa z lasów pań-
stwowych, które zajmują 48 km2 przestrzeni całej gminy. Han-
dlarze, którzy częściowo mieszkają po czesko–słowackiej stronie 
jako Landsberger wywożą drzewo za granicę, przyczem wobec 
naszej niskiej waluty się zbogacają i pewno nie odczują tej opłaty.

VI. Wydziałowy [Jan] Drobisz zapytał się o stanie przygoto-
wań budowy szkoły na Równym. Budowniczy Fr[anciszek] Ma-
cura doniósł, że plany leżą u przewod[niczacego] Rady szkol[nej] 
miejscowej, kosztorysu zaś wobec nie stałej waluty nie można 
było wygotować, ale że koszta budowy przypuszczalnie będą wy-
nosiły kwotę 30 miljonów MK. Sprawa budowy jest aktualna. Po-
tem p. [Franciszek] Macura poruszył także sprawę przygotowań 
materjału do budowy więcejklasowej szkoły w Miejscu.

VII.W końcu p. st[arszy] wójt [Paweł] Raszka poprosił o prze-
czytanie memorjału wysłanego w lipcu b.r. do Województwa w 
Katowicach, aby obecnym członkom z Malinki udowodnić, że 
poczynione przez niektórych obywateli w Malince zarzuty, że 
stary Wydział nie troszczył się o regulację górskich potoków, są 
bezpodstawne. Przeczytano odnośny memorjał i doniesiono Wy-
działowi, że wskutek tego podania wstawiono według reskryptu 
Województwa w Katowicach, z dnia 16/XI 1922 L 382/22, do 
budżetu wojewódzkiego na rok 1923 stosowną kwotę na przepro-
wadzenie najkonieczniejszych robót.

Na tem był porządek dzienny wyczerpany i przewodniczący 
zamknął posiedzenie.

(–) Józef Goszyk,  (–) [Paweł] Cieślar
Prowadzący protokół                                                                                           
Wójt, (–) Paweł Czyż, (–) Andrzej Raszka

2  Wikt gwar. wyżywienie bądź utrzymanie.



echo WISŁY  11

Cieszyńskie strzelby w Wiśle
Wiślańska Akademia Aktywnych i Miejska Biblioteka Publiczna 

w Wiśle 1 czerwca zaprosiły swoich członków, czytelników i wszyst-
kich zainteresowanych na spotkanie z Jerzym Wałgą, niezwykłym 
cieszyńskim rusznikarzem. Zebrani mieli okazję nie tylko wysłuchać 

ciekawej prelekcji na temat historii charakterystycznej dla naszego 
regionu strzelby „cieszynki”, ale także dowiedzieć się wielu intere-
sujących szczegółów dotyczących cieszyńskiego rzemiosła od XVI 
wieku po dzień dzisiejszy.

Temat wzbudził emocje nie tylko liczniej obecnych na sali panów, 
ale i pań, których uwagę szczególnie przyciągały techniki zdobnicze. 
Członkowie Wiślańskiej Akademii Aktywnych, którzy wcześniej w 
ramach swojej wycieczki odwiedzili warsztat Jerzego Wałgi, zada-
wali szereg szczegółowych pytań. Prelegent dzielił się ciekawostka-
mi, także z zakresu literatury pięknej. Nie wszyscy bowiem wiedzieli, 
że „cieszynka” zwana też „ptaszniczką” pojawia się naszej epopei na-
rodowej. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza (księga „Dyplomatyka 
i łowy”) to literackie świadectwo renomy cieszyńskiego rzemiosła 
rusznikarskiego, które w czasie wykładu świetnie komponowało się z 
wnętrzem wiślańskiej biblioteki. Słynne cieszyńskie strzelby ponadto 
zdobią dziś niejedno muzeum i prywatne kolekcje, a Jerzy Wałga nie 
tylko wykonuje, ale także dokonuje renowacji i naprawy tych praw-
dziwych cudów ręcznej roboty.

Organizatorzy dziękują wszystkim za przybycie, a prelegento-
wi składają serdecznie gratulacje i życzenia wszystkiego dobrego.  
Do zobaczenia!           (drc)fot
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DZIECIĘCY FOLKLOR
W dniach 17 i 18 czerwca w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny 

w Wiśle odbył się XXX Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklory-
stycznych.

Wystąpiło 10 dziecięcych zespołów folklorystycznych z terenu 
województwa śląskiego. Prezentacje artystyczne zespołów oceniało 
jury w składzie: Krystyna Pieronkiewicz–Pieczko, Adam Adamow-
ski, Zbigniew Wałach i Dariusz Kocemba. Ważne było dopasowanie 
programu do wieku wykonawców, wierność tradycji, wykorzystanie 
charakterystycznych dla danego regionu zwyczajów, gier i zabaw 
dziecięcych oraz dopasowanie stroju do rodzaju występów. Orga-
nizatorami przeglądu byli: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku–
Białej oraz Wiślańskie Centrum Kultury w Wiśle.

Oto laureaci przeglądu:
– w kategorii zespołów autentycznych nagrody i wyróżnienia 

otrzymują: I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł – Ze-
spół Regionalny Gminy Świnna „Hajduki” z Pewli Ślemieńskiej, II 
miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1300 zł – Dziecięcy Zespół 
Regionalny „Mała Brenna” z Brennej, dwa III miejsca ex aequo i 
nagrody pieniężne w wysokości  900 zł – Zespół Regionalny „Hulaj-
niki” z Milówki i Zespół Folklorystyczny „Górecka” z Węgierskiej 
Górki, trzy równorzędne wyróżnienia i nagrody pieniężne w wyso-
kości 500 zł – Zespół Regionalny „Mała Istebna” z Istebnej, „Mała 
Polana Makowska” z Makowa Podhalańskiego i Zespół Regionalny 
„Budzowskie Kliszczaki” z Budzowa;

– w kategorii zespołów opracowanych artystycznie nagrody i wy-
różnienia otrzymują: I miejsca nie przyznano, II miejsce i nagrodę 

pieniężną w wysokości  1300 zł – Zespół Pieśni i Tańca „Chorzów” 
z Chorzowa, III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 900 zł – 
Dziecięcy Zespół Regionalny „Zobielsko Gromada” z Białki, wy-
różnienie i nagrodę pieniężna w wysokości 500 zł – Zespół „Młode 
Rybniczanki” z Rybnika.

Ponadto jury postanowiło przyznać nagrody instruktorskie w 
wysokości 350 zł dla: Aliny Łysikowskiej z Zespołu Pieśni i Tańca 
„Chorzów” z Chorzowa, Katarzyny Grzegorzek–Wróbel z Zespołu 
Regionalnego „Hulajniki” z Milówki i Zespołu Folklorystycznego 
„Górecka” z Węgierskiej Górki.

Nagrody w łącznej wysokości 10.000 zł ufundował Regionalny 
Ośrodek Kultury w Bielsku–Białej. Do udziału w Karpackim Festi-
walu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce–Zdroju w 2018 
roku zostały wytypowane dwa zespoły: Dziecięcy Zespół Regionalny 
„Mała Brenna” z Brennej i Zespół Regionalny Gminy Świnna „Haj-
duki” z Pewli Ślemieńskiej.          (luki)
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

„PROMOT”  
ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o. 

ogłasza nabór chętnych do odbycia praktyk w zawodzie:

– kowal, operator pras matrycowych. 
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się 

umiejętnościami kucia matrycowego i zabudowy pras.

– operator maszyn CNC.
Uczeń po trzech latach nauki będzie posługiwał się umie-

jętnościami samodzielnego ustawiania maszyn CNC.

Partnerem w zakresie edukacji jest Zespół Szkół 
Technicznych w Ustroniu, który przeprowadza 

rekrutację do nauki zawodu.

Po odbyciu praktyk gwarantujemy stałe zatrudnienie 
z dobrym wynagrodzeniem.

Prosimy o składanie ofert na adres:

PROMOT ZAKŁADY METALOWE Sp. z o.o.
43 – 400 Cieszyn, ul. Frysztacka 49

lub na e–mail : info@promot–zm.com.”

OSIEDLOWY DZIEŃ DZIECKA
4 czerwca mieszkańcy Nowej Osady i Gościejowa spotkali się z 

okazji Osiedlowego Dnia Dziecka, które odbyło się na terenie kom-
pleksu sportowego na Jonidle.

Spotkanie rozpoczęło się przejazdem Wiślańską Ciuchcią na 
pyszne lody, które dla dzieci ufundowała Monika Kawulok. Następ-
nie uczestnicy zostali zaproszeni na pyszną jajecznicę z boczkiem i ze 
szczypiorkiem. Dla najmłodszych uczestników przygotowano dmu-
chane zjeżdżalnie, które cieszyły się dużą popularnością. Niestety  ze 
względu na burzę nie udało się przeprowadzić wszystkich konkursów 
i zawodów, ale humory wszystkim poprawiły słodkości i pyszna her-
batka z zielin. Łącznie w imprezie uczestniczyło ponad 80 dzieci, co 
cieszy i napawa optymizmem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, a radnym, 
sponsorom oraz członkom Zarządu Osiedla za pomoc w organizacji 
imprezy.            Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7
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Językowe sukcesy  
licealistki z Wisły

Po dużym sukcesie w powiatowym konkursie „Poezja i proza 
w języku Shakespeare’a”, który odbył się w Zebrzydowicach, gdzie 
Karolina Wisełka, uczennica wiślańskiego LO im. P. Stalmacha zdo-
była 2. miejsce, przyszedł jeszcze większy. W etapie wojewódzkim, 
który odbył się w Zabrzu 29 maja, licealistka z Wisły uplasowała 
się na 3. miejscu. Dobry dobór utworów, doskonała ich interpretacja 
oraz uzdolnienia językowe Karoliny przyczyniły się do tak wysokiej 
lokaty w powiecie i w województwie. 12 czerwca odbył się Koncert 
Laureatów, gdzie Karolina jeszcze raz zaprezentowała swoje umiejęt-
ności oraz odebrała dyplom i nagrodę. Ogromne gratulacje!

Janina Podżorska

SZTUKA PROSTO Z SERCA
12 czerwca w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył 

się finisaż wystawy „Rękodzieło i rysunki prosto z serca”. Było 
coś uszytego, coś zrobionego na szydełku, coś narysowanego, a to 
wszystko z potrzeby serca. Autorkami eksponowanych prac były: 
Żaneta Kubaszewska, Katarzyna Kubaszewska i Iwona Klima-
szewska, a adresatami najmłodsi odbiorcy, choć prace podobały się 
również dorosłym. Finisaż, któremu towarzyszyła miła i radosna 
atmosfera, uświetniła swoimi pokazami grupa taneczna „Jump”, 
działająca w Domu Kultury. Ekspozycję można było podziwiać od 
12 maja do 14 czerwca.                        Marlena Fizek
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Dzień Dziecka z Minionkami 
3 czerwca na Placu B. Hoffa w Wiśle odbył się Dzień Dziecka. 

Wspólnie z dziećmi przenieśliśmy się w krainę Minionków.
Wspaniałe animacje wywoływały uśmiech na twarzach dzie-

ciaków. Prawdziwie letnia pogoda zachęcała, by wspólnie bawić 
się tego dnia na wiślańskim rynku. Był taniec z Minionkami, nauka 
chodzenia na szczudłach, zabawy z ogromnymi bańkami mydlany-
mi, pokazy żonglerki, konkursy dla dzieci. Kwiaty, pieski, myszki 
– to tylko niektóre ze wzorów figur balonowych, które klaun potra-
fił stworzyć dla dzieci. Ponadto każde dziecko mogło skorzystać z 
warsztatów plastycznych i narysować własnego Minionka na drew-
nianych figurkach, które ufundowała Firma „Pilch – wyczarowane z 
drewna”. Ogromnym zainteresowaniem dzieci cieszyło się także ma-
lowanie twarzy. Animator prowadzący potrafił wyrysować na twarzy 
dziecka wszystko to, o czym tylko zamarzyło. Dodatkową atrakcją 
tego dnia był występ dziecięcej grupy tanecznej „Jump”, działającej 
przy Domu Kultury w Wiśle. Był to wyjątkowy dzień pełen radości i 
zabawy dla całych rodzin.                Iwona Klimaszewska
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VI Festiwal Piosenki  
Młodzieżowej „Nasza Szansa” 

16 czerwca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny 
odbył się VI Festiwal Piosenki Młodzieżowej „Nasza Szansa”.

W Festiwalu wzięło udział ponad 60 osób. Przyjechali do nas z: 
Kuźni Raciborskiej, Dąbrowy Górniczej, Katowic, Chorzowa, Sie-
moni, Cieszyna, Ustronia, Goleszowa, Zebrzydowic, Hawierzowa, 
Trzyńca i oczywiście z samej Wisły. Najliczniejszą grupą była repre-
zentacja Szkoły „Sing It Out” z Ustronia, gdzie śpiewu uczy Karolina 
Kidoń. Oceny podjęło się jury w składzie: przewodnicząca Iwona 
Drozdowska, Iga Baranowska–Jagiełło i Magdalena Kania.

