
Maj 2016 (206)        NAKŁAD 600 EGZ.        CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT)         ISSN: 1507–6059         NR INDEKSU: 355 895

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

y

27 kwietnia w Zabrzu odbył się Finał Mistrzostw Śląska ko-
szykówki dziewcząt. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci 
oraz w kronikach szkolnych Liceum Ogólnokształcącego im. P. 
Stalmacha z Wisły. Dzięki fantastycznej postawie zawodniczki 
„Stalmacha” zdobyły tytuł wicemistrzyń Śląska!

W finałowej rozgrywce udział wzięły reprezentacje czterech 
szkół ponadgimnazjalnych: LO im. P. Stalmacha w Wiśle, ZS nr 10 
im. prof. J. Groszkowskiego w Zabrzu, ZSE im. Oskara Langego w 
Wodzisławiu Śląskim, ZSO nr 14 im. K.K. Baczyńskiego w Sosnow-
cu. Liceum z Wisły reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra 
Szlejter, Magdalena Śliwka, Jolanta Szwarc, Marcelina Strządała, 
Ewa Szarzec, Daria Caputa, Klaudia Wigłasz, Katarzyna Wałęska, 
Justyna Pilch, Dominika Pilch i Magdalena Knopek. Opiekunami 
naszego zespołu byli Daniel Arsenicz i Jan Jurczyńcki.

W pierwszym meczu drużyna „Stalmacha” zmierzyła się z 
drużyną ZSE Wodzisław Śląski i po pięknej walce pokonała ry-
walki 62:47. W drugim pojedynku faworyzowana ekipa z ZSO 14 
Sosnowiec pokonała gospodynie z ZS 10 Zabrze 45:35. Oznacza-
ło to, że o tytuł mistrzyń Śląska wiślanki zagrają właśnie z sosno-
wiczankami.

W wielkim finale nasza ekipa uległa faworytkom 28:63. Nie 
zmienia to jednak faktu, że nasze koszykarki osiągnęły ogromny suk-
ces, za który podziękowania należą się zarówno zawodniczkom, jak 
również trenerom. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok za pośrednictwem 
naszych łamów, przekazuje serdeczne gratulacje dla zawodniczek i 
trenerów „srebrnego” zespołu z wiślańskiego Liceum.                 (luki)

Licealistki z Wisły wicemistrzyniami Śląska! 
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ków pomocy społecznej już w pierwszych dniach miesiąca za cały 
miesiąc. Żadna ze szkół nie zgłaszała problemu braku środków na 
zakup żywności do przygotowania posiłków.

W roku 2015 wydano łącznie 184 265 obiadów; 32 853 śniadań i 
25 031 podwieczorków. Miasto realizuje przyjęty program pomocy w 
formie dożywiania dla każdej rodziny, w której dochód nie przekra-
cza 150 % kryterium dochodowego kwalifikującego do pomocy spo-
łecznej, co obecnie wynosi 771 złotych na osobę w rodzinie (105% z 
kwoty 514 złotych).Jednocześnie każdy dyrektor szkoły w przypad-
kach szczególnych może zdecydować o nieodpłatnym dożywianiu 
uczniów w ilości do 20% ogółu uczniów żywionych w danej szkole 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wprowadzanie dodatko-
wych form wsparcia w zakresie dożywiania moim zdaniem w chwili 
obecnej nie jest konieczne, niemniej jednak wydane zarządzenie w 
sprawie terminów wpłat powinno być respektowane i podejmowanie 
interwencji szkół przed jego upływem jest nieprawidłowością, która 
nie powinna mieć miejsca. Natomiast podejmowanie działań po ter-
minie dokonania wpłat należy do obowiązków szkół i przedszkoli. 
Wymagajmy szacunku i właściwego traktowania naszych dzieci w 
placówkach szkolnych, ale szanujmy je też jako ich rodzice, wywią-
zując się z obowiązków i nie narażając ich na jakikolwiek niepokój 
wynikający z naszych zaniedbań.

Ustaliłem, że dyrektorzy szkół w przypadku braku wpłat do 
piętnastego dnia danego miesiąca zgłaszać będą zaistniałą sytuację 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w celu sprawdzenia wa-
runków materialnych danej rodziny i podjęcia decyzji o objęciu jej 
pomocą. Staram się rozwiązywać zgłaszane do mnie przez miesz-
kańców problemy w naszym mieście i było mi bardzo przykro, że o 
problemach z dożywianiem dowiedziałem się z Internetu. Nie wiem 
dlaczego rodzice wcześniej nie skontaktowali się ze mną lub z oso-
bami nadzorującymi prace szkół w mieście. Tak ciężko wspólnie 
pracujemy, by tworzyć pozytywny wizerunek naszego miasta, a tak 
niepotrzebnie i bezsensownie niszczymy go na zewnątrz, wiedząc, 
że w ten sposób nie rozwiążemy problemu. Ponownie proszę więc 
o załatwianie spraw na najniższym szczeblu, a dopiero w przypad-
ku braku reakcji ze strony odpowiedzialnych służb, interweniowanie 
dalej. W każdej sprawie można się do mnie zwrócić, nie odmówiłem 
nikomu spotkania i zajęcia się jego problemem, mimo tego, że nie 
każdy da się rozwiązać.    Z poważaniem Tomasz Bujok
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SŁOWO OD BURMISTRZA
DOŻYWIANIE
Zaniepokoiła mnie bardzo informacja o nieprawidłowościach w 

zakresie żywienia dzieci w Zespole Szkół Nr 1 w Wiśle Centrum, o 
której dowiedziałem się z Internetu. W tej sprawie wpłynęła również 
skarga od rodziców; problem poruszyła także lokalna prasa. Pozwoli-
cie więc Szanowni Państwo, że wypowiem się w tej sprawie.

Miasto Wisła na pomoc w postaci dożywiania, realizowaną za po-
średnictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydało w roku 
2015 kwotę 230 115,40 złotych. Na rok 2016 określono potrzeby w tym 
zakresie na kwotę 260 000 złotych. Ze środków budżetowych pokrywa-
ne są ponadto:

– koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi 
stołówek wraz z pochodnymi, które w roku 2015 wyniosły razem 764 
737,32 złotych;

– koszty mediów w kwocie 48 227,25 złotych;
– pozostałe koszty, tj. zakupy środków czystości, sprzęt, zastawa, 

itp. w kwocie 88 089,53 zł. Z kolei 609 368,22 zł to wydatki związane 
z zakupem artykułów spożywczych, określanych jako „wsad do kotła”, 
który stanowi dla rodzica dziecka koszt obiadów do uregulowania. 

Z analizy wydatków wynika, że rodzice regulują przygotowanie 
obiadów szkolnych i przedszkolnych dla dzieci w wysokości 40% 
ogólnych jego kosztów. 60 % to wydatki budżetu. Z wydanego zarzą-
dzenia regulującego zasady odpłatności wynika, że wpłat za obiady 
należy dokonać do piętnastego dnia danego miesiąca, co oznacza, 
że w tym dniu opłacone środki winny być na koncie określonej pla-
cówki szkolnej i przedszkolnej. W przypadku dłuższego przepływu 
środków wpłat należy dokonywać odpowiednio wcześniej. Wydając 
zarządzenie ustalające termin dokonywania wpłat Gmina w części 
przejęła obowiązek finansowania zakupów żywności na przygoto-
wanie obiadów do połowy danego miesiąca. Realizujemy to poprzez 
zaliczkowanie na wniosek szkoły obiadów, finansowanych ze środ-
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Dyżury Rady Miasta Wisła
Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta 

Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Sku-
rzok, pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–
10:00. Zapraszamy!