Laureaci tegorocznego Festiwalu, którzy wystąpią przed impre-
zami organizowanymi przez Wiślańskie Centrum Kultury: Tomasz 
Cieślar, Miriam Kohut, Antonina Kraszewska, Jan Walkiewicz, Na-
talia Kędzior, Natalia Kobyłecka, Emilia Żesławska, Madga Pilch, 
Laura Zahradnik, Valerie Kanova, Jolanta Niemiec, Agnieszka Ku-
bala, Anna Łukasik, Zuzanna Lenartowicz, Edyta Mojeścik, Wiktoria 
Trefon, Aneta Cieślar, Maks Deja, Patrycja Habdas, Magdalena Wy-
driński, Zenon Zembol, Renata Galas, Tomasz i Krzysztof Cieślaro-
wie oraz Chór Szkolny „Wiolinki”.         Marlena Fizek
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W pierwszy weekend wakacji 24 i 25 czerwca mieszkańcy 
Wisły, ich znajomi, przyjaciele i licznie przybyli do miasta tu-
ryści bawili się wspólnie z mieszkańcami czeskiego Jabłonkowa 
na integracyjnej imprezie pod nazwą Święto Sąsiada. Ten pol-
sko–czeski piknik rodzinny został zrealizowany w ramach pro-
jektu „Wisła – Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”, który jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg 
V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 przy współpracy z 
Euroregionem Śląsk Cieszyński.

W programie pikniku pojawiły się zarówno turnieje rekreacyj-
no–sportowe, jak również koncerty polskich i czeskich zespołów. 
24 czerwca zabawę rozpoczęto I Międzynarodowym Turniejem 
Piłkarskim Wisła kontra Jabłonków w dwóch kategoriach wie-
kowych. W kategorii juniora drużyny postanowiły zagrać jako 
miksty i w rezultacie polsko–czeska drużyna zremisowała z cze-
sko–polską 6:6. W kategorii senior lepsi okazali się Czesi. W tym 
samym czasie w wiślańskim parku, na powstałej dzięki projektowi 
nowej szachownicy plenerowej, odbył się I Międzynarodowy Tur-
niej Szachowy o Puchar Przechodni Starosty Miasta Jabłonków. 
Drużyny reprezentowało trzech zawodników, a puchar otrzyma-
li wiślańscy zawodnicy, którzy pokonali Jabłonków wynikiem 
2,5:0,5. Turniej Tenisa Stołowego, odbył się także w plenerze, 
a zwycięstwo odniosła czteroosobowa drużyna wiślańska (dwie 
panie plus dwóch panów). Zmagania sportowe zakończył I Mię-
dzynarodowy Turniej Gier i Zabaw 
o Puchar Przechodni Burmistrza 
Miasta Wisła. Zwycięstwo odniosła 
niegościnnie nasza drużyna, która 
jednogłośnie zdecydowała, że pu-
char otrzymają koleżanki i koledzy 
z Jabłonkowa.

Po emocjach sportowych wszy-
scy bawili się wspólnie z zespołami 
jabłonkowskimi i wiślańskimi. Bur-
mistrz Wisły Tomasz Bujok wraz ze 
starostą Jabłonkowa Jirim Hamrozi 
wręczyli puchary i nagrody ufun-
dowane przez sponsorów. Wieczór 
zakończyła wspólna biesiada na 
wiślańskiej binie oraz pod nowym 
zakupionym z projektu namiotem. 

25 czerwca upłynął pod zna-
kiem polsko–czeskiej piosenki. Na 

Święto Sąsiada – polsko–czeski piknik rodzinny
scenie Amfiteatru im. Stanisława Hadyny jako pierwszy wystą-
pił zespół Apple Band z Jabłonkowa, a Jola Niemiec, Czeszka 
śpiewająca polskie piosenki, zaprosiła na scenę gwiazdę pikniku 
Izę Kapiasovą z zespołem, którzy rozbawili licznie przybyłą, 
międzynarodową publiczność największymi przebojami m.in.: 
Maryli Rodowicz, Karin Stanek, Heleny Vondráckovej, czy Ka-
rela Gotta. Piknik zakończyły wspólne tańce z zespołem Gypsy 
Guitars.

Imprezą towarzyszącą piknikowi był dwudniowy Jarmark 
Twórczości Ludowej i Rękodzielniczej artystów z Jabłonkowa 
i Wisły. Święto Sąsiada okazało się „strzałem w dziesiątkę”, a 
główny cel projektu w postaci przygranicznej integracji narodów 
został w pełni zrealizowany. Zaplanowano już kolejne spotkania, 
sparingi i wspólne treningi jabłonkowskich i wiślańskich spor-
towców, dalszą wymianę doświadczeń wśród rękodzielników 
oraz przyszłe koncerty zespołów, które odbywać się będą po obu 
stronach granicy.

Dziękując wszystkim uczestnikom, sponsorom i wolontariu-
szom za wspólnie spędzony czas, zapraszamy na kolejne Święto 
Sąsiada, które odbędzie się na początku lipca 2018 roku!

Maria Bujok
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Sztafeta Rowerowa 500
W dniach 2–3 czerwca w Wiśle Czarnem odbyła się niezwykła 

impreza sportowa. „Sztafeta Rowerowa 500” – wyścig wokół Jeziora 
Czerniańskiego z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji zgromadził na 
starcie 21 sztafet, które rywalizowały w dwóch kategoriach – Sport 
i Open.

Zawody, dla upamiętnienia 500–lecia Reformacji, zorganizował 
ks. Marek Michalik, proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w 
Wiśle Czarne. Partnerami wydarzenia były Miasto Wisła i firma X–
Training. Każda ze sztafet miała do pokonania 100 okrążeń wokół 
zbiornika w Czarnem o długości 5 km. W sumie kolarze mieli więc 
do pokonania 500 km.

W kategorii Sport w drużynie mogło jechać maksymalnie 5 za-
wodników. Było to mordercze wyzwanie, z którym zmierzyło się 8 
sztafet. Pierwsze miejsce zajęła sztafeta Opony Serafinowski, która 
najszybciej pokonała dystans 500 km (17:55,15). Zwycięska drużyna 
jechała w składzie: Piotr Serafinowski, Tomasz Kamecki, Krzysztof 
Cichy, Jacek Dutka i Mariusz Serafin. Drugie miejsce zajęła sztafeta 
Góral MTB Team z Wisły (18:27,21) w składzie: Janusz Gomola, 
Adam Pilch, Marcin Mitręga, Arkadiusz Mitręga i Patryk Nogow-
czyk. Trzecia na mecie zameldowała się ekipa Skoczów II (18:36,20) 
w zestawieniu: Szymon Bochenek, Tomasz Bochenek, Marcin Kozu-
bek, Jan Pawłowski i Mikołaj Ryncarz.

W kategorii Open sztafeta mogła liczyć dowolną ilość zawod-
ników. W tej kategorii wystartowało 13 ekip, z których najszybsza 
okazała się drużyna My sóm stela (18:58,19) w składzie: Sławomir 
Śliż, Kornel Rakus, Adam Heczko, Tomasz Goryczka, Marek Go-
ryczka, Łukasz Burian, Arkadiusz Szczotka, Dorota Szczotka, Mate-
usz Szczotka, Marcin Cieślar i Ilona Cieślar–Śliż. Na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna Jonidło.pl (19:27,58) w składzie: Iwona Boś, 
Mariusz Boś, Gabriel Boś, Stanisław Boś, Władysław Bujok, Ewa 
Gorzelany, Michał Martynek, Tomasz Wąsowicz, Anna Palka, Grze-

gorz Cholewa, Jerzy Cieślar, Damian Jakubik, Jan Wałęska, Natalia 
Bury, Józef Bury, Małgorzata Niemiec, Bogdan Marszałek, Janusz 
Szlaur, Ryszard Cieślar, Jerzy Chmiel, Helena Szalbot, Klaudiusz 
Kaczmarczyk i Janusz Pilch. Trzecie miejsce wywalczyła sztafeta 
Płonące siodła (19:29,44) w składzie: Mateusz Wantulok, Weronika 
Raszka, Aleksandra Raszka, Katarzyna Raszka, Michał Raszka, Jerzy 
Raszka, Janusz Pilch, Piotr Pilch, Jarosław Strzelec, Tomasz Strzelec, 
Mirosław Kaszok i Wojciech Pietrzyk.

Uczestnicy rowerowej rywalizacji jazdę rozpoczęli w piątek, a 
zakończyli w sobotę, więc „kręcili” kółka przez całą noc. Na mecie 
dla najlepszych czekały okolicznościowe puchary i medale, a gra-
tulacje uczestnikom składali zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Koś-
cioła Ewangelicko–Augsburskiego w RP ks. bp. Adrian Korczago 
i burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Trofea zostały wręczone podczas 
sobotniego koncertu zespołu Adama Bubika, który był akcentem 
muzycznym, kończącym rowerową rywalizację. Ponadto każdy z 
uczestników sztafety otrzymał pamiątkowy medal za udział w sztafe-
cie z okazji 500 lat Reformacji. Na zakończenie odbyło się losowanie 
nagród dla uczestników. 

Wydarzenie to nie odbyło by się bez wsparcia sponsorów, który-
mi byli: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Merida Pol-
ska, Supermarket SPAR Nowa Osada, Firma „Małgorzata”, Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wiśle, Firma „Jur–Gast” i 
Studio „Foto Brodacki”. Przedsięwzięcie było wsparte środkami z 
funduszu Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego w RP.

Reformacja jak sztafeta. Takie hasło przyświecało organizato-
rom tego wydarzenia. Na stronie internetowej www.sztafetarowero-
wa500.pl można było m.in. przeczytać: Ideą odnowy Kościoła, jest 
nauka o zbawieniu w Jezusie Chrystusie z łaski przez wiarę. Idea ta 
była przekazywana przez pokolenia ludzi wiary. Dzięki nieprzerwa-
nej sztafecie Słowa, dzisiaj dociera Ono do nas. Oby Słowo o wol-
ności w Jezusie było uczciwie i rzetelnie przekazywane dalej przez 
kolejne pokolenia.                         Łukasz Bielski, ks. Marek Michalik

PODWÓJNY SUKCES
Podwójnym sukcesem zakończył się udział uczniów Zespołu 

Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle w finale Regionalne-
go Konkursu Projektów Przedsiębiorczych. Do zmagań finałowych 
zostało zakwalifikowanych 10 najlepszych projektów biznesowych 
(spośród 24 zgłoszonych). Autorzy tych najlepszych koncepcji mieli 
możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed Komisją Kon-
kursową i pozostałymi uczestnikami.

Ostatecznie Andrzej Kowalczyk zajął 2. miejsce z projektem 
„Futukosz”, zdobywając 114 punktów na 120 możliwych (tracąc 
przy tym tylko 1 punkt do zwycięzcy konkursu), a Lidia Iwaniuk z 
projektem „Praktymarket” uplasowała się na 3. miejscu, zdobywa-
jąc 110 punktów. Ponadto Andrzej Kowalczyk otrzymał wyróżnienie 
od Komisji Konkursowej za płynność i swobodę prezentacji podczas 
swojego wystąpienia. 

Finał Konkursu był też doskonałą okazją do podsumowania całe-
go projektu. Prezes Fundacji Edukacji Przedsiębiorczej, a jednocześ-

nie Dziekan Wydziału Nowej Ekonomii i Gospodarki Kreatywnej 
dr Marcin Budziński przedstawił zgromadzonym zrealizowane cele 
i rezultaty, informując przy tym, że w projekcie wzięło udział blisko 
1300 uczniów z województwa śląskiego, oraz że odbyło się łącznie 
76 warsztatów w 40 zgło-
szonych szkołach. Doktor 
Budziński podkreślił także 
ważną rolę Narodowego 
Banku Polskiego, dzięki 
któremu możliwa była re-
alizacja całego projektu i 
konkursu w ramach Mło-
dzieżowego Forum Przed-
siębiorczości. 

Gratulujemy pomy-
słów biznesowych i ży-
czymy powodzenia w ich 
realizacji!
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29 lipca – sobota – g. 17.00 
MALI TKOCZE z Wisły 
WISŁA z Wisły 
RYBARZOWICE z Rybarzowic 
KYCZERA z Legnicy 
WIERCHY z Milówki 
MAZURY z Londynu 
BRENNA z Brennej 
SHUAKHEVI z Shuakhevi – GRUZJA, ADŻARIA

30 lipca – niedziela – g. 17.00 
WAŃCY z Wisły 
RÓWNICA z Ustronia 
KOZIANIE z Kóz 
KASINIANIE–ZAGÓRZANIE z Kasiny Wielkiej 
BESKID z Bielska–Białej 
PILSKO z Żywca 
SIEMIANOWICE z Siemianowic 
MERAKLIDES z Agrinio – GRECJA

31 lipca – poniedziałek – g. 18.00 
STEJIZBIANKI z Wisły 
TKOCZE z Wisły 
ZESPÓŁ REGIONALNY WISŁA PLUS 
ZIEMIA BESKIDZKA z Mesznej 
REGLE z Poronina 
RIINAT JA RIKUT z Holloli – FINLANDIA 
NILÜFER z Bursy – TURCJA

1 sierpnia – wtorek – g. 18.00 
GRÓNIE z Wisły 
OSIJEK 1862 z Osijeka – CHORWACJA 
SŁOPNICKI ZBYRCOK ze Słopnic 
ROŻNOWSKA DOLINA z Rożnowa 
BESTWINA z Bestwiny 
ISTEBNA z Istebnej

28. MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA 
FOLKLORYSTYCZNE

2–5 sierpnia
2 sierpnia – środa – g. 18.00 

TINE ROŽANC z Lublany – SŁOWENIA 
CALABRUIX z Llucmajor – HISZPANIA, MAJORKA 
PLAMYCZE z Sofii – BUŁGARIA 
PALÓC z Szécsény – WĘGRY 
WILAMOWICE z Wilamowic 
SHUAKHEVI z Shuakhevi – GRUZJA, ADŻARIA

3 sierpnia – czwartek – g. 18.00 
RIINAT JA RIKUT z Holloli – FINLANDIA 
ZAMOJSZCZYZNA z Zamościa 

54. Tydzień Kultury Beskidzkiej
Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

29 lipca – 6 sierpnia
P r o g r a m

MERAKLIDES z Agrinio – GRECJA 
ROZMARYN z Uherskiego Brodu – CZECHY 
OSIJEK 1862 z Osijeka – CHORWACJA 
ROMANASUL z Kluż–Napoka – RUMUNIA

4 sierpnia – piątek – g. 18.00 
MAATASA z Tartu – ESTONIA 
SONJA MARINKOVIĆ z Nowego Sadu – SERBIA 
HONT z Krupiny – SŁOWACJA 
SZAMOTUŁY z Szamotuł 
NILÜFER z Bursy – TURCJA 
GUARIONEX z Barcelonety – PORTORYKO

5 sierpnia – sobota – g. 18.00 
koncert finałowy 28. Międzynarodowych Spotkań Folk-
lorystycznych 
występy zespołów uczestniczących w MSF, ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród

6 sierpnia – niedziela – g. 17.00 
PRZODKOWIANIE z Przodkowa 
MAATASA z Tartu – ESTONIA 
HAJDUKI z Oświęcimia 
SONJA MARINKOVIĆ z Nowego Sadu – SERBIA 
KURPIANKA–CEPELIA z Kadzidła 
ROMANASUL z Kluż–Napoka – RUMUNIA

KOROWODY ZESPOŁÓW 
29 lipca (sobota) – 15.30 
6 sierpnia (niedziela) – 15.00 
ul. Olimpijska, ul. 1 Maja, pl. B. Hoffa

KONCERTY KAPEL POLSKICH I ZAGRANICZNYCH 
codziennie godz. 11.00, estrada na pl. B. Hoffa

Imprezy Towarzyszące:
– Nauka tańca i śpiewu góralskiego (codziennie),  

godz. 14:00–15:00, Pl. B. Hoffa 
– Warsztaty rękodzieła (codziennie), godz. 10:00–18:00  

Pl. B. Hoffa
– Potańcówki na „Wiślańskiej Binie” w Parku Kopczyńskie-

go (po koncertach) – 29.07–04.08.2017
– Kiermasz używanej książki – 29.07 – 06.08.2017,  

w godz. 10:00–18:00, Pl. B. Hoffa, 
– Spotkanie „80. Rocznica Święta Gór” – 3.08.2017,  

godz. 16:00, Miejska Biblioteka Publiczna
– „Spotkanie pasterskie na wołoskim szlaku” – 04.08.2017, 

godz. 10:00, Muzeum Beskidzkie
– Bal Góralski („Wiślańska Bina”, namiot, po koncercie 

finałowym MSF) – 5.08.2017

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
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SZKOLNE WIEŚCI Z MALINKI
Projekt International Education for Kids
Początkiem czerwca Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2 w Malince 

odwiedzili wolontariusze biorący udział w Międzynarodowym Projekcie 
International Education for Kids. Tworzony jest on przez AIESEC (od-
dział Katowice UE), czyli największą na świecie, niezależną organizację 
prowadzoną przez młodych ludzi, działającą w 122 krajach, która jest po-
mysłodawcą i organizatorem projektów wspierających realizację wymian 
międzynarodowych. Gościliśmy u nas Keren z Chin i Mahdiego z Maroka. 
Nasi wolontariusze odwiedzili wszystkie klasy oraz przedszkole, w cieka-
wy sposób opowiadając o swoich krajach, obyczajach, tradycji i kulturze. 
Uczniom podobała się także nauka chińskiego i arabskiego. Każdy miał 
okazję zapisać swoje imię i nazwisko oraz zaznajomić się z arabskim alfa-
betem. Niewątpliwą korzyścią płynącą z wymiany było także doskonale-
nie kompetencji językowych z języka angielskiego. Młodszym uczniom w 
porozumiewaniu się z wolontariuszami pomagali organizatorzy projektu: 
Anna Banaś, Magdalena Stebel i Klaudia Szewczyk. Starsi zaś również ko-
rzystali z pomocy, ale starali się sami podejmować dialog. Natomiast wo-
lontariusze mogli lepiej poznać nasz kraj i jego obyczaje, ponieważ wzięli 
udział w wycieczce klasowej do Wrocławia oraz gościli w malińczańskich 
rodzinach, którym serdecznie dziękujemy. Byli to Państwo: Jolanta i Artur 
Branny, Zofia i Andrzej Szalbot, Izabela i Marcin Waszut. 

Dzień zdrowia
Od kilku lat w szkole w Malince organizowany jest Dzień Zdrowia, 

mający na celu propagowanie zdrowego trybu życia. Każda edycja po-
święcona jest innemu zagadnieniu. W tym roku tematem przewodnim 
były wady postawy. Forma zajęć jest zawsze bardzo atrakcyjna dla ucz-
niów, gdyż nauczyciele przygotowują projekty w formie „stacji”, które 
odwiedzają poszczególne klasy. Dzieci mogły obejrzeć prezentację o wa-
dach postawy, przejść przez „gimnastyczną ścieżkę zdrowia”, wykonać 
collage z gazet oraz nauczyć się tańca i piosenki „Jarzynowa gimnasty-
ka”, poświęconej propagowaniu zdrowego stylu życia.

Wycieczki klasowe
Ostatnie tygodnie nauki w szkole nieodłącznie kojarzą się z orga-

nizowaniem wycieczek klasowych, które są wielką atrakcją dla dzieci. 
Uczniowie klas 0–I wybrali się do Koniakowa, gdzie zwiedzali Centrum 
Edukacji Pasterskiej i Chatę Kawuloka oraz do Ośrodka Edukacji Ekolo-
gicznej w Istebnej. Klasy II i III pojechały na dwudniową wycieczkę do 
Ojcowa i Krakowa, uczniowie klasy IV na dwa dni do Krakowa i Wie-
liczki, zaś klasy V i VI na trzydniową wycieczkę do Wrocławia.

Lidia Czyż, Klaudia Szewczyk

Dzień Dziecka w ZSP nr 1
1 czerwca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach 

odbyły się obchody Dnia Dziecka. Przygotowano liczne atrakcje. 
Rada Rodziców ufundowała dla dzieci z obu zerówek i przedszkola 

oraz klasy pierwszej i drugich wycieczkę ciuchcią wiślańską. Na trasie 

przejazdu dzieci odwiedziły między innymi skocznię narciarską im. Ada-
ma Małysza w Malince, wiślański wodospad, wylęgarnię pstrąga oraz za-
porę w Wiśle Czarnem. Po powrocie do szkoły na dzieci czekał lodowy 
poczęstunek. Dzieci z klas trzecich brały udział w „Edukacyjnych pod-
chodach”, podczas których uczestnicy rozwiązywali zagadki i łamigłów-
ki o tematyce przyrodniczej, matematycznej oraz związanej z językiem 
polskim i angielskim. Na mecie dla wszystkich również czekała nagro-
da w postaci lodów. Klasa czwarta Dzień Dziecka spędziła na basenie 
w pływalni „Delfin” w Skoczowie. Dzieci aktywnie wykorzystały ten 
pobyt korzystając intensywnie ze wszystkich basenowych atrakcji. Po 
powrocie zmęczeni, ale szczęśliwi mali solenizanci mieli okazję pokrze-
pić się zasłużonymi lodami. Z kolei klasa piąta pod okiem wychowawcy 
rozegrała klasowy turniej tenisa stołowego. Zarówno dla zwycięzców jak 
i przegranych czekały lodowe niespodzianki.

Uczniowie świetnie się bawili i z pełnym zaangażowaniem brali 
udział w zabawach. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali wychowawcy 
i nauczyciele. Dziękujemy Pani Teresie Kaczmarek za zorganizowanie 
lodów dla dzieci, Radzie Rodziców za pokrycie kosztów oraz rodzicom za 
wsparcie i zaangażowanie w organizację imprezy.      Izabela Leśniewska

Wyprawy małe i duże uczniów  
z Głębiec

Jednym ze sposobów poznawania świata, bliższych i dalszych zakąt-
ków Polski, są wycieczki. Uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego 
nr 1 bardzo lubią podróżować, więc także i w tym roku razem ze swoimi 
wychowawcami postanowili nauczyć się czegoś nowego i odkryć nowe 
zakątki, podczas szkolnych wypraw. 

Najdalej udała się klasa VI. W tym roku wyjechali na Zieloną Szkołę 
do Jarosławca nad morzem. Opiekę nad uczniami sprawowały wycho-
wawczyni Katarzyna Radwan i Bogusława Melcer. Uczniowie w sposób 
kreatywny spędzali czas poprzez wędrówki po nadmorskich plażach, 
zwiedzanie zabytków i historycznych miejsc Pomorza. Mieli możliwość 
obserwowania fauny, flory i pomników przyrody. Brali udział w wy-
cieczkach autokarowych i rowerowych do nadmorskich miejscowości. 
Przy dopisującej pogodzie można było zasmakować kąpieli słonecznych 
poprawiających koloryt skóry i kąpieli w morzu dla ochłody. 

Klasy III w tym roku postanowiły zobaczyć Kopalnię Soli w Wie-
liczce i posłuchać ciekawych opowieści na zamku w Ogrodzieńcu. Ich 
koledzy z klasy IV i V odbyli fascynujące warsztaty w Beskidzkim Cen-
trum Nauki w Świnnej, wykonując różne eksperymenty i sprawdzając 
jak działają różne przedmioty oraz czy z banana da się zrobić młotek 
do wbijania gwoździ. Najmłodsi uczniowie uczyli się zasad współpracy 
w grupie oraz kreatywnego myślenia, wykorzystując zabawę Klockami 
Lego w Ośrodku H2O w Kiczycach. Wszyscy stwierdzili, że był to fajny 
czas, i że znowu chcą gdzieś pojechać.

A oto relacja ucznia klasy III b Dawida Pilcha z wycieczki do Krakowa: 
„W wtorek i środę pojechaliśmy na wycieczkę szkolną do Krakowa. 

Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Lotnictwa Polskiego, dużo się dowie-
działem i zobaczyłem fascynujące samoloty. Później pojechaliśmy do 
Kopalni Soli w Wieliczce. Zobaczyliśmy tam Kaplice świętej Kingi i 
nieczynną kopalnię. W tym dniu zobaczyliśmy również Maczugę Her-
kulesa. Następny dzień był również ciekawy ponieważ zobaczyliśmy 
Park Miniatur, Ruiny Zamku w Ogrodzieńcu i Pustynię Błędowską oraz 
zwiedziliśmy park doświadczeń fizycznych. W tym parku zafascynował 
mnie symulator wypadku. Potem pojechaliśmy do domu, ale po drodze 
wstąpiliśmy jeszcze do McDonalds’a. Wszyscy wrócili bezpiecznie i 
szczęśliwie. Myślę, że wycieczka była udana.”               Weronika Karch
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

AZBEST – demontaż, 
utylizacja 

DEKARSTWO – rynny, kominy  
DRENAŻ – kanalizacja 

792–013–569, 509–055–051 
e–mail: azo.gawlik@wp.pl                                                                                  

Dzień Mamy i Taty oraz wycieczka 
głębczańskich „Zerówek”

29 maja w oddziale przedszkolnym (0 a i 0 b) przy Zespole Szkol-
no–Przedszkolnym nr 1 w Wiśle Głębcach odbył się Dzień Mamy 
i Taty. Uroczystości tej zawsze towarzyszą niesamowite emocje, 
uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. 

Wszyscy goście z zaciekawieniem i skupioną uwagą słuchali ży-
czeń, wierszy, piosenek w wykonaniu dzieci. Przedszkolaki zapre-
zentowały swoje umiejętności przed najbliższymi, przygotowując 
ciekawy program artystyczny. Po występach dzieci wręczyły rodzi-
com prezenty. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy zostali za-
proszeni na słodki poczęstunek.