Spotkania Anonimowych Alkoholików
Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu 

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!

NOWE FORUM
Ponownie funkcjonuje forum miasta Wisła! Apelujemy o kultu-

ralną wymianę poglądów i rzeczową dyskusję.
Adres forum pozostaje bez zmian: www.forum.wisla.pl, jest ono 

również dostępne z poziomu strony miasta (www.wisla.pl) – zakład-
ka „Interakcje”.               Tadeusz Papierzyński

Nagroda Miasta Wisły 2016
Do 15 maja można składać wnioski na Nagrody Miasta Wisły w 

dziedzinie kultury i sztuki w roku 2016. Wszystkie dokumenty należy 
składać do Burmistrza Miasta Wisła.

Szczegóły dostępne są na stronie www.wisla.pl (zakładka „Kul-
tura”, dział „Nagroda Miasta Wisły w dziedzinie kultury i sztuki”) 
lub w Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu UM Wisła.

(luki)

Z prac Rady Miasta Wisła
W kwietniu Radni podczas obrad Komisji zajmowali się nastę-

pującymi tematami:
– Stan zaawansowanie przygotowań, termin i harmonogram 

Tygodnia Zdrowia pod hasłem „stomatologia”,
– Zapoznanie się z problematyką higieny szkolnej i opieki pie-

lęgniarskiej,
– Szczegółowa informacja z działalności WSS – wszystkie sek-

cje, koszty utrzymania obiektów,
– Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród i stypendiów 

sportowych za wysokie osiągnięcia w sporcie,
– Przyjęcie informacji na temat przygotowań miasta do sezonu 

letniego w zakresie promocji, turystyki i sportu,
– Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa, budowa stud-

ni głębinowych, zlewnie ścieków po dolinach,
– Dworzec kolejowy, autobusowy, basen kąpielowy – moder-

nizacja, pozyskanie środków zewnętrznych, współpraca PPP,
– System żywienia w szkołach,
– Wypracowanie systemu finansowania sportu w Mieście,
– Analiza terenów leśnych zajętych pod drogi publiczne nale-

żących do Lasów Państwowych (porozumienia, służebności, umo-
wy, przejęcia) oraz terenów gminnych zajętych przez Lasy Pań-
stwowe do celów produkcji leśnej.

Sesja Rady Miasta odbyła się 28 kwietnia. Tematem obrad była 
„Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Wi-
sła”. Materiał został przyjęty jednogłośnie (15 głosów „za”).

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:
– w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli Miejskich w Wi-

śle (15 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodo-
wym lub krajowym (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wiśle w 2015 roku (jednogłośnie),

– w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności 
Wiślańskiego Centrum Kultury za rok 2015 (jednogłośnie),

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (jednogłośnie),
– w sprawie udzielenie odpowiedzi na skargę Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach na Uchwałę Nr XI/131/2015 Rady 
Miasta Wisła z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wprowa-
dzenia opłat lokalnych w Gminie Wisła (jednogłośnie).

Kolejna sesja Rady Miasta Wisła odbędzie się 25 maja (środa).
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta

Z WIZYTĄ W SERBII
W dniach 22–24 kwietnia miałem możliwość wyjazdu z delegacją 

Miasta Wisły do miejscowości Ostojićevo, gdzie zamieszkują potom-
kowie wiślan. Towarzyszyli mi Radni oraz ks. Waldemar Szajthauer, 
proboszcz Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle. Tradycyjnie 
na miejscu spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem. Czas spędzo-
ny w Serbii pozwolił nam na zacieśnienie naszych kontaktów.

Ważnym punktem wizyty był wyjazd do Belgradu, gdzie spot-
kaliśmy się z Konsulem RP Pawłem Sokołowskim. Podczas tego 
spotkania omówiliśmy sprawy organizacyjne dotyczące sposobu 
współpracy pomiędzy konsulatem a gminą Wisła. Pojawiła się myśl 
utworzenie Domu Polskiego, co nas bardzo cieszy. W drodze po-
wrotnej z Belgradu do Ostojićeva odwiedziliśmy również Parafię 
Ewangelicko–Augsburską w Aradaczu. W niedzielę uczestniczyli-
śmy w nabożeństwie, które odprawił ks. Waldemar Szajthauer, a 
pobyt w Serbii zakończył obiad, na który zaprosił naszą delegację 
burmistrz naszego partnerskiego miasta – Čoki. Była to okazja do 
podziękowań za dotychczasową współpracę, gdyż w naszej part-
nerskiej gminie akurat kończy się kadencja i w dniu naszej wizyty 
odbywały się tam wybory. Wiślańska delegacja złożyła z tej okazji 
życzenia władzom Čoki. 

Tomasz Bujok– Burmistrz Miasta Wisły

Nabór do  
Wiślańskiej Kapeli Góralskiej 
Zapraszamy na zajęcia Wiślańskiej Kapeli Góralskiej, w każdy 

wtorek i czwartek w godz. 16:00 – 18:00. Zajęcia prowadzi Maciej 
Rosenberg. Zajęcia są bezpłatne. (WCK)
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Wychodząc naprzeciw pojawiającemu się co roku o tej porze 

problemowi spalania pozostałości roślinnych, strażnicy miejscy w 
ramach działań przypominają o zakazie rozpalania ognisk jako meto-
dy utylizacji odpadów zielonych i wskazują inne sposoby – kompo-
stowanie czy oddawanie do punktu zbiórki. Za palenie pozostałości 
roślinnych  można otrzymać mandat karny w wysokości do 500 zło-
tych. Art. 191 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach mówi: „Kto 
termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów, lub współ-
spalarnią odpadów podlega karze aresztu lub grzywny.” Nie pozwól, 
by Twoje pieniądze poszły z dymem!

Przypominam, iż zgodnie z uchwałą z dnia 23 maja 2013 r. w 
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Mia-
sta Wisła odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być kompo-
stowane lub gromadzone w workach koloru brązowego i przekazy-
wane operatorowi zgodnie z harmonogramem wywozu. 

Mając na uwadze rozpoczynający się okres letni, w którym Wisła 
będzie gościła coraz większą ilość turystów, zwracam się z prośbą do 
mieszkańców o podnoszenie estetyki naszego miasta. Czyniąc zadość 
wymaganiom w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości przypominam właścicielom posesji o konieczności sy-
stematycznego wykaszania terenów zielonych oraz przycinania drzew 
i krzewów położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodniki i 
drogi), aby nie utrudniać bezpiecznego korzystania z pasa drogowego. 
Każda zadbana posesja dobrze świadczy o wizerunku naszego miasta. 

Ponownie wznawiam apel do właścicieli czworonogów o obo-
wiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciw wściekliźnie. 
Informuję, iż kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia 
zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny do 500 
złotych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie regulaminu ut-
rzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła obowiązują 
następujące przepisy:

§ 30. Do obowiązków właścicieli lub opiekunów utrzymujących 
zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:
1) na terenie Gminy psy agresywne oraz rasy uznawane za agre-

sywne należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem; 
2) systematyczne obowiązkowe szczepienie przeciwko wście-

kliźnie psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywania na żąda-
nie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej 
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;

3) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta Wisła na utrzymanie 
psa rasy uznawanej za agresywną 

4) zwolnienie osób utrzymujących psy z obowiązku stałego nad 
nimi dozoru jest dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy zwierzęta 
te znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie 
ogrodzonym i oznaczonym tabliczką „Uwaga pies”; 

5) nakazuje się właścicielom lub opiekunom psów dokonywania ich 
rejestracji w Urzędzie Miasta Wisła w terminie 30 dni od dnia ich nabycia.

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
1) stały i skuteczny dozór;
2) nie powierzanie opieki nad zwierzętami osobom nie gwarantu-

jącym właściwego dozoru;
3) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicz-

nej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak 
lecznice, wystawy, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewido-
mych, korzystających z pomocy psów–przewodników;

4) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i 
zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk; 

5) natychmiastowe usuwanie spowodowanych przez zwierzęta 
zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego takich jak: place, ulice, 
chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodo-
we oraz inne pomieszczenia budynków służące do użytku publicznego.

§ 31. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę 
nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schro-
niska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

Junior Sport w Wiśle
Wisła przystąpiła do programu aktywności sportowej dla dzieci 

z klas IV–VI pn.: „Junior Sport”, realizowanego ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz środków Województwa Śląskiego. Program ten jest kon-
tynuacją programu „MultiSport” realizowanego przez Miasto w 
roku ubiegłym w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Wiśle. 
W sprawie realizacji programu „Junior Sport” zostało zawarte po-
rozumienie pomiędzy Miastem a Śląską Federacją Sportu w Kato-
wicach, która jest wojewódzkim operatorem programu. Dzięki tej 
współpracy dla grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Malince 
realizowane są w okresie od marca do czerwca oraz po wakacjach, 
od września do grudnia 2016 r., dodatkowe nieodpłatne zajęcia 
sportowe prowadzone przez instruktora.

Sylwester Foltyn – Dyrektor MZEAS w Wiśle   
 

Mammobus w Twojej miejscowości.  
Zadbaj o swoje zdrowie na 

wiosnę!
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 

zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na 
rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz in-
nych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju 
– wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co 
bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

Mimo, iż mammografia to najskuteczniejsza metoda profilak-
tyki raka piersi, nadal mniej niż połowa kobiet poddała się bez-
płatnemu badaniu w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi – mówi dr Małgorzata Cymerman z LUX 
MED Diagnostyka – Zachęcamy panie do profilaktyki związanej z 
rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór zło-
śliwy wśród Polek.

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania 
mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

– Cieszyn – 12 maja przed Urzędem Miasta, Rynek,
– Skoczów – 13 maja przy Urzędzie Miasta, Rynek 1,
– Istebna – 13 maja przy sklepie Delikatesy Centrum, Istebna 1642,
– Wisła – 16 maja na Placu Hoffa,
– Ustroń – 17 maja na Rynku.

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

50 – 69 lat 
Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykry-

wania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, 
które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne 
wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

40 – 49 oraz 70 – 75 lat 
Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostęp-

ności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Progra-
mu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z 
funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wyma-
gane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. 
Więcej informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie:  
www.fundusze.mammo.pl.

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą 
rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/
formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.
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Wiadomości

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Komunikat – zatrucia pszczół 
środkami ochrony roślin

W związku z możliwymi zatruciami pszczół Wojewódzki In-
spektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział w 
Cieszynie przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych 
zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony 
roślin wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach 
ochrony roślin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 547).

Należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:
– Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone 

do obrotu oraz zgodnie z etykietą stosowania, ściśle z podanymi w 
niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia 
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

– Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicz-
nie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne zwal-
czanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia 
człowieka, zwierząt lub środowiska.

– Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, 
przez użytkownika profesjonalnego zobowiązani są do przechowywania 
przez okres 3 lat przekazanej przez tego użytkownika kopii dokumenta-
cji ewidencji wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin.

– Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej 
i leśnictwie mogą być wykonywanie przez osoby, które ukończyły 
szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

– Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się sprzętem 
naziemnym, m.in.: jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s oraz 
co najmniej 20 m od pasiek.

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub 
w sposób niezgodny z etykietą– stosowania, albo niezgodnie z obo-
wiązującymi zasadami ich stosowania, podlega karze grzywny (art. 
75 ust. 1, pkt 19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochro-
ny roślin (Dz.U. z 2015 r. , poz. 547).

ROLNIKU!
W celu ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym, by 

przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej:
1. Nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować tyl-

ko i wyłącznie w godzinach wieczornych i po ustaniu ich lotów.
2. Eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla 

pszczół, na kwitnących roślinach (w tym równie upraw z kwitnącymi 
chwastami w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje zamoczenie skrzy-
deł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. 
Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, 
pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają 
wpuszczone do gniazda lub giną zabite przez pszczoły strażniczki.

Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom jest możliwa 
i wymaga wyłącznie dobrej woli rolników.

Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych 
czynników plonotwórczych.

Wiesław Obracaj – Kierownik Oddziału

Co nowego oferuje wiślańskie  
liceum w roku szkolnym 2016/17

W roku szkolnym 2016/2017 w LO im. Pawła Stalmacha propo-
nujemy młodzieży następujące rozszerzenia:

* sportowo – ratowniczy:  w tej klasie będzie więcej lekcji wy-
chowania fizycznego oraz zajęcia z ratownictwa medycznego; po 
ukończeniu tej klasy można uczyć się dalej np. w kierunku pielęg-
niarstwa, fizjoterapii, analityki medycznej. Zajęcia z ratownictwa 
będą realizowane w formie praktycznej i teoretycznej. W ich realiza-
cji przewidujemy udział fachowców – trenerów.

* dziennikarsko – językowe: oprócz przedmiotów realizowa-
nych w zakresie rozszerzonym odbywać się będą zajęcia z wiedzy 
o mediach współczesnych; w ramach tego przedmiotu realizowane 
spotkania i warsztaty z dziennikarzami. Planujemy wyjazd do tele-
wizji, radia i oddziałów prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Po ukoń-
czeniu tej klasy naukę można kontynuować np. na następujących kie-
runkach studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologie 

polska i obce, pedagogika, 
animacja społeczno–kultu-
rowa, stosunki międzynaro-
dowe.

Zapraszamy serdecznie 
do naszej szkoły! 

www.lowisla.pl

ZJADĄ SIĘ CIEŚLAROWIE
W dniach 28 i 29 maja w Wiśle odbędzie się już piąta edycja 

Zjazdu Cieślarów. 
W pierwszym dniu wydarzenia o godz. 15:00 na boisku Ośrodka 

Sportowego „Jonidło” rozegrany zostanie Turniej Rodów Wiślańskich 
w piłce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Po emocjach sporto-
wych będzie oczywiście czas na integrację i dobrą zabawę. Dzień póź-
niej zaplanowano tradycyjne „Spotkanie na Szczycie”. O godz. 12:00 
na górze Cieślar spotkają się Cieślarowie i wszyscy, „co ich majóm 
radzi”. Odbędzie się piknik rodzinny z licznymi atrakcjami.