Z kolei 12 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego przy ZSP 
1 wybrały się na wycieczkę do Centrum Pasterskiego w Koniako-
wie. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć i pogłaskać małe owieczki 
i kozy, a w sali na piętrze obejrzały wystawę fotografii, przybliża-
jących życie pasterzy, a także narzędzi pasterskich oraz produktów 
owczych: wełny i skór. Dzieci degustowały również sery i z zacieka-
wieniem wysłuchały o pracy z owcami. Zobaczyły też z bliska kolej-
ne etapy obróbki wełny i samodzielnie wykonały wełniane aniołki.

Adriana Wantulok

Sukcesy i osiągnięcia uczniów 
ZSP nr 1 w drugim semestrze

W Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 wiele się dzieje. Uczniowie 
mają możliwość codziennie korzystać z wielu zajęć pozalekcyjnych, na 
których uczą się, poszerzają swoje zainteresowania, umiejętności i roz-
wijają pasje. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz ciekawości i de-
terminacji uczniów, możemy pochwalić się wspaniałymi osiągnięciami, 
jakie zdobyli nasi wychowankowie. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że mo-
żemy wspierać naszych uczniów, pomagać rozwijać ich zainteresowania 
i cieszyć się z tak licznych sukcesów. 

Laury i wysokie lokaty zdobywali już najmłodsi uczniowie w róż-
nych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Lena Ha-
ratyk (klasa 0) zajęła 3. miejsce w Konkursie Gwarowym „Mowa Oj-
ców”, do którego przygotowała uczennicę wychowawczyni klasy Judyta 
Bujok. Wysokie miejsca reprezentanci głębczańskiej szkoły zdobywali 
także podczas Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam 
w Beskidach”. 1. miejsce w swoich kategoriach zajmowali: Ewa Ormań-
czyk (klasa 0, rysunek do lat 6), Julia Nogowczyk (klasa IV, formy 
przestrzenne 10–12 lat), Oliwia Podżorska (klasa V, formy przestrzenne 
10–12 lat) i Julia Pilch (klasa VI, poezja 10–12 lat). 2. miejsce w swoich 
grupach wiekowych wywalczyli Szymon Popów (klasa II, makieta 7–9 
lat)) i Nikodem Rodzeń (klasa IV, formy przestrzenne 10–12 lat), z kolei 
3. miejsce zdobyli Julia Nogowczyk (klasa 0, rysunek do 6 lat) i Jakub 
Ormańczyk (klasa II, rysunek 7–9 lat). Natomiast wyróżnienia zdobyli 
Alicja Kiecko i Lena Haratyk (klasa 0), Artur Bujok (klasa II b). Ju-
lia Kożuch (klasa IV), Oliwia Bujok (klasa V), Aneta Raszka (klasa V). 
Uczniów do konkursu przygotowywały: Judyta Bujok, Agnieszka Plisz-
czyńska i Bogusława Melcer.

28 lutego uczniowie klas IV–VI Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 
1 uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, 
organizowanego pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Udział w nim polega na rozwiązaniu 
jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje ucz-
niom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy 
językowej oraz kulturoznawczej. Z tym niełatwym zadaniem zmierzyło się 
sześciu uczniów klasy IV, trzech uczniów klasy V, oraz czterech przed-
stawicieli klasy VI. Wynik bardzo dobry uzyskał Joel Kojma z klasy VI, 
natomiast wynik dobry uzyskała Dominika Świercz z klasy VI, plasując 
naszą szkołę na 1. miejscu w powiecie cieszyńskim. Uczniów do konkursu 
przygotowała Izabela Leśniewska. 

Uczniowie ZSP1 w minionym roku szkolnym brali udział w dwóch 
konkursach biblijnych. W Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym „Sola 
Scriptura” ze znajomości Księgi Dziejów Apostolskich laureatem został 
Joel Kojma, zajmując w finale 7. miejsce. Z kolei w XX Międzynaro-
dowym Ekumenicznym Konkursie Biblijnym „Jonasz” ze znajomości 
Ewangelii Jana, w którym udział brało 36 tysięcy uczniów z południa 
Polski i północy Republiki Czeskiej, laureatami zostali Sara Kojma, któ-
ra w I grupie zajęła 9. miejsce i Joel Kojma, który w II grupie zajął 8. 
miejsce. Uczniów przygotował ks. Tadeusz Byrt. 

Grzegorz Mitręga uczeń klasy VI otrzymał wyróżnienie w Konkursie 
Plastycznym „Płynie Wisła płynie”, zorganizowanym przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną im. Jana Śniegonia w Wiśle. Uczennice z klas IV, V i 
VI zaprezentowały swoje umiejętności wokalne na Przeglądzie Piosenki 
Ekologicznej, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czar-
nem, a trójka najstarszych uczennic z klasy VI w składzie: Julia Pilch, 
Julia Haratyk i Dominika Świercz wzięły udział w Ogólnopolskim Kon-
kursie Piosenki Europejskiej, który odbył się w Wiśle. Dominika Świercz 
jako przedstawicielka SP 4 i uczennica klasy wokalnej SOM w Wiśle 
zajęła 2. miejsce. Opiekunem była Agnieszka Pliszczyńska.

Kolejne sukcesy to udział Julii Pilch z klasy VI w Wojewódzkim 
Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego (etap rejonowy), 1. miej-
sce Joela Kojmy w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym klas 
IV–VI, 3. miejsce Wojciecha Cieślara i wyróżnienie dla Julii Nogowczyk 
w Gwarowym Konkursie Recytatorskim (opiekun Renata Broda), bardzo 
dobry wynik Julii Pilch z klasy VI, wyróżnienia dla Kacpra Szeremety, 
Bartosza Marka i Joela Kojmy z klasy VI oraz udział Mateusza Skiby 
i Sebastiana Wielgosza z klasy VI w Ogólnopolskim Konkursie Histo-
rycznym „Krąg” (opiekun Grażyna Bujok), a także 1. miejsce Oliwii 
Cieślar i 2. miejsce Artura Bujoka w Konkursie na Wielkanocną Pisankę, 
organizowanym przez WCK (opiekun Bogusława Melcer).

Uczniowie ZSP1 w minionym półroczu mogą pochwalić się także 
licznymi sukcesami sportowymi. Oto one:

17 lutego – Międzyszkolne zawody narciarsko–snowboardowe: 1. 
miejsce Dominika Świercz (narty), Julia Kożuch (snowboard) i Bartosz 
Baczyński (snowboard); 2. miejsce Julia Małyjurek (narty), Ewelina 
Pilch (snowboard) i Mateusz Cichy (narty);

21 lutego – Wojewódzkie Zawody w biegach narciarskich na Kuba-
lonce: 3. miejsce sztafety chłopców w składzie: Wojciech Troszok, Woj-
ciech Cieślar i Wiktor Szozda;

22 lutego – Międzyszkolne Zawody w mini siatkówce chłopców 
i dziewcząt: 1 miejsce dziewcząt w składzie: Dominika Świercz, Julia 
Pilch, Joanna Pilch, Amelia Kardas, Maja Byrt, Ewelina Pilch, Lilianna 
Majsterkiewicz, Natalia Skiba i 3. miejsce chłopców;

28 lutego – Rejonowe zawody w mini piłce siatkowej: 4. miejsce 
dziewcząt;

5 kwietnia – Międzyszkolne zawody w mini piłce nożnej: 3. miejsce 
drużyny w składzie: Bartek Baczyński, Artur Heczko, Szymon Polok, 
Bartek Legierski, Bartosz Marek, Mateusz Skiba, Jakub Wałach, Joel 
Kojma, Piotr Kowalski, Mate-
usz Cichy, Jakub Świercz, Mi-
chał Szalbot (opiekun Katarzy-
na Radwan);

12 maja – Międzyszkolny 
Turniej Gier i Zabaw w Wiśle: 
1. miejsce klasa II b (Katarzyna 
Radwan), 2. miejsce klasa III b 
(opiekun Barbara Bielan) i klasa 
IV (opiekun Katarzyna Radwan).

Weronika Karch
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Głębczański Dzień Rodziny
3 czerwca odbył się kolejny w Głębcach Dzień Rodziny. Cała 

impreza odbyła się na ,,Poligonie Pasieki” u Marcina Byrtka. 
Spotkaliśmy się na miejscu o godzinie 9.00. Wszyscy uczniowie 

zaśpiewali swoim rodzicom piosenkę, a klasa V przedstawiła krót-
ka scenkę pt. ,,Emocje są złymi doradcami”. Rodzice przygotowali 
dla dzieci konkurencje sportowe i bawili się razem z nimi. Sprzyjała 
nam piękna pogoda, dopisywały humory, obecny wśród nas był też 
dreszczyk emocji. Impreza była wynikiem pracy wielu osób. Rodzice 
upiekli i dostarczyli pyszne ciasta, sponsorzy ufundowali kiełbaski 
na grilla, a nauczyciele czuwali nad bezpieczeństwem uczniów. Prze-
wodnicząca Rady Rodziców Magdalena Gaczkowska sprawowała 
pieczę nad organizacją całej imprezy, a Rada Rodziców ufundowała 
nagrody dla klas: bilety do kina, wejściówki do parku linowego oraz 
wyjście na lody. Mamy nadzieję, że całe rodziny spędziły bardzo 
przyjemnie wiosenne, czerwcowe dopołudnie.              Renata Broda

Wieści z Przedszkola nr 1
29 maja w Przedszkolu nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Mamy i Taty! Przed zgromadzonymi rodzicami wystąpiły przedszko-
laki, które przejęte powagą święta spisały się wspaniale, tańcząc i 
recytując wierszyki bez grama tremy! Nie zabrakło także przygoto-
wanych dla rodziców prezencików, życzeń oraz wspólnego czasu i 
rozmów przy kawie, herbacie i pysznych smakołykach.

Również Dzień Dziecka obfitował w wiele atrakcji. Pojechaliśmy 
na wycieczkę ciuchcią, zwiedzaliśmy skocznię narciarską, spacerowa-
liśmy po koronie zapory oraz zjedliśmy pyszne lody i muffinki. Był 
to bardzo radosny i przyjemny dla naszych przedszkolaków dzień, a 
marzeniem naszych dzieci jest, by dzień dziecka trwał cały rok! 

Z kolei 14 czerwca był dniem, na który czekały wszystkie dzie-
ci, gdyż w naszym przedszkolnym kalendarzu zaznaczyliśmy w nim 
wyjazd do zoo. Pojechaliśmy z samego rana, w towarzystwie rodzi-
ców do Chorzowa. Piękna pogoda pozwoliła nam podziwiać zwie-
rzęta, które dzieci znały z bajek i naszych opowiadań. Przedszkolaki 
z zaciekawieniem obserwowały różne gatunki zwierząt, sporo emocji 
przysporzyło spotkanie oko w oko z ogromnymi dinozaurami w kot-
linie dinozaurów. Był to bardzo radosny i miły wyjazd, który pozo-
stanie na długo w pamięci dzieci!

Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych przedszkolaków za 
zaangażowanie i wspieranie działań przedszkola w mijającym roku 
szkolnym!                     E. Zioła
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4 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył się 
piknik rodzinny połączony z otwarciem nowych boisk wybudowanych 
przez Gminę Wisła przy SP2. 

Spotkanie rozpoczęło się uroczystością odbywającą się w budynku 
szkoły, podczas której uczniowie zaprezentowali bogaty program arty-
styczny, adresowany przede wszystkim do rodziców z okazji ich święta, 
ale także do wszystkich zebranych, którzy życzą szkole od zawsze jak 
najlepiej. W tym roku na uroczystość przybyło rekordowo dużo gości, 
a wśród nich sekretarz miasta Sylwester Foltyn, radna Alicja Pilch, nad-
leśniczy Nadleśnictwa Wisła Andrzej Kudełka oraz delegacja ze Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Wiśle Malince. Zgromadzeni mogli wysłuchać 
licznych utworów instrumentalnych przygotowanych przez uczniów Og-
niska Muzycznego działającego przy szkole oraz uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej. Dzieci zaprezentowały także wiersze, tańce i pio-
senki. Na zakończenie programu głos zabrał Sylwester Foltyn, który w 
imieniu własnym oraz burmistrza Tomasza Bujoka pogratulował szkole 
nowych boisk i dokonał oficjalnego ich otwarcia. Następnie na część ple-
nerową zaprosiła wszystkich w imieniu Rady Rodziców Danuta Cieślar. 

Niestety pogoda spłatała nam figla, ponieważ chwilę wcześniej za-
czął padać deszcz. Mimo to wszyscy udali się na zewnątrz, by podzi-
wiać nowopowstałe boiska, a także skorzystać z licznych atrakcji oraz 
darmowego poczęstunku, ufundowanego przez miasto oraz Radę Rodzi-
ców. Można było zjeść ciepły bogracz, kiełbaski z grilla, ciasta, lody i 
popcorn. Chętni zwiedzili FabLab, gdzie ksiądz Marek Michalik prezen-
tował możliwości nowego nabytku – plotera laserowego, a dzieci tłum-
nie korzystały z malowania twarzy wykonywanego przez absolwentkę 
szkoły Anielę Michalik, której obrazy wystawione zostały w świetlicy. 
Niestety ze względu na załamanie pogody nie odbyły się planowane roz-
grywki na wesoło oraz mecz piłki nożnej o puchary dyrektora szkoły i 
przewodniczącej Rady Rodziców, który miał zostać rozegrany między 
drużynami z Czarnego i Hażlacha. Mamy jednak nadzieję, że uda się go 
zrealizować w późniejszym terminie. 

Mimo figla, jaki spłatała nam pogoda, imprezę możemy uznać za 
udaną. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znów na kolejnym pikni-
ku i tym razem pogoda będzie dla nas łaskawsza.         Alicja Pieszka

Sukcesy uczniów SP2
Miło nam poinformować, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Wiśle Czarnem mogą pochwalić się kolejnymi sukcesami odniesionymi 
w tym roku szkolnym. 

25 kwietnia odbył się powiatowy konkurs recytatorski „Poezja i pro-
za w języku Shakespeare’a” organizowany przez Zespół Szkół w Zebrzy-
dowicach. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Mikołaj Giza 
z klasy V oraz Jakub Witucki z klasy IV. Okazało się, że w tym roku 
wykazali się stuprocentową skutecznością, ponieważ obaj zostali laure-
atami konkursu – Mikołaj zajął 2. miejsce, a Kuba 3. w swojej kategorii 
wiekowej i obaj zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu konkursu, 
który odbył się 29 maja w Zabrzu. Po ogłoszeniu wyników okazało się, 
że Jakub Witucki na szczeblu wojewódzkim zdobył wyróżnienie. Ucz-
niów do konkursu przygotowała Marta Procner. 

Spory sukces odnieśli także uczniowie biorący udział w międzyna-
rodowym konkursie „Kangur Mate-
matyczny”. Aż troje z nich zdobyło 
wyróżnienia. Są to: Lidia Cieślar z 
klasy II (przygotowywana przez Edytę 
Polok), oraz Beniamin Cieślar z klasy 
IV i Hubert Gunia z klasy V (przygo-
towywani przez Sylwię Śliwkę). Gra-
tulujemy!                     Alicja Pieszka
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PRZYGARNIJ MNIE!
Jeśli szukasz najwierniejszego przyjaciela i małą „przytulankę”, 

adoptuj mnie. Moje schroniskowe imię to Tonia. Jestem malutką, 
młodą sunieczką i bardzo kocham ludzi. Jestem grzeczna, ładnie cho-
dzę na smyczy i jedyne czego najbardziej pragnę to być blisko czło-
wieka, a nie samotnie siedzieć i tęsknić w zimnym schroniskowym 
boksie. Tel. 883 299 582

CZERWIEC W NOWEJ OSADZIE
Najważniejszym wydarzeniem czerwca w Przedszkolu w Nowej 

Osadzie był Dzień Dziecka. Przedszkolaki zaczęły świętować już 
dzień wcześniej, wybierając się na wycieczkę do centrum Wisły na 
pyszne lody ufundowane przez Leszka Woźniaka. 

1 czerwca na dzieci czekały kolejne atrakcje. Na Jonidle przed-
szkolaki spotkały się ze strażakami z OSP Wisła Centrum. Druhowie 
zapoznali je ze swoją służbą, zaprezentowali wyposażenie wozu stra-
żackiego oraz przygotowali dla dzieci wiele atrakcji. Następnie wy-
chowankowie przedszkola wraz z nauczycielkami udały się do sklepu 
„Spar”, gdzie zostały zaproszone przez Czesława Procnera. Wszyst-
kie przedszkolaki otrzymały drobne upominki. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim sponsorom, którzy sprawili tyle radości i uśmiechu na 
twarzach dzieci.

Kolejnym wydarzeniem w czerwcu było pożegnanie 6–latków, 
którzy po wakacjach rozpoczynają edukację szkolną. W przedszkolu 
w Nowej Osadzie odbyło się ono 20 czerwca. Po krótkim programie 
artystycznym przygotowanym przez grupę młodszą i starszą, dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Rozstania zawsze by-
wają trudne i niejednemu zakręciła się łezka w oku. Nie mówimy 
jednak żegnajcie, lecz do zobaczenia!

Życzymy miłych wakacji!             Aleksandra Michałek

Czerwiec na Wodnej 
Ostatni miesiąc roku szkolnego dzieci z Przedszkola nr 2 przy 

ul. Wodnej spędziły bardzo aktywnie. Na początku poszły do Hotelu 
Gołębiewski na przedstawienie Teatru Edukacji Narodowej z Wroc-
ławia pt.: „Jaś i Małgosia”. Natomiast po jego zakończeniu uczestni-
czyły w warsztatach teatralnych, dzięki którym mogły wcielić się w 
rolę bohaterów bajki.

Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki pojechały na wycieczkę 
do Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Tam oglądały pokaz 
lotów ptaków, dużą atrakcją okazał się także malutki żubr, przy któ-
rym spędziły sporo czasu. Dzieci odwiedziły także Centrum Edukacji 
Przyrodniczej, a na koniec wycieczki pobawiły się na placu zabaw. 

Pod koniec miesiąca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkol-
nego, na którym pożegnano 16 dzieci, idących od września do szkoły.

   (DK)

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! REAGUJ!
Sąsiad pod drugiej stronie ulicy katuje psa, nie jesteście pewni czy ja-

kiemuś zwierzęciu w okolicy nie dzieje się krzywda, a może ktoś kopnął 
zwierzaka na Waszych oczach? Czujecie, że musicie pomóc, ale chcecie 
też czuć się bezpiecznie. Co możecie zrobić? Gdzie szukać pomocy?

Art. 5 Ustawy o ochronie zwierząt mówi, że każde zwierzę wymaga 
humanitarnego traktowania. Niestety nie każdy opiekun to rozumie. Nie 
każdy też zdaje sobie sprawę z tego, że czasy się zmieniły i trzymanie 
psa przez 15 lat na łańcuchu, nie spuszczając go nawet na 5 minut, podle-
ga pod czyn znęcania się nad zwierzęciem. Żeby wiedzieć, kiedy należy 
zareagować, warto mieć informacje, czym w świetle prawa jest znęcanie 
się nad zwierzęciem.

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo 
świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia. Na przykład:

Przetrzymywanie zwierzęcia na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu 
doby. W Polsce nie zabrania się trzymania zwierząt na łańcuchach, jed-
nak nie może być on krótszy niż 3 metry i zwierzę musi być spuszczane 
przynajmniej raz na 12h.

Utrzymywanie zwierzęcia bez dostępu do świeżej wody lub odpo-
wiedniego pokarmu przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby 
właściwe dla gatunku.

Utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, 
w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa lub w pomieszczeniach 
albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji.

Wystawianie zwierzęcia domowego na działanie warunków atmo-
sferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu (np. brak schronie-
nia przed deszczem, śniegiem, słońcem)

Umyślne bicie, ranienie lub okaleczanie zwierzęcia.
Złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt.
Porzucenie zwierzęcia.
W Polsce orzecznictwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami po-

zostawia wiele do życzenia, ale to nie znaczy, że przez to nie warto rea-
gować. Jeśli zwrócicie uwagę osobie, która bije psa na ulicy – następnym 
razem 3 razy się zastanowi zanim to zrobi!

Bywają przypadki, w których nie możecie sami zareagować np. ze 
względów bezpieczeństwa. Nie chcecie narażać siebie i swojej rodziny 
na „zemstę sąsiada”. Mając jednak świadomość, że za ogrodzeniem cier-
pi niczemu winne zwierzę, reagujcie.

Kogo zawiadomić?
Policję,
Straż Miejską,
Organizację społeczną, której statutowym celem działania jest 

ochrona zwierząt w Waszej okolicy (tel. 883 299 582).
Pamiętajcie, kiedy nie reagujemy jesteśmy współwinni popełnianego 

przestępstwa.
Monika Miring – Fundacja „Lepszy Świat”
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FIS Grand Prix tuż, tuż
Zawody FIS Grand Prix w skokach narciarskich odbędą się w 

dniach 14–15 lipca. Jeszcze można kupić bilety. Wejściówki można 
nabyć za pomocą platformy internetowej Kupbilet.pl oraz w sklepie 
„Wiślaczek” w centrum Wisły – obok budynku poczty.

Program zawodów: 
13.07.2017, czwartek: 16:00 – oficjalny trening, 18:00 – kwalifi-

kacje, 19:00 – ceremonia wręczenia numerów startowych;
14.07.2017, piątek: 16:30 – seria próbna, 17:30 – pierwsza seria 

konkursu drużynowego, seria finałowa i ceremonia rozdania nagród;
15.07.2017, sobota: 16:30 – seria próbna, 17:30 – pierwsza seria 

konkursu indywidualnego, seria finałowa i ceremonia rozdania nagród.
(luki)

Znamy ceny biletów na inaugurację 
Pucharu Świata

Zawody Pucharu Świata w Wiśle zaplanowano na 17–19 listopa-
da 2017 roku. Kibice wybierający się na obiekt im. Adama Małysza, 
aby dopingować biało–czerwonych skoczków, będą mogli kupić za-
równo bilety na poszczególne dni, jak i karnety pozwalające na obej-
rzenie dwóch konkursów w atrakcyjnej cenie. 

17 listopada odbędą się treningi i kwalifikacje, w kolejnym dniu, 
18 listopada rozegrany zostanie konkurs drużynowy, natomiast w 
niedzielę, 19 listopada skoczkowie powalczą w zawodach indywi-
dualnych. Konkursy zaplanowano w godzinach wieczornych. Sprze-
daż biletów na inaugurację Pucharu Świata w Wiśle rozpocznie się w 
dniu 13 lipca 2017 roku.

Ceny biletów:
Piątek, 17 listopada 2017 – treningi i kwalifikacje
Sektory siedzące A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8 –  40 zł
Sobota, 18 listopada 2017 – konkurs drużynowy
Sektory siedzące A1, A2, A3, A4 – 180 zł
Sektory siedzące A7, A8 – 120 zł
Niedziela, 19 listopada 2017 – konkurs indywidualny
Sektory siedzące A1, A2, A3, A4 – 200 zł
Sektory siedzące A7, A8 – 120 zł
Karnety: sobota 18.11.2017 – niedziela 19.11.2017
Sektory siedzące A1, A2, A3, A4 – 350 zł
Sektory siedzące A7, A8 – 200 zł
W sprawie sprzedaży biletów dla grup powyżej 20 osób prosimy o 

kontakt z panem Pawłem Witczakiem, e–mail: pawel.witczak@pzn.pl.
Wszystkie szczegółowe wiadomości dotyczące zawodów na 

skoczni w Wiśle–Malince znajdują się na oficjalnej stronie obiektu: 
www.wisla–malinka.com oraz na fanpage’u  „Skocznia im. Adama 
Małysza” (www.facebook.com/skoczniawislamalinka).

Autor komunikatu – Alicja Kosman / PZN

BARBARIAN RACE W WIŚLE
W dniach 3–4 czerwca w Wiśle odbyło się prawdziwe dwudnio-

we święto biegów przeszkodowych OCR (obstacle course racing) 
– Barbarian Race. Piękna pogoda oraz wyjątkowa górska trasa ściąg-
nęła do miasta ok. 1000 uczestników. 

zjeżdżalnią wodną wypełnioną czerwoną wodą, „latającym barba-
rzyńcą”, „stairway to heaven”, wyczerpującym „fatality” oraz wielo-
ma innymi. Mordercze podbiegi oraz żar lejący się z nieba nie zraziły 
wojowników, wręcz przeciwnie licznie stawili się na starcie, podej-
mując w ten sposób wyzwanie rzucone przez Grzegorza Szczechlę. 
Najlepszy wśród mężczyzn był Tomasz Oślizło, który pokonał trasę 
w 1:30,04, natomiast wśród pań triumfowała Agata Pietroszek z cza-
sem 1:53,40. Drużynowo najlepsza okazała się grupa XRunners.

Podczas wydarzenia w Wiśle po raz pierwszy wystartował także 
Barbarian Race Kids. Na dzieci czekała widowiskowa trasa z kilku-
nastoma przeszkodami. Maluchy pokazały swój wojowniczy cha-
rakter i równie licznie stawiły się na starcie swoich fal. Mogliśmy 
wspólnie podziwiać zmagania ok. 100 dzieci.

Barbarian Race w Wiśle pokazał olbrzymi potencjał biegów 
przeszkodowych w Polsce. Jesteśmy pewni, że sierpniowy Barbarian 
Race będzie jeszcze liczniejszy.  Materiały prasowe  

Pierwszego dnia zawodnicy mogli sprawdzić się na jednej z prze-
szkód zawodów głównych, czyli 250–metrowym podbiegiem pod 
skocznię im. Adama Małysza w Malince. Cztery kilkudziesięcioo-
sobowe grupy rywalizowały o wejście do finałowej fali. Ostatecznie 
najlepsi okazali się Mateusz Haratyk z czasem 3:18:00, a wśród ko-
biet Aleksandra Bazułka pokonując podbieg w czasie 5:10:00. 