Zapraszamy do „światowej stolicy Cieślarów”!                    (luki)

ROZDAWALI JABŁKA
5 kwietnia zajechał na górne targowisko duży transport jabłek. 

Owoce sprowadziła Chrześcijańska Służba Charytatywna dla miesz-
kańców Wisły w ramach projektu „Embargo”.

W pierwszej kolejności owoce trafiły do szkół i przedszkoli, a na-
stępnie do indywidualnych odbiorców. W ciągu 3 godzin wolontariu-
sze rozładowali i rozdali 20 ton jabłek. Zainteresowanie odbiorców 
było tak wielkie, że niestety nie dla wszystkich starczyło owoców. 
Istnieje możliwość sprowadzenia kolejnego transportu, aby wszyscy 
chętni mogli skorzystać.                      (ChSCh)
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Wieści z biblioteki 

SPOTKANIE Z APOLONIUSZEM RAJWĄ
Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych przy Oddziale 

PTTK oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle 
serdecznie zapraszają na spotkanie z Apoloniuszem Rajwą – speleo-
logiem, taternikiem i publicystą, które odbędzie się w dniu 16 maja w 
sali multimedialnej biblioteki (pl. Hoffa 3) o godz. 17.00.

Apoloniusz Rajwa – ur. 10 kwietnia 1934 roku w Pogórzu 
na Śląsku Cieszyńskim, geograf, speleolog, taternik (od 1967 roku 
członek Klubu Wysokogórskiego), przewodnik tatrzański, ratownik 
TOPR, dziennikarz, publicysta. Od 1947 roku zamieszkały w Za-
kopanem. W latach 1958–69 był pracownikiem naukowym w Wy-
sokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym 
Wierchu, a następnie do 1989 roku nauczycielem w liceum w Kuź-
nicach. Autor przewodników i artykułów o tematyce tatrzańskiej, 
przez wiele lat związany z redakcją „Tygodnika Podhalańskiego”. 
Z okazji 80. rocznicy urodzin wszedł na Mnicha w Tatrach Wyso-
kich, jako trzeci Polak uhonorowany we Włoszech międzynarodową 
nagrodą Srebrnej Tarczy.            MBP w Wiśle

Biblioteka poleca
Celeste Ng, Wszystko czego wam nie po-

wiedziałam, Wydawnictwo Prószyński i S–ka, 
Warszawa 2016.

Debiutancka powieść Celeste Ng opowiada 
o rodzinie Amerykanów chińskiego pochodzenia, mieszkającej na 
prowincji w Ohio w latach siedemdziesiątych. Lydia jest oczkiem 
w głowie Marilyn i Jamesa Lee. Odziedziczyła jasnoniebieskie oczy 
matki i kruczoczarne włosy ojca. Rodzice pragną, by Lydia spełniła 
marzenia, które sami musieli porzucić. Matka pragnie, żeby córka 
została lekarzem, a nie gospodynią domową. Natomiast James chce, 
aby miała powodzenie wśród rówieśników i prowadziła bogate życie 
towarzyskie. Kiedy policja odnajduje ciało Lydii w pobliskim jezio-
rze, równowaga panująca w rodzinie Lee ulega gwałtownemu zabu-
rzeniu i zmusza domowników do stawienia czoła długo skrywanym 
tajemnicom, które powoli oddalają ich od siebie. „Wszystko czego 
wam nie powiedziałam” to trzymająca w napięciu lektura, a zarazem 
czuły portret rodzinny, przedstawiający podziały międzykulturowe i 
konflikty wewnątrzrodzinne, którą warto przeczytać.

Artur Domosławski, Wykluczeni, Wielka Litera, Warszawa 2016.
W najnowszej książce Artur Domosławski kontynuuje misję 

swojego mistrza Ryszarda Kapuścińskiego i pochyla się nad tymi, 
którzy na co dzień głosu nie mają – pisze o ludziach, którzy są, ale 
jakby ich nie było. Reporter odwiedza brazylijskie dzielnice biedy, 
rozmawia z beduinami na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich, 
jedzie do Strefy Gazy, Kenii, Egiptu, na wyspę Kos, a nawet do USA. 
Wszędzie spotyka wykluczonych. W swoich reportażach tropi pato-
logie władzy, systemów prawnych, bada rejony, w których z prawem 
nikt się nie liczy. Opisuje, jak działają mafie brazylijskich policjan-
tów, jak wojsko zabija ludzi, żeby podbić statystyki, jak w Izraelu 
działa apartheid i co się dzieje z uchodźcami na europejskich plażach. 
Rzadko się zdarza, że reporter w swojej książce mówi tak głośno i 
wyraźnie: zastanów się, pomyśl, czy na pewno myślisz to, co myślisz.

Lois Duncan, Korytarzem w mrok, Wydawnictwo Czarna 
Owca, Warszawa 2016.

Kto z nas nie oglądał „Koszmaru minionego lata”? Takie fil-
my pamięta się na długo. I podobnie będzie z tą książką, bowiem 
autorką obu historii jest ta sama osoba. Tym razem przyjdzie nam 
poznać zwyczajną, ale trochę ciekawską dziewczynę o imieniu Kit. 
Wszystko już na samym początku jest podejrzane, bowiem „mała” 
trafia do elitarnej szkoły z internatem, przypominającej raczej 
upiorne zamczysko, niż zwykłą szkołę. Recenzenci obiecują, że 
po przeczytaniu tej książki, twoja szkoła okaże się placem zabaw. 
Chcesz się przekonać?                  Oprac. MBP Wisła

Reportaż z Himalajów
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle odbyło się niezwy-

kle interesujące spotkanie, podczas którego prelegentem był Bartosz 
Malinowski – nomada, podróżnik, przewodnik górski, niestrudzony 
odkrywca dzikich i niezabetonowanych miejsc na Ziemi. Zafascyno-
wany Azją konno przemierzał stepy i góry Mongolii, wędrował na 
wielbłądach, słoniach i innych wierzchowcach. Rowerem przejechał 
wiele tysięcy kilometrów m.in. przez Mongolię, Chiny, Tybet, Ne-
pal i Himalaje. W 2007 pokonał pieszo 2500 km podążając Łukiem 
Karpat z południowej Rumunii do Bratysławy. Koordynator festiwa-
lu MediaTravel, przewodnik Grupy Wyprawowej Chate.pl i Studen-
ckiego Koła Przewodników Beskidzkich Łódź. Twierdzi, że od tego 
są nogi, by na nich łazić.