Challenge na skoczni był jednak tylko rozgrzewką dla zawodni-
ków, bo tak naprawdę dopiero główne zawody pokazały pełne spek-
trum OCR–owych możliwości Barbarian Race. Uczestnicy zmierzyli 
się z ponad 10–kilometrową trasą, najeżoną 40 przeszkodami m.in.: 
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WICEMISTRZOSTWO RAZY DWA
Piłkarze WSS Wisła zakończyli sezon 2016/17 na 2. miejscu w tabeli ligi 

okręgowej. Wicemistrzostwo wywalczyli także juniorzy w III lidze śląskiej.
Czerwiec był dla drużyny Tomasza Wuwra udany, ale mimo tego na-

szym futbolistom nie udało się odrobić strat do Kuźni Ustroń. 4 czerwca 
ekipa z Wisły urządziła sobie ostre strzelanie w Leśnej, gdzie rozgromiła 
tamtejszy LKS 8:3. Połowę trafień zapisał na swoje konto Sebastian Ju-
roszek, 2 gole dorzucił Szymon Płoszaj, a po 1 trafieniu zaliczyli Dariusz 
Rucki i Bartłomiej Rucki. W kolejnym spotkaniu, 11 czerwca, wiślanie 
nie mieli litości dla Maksymiliana Cisiec i rozgromili zdegradowanego 
z ligi rywala aż 8:0. Gole dla naszego zespołu strzelali: Szymon Płoszaj 
3, Marcin Mazurek 2, Dariusz Juroszek, Sebastian Juroszek i Bartłomiej 
Rucki. 15 czerwca ekipa WSS–u pokonała na wyjeździe 4:3 Cukrowni-
ka Chybie. Na listę strzelców w tym pojedynku wpisali się: Sebastian 
Juroszek i trzykrotnie Szymon Płoszaj. W tym samym dniu swój mecz 
wygrała też Kuźnia Ustroń, co przesądziło sprawę tytułu mistrzowskiego 
na korzyść naszych sąsiadów zza miedzy. Podopieczni Tomasza Wuwra 
stracili szansę na awans do IV ligi, a w ostatnim meczu sezonu z Góra-
lem Żywiec (18 czerwca) zremisowali 1:1 po golu Damiana Stawickie-
go. Ostatecznie wiślanie zdobyli wicemistrzostwo, zdobywając 73 pkt., 
strzelając aż 107 bramek i tracąc przy tym 34.

Pierwsza drużyna WSS–u bardzo dobrze radziła sobie w Pucharze 
Polski na szczeblu województwa śląskiego. Po wyeliminowaniu jeszcze 
w kwietniu Warty Zawiercie w kolejnej rundzie wiślanie wysoko poko-
nali kolejnego czwartoligowca – MKS Myszków (7 czerwca). Wygraną 
4:1 zapewnili Szymon Płoszaj i Sebastian Juroszek, którzy zaliczyli po 
2 trafienia. W półfinale PP na szczeblu Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
nasza ekipa podejmowała Ruch Radzionków. W meczu, który rozegrano 
21 czerwca, padł wynik 2:4. Ponownie 2 gole na swoje konto zapisał Se-
bastian Juroszek, ale nie dało to awansu wiślanom do kolejnej rundy PP.

Młodzieżowe zespoły WSS Wisła 3 czerwca rywalizowały na wy-
jeździe z Beskidem Brenna. Trampkarze przegrali 2:3 (Robert Gomola, 
Seweryn Tatara), a juniorzy zwyciężyli 3:1 (Szymon Sikora, Waldemar 
Szarzec, Jakub Marekwica). W kolejnym dwumeczu podopieczni Kamila 
Kotrysa mierzyli się z Wisłą Strumień. 10 czerwca na Jonidle trampkarze 
zremisowali 4:4 (Seweryn Tatara 3, Robert Gomola), a juniorzy wygrali 3:1 
(Waldemar Szarzec 2, Mirosław Wałach). Sezon młodzi futboliści z naszego 
miasta zakończyli 17 czerwca dwumeczem z LKS–em Goleszów. Na boisku 
rywala trampkarze polegli 0:9, a juniorzy wygrali 5:2 (Waldemar Szarzec 2, 
Mirosław Wałach 2, Jakub Waleczek). Ostatecznie ekipa juniorów wywal-
czyła wicemistrzostwo III ligi wojewódzkiej juniorów z dorobkiem 51 pkt. i 
bilansem bramek 102:18. Trampkarze w IV lidze wojewódzkiej uplasowali 
się na 8. pozycji z 25 pkt. na koncie i bilansem goli 54:80.        (luki)

Sukces Tymka Cienciały 
Tymoteusz Cienciała, zwycięzca dwóch ostatnich edycji Mię-

dzynarodowego Turnieju Czterech Skoczni dla Dzieci, rozpoczął 
tegoroczny cykl z podwójnym sukcesem. Nie tylko zwyciężył po 
raz dziewiąty z rzędu zawody DTCS w Austrii i Niemczech, ale 
również ustanowił rekord skoczni K–20 w Hinzenbach, potwierdza-
jąc swoją tegoroczną formę.

Jego przewaga nad Levim Hofmannem z Austrii i Feliksem Brie-
denem z Niemiec w dwóch seriach wyniosła ponad 30 punktów. Ty-
mek tym sposobem zdobył pozycję lidera, a 24 czerwca umocnił się 
na niej, po raz dziesiąty z rzędu wygrywając w Dziecięcym Turnie-
ju Czterech Skoczni, w austriackim Bischofshofen. Młody skoczek 
WSS Wisła okazał się najlepszy w gronie dziewięciolatków na obiek-
cie HS–20 wyprzedzając 2. Feliksa Briedena o ponad 18 punktów.

Finał turnieju odbędzie się we wrześniu w Niemczech (Reit im 
Winkl i Berchtesgaden).          (luki)

TOUR DE POLOGNE W WIŚLE
Jak już wiadomo 74. Tour de Pologne zawita do naszego miasta 31 

lipca podczas etapu numer III z Jaworzna do Szczyrku. Na trasie liczącej 
161 km zawodnicy będą zdobywać punkty na trzech lotnych premiach w 
Mysłowicach, Bielsku–Białej i Wiśle (na głównym deptaku), ale najwię-
cej do powiedzenia będą mieli tego dnia specjaliści od jazdy po wznie-
sieniach. Czeka ich walka na czterech górskich premiach I kategorii – po 
dwa razy peleton będzie podjeżdżał pod Salmopol i Przełęcz Kubalonka. 

Bardzo dobrą informacją jest, że przejazd przez Wisłę będzie trans-
mitować telewizja. Tak wielkie wydarzenie w naszym mieście to jego 
znakomita promocja, dlatego zachęcamy kibiców kolarstwa i wszystkich 
mieszkańców do stworzenia wspaniałej atmosfery wzdłuż trasy przejazdu. 
A będzie ona wyglądać następująco: Przełęcz Salmopolska – Malinka (ul. 
Malinka DW 942) – Czarne (ul. Czarne)  – Rezydencja Prezydenta RP (ul. 
Zameczek) – Przełęcz Szarcula – Przełęcz Kubalonka – Głębce (ul. Głębce 
DW 941) – Kopydło (ul. Kopydło i 1 Maja DW 941) – Rondo na Oazie – 
Centrum (ul. 1 Maja i ul. Kolejowa DW 941 – ul. Stellera i główny deptak 
– ul. Olimpijska i ul. Konopnickiej) – Nowa Osada (ul. Wyzwolenia DW 
942)  – Czarne (ul. Czarne)  – Rezydencja Prezydenta RP (ul. Zameczek) 
– Przełęcz Szarcula – Przełęcz Kubalonka – Głębce (ul. Głębce DW 941) 
– Kopydło (ul. Kopydło i 1 Maja DW 941) – Rondo na Oazie – Centrum 
(ul. 1 Maja i ul. Kolejowa DW 941 – ul. Stellera i główny deptak PREMIA 
LOTNA – ul. Olimpijska i ul. Konopnickiej) – Nowa Osada (ul. Wyzwo-
lenia DW 942) – Malinka (ul. Malinka DW 942) – Przełęcz Salmopolska.

W związku z wyścigiem w dniu 31 lipca należy spodziewać się DU-
ŻYCH UTRUDIEŃ W RUCHU! Wymienione wyżej ulice zostaną cał-
kowicie wyłączone z ruchu (szczegółowe godziny zamknięcia podamy 
na stronie www.wisla.pl po uzgodnieniach z ich zarządcami).        (luki)

Radosław Sobczyk z minimum na 
Mistrzostwa Europy Juniorów! 

Kolejny raz Radosław Sobczyk z Wisły potwierdził świetną for-
mę i przynależność do najlepszych wieloboistów wśród juniorów w 
Polsce. Zawodnik MKS Ustroń na Mistrzostwach Polski w Krako-
wie, które odbyły się w dniach 3–4 czerwca zdobył brązowy medal, 
ustanawiając kolejny rekord Śląska, tym razem w kategorii U–20. 
Wiślanin zdobył także minimum na Mistrzostwa Europy Juniorów 
U–20 w Grosseto, które odbędą się w terminie 20–23 lipca.

Lekkoatleta rodem z Wisły w dziesięcioboju uzyskał 7288 punktów 
(wynik większy od minimum EAA – 6950 oraz PZLA – 7200). Dłu-
gie i rzetelne przygotowania, ogromne zaangażowanie zawodnika oraz 
profesjonalna ręka trenerów Magdaleny Kubali i Jarosława Sobczyka 
niewątpliwie przyczyniły się do tak dużego sukcesu. Należy dodać, iż 
osiąganie tak dobrych wyników nie byłoby realne, gdyby nie możli-
wość trenowania razem z zawodnikami Integracyjnej Sekcji Lekkoat-
letyki UKS Wisła na obiekcie Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich 
w Wiśle, gdzie są bardzo dobre warunki do uprawiania lekkoatletyki. 
W tym miejscu należą się ogromne podziękowania dla władz ośrodka.

Radkowi życzymy kolejnych rekordów życiowych i zdobycia 
cennego doświadczenia na tak wielkiej imprezie jaką są Mistrzostwa 
Starego Kontynentu. Trzymamy kciuki!       Janina Kalutycz
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA

LIGA 6
Wyniki czerwcowych kolejek Ligi 6 o Puchar Burmistrza 

Miasta Wisła.
IV kolejka – 2 czerwca: Knaga Bambo – epompa.pl 1:9 

(Waldemar Szarzec – Jakub Niemczyk 4, Jakub Głuszak 2, Artur 
Adamczyk 2, Daniel Słowiok), Głębce – FC Malinka 3:4 (Mirosław 
Wantulok, Krzysztof Wantulok, Paweł Lazar – Marek Oleś, Otton 
Karas, Jakub Waleczek, Piotr Szalbót), Czarne Łabajów Nadleśni-
ctwo – FC Wymiatacze 4:0 (Jakub Jurosz 2, Dominik Jurosz 2), 
Lisy FC – Beatris 3:2 (Michał Raszka 2, Łukasz Procner – Kamil 
Cieślar, Błażej Krzempek);

V kolejka – 9 czerwca: FC Malinka – Czarne Łabajów Nad-
leśnictwo 6:1 (Remigiusz Pilch 3, Piotr Szalbót 2, Tomasz Cieślar 
– Jakub Jurosz), epompa.pl – Głębce 5:3 (Jakub Głuszak 3, Artur 
Adamczyk, Bartek Skałka – Krzysztof Wantulok, Paweł Lazar, 
Amadeusz Dzius), Beatris – Knaga Bambo 4:2 (Przemysław Polok 
2, Tomasz Wuwer, Marek Gomola – Mirosław Wałach, Waldemar 
Szarzec), FC Wymiatacze – Lisy FC 1:7 (Dawid Kowalik – Ma-
teusz Pilch 3, Michał Raszka 2, Piotr Madzia, Szymon Cieślar);

VI kolejka – 23 czerwca: epompa.pl – Beatris 4:3 (Jakub 
Głuszak, Aleksander Partyka, Ireneusz Miedziak, Jakub Niem-
czyk – Przemysław Polok 2, Błażej Krzempek),

Lisy FC – FC Malinka 3:0 (Michał Raszka 2, Mateusz Pilch), 
Knaga Bambo  – FC Wymiatacze 9:0 (Waldemar Szarzec 4, Mi-
rosław Wałach 2, Akos Niedoba 2, Hubert Marekwica), Głębce 
– Czarne Łabajów Nadleśnictwo 3:4 (Paweł Lazar 3 – Mirosław 
Marek 3, Salomon Pilch).          (luki)

 

Rywalizowali przy stołach
17 czerwca w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczy-

ków odbył się II Turniej Deblowy w tenisie stołowym o Puchar 
Burmistrza Miasta Wisła. Emocjonujących i stojących na wyso-
kim poziomie spotkań przy stołach nie brakowało.

Do turnieju zgłosiło się 19 par. Lista zgłoszeń według kolej-
ności zapisu wyglądała następująco: Robert Bałoń (Goleszów) / 
Marcin Cieślar (Goleszów), Zygmunt Kurzok (Wisła) / Szymon 
Kurzok (Wisła), Sebastian Szostok (Skoczów) / Bogusław Sie-

kierka (Skoczów), Mateusz Skiba (Wisła) / Jakub Wałach (Wisła), 
Krzysztof Bułka (Skoczów) / Piotr Tomzik (Skoczów), Wojciech 
Bieniek (Wisła) / Tadeusz Skiba (Wisła), Natalia Skiba (Wi-
sła)/ Ewelina Pilch (Wisła), Zbigniew Kuziemkowski (Łączyna) 
/ Krystian Kuziemkowski (Łączyna), Roman Podżorski (Wisła) 
/ Daniel Czyż (Wisła), Andrzej Pietrzyk (Skoczów) / Andrzej 
Siedlaczek (Ustroń), Jerzy Tokarski (Bielsko–Biała) / Zdzisław 
Śliwka (Bielsko–Biała), Dariusz Pilch (Wisła) / Dominika Cieślar 
(Wisła), Leszek Polok (Wisła) / Adam Polok (Wisła), Karol Czyż 
(Ustroń) / Władysław Paszek (Ustroń), Paweł Czyż (Wisła) / Prze-
mysław Polok (Wisła), Sławomir Brak (Bielsko–Biała) / Krystyna 
Vohryzka (Ustroń), Jerzy Byrt (Wisła) / Bronisław Lazar (Wisła), 
Andrzej Minge (Wisła) / Marek Legierski (Wisła) i Marzena Ma-
chej (Hażlach) / Wacław Mitręga (Cieszyn). Sędzią głównym za-
wodów był Mateusz Lorc.

Po eliminacjach grupowych i fazie pucharowej w decydują-
cym starciu zmierzyły się pary Zbigniew Kuziemkowski / Kry-
stian Kuziemkowski i Robert Bałoń / Marcin Cieślar. Fascynu-
jący pojedynek na swoją korzyść przechylili Zbigniew i Krystian 
Kuziemkowscy, wygrywając 3:1. Oznacza to, że główne trofeum 
pojechało na Pomorze, gdyż zwycięzcy przyjechali do naszego 
miasta aż z drugiej strony Polski. Takim samym wynikiem zakoń-
czyła się rywalizacja o 3. miejsce, w której para Marzena Machej / 
Wacław Mitręga pokonała duet Jerzy Tokarski / Zdzisław Śliwka. 
Miejsca 5–8 zajęły pary: Andrzej Minge / Marek Legierski, Ka-
rol Czyż / Władysław Paszek, Roman Podżorski / Daniel Czyż i 
Sebastian Szostok / Bogusław Siekierka. Wszystkim uczestnikom 
turnieju, kibicom i osobom pomagającym w organizacji serdecz-
nie dziękujemy.

Sponsorzy turnieju: Restauracja Chata Olimpijczyka Jasia i 
Helenki, Restauracja Carmen, Karczma Drewutnia, Osada Kam-
ratowo, Jur–Gast, Ondraszkowa Izba, Wiślanka, Marko, Heban, 
Brugi, Zespół Szkół nr 1 Wisła Centrum, Urząd Miejski w Wiśle i 
Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle.

    (luki)
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• Drużyna Uniwersytetu Warszawskiego triumfowała w turnieju 
finałowym Akademickich Mistrzostw Polski w Koszykówce Ko-
biet, który odbył się w dniach 25–28 maja w Poznaniu. Na 9. po-
zycji została sklasyfikowana reprezentacja katowickiej Akademii 
Wychowania Fizycznego, barw której broniły zawodniczki ISWJ 
Wisła: Justyna Pilch i Stefania Seniow.

• Radosław Sobczyk z Wisły (MKS Ustroń) wygrał rywalizację w 
skoku wzwyż i w skoku o tyczce, a Michał Czyż (UKS Wisła) 
wygrał w pchnięciu kulą juniorów podczas Mityngu Lekkoatle-
tycznego, który odbył się 27 maja w Bielsku–Białej.

• Bardzo dobry występ zanotowali nasi zawodnicy w Ogólnopol-
skim Turnieju Klasyfikacyjnym Seniorów, Młodzieżowców, 
Juniorów i Juniorów Młodszych w Ju–Jitsu, które odbyły się 27 
maja w Rybniku. Zawodnicy UKS Centrum Wisła dwukrotnie sta-
wali na podium – 1. miejsce w swojej kategorii wywalczył Maksy-
milian Łowczyński, a Jeremiasz Bujok był 2.

• Pochodzący z Wisły Karol Pinkas zajął 2. miejsce w I Turnieju 
Szachowym „Byczyński Byk”, który odbył się 27 maja w Ja-
worznie.

• W dniach 27–28 maja w Kluszkowcach odbyła się kolejna edycja 
Joy Ride Bike Festival. Anna Sojka z Wisły zajęła 5. lokatę w 
wyścigu Enduro kobiet.

• 28 maja w Gliwicach odbyły się trzecie zawody kolarskie z cy-
klu Bike Atelier MTB Maraton. Na dystansie Hobby (32,5 km / 
przewyższenie 280 m) 18. miejsce zajął Mikołaj Ryncarz z Wisły, 
który w grupie M–16 był 2. Drugi z zawodników z Wisły Adam 
Pilch zajął 119. miejsce (27. miejsce w kategorii M–40).

• 3 czerwca odbył się wyścig kolarski Rajcza Tour, zaliczany do 
klasyfikacji cyklu Dobre Sklepy Rowerowe Road Maraton 2017. 
14. miejsce zajął Patrycjusz Urbanek z Wisły, kóry był 7. w kate-
gorii M 30–39. 

• Kenijczyk Joseph Mumo Mutwanthei wygrał 11. Bieg Ursynowa, 
który odbył się 3 czerwca w Warszawie. Wśród kobiet miejsce 
numer 564 zajęła Bogusława Niemiec z Wisły. W kategorii K–20 
nasza zawodniczka była 167.

• W dniach 3–4 czerwca w Bielsku–Białej odbyły się Mistrzostwa 
Śląska Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkoatlety-
ce. Michał Czyż z UKS Wisła wygrał konkurs pchnięcia kulą, a 
w rzucie dyskiem był 3. (kategoria junior młodszy rocznik 2000–
2001).

• 4 czerwca na parkingu przed boiskiem „Pod Wałką” w Cieszynie 
odbył się XII Kręciołek Samochodowy o Puchar Dyrektora Ze-
społu Szkół Technicznych w Cieszynie. W kategorii nauczyciele 
wygrał Jakub Kuc z Wisły.

• Udanie zaprezentowali się najmłodsi skoczkowie WSS Wisła w 
V Memoriale Józefa Przybyły, który odbył się 10 czerwca w By-
strej. W gronie zwycięzców znaleźli się Jakub Cieślar (rocznik 
2006–2007) i Tymoteusz Cienciała (rocznik 2008 i młodsi), 2. 
miejsce zajęła Wiktoria Kiersnowska (dziewczęta OPEN), a na 
najniższym stopniu podium stanął Jan Króżołek (rocznik 2008 i 
młodsi).

• Zwycięstwem reprezentacji Oddziału Gminnego ZOSP RP w Go-
leszowie zakończył się III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Cieszynie, który od-
był się 10 czerwca w Goleszowie. Drużyna wiślańskich druhów 
– OM ZOSP RP Wisła zajęła 3. lokatę, przegrywając w półfinale z 
późniejszymi triumfatorami z Goleszowa 0:1 i wygrywając z eki-
pą Zakładu Karnego Cieszyn 3:1 w pojedynku o 3. miejsce.

• 11 czerwca w Krakowie odbył sie Międzywojewódzki Mecz 
Lekkoatletyczny Juniorów Młodszych „Podkarpackie – Śląskie – 
Świętokrzyskie – Małopolskie”. W zawodach wystartował Michał 
Czyż (UKS Wisła), który w pchnięciu kulą zajął 2. miejsce, a w 
rzucie dyskiem został sklasyfikowany na 4. pozycji.

• 14 czerwca w Rybniku odbyły się lekkoatletyczne Mistrzostwa 
Śląska Dzieci. Wystartowali w nim zawodnicy UKS Wisła. Daria 

Cupiał zajęła 34. miejsce w biegu na 100 m, Sara Słowiok była 
14. w skoku wzwyż, Kamil Kędzior 15. w skoku w dal, Karolina 
Kozok 20. w biegu na 60 m i 24. w skoku w dal (ze strefy).

• 17 czerwca w miejscowości Szczawno Zdrój odbyły się zawody 
Pucharu Polski w dogtrekkingu. Triumfował w nich Jakub Glajcar 
z Wisły.

• Mikołaj Ryncarz z Wisły zajął 23. miejsce na dystansie Mini (27 
km) podczas rozegranych 17 czerwca w Ludwikowicach Kłodz-
kich szóstych w tym sezonie zawodach w maratonie rowerowym 
z cyklu Bikemaraton 2017. Nasz zawodnik w kategorii M–1 upla-
sował się na 6. pozycji.

• 17 czerwca w Bielsku–Białej odbył się XVI Międzynarodowy Mi-
tyng Lekkoatletyczny BeskidianAthletic. Dwa medale przywiózł 
z imprezy Michał Czyż z UKS Wisła, który triumfował w kon-
kurencji pchnięcia kulą juniorów młodszych i młodzików (U–18) 
oraz był 2. w rzucie dyskiem juniorów młodszych (U–18).

• W dniach 17–18 czerwca w Kopalni Soli w Bochni odbył się XX 
Międzynarodowy Turniej Judo Dzieci i Młodzieży. 3. miejsce w 
kategorii U–9 (do 28 kg) zajął Dawid Grochowski z UKS Cen-
trum Wisła.

• 18 czerwca w Wiśle odbyła się trzecia runda Słowacko–Moraw-
skiego Pucharu w zjeździe rowerowym EL–ENG Cup. W poszcze-
gólnych kategoriach triumfowali: Simona Porubanová – Kobiety, 
Krzysztof Kaczmarczyk – Nadzieje, Pavol Magda – Hardtail, Petr 
Pechník – Masters, Adrian Purzycki – Hobby Full, Sebastian Ma-
cura – Junior, Martin Mikulenka – Elite.

• 22 czerwca w Kozlovicach rozegrano pierwsze zawody XXIX Be-
skidzkiego Turnieju Skoków Narciarskich Dzieci. W gronie zwy-
cięzców zawodów znalazł się Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła), 
który triumfował w gronie zawodników z rocznika 2008–2009. 
Na podium w kategorii chłopców z rocznika 2004–2005 stanął 
jego klubowy kolega Wojciech Troszok, który zajął 3. lokatę. 
Dzień później, 23 czerwca, w Nydku rozegrano drugi konkurs 
XXIX Beskidzkiego Turnieju Skoków Narciarskich Dzieci. Tym 
razem żaden z zawodników WSS Wisła nie znalazł się na podium, 
a najbliżej tego osiągnięcia był Wojciech Troszok, który zajął 
4. miejsce w kategorii chłopców z rocznika 2004–2005. Z kolei 
25 czerwca w miejscowości Rožnov pod Radhoštěm odbyły się 
czwarte i zarazem ostatnie zawody XXIX Beskidzkiego Turnieju 
Skoków Narciarskich Dzieci. Z grona naszych zawodników najle-
piej zaprezentowali się Jakub Wisełka (rocznik 2004–2005) i Ty-
moteusz Cienciała (rocznik 2008–2009), którzy zajęli 3. lokaty w 
swoich grupach wiekowych.

• Joachim Krężelok wygrał rzut oszczepem, a Mirosław Madzia 
(obaj z UKS Wisła) zajął 2. miejsce w pchnięciu kulą i 3. miejsce 
w rzucie dyskiem podczas Otwartych Międzynarodowych Mi-
strzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, 
które odbyły się w dniach 23–25 czerwca w Białymstoku.

• Jakub Glajcar zajął 4. miejsce w biegu głównym XXIX Crossu 
Świętojańskiego im. Jana Marka, który odbył się 24 czerwca w 
Pogórzu. W kategorii wiekowej M–30 wiślanin zajął 1. miejsce.

• Łukasz Mach z Wisły zajął 74. miejsce w biegu ulicznym na dy-
stansie 10 kilometrów „Tolerancja na sportowo”, który odbył się 
24 czerwca w Oświęcimiu. Nasz zawodnik w grupie M–40 był 25.

• Marek Goryczka z Wisły zajął 6. miejsce w kategorii Full w za-
wodach Local Series of Downhill (II runda), które odbyły się 25 
czerwca w słowackiej miejscowości Sihelné.

• Ewa Gorzelany z Wisły zajęła 3. miejsce w kategorii kobiet 40–49 
lat podczas zawodów z cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2017, 
kóre rozegrano 25 czerwca w Olkuszu. Wiślanka na dystansie 
Hobby (31 km) była 146. Nieco lepsze lokaty w „generalce” na 
tym dystansie zajęli Janusz Gomola (84.) i Adam Pilch (96.), ale w 
swojej kategorii wiekowej 40–49 lat uplasowali się odpowiednio 
na miejscach 21 i 26. Z kolei na dystansie Family (19 km) trium-
fował Patryk Nogowczyk z Wisły.                             (luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP
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Opracował: Mariusz Hombek

To końcówka pionkowa (opis znajduje sie obok)

To gra środkowa, należy kontynuować grę wy-
szukując najlepsze ruchy, aby białe dały mata. 