Wraz z Joanną Lipowczan, pochodzącą z Cieszyna, wędrują naj-
różniejszymi szlakami. Poznali się podczas wyprawy do Argentyny 
w 2008 roku, rok później pojechali na trekking do Nepalu. W Hi-
malaje Indyjskie wybrali się jeszcze dwa razy w 2011 i 2013 roku, 
ale wędrowali też przez Radżastan, dżunglę w Malezji, Wietnam, 
Laos i przez Nepal. Wyprawa Wielkim Szlakiem Himalajskim za-
kończyła się w styczniu tego roku. Za tę podróż w marcu podczas 
Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów w 
Gdyni i uroczystej gali wręczenia Kolosów w kategorii Wyczyn roku 
otrzymali wyróżnienie, są też nominowani nagrody Traveler National 
Geographic w kategorii Podróż Roku.

W Wiśle Bartosz Malinowski przedstawił relację z wyprawy 
Wielkim Szlakiem Himalajskim, która trwała 120 dni i obfitowała 
w dramatyczne i pełne szczęścia wydarzenia. Niewyznakowany w 
terenie i istniejący tylko na mapach szlak wiedzie od dżungli, gdzie 
wilgotność i temperatura (ok. 40 stopni) dają się we znaki, po prze-
łęcze na wysokości ponad 6 tys. m n.p.m., gdzie huraganowy wiatr, 
śnieżyce i –35 stopni również wędrówki nie ułatwiają. Mimo różnych 
przygód i wypadków podróżnikom dopisywało szczęście, spotkali na 
trasie ciekawych ludzi, choć większa część drogi wiedzie przez cał-
kowicie bezludne tereny. Dotarli do końca szlaku bardzo zmęczeni, 
ale szczęśliwi, że udało się osiągnąć cel. Moc wrażeń oraz urzekające 
krajobrazy na zawsze zostaną w pamięci nie tylko podróżników, ale 
także uczestników spotkania w wiślańskiej bibliotece.

Czytelnicy już czekają na książkę, która ma się ukazać jesienią. 
Bartosz Malinowski jest też współautorem wraz z Filipem Droż-
dżem i Tomaszem Grzywaczewskim pozycji pt. „Długi marsz do 
wolności” będącej pokłosiem ich wyprawy z 2010 roku śladami 
wielkiej ucieczki z sowieckiego łagru Witolda Glińskiego. Podróż 
wiodła wtedy z Syberii z Jakucka do Kalkuty w Indiach. Przez 6 
miesięcy autorzy przemierzyli 8 tys. km nadając stałe relacje dla 
Programu Trzeciego Polskiego Radia. W oczekiwaniu na nowy re-
portaż można zajrzeć na stronę internetową lub Facebooka wyprawy 
albo zobaczyć fotorelację ze spotkania na stronie internetowej wi-
ślańskiej biblioteki. Zapraszamy!!!         (drc)
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Wiślańska biblioteka po zrealizowaniu projektu i przebudowie i 
remoncie siedziby w ramach rządowego programu Biblioteka+ przy-
ciąga licznych zwiedzających. Kolejną grupą chcącą zobaczyć nowe 
pomieszczenia byli bibliotekarze z Będzina i okolic.

Goście przyjechali 14 kwietnia i zapoznali się z pracą wiślań-
skiej placówki. Historię Domu Zdrojowego i biblioteki przybliżyła 
im dyrektor Renata Czyż. Kolorowy pokój malucha, wypożyczalnia 
dla dzieci i młodzieży i pracownia komputerowa zachwyciły przyby-
łych. Westchnieniom nie było końca po zwiedzeniu wypożyczalni i 
czytelni dla dorosłych. Przestronna sala biblioteki bardzo podobała 
się bibliotekarzom, a niektórzy oświadczyli nawet, że chcą tu zostać.

Ogrom prac związanych z przebudową i remontem zilustrowana 
została za pomocą prezentacji multimedialnej na temat zrealizowane-
go projektu. Godzinne spotkanie zakończyło się wymianą doświad-
czeń zawodowych przy kawie. Do miłego zobaczenia na kolejnych 
szkoleniach bibliotekarskich!           (drc)

Bibliotekarze zwiedzili bibliotekę

Dyskutowali o emigracji  
i kolejach 

Grupa dyskusyjna działająca przy wiślańskiej bibliotece 29 mar-
ca podjęła kolejny frapujący temat. Tym razem rozmawiano o emi-
gracji z Wisły od XIX wieku do współczesności, o jej przyczynach i 
skutkach. Wprowadzenie w temat wraz z prezentacją multimedialną 
przygotowała Danuta Szczypka.

Wyjazdy za chlebem początkowo były sezonowe i miały przede 
wszystkim podłoże ekonomiczne. Trudne, górskie warunki natural-
ne, klęski żywiołowe, głównie powodzie oraz zarazy, a także złożona 
struktura własnościowa ziemi przy wysokim przyroście naturalnym 
powodowały, że wielu mieszkańców Wisły decydowało się na czaso-
we, a później stałe opuszczenie wsi. Nie bez znaczenia pozostawały 
także przyczyny religijne i politycz-
ne, ale wydaje się, że nie były one 
tak znaczące jak w wieku XVIII, a 
później w XX. Głównymi kierunkami 
emigracji były początkowo sąsiednie 
miejscowości na Śląsku Cieszyń-
skim, dalej Górne Węgry (Słowacja) i 
tzw. Dolne kraje, np. Banat w dzisiej-
szej Serbii (Ostojićevo), ówcześnie w 
granicach Monarchii Habsburgów, a 
także Niemcy, Francja, Ameryka Pół-
nocna i Południowa. 

Najlepiej rozpoznaną emigra-
cją z Wisły jest niewątpliwie grupa serbska, ale wiadomo, że wielu 
wiślan na początku XX wieku wyjechało do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie wraz z mieszkańcami Trójwsi Beskidzkiej osiedlili się w kil-
ku miejscowościach w Sheridan County. Na ten temat przeczytać 
można książkę Magdaleny Legocki oraz wydaną w ubiegłym roku 
pozycję pt. „We are one Family / Jesteśmy jedną rodziną. Polish 
Immigration to Sheridan County Wyoming 1890–1920” autorstwa 
Karen Ballek i Leona Washuta wydaną w języku angielskim w Sta-
nach Zjednoczonych przez wydawnictwo Ochodzita Printing LLC. 
Opisane w niej przypadki mieszkańców Wisły zrelacjonowała Ma-
ria Szlaur–Bujok przedstawiając losy rodziny Bukojów, Cieślarów, 
Kuczerów i Wantuloków. Żona ostatniego z nich wróciła do Wisły, 
by tu wykształcić dzieci i wybudowała pensjonat „Amerykanka”, ale 
później wróciła do Wyoming, gdzie Wantulokowie wraz z przyjaciół-
mi założyli nawet orkiestrę dętą i kultywowali wiślańskie tradycje 
(wesela, potrawy, festyny).

Przykłady emigracji, o których rozmawiali uczestnicy spotkania 
wskazują, że właściwie nie ma kraju, w którym nie mieszkaliby wi-
ślanie. Ich obecność zanotowano m.in. w Kanadzie, Argentynie, Au-

stralii i Nowej Zelandii. Nieuchwytna niestety pozostaje współczes-
na emigracja, gdyż nie istnieją spisy współcześnie wyjeżdżających 
mieszkańców Wisły. 