KĄCIK SZACHOWY

Sukcesy zawodniczek WSS Wisła 
Sezon narciarski 2016/2017 należał do bardzo udanych dla nar-

ciarzy biegowych WSS Wisła. Startując w zawodach rangi krajowej 
zawodnicy zdobywali bardzo wysokie lokaty.

Wyróżnić należy Natalię Bury – brązową medalistkę Mistrzostw 
Polski na dystansie 15 km techniką dowolną. „Na medal” spisały się 
także jej młodsze koleżanki – Laura Wantulok i Małgorzata Szalbot. 
W Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych Laura 
wywalczyła dwa srebrne medale na dystansie 2,5 km techniką dowol-
ną oraz na dystansie 2 km klasykiem, Małgosia natomiast pobiegła po 
brązowy medal na dystansie 3 km klasykiem. Gratulacje dla wszyst-
kich zawodników WSS Wisła oraz ich trenerów – Iwony Boś i Broni-
sława Cieślara z życzeniami dalszych sukcesów.             Maria Bujok

WIŚLANIE GRAJĄ W BBALTS 2017
Trwają rozgrywki Bielsko–Bialskiej Amatorskiej Ligi Tenisa 

Stołowego w sezonie 2017. W rywalizacji udział biorą tenisiści sto-
łowi z Wisły.

Wiślanie grają w drugiej lidze i jak na razie radzą sobie bardzo 
dobrze. W 12 dotychczasowych meczach nasi zawodnicy wygrali 9 
spotkań, 1 zremisowali, a 2 przegrali. Mają na koncie 19 punktów 
(79:41) i realną szansę na awans do I ligi. Wiślanie zajmują w tabeli 
3. lokatę.

W rankingu indywidualnym najwyżej z Wiślan plasuje się Sławo-
mir Brak (6. miejsce) i Daniel Czyż (9. miejsce). Więcej o BBALTS 
na stronie http://bists.pl/.        (luki)

fot
. M

ar
ia 

Bu
jok

Osiągnięcia sportowe  
wiślańskiego LO

Wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha po 
raz kolejny zajęło wysokie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej 
osiągnięć sportowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu cie-
szyńskiego w roku szkolnym 20016/2017. Na ten sukces pra-
cowało wielu uczniów w różnych dyscyplinach sportowych pod 
czujnym okiem nauczycieli WF.

Oto niektóre wyniki:

• Szkolna Liga Lekkoatletyczna – 2. miejsce dziewcząt i 3. 
miejsce chłopców w zawodach powiatowych (Wisła, wrze-
sień 2016) oraz 3. miejsce dziewcząt i 6. miejsce chłopców w 
zawodach rejonowych (Pszczyna, wrzesień 2016);

• Biegi przełajowe – 2. miejsce dziewcząt w zawodach powia-
towych (Cieszyn, październik 2016) oraz 3. miejsce dziewcząt 
w zawodach rejonowych (Łąka, październik 2016);

• Koszykówka – 1. miejsce dziewcząt w eliminacjach powia-
towych (Wisła, listopad 2016) oraz 3. miejsce dziewcząt w 
finałach powiatowych (Wisła, grudzień 2016);

• Piłka ręczna – 1. miejsce chłopców w eliminacjach powiato-
wych (Istebna, styczeń 2017) oraz 2. miejsce chłopców w fi-
nałach powiatowych (Cieszyn, luty 2017);

• Biegi narciarskie – 1. miejsce dziewcząt i chłopców w finałach 
powiatowych (Wisła Kubalonka, styczeń 2017);

• Siatkówka – 2. miejsce dziewcząt i chłopców w eliminacjach 
powiatowych (Skoczów, luty 2017) oraz 4. miejsce dziewcząt 
i chłopców w finałach powiatowych (Skoczów, marzec 2017);

• Piłka nożna – 1. miejsce chłopców w I etapie eliminacji po-
wiatowych (Wisła, marzec 2017), 2. miejsce chłopców w II 
etapie eliminacji powiatowych (Skoczów, kwiecień 2017) 
oraz 3. miejsce chłopców w finałach powiatowych (Skoczów, 
kwiecień 2017).

Oprócz rywalizacji w zawodach, uczniowie klas sportowych 
biorą udział w kilkudniowych zimowych i letnich obozach spor-
towych z narciarstwa biegowego i zjazdowego, rowerowych, czy 
też z lekkoatletyki terenowej i gier zespołowych we Władysławo-
wie. Opiekunami i trenerami uczniów są: Jan Jurczyński, Andrzej 
Cieślar i Daniel Arsenicz.

Janina Podżorska
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GRAMY BO LUBIMY 2017
10 czerwca odbyła się już 7. edycja turnieju koszykarskiego dla 

dzieci i młodzieży „Gramy bo lubimy”. W rozgrywkach wzięły udział 
dziewczęta ze szkół podstawowych z Wisły i Ustronia. W sumie na 
boisku wielofunkcyjnym, a następnie sali gimnastycznej im. Wiślań-
skich Olimpijczyków rywalizowało ze sobą blisko 100 zawodniczek 
podzielonych na trzy kategorie wiekowe: klasy I–II, III–IV i V–VI.

Najliczniej reprezentowaną grupą zawodniczek, co niezmiernie 
cieszy, były dziewczęta z rocznika 2008 i młodsze. W tej kategorii o 
zwycięstwo walczyło aż siedem drużyn. W rywalizacji najmłodszych 
koszykarek mecze były niezwykle wyrównane i zacięte, a o zwycię-
stwie często decydowały punkty rzucone w ostatnich sekundach gry. 
Ostatecznie 1. miejsce zajęły „Lamparcice” z Wisły Głębiec, wygry-
wając w finale z „Gwiazdami Dnia” z Ustronia. Miejsce 3. wywal-
czyły ex–aequo „Czarne Pantery” z Wisły Czarne i „Żabki” z Wisły 
Centrum. Miejscami 5–7. podzieliły się drużyny: „Szybkie Pantery” i 
„Białe Pantery” z Wisły Malinki oraz „Ananasy” z Wisły Jawornika.

W kategorii klas III–IV (roczniki 2006 i młodsze) wystartowały 
cztery drużyny. Zwyciężyły „Lubiane Lemury” wygrywając o jeden 
mecz więcej niż „Różowe Lamy” – obie z Wisły Centrum. Na 3. 
miejscu rywalizację zakończyła drużyna „Noł Nejm” z Wisły Głę-
biec, a na 4. znalazła się drużyna „Niepokonane” z Ustronia.

Z kolei w najstarszej kategorii (rocznik 2004 i młodsze) spotkały 
się ze sobą tylko dwa zespoły. Wiślanki z drużyny „Wild Chicken” 
pewnie wygrały z „The Best” z Ustronia.

Sędziami zawodów były: Justyna Pilch i Katarzyna Cieślar – 
zawodniczki Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka, a 
asystowali im uczniowie wiślańskiego gimnazjum: Oliwia Malczyk, 
Dominika Pilch (również grają w ISWJ) oraz Oliwer Bujok, Michał 
Szalbot i Michał Pilch. Serdeczne podziękowania składamy Urzędo-
wi Miasta Wisła, które wsparło zakup nagród.         Marcin Kotowicz

Drugie miejsce w Pucharze  
Śląska żaczek

Najmłodsze zawodniczki ISWJ Wisła (rocznik 2007 i młodsze) 
zajęły 2. miejsce w Pucharze Śląska Żaczek! Turniej finałowy odbył 
się 11 czerwca w Wodzisławiu Śląskim.

Po 2 latach zdobywania przez nasz najmłodszy zespół złota 
przyszedł czas na srebro, które również jest wielkim sukcesem. Pod-
opieczne Aleksandry Nosowicz rozpoczęły turniej od wygranej nad 
UKS SP–27 Katowice, następnie ograły MKS Czechowice–Dziedzi-
ce, by w ostatnim pojedynku turnieju przegrać z drużyną gospodyń – 
Olimpią Wodzisław Śląski, która zgarnęła puchar. Nasze „Sreberka” 
zagrały w składzie: Oliwia Fuchs, Martyna Laskowska, Olga Cieślar, 
Anna Mikler, Anna Mojeścik, Joanna Mołodyńska, Lidia Cieślar, 
Maria Pilch, Oliwia Ścisłowska, Małgorzata Lazar, Laura Borecka, 
Magda Mleko i Zofia Więcek. Gratulujemy!        (luki)

KOBIETY ZA KÓŁKIEM
24 czerwca w Wiśle odbyła się impreza off–road Women’s Chal-

lenge 4x4. W rywalizacji na torze pełnym przeszkód, błota i zakrętów 
udział brały tylko panie.

Jak się okazało kobiety za kółkiem terenowych pojazdów radziły 
sobie świetnie. Honorowy start odbył się na placu Hoffa, a udział 
w nim, oprócz organizującej całe przedsięwzięcie Dagmary Kowal-
czyk, wzięli najlepszy polski rajdowiec Kajetan „Kajto” Kajetano-
wicz i burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Po prezentacji kobiecych za-
łóg i pamiątkowych zdjęciach z „Kajtem”, rywalizacja przeniosła się 
na tor off–roadowy „Pod Piramidą”, gdzie panie miały do pokonania 
trudną i najeżoną przeszkodami trasę. Zwycięskie załogi wyłoniono 
w trzech kategoriach: Extreme – Gabriela Luberda/Aleksandra Po-
lak, Adventure – Joanna Sennik/Aleksandra Domaradzka, oraz Gość 
– Wiktoria Skibińska/Nicola Skibińska/Marcin Miodek. 

Po sportowej i prowadzonej w duchu fair play walce, w Amfitea-
trze im. Stanisława Hadyny dokonano ceremonii wręczenia nagród i 
pucharów. Całość zakończył koncert zespołu ZgredyBillies.      (luki)
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– Końcem maja i w okresie czerwca w Wiśle miał miej-
sce prawdziwy „wysyp” nietrzeźwych kierowców. Pierwszy 
delikwent wpadł 22 maja, gdy prowadził Forda Fiestę na ul. 
1 Maja. Turysta miał ok. 1,8 promila alkoholu w organizmie.

– 27 maja na ul. Malinka zastopowano mieszkańca Wisły, 
który kierował Subaru, mając ok. 0,9 promila w wydychanym 
powietrzu. Złapany dzień później… obywatel Bangladeszu, 
miał znacznie więcej „na liczniku”. Kierowcy Nissana Micra 
alkomat pokazał ok. 2 promile.

– 7 czerwca na ul. Kopydło zatrzymano mieszkańca Cieszy-
na, który siedział za kółkiem Fiata Palio. Miał ok. 0,8 promila.

– „Rekordzista” miesiąca wpadł w ręce funkcjonariuszy 
14 czerwca. Jadąc VW Golfem po ul. Fiedorowskiej mieszka-
niec Wisły „wydmuchał” ponad 2 promile.

– Nieco mniej, bo ok. 1,5 promila alkoholu, miała w or-
ganizmie mieszkanka naszego miasta, którą zatrzymano do 
kontroli na ul. Malinka w dniu 18 czerwca.

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim

Opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
13 lipca (czwartek) – Ceremonia wręczenia numerów 

startowych zawodnikom FIS Grand Prix w skokach narciar-
skich – Amfiteatr im. S. Hadyny

14–15 lipca (piątek–sobota) – FIS Grand Prix w skokach 
narciarskich – Skocznia narciarska im. Adama Małysza

15–16 lipca (sobota–niedziela) – Prywatka PRL–u – Plac 
Hoffa i Amfiteatr im. S. Hadyny

13, 20 i 27 lipca (czwartek) – Wakacyjna Akademia Kul-
tury – Miejska Biblioteka Publiczna

22 lipca (sobota) – Koncert zespołu Akcent – Amfiteatr 
im. S. Hadyny

23 lipca (niedziela) – Koncert Muzyki Organowej – Koś-
ciół Ap. Piotra i Pawła

23 lipca (niedziela) – Koncert chrześcijański Grzegorza 
Kloca – Amfiteatr im. S. Hadyny

29 lipca (sobota) – Noche Latina – Sen kubańskiej nocy – 
Mili Morena Show – Villa Rubinstein

29 lipca – 6 sierpnia (sobota–niedziela) – 54. Tydzień 
Kultury Beskidzkiej – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny i 
Plac Hoffa

31 lipca (poniedziałek) – 74. Tour de Pologne (premia 
lotna) – Centrum Wisły (główny deptak)

3 sierpnia (czwartek) – 80. rocz-
nica Święta Gór – Miejska Biblioteka 
Publiczna

5–6 sierpnia (sobota–niedziela) 
– Hard Downhill League – Puchar 
Polski w zjeździe MTB 2017 – Sto-
żek

Więcej wydarzeń i szczegóły na 
www.wisla.pl oraz na plakatach.

Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmiany daty i miejsca 
imprezy

Z NATURĄ NA TY