Z kolei 26 kwietnia grupa dyskusyjna omawiała dzieje kolei że-
laznych w Wiśle, oraz zastanawiała się także nad ich przyszłością. 
Prelegentką była Grażyna Pokorska (z domu Gnicewicz) emeryto-
wana, wieloletnia pracownica Biura Inwestycji PKP w Katowicach. 
Do Wisły i Ustronia Polany jej rodzina trafiła w 1946 roku, gdyż 
jej ojciec był zawiadowcą stacji. Sama również pracowała na kolei 
i była świadkiem zmian zachodzących w tej formie komunikacji na 
przestrzeni drugiej połowy XX wieku.

Prowadząca spotkanie na wstępie przybliżyła dzieje budowy sie-
ci kolejowej w drugiej połowie XIX wieku i doprowadzenie torów 
do Ustronia w 1888 roku. Sporo uwagi poświęciła jej rozwojowi w 
latach międzywojennych, kiedy kolejno otwierano stacje w Ustroniu 
Polanie (1928), Wiśle Obłaźcu i Wiśle (1929), Wiśle Dziechcince i 

Głębcach (1933) oraz planom pociąg-
nięcia torów przez Istebną do Zwar-
donia. Dyskutowano nad przyczynami 
upadku tej świetnie zapowiadającej 
się koncepcji, w której zakładano bu-
dowę tunelu pod Kubalonką. Następ-
nie omawiano przebieg elektryfikacji 
kolei, której 5000 km wypadł w Wi-
śle w 1974 roku. Wspominano osoby 
związane ze służbą kolejową w Wiśle, 
dawne parowozy i „byczoki”, wagony 
pasażerskie, transportowe i pocztowe 
oraz renomowaną restaurację i pocze-

kalnię na wiślańskim dworcu. Wspomniano o inżynierach, budow-
niczych wiaduktów w Dziechcince i Łabajowie, lokatorach miesz-
kalnego budynku kolejowego przy ul. Lipowej oraz kolejarskim 
domu wczasowym „Pod Baranią”. Głos w dyskusji zabrali, m.in. 
Henryk Dąbrowski, Jerzy Kufa, Krystyna Hombek–Kaftaniak i dr 
Tadeusz Kania.

Na zakończenie dzielono się ciekawostkami nt. kolei w Wiśle. W 
1937 roku z okazji Święta Gór beskidzki kurort miał połączenie na-
wet z Wilnem i Gdańskiem, a na dworzec zawitała słynna luxtorpeda. 
Stacja kolejowa w Wiśle Głębcach jest z kolei najwyżej położoną na 
Śląsku Cieszyńskim, ale tuż po wojnie, ze względu na wysadzenie 
mostu przez Niemców, pociągi dojeżdżały tylko do Obłaźca.

Grupa dyskusyjna dziękuje Grażynie Pokorskiej za przygoto-
wanie spotkania i zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejną 
dyskusję, która odbędzie się 31 maja. Rozmawiać będziemy o dro-
gach, dróżkach i ścieżkach wiślańskich, tych po których ślady się 
już zacierają i tych, którymi poruszamy się obecnie. Do zobaczenia! 
Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy dyskusyjnej. Już 26 kwietnia 
zebrani rozmawiać będą o kolejach żelaznych w Wiśle.        (drc)
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Dzień ze śpiewem i koncert 
Grażyny Łobaszewskiej

1 kwietnia odbył się „Dzień ze Śpiewem” Społecznego Og-
niska Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle. Był to już 12. 
koncert z okazji Jubileuszu 50–lecia tej wiślańskiej instytucji 
muzycznej. 

Na scenie Miejskiej Biblioteki Publicznej swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowali uczniowie Ogniska, wykonując 
znane polskie przeboje do słów Agnieszki Osieckiej. Tego dnia 
wystąpił Zespół Wokalny oraz jego soliści: Natalia Kobyłecka, 
Natalia Kędzior, Aneta Cieślar, Sara Wrzecionko, Edyta Mo-
jeścik i Zenon Zembol. Jako gwiazda wieczoru na scenie za-
gościła Grażyna Łobaszewska z zespołem „Ajagore”. Podczas 
występu artystki w pełnej sali widowiskowej biblioteki zapa-
nował prawdziwie muzyczny nastrój.

Dodatkową atrakcją dla uczniów SOM było spotkanie z 
Grażyną Łobaszewską, która podzieliła się z nimi wieloma, 
z życia wziętymi anegdoatmi, oraz udzieliła kilku ważnych 
wskazówek wokalnych.                             Dorota Jamrozińska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wi-
śle ogłasza konkurs czytelniczo–plastyczny dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych na ilustrację do powieści „Inne 
rozkosze” Jerzego Pilcha.

Biblioteka rozdała  
książki

Niecodzienna okazja i wyjątkowi, mali czytelnicy spra-
wili, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle zrobiło 
się wesoło i uroczyście. I pomyśleć, że wszystko zaczęło 
się od duńskiego bajkopisarza Hansa Christiana Andresena, 
bo to w dzień urodzin literata – 2 kwietnia, cały świat świę-
tuje Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Akcja ta 
ma na celu wspieranie i propagowanie czytelnictwa wśród 
najmłodszych oraz podkreślenie edukacyjnej i społecznej 
roli czytania dzieciom. Co ciekawe, nasi czescy sąsiedzi, by 
uczcić ten dzień wymyślili „Noc z Andresenem”, która stała 
się popularna także w Polsce.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem, którzy na wstę-
pie zwiedzili bibliotekę i podziwiali wyeksponowane w wy-
pożyczalni prace plastyczne i przestrzenne inspirowane baś-
niami Andresena. Po zapoznaniu się z układem księgozbioru 
najmłodsi zostali ugoszczeni herbatką i ciasteczkami, po czym 
zasiedli wygodnie w pokoju malucha, by wsłuchać się w niesa-
mowitą historię Petera Carnavasa pt. „O chłopcu, który wpadł 

do książki”. Finałem spotkania było wręczenie młodym czy-
telnikom książeczek metodycznie przygotowanych do dosko-
nalenia umiejętności czytelniczych z serii „Już czytam”. Padły 
życzenia sukcesów w nauce czytania, niektórzy złożyli dekla-
racje, że książki będą przeczytane jeszcze dziś, a inni zaurocze-
ni wnętrzami obiecali zapisać się do biblioteki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za miłe spotkanie i za-
praszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach czytelniczo–
kulturalnych. Przed nami jeszcze „Tydzień Bibliotek” oraz 
„Noc Bibliotek”. Będzie mnóstwo atrakcji zarówno dla młod-
szych i starszych. Zatem zapraszamy.                Monika Śliwka fot
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UWAGA! KONKURS!
Konkurs trwa od 15 kwietnia do 15 września 2016 

roku i odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta 
Wisła. Szczegóły w regulaminie konkursu i w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Wiśle pod nr 33 855 26 91 lub 
adresem e–mail: biblioteka@wisla.pl. Młodzież zaprasza-
my do udziału!!!      

 MBP w Wiśle
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Wystawa prac uczniów SP i SOM
W wiślańskiej bibliotece można oglądać wystawę prac ucz-

niów wiślańskich szkół podstawowych, którzy brali udział w 
konkursie zorganizowanym przez Dyrekcję Społecznego Ogniska 
Muzycznego im. Jerzego Drozda w Wiśle, pt. „Jan Sztwiertnia 
– wiślański kompozytor”. Prace plastyczne ilustrują dzieła mu-
zyczne autora „Szałaśników”, ale na wystawie znajdują się także 
archiwalne i nie tylko (1992–2016) programy egzaminacyjne ucz-
niów SOM. Zachęcamy do obejrzenia wystawy, która potrwa do 
25 maja br.               (drc) 

15 kwietnia odbyły się uroczystości wieńczące rok jubileuszo-
wy w Społecznym Ognisku Muzycznym im. Jerzego Drozda w 
Wiśle. Przypomnijmy, że instytucja obchodziła 50–lecie swojej 
działalności na rzecz wiślańskiej kultury. 

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia pamiątkowej 
tablicy poświęconej Jerzemu Drozdowi, założycielowi Ogniska. 
Umieszczoną na budynku willi „Beskid” (siedziba SOM), tablicę, 
w towarzystwie trzech córek Jerzego Drozda, odsłonił burmistrz 
Wisły Tomasz Bujok. Po ceremonii goście udali się na występ 
uczniów Ogniska, którzy zaprezentowali się w strojach ludowych. 
Tomasz i Krzysztof Cieślarowie, Patrycja Bierska, Sara Bujok, 
Aleksandra Długosz, Marek Juroszek, Zofia Kędzior, Nikola No-
gowczyk, Marek Pilch, Lena Pustówka, Izabela Podżorska, Nata-
lia Kobyłecka oraz nauczycielka Katarzyna Gonciarczyk zagrali i 
zaśpiewali ulubione melodie patrona.

Zakończenie roku jubileuszowego

Następnie burmistrz Tomasz Bujok, przewodniczący rady 
Miasta Wisła Janusz Podżorski, radny Powiatu Cieszyńskiego 
Janusz Juroszek, przewodniczący Rady Rodziców SOM ks. Wal-
demar Szajthauer, córki Jerzego Drozda oraz dyrektor SOM Iga 
Baranowska–Jagiełło, wraz z najmłodszymi uczniami (Lena Pu-
stówka, Tomasz i Krzysztof Cieślarowie), udali się na cmentarz 
na „Gróniczku” i złożyli kwiaty na grobie Jerzego Drozda.

Punktem kulminacyjnym uroczystości była Gala Jubileuszo-
wa, która odbyła się w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
J. Śniegonia  w Wiśle. Gala rozpoczęła się od wystąpień dyrek-
tor SOM Igi Baranowskiej–Jagiełło, burmistrza Wisły Tomasza 
Bujoka i radnego Janusza Juroszka. Następnie, w imieniu pana 

Andrzeja Kucybały – prezesa Stowarzyszenia Społecznych Szkół 
i Ognisk Artystycznych w Bielsku–Białej, wręczono okolicznoś-
ciowe dyplomy dla byłych dyrektorów oraz emerytowanych i za-
służonych nauczycieli Ogniska. Podczas gali nie mogło zabrak-
nąć akcentu muzycznego. Na scenie wystąpili absolwenci (Eliza 
Dziadek i Joanna Pilch), uczniowie SOM (Tomasz i Krzysztof 
Cieślarowie, Marek Krężelok, Dżesika Czyż, Aneta Cieślar, Julia 
i Natalia Czulak, Martyna Kawulok, Natalia Kobyłecka, Natalia 
Kędzior, Marta Staniek, Marta Szarzec, Dominika Świercz, Sara 
Wrzecionko) oraz była dyrektor SOM i córka założyciela Ogniska 

Barbara Drozd. Po koncercie przewodniczący Rady Miasta Janusz 
Podżorski wręczył Barbarze Drozd statuetkę „Trzy Smreki” – Na-
grodę Miasta Wisły 2015 w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Część 
artystyczną zwieńczył pokaz laserowy do muzyki klasycznej 
przygotowany przez Irenę i Mariusza Kmieciów. Na zakończenie 
Gali były gratulacje, życzenia, prezenty i słodki poczęstunek – tort 
i lampka szampana.            (eb)
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ  
NA GRÓNIACH

Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poe-
tów. Tym razem prezentujemy wiersz Andrzeja Szostoka. 

PIĘKNE ŻYCIE, PIĘKNY MAJ

Majowe  kwiaty, piękno w naturze,
Promyk słoneczny przebił się w chmurze,
Wszystko rozwija się jak dziecina,
Która na świecie życie zaczyna,
Początek w lesie, na łące, w ogródku,
Patrzysz z radością, nie czujesz smutku,
Co nam brakuje, by być szczęśliwy,
Kwitną jabłonki, gruszki i śliwy,
Krzewy przed listkiem zabłysły kwiatkiem,
Spoglądają czule, jak dziecko na matkę,
Pączki pękają – dla nas szczęście w oku,
Ta radość zostaje nawet o zmroku,
Powiał wiaterek, płatki kwiatowe spadają z drzewa,
Wiosna z radością nuci – coś śpiewa,
Kwiaty piękny wiosenny owoc miłości,
Życie, maj, przyroda – radość w nas gości.

Andrzej Szostok

DZIEŃ Z FORTEPIANEM
8 kwietnia, w ramach obchodów jubileuszu 50–lecia Społecznego 

Ogniska Muzycznego w Wiśle, odbył się koncert „Dzień z fortepianem”.
Przy instrumentach zasiedli aktualni uczniowie Ogniska oraz 

jego absolwenci. Gościem specjalnym wieczoru była grupa „The 
ThreeX”, która przedstawiła ciekawe muzyczne aranżacje na forte-
pian i skrzypce. Występ okraszony był nutką humoru splatającego w 
jedno muzykę klasyczną i skecze, które w szczególności przypadły 
do gustu najmłodszej części publiczności.

(dj)

W tym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkol-
nego nr 1 w Głębcach: Anna Wisełka, Wojciech Maziec, Bartosz Ma-
rek, Julia Haratyk, Amelia Kardas, Szymon Polok i Joel Kojma wzięli 
udział w przygotowaniach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o 
Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.

Uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu przepisów ruchu drogo-
wego, obejmujących zagadnienia dotyczące ruchu pieszych i rowe-
rzystów, znaków drogowych, sytuacji w ruchu drogowym i dosko-
nalili jazdę na rowerze po torze przeszkód. Odbyły się dwa konkursy 
eliminacyjne, w których uczniowie, oprócz jazdy sprawnościowej na 
rowerze typu „składak”, pisali testy z ogólnych przepisów ruchu dro-

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA  
W NOWEJ OSADZIE

Jak nam minął kwiecień w Przedszkolu nr 3? W tym okresie dużo 
czasu poświęciliśmy zagadnieniom związanym z ekologią, zdrowiem, 
prawidłowym odżywianiem i higieną osobistą przedszkolaków. Począt-
kiem miesiąca dzieci wybrały się do sali sportowej w centrum Wisły na 
I Festiwal Sportu Wiślańskich Orłów, gdzie uczestniczyły w licznych 
grach i zabawach ruchowych. Dzieci w formie zabawy ćwiczyły spraw-
ność ogólną, a także uczyły się zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad 
fair–play oraz radzenia sobie z porażkami. Każde dziecko po zakończe-
niu festiwalu otrzymało dyplom oraz drobny upominek.

Nawiązując do tematyki prozdrowotnej zorganizowaliśmy w na-
szej placówce „Tydzień ekologiczny”. W jego ramach przewidziane 
zostały różnorodne działania, mające na celu podniesienie świadomo-
ści ekologicznej u dzieci. „Tydzień ekologiczny” zakończył spacer 
po okolicy połączony ze sprzątaniem. 

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” gościliśmy w na-
szym przedszkolu panią Martę i panią Ewelinę z Miejskiego Zespołu 
Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Wiśle, które przeczytały 
naszym podopiecznym bajki pt. „Kot w butach” oraz „Kopciuszek”. 
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas. 

Pod koniec miesiąca zawitał do nas teatrzyk „Skrzat”, który za-
prezentował przedstawienie pt. „Przygody Plastusia”. Główny boha-
ter Plastuś miał mnóstwo ciekawych przygód w lesie, ale jak to w 
bajkach bywa wszystko skończyło się dobrze. Ważnym przesłaniem 
teatrzyku były wartości wychowawcze takie jak: przyjaźń, dobro oraz 
pomoc innym w potrzebie. Po tym wciągającym przedstawieniu dzie-
ci nagrodziły aktorów gromkimi brawami.         Natalia Szymkiewicz

Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym
gowego i pierwszeństwa na skrzyżowaniach, wykazywali się umie-
jętnością jazdy w miasteczku ruchu drogowego oraz znajomością 
udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z regulaminem reprezentacja 
szkoły podstawowej powinna składać się z czteroosobowych drużyn 
(2 dziewczynki i 2 chłopców).

W eliminacjach miejsko–gminnych drużyna Szkoły Podstawowej 
nr 4 zajęła 1. miejsce, awansując tym samym do etapu powiatowego. 
W konkursie na szczeblu powiatowym, który odbył się 2 kwietnia, w 
Szkole Podstawowej nr 2 w Ustroniu, drużyna z Głębiec zajęła 3. miej-
sce, zdobywając puchar, dyplom i nagrodę dla każdego uczestnika.

Jerzy Wrzecionko
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1 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 5 w Wiśle Jaworniku po raz 
kolejny obchodziła Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i przy-
łączyła się do światowej akcji Light It Up Blue (Zapal się na niebie-
sko), w celu podnoszenia społecznej świadomości na temat zaburze-
nia uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów 
zdrowotnych świata.

Dzień rozpoczął się przedstawieniem teatralnym „Kosmita”. 
Następnie odbył się apel, na którym została przybliżona idea Dnia 
Świadomości Autyzmu. Zwrócono także uwagę na to, czym jest au-
tyzm oraz z jakimi problemami i trudnościami spotykają się osoby 

NIEBIESKI DZIEŃ W SP 5
autystyczne. Uczniowie klasy VI przedstawili za pomocą scenek, 
w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w stosunku do osób 
mających autyzm, a także przedstawili prośby dziecka z autyzmem. 
Następnie wszyscy zaśpiewali piosenkę „Wyciągnij dłoń”.  Na za-
kończenie wypuszczono w niebo niebieskie balony, co stało się już 
tradycją szkoły.

Akcję poprzedziły pogadanki i zajęcia profilaktyczno–wycho-
wawcze z zakresu tolerancji, prowadzone w klasach przez wycho-
wawców i nauczycieli, na których uczniowie wykonywali m.in. pla-
katy i rysunki.          Joanna Wuwer
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21 marca w Szkole Podstawowej nr 4 w Wiśle Głębcach zorgani-
zowany został konkurs plastyczny „Wielkanocny Zając”. Uczniowie 
przygotowali mnóstwo fantastycznych prac, wykonanych różnymi 
technikami. Wielkanocne Zajączki wykonane z różnych materiałów 
lub utrwalone na obrazach prezentowały się świetnie! 

Jury konkursu wobec takiej mnogości prac, przyznało 36 nagród 
w dwóch kategoriach: prac malarskich i prac przestrzennych. Wszyst-
kie prace można było podziwiać na wystawie w budynku szkoły. 

Samorząd Uczniowski dziękuje za zaangażowanie wszystkim 
uczestnikom.                         Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

„Głębczańskie zajączki”
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Tegoroczna Wiślańska Majówka trwała aż 5 dni. Wszystko za-
częło się w piątek 29 kwietnia rozgrzewką, w postaci happeningu z 
Hanką. Z kolei w sobotni wieczór zainaugurowano sezon tanecznych 
zabaw pod chmurką na „wiślańskiej binie”.

1 maja na turystów i mieszkańców czekał szereg atrakcji. Ponad 
100 zwolenników aktywnego wypoczynku wzięło udział w Pierw-
szomajowym Pochodzie Kijkowym na trasie Wisła – Ustroń – Wisła. 
Na mecie przygotowano wiele nagród i niespodzianek. Burmistrzo-
wie obu miast ufundowali specjalne puchary dla najstarszego (Emil 
Wantulok z Wisły) i najmłodszego (Jerzy Czyż z Wisły) uczestnika 
marszu nordic walking. Natomiast najliczniej na starcie stawili się 
reprezentanci Akademii Pięknego Czasu z Czechowic–Dziedzic. Po 
wręczeniu nagród rozpoczęła się zabawa. Na rynku zagrał zespół 
Gipsy Guitars, a wieczorem na „binie” DJ Adam. Tego samego dnia 
w Alei Podań i Legend Parku Kopczyńskiego rozegrano tradycyjną 
Symultanę Szachową poprowadzoną przez mistrza Janusza Raszkę.

2 maja królowała „bina”: Step Aerobic, Zumba i tańce przy 
muzyce DJ–a Macho przypadły do gustu zarówno turystom, jak i 
mieszkańcom Wisły. 3 maja rozpoczął się aktywnie III Zawodami na 
Nartorolkach i Łyżworolkach o Puchar Burmistrza Miasta Wisła na 
Jonidle. Z kolei na placu Hoffa, dzień przed swoim świętem, umie-
jętnościami ratowniczymi popisywali się strażacy. Świąteczny dzień 
uświetniły występy utalentowanej młodzieży ze Społecznego Ogni-
ska Muzycznego im. J. Drozda w Wiśle. 

Wiślańskie Centrum Kultury składa podziękowania za pomoc w 
organizacji Majówki pani Iwonie Boś oraz sponsorom: Brugi, Hotel 
Gołębiewski, DW Beskidy, Jur–Gast, Polysport, ZMP Legierski, To-
orank, Arka Spa, Kamratowo i Kamratówka, Korty Tenisowe Wisła 
Centrum, Nadleśnictwo Wisła, Ogrodnictwo Pinkas, Hurtownia Ma-
cura, Cukiernia Wiślanka, R. Romańczyk.

Patronami medialnymi Wiślańskiej Majówki byli: Głos Ziemi 
Cieszyńskiej, Radio CCM, Radio Fest i OX.PL. Dziękując uczestni-
kom zapraszamy na kolejne imprezy organizowane przez Wiślańskie 
Centrum Kultury.

Dorota Jamrozińska 

DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO, CZYLI…WIŚLAŃSKA MAJÓWKA
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Zdjęcia: Natalia Bujok, Piotr Byrt, Marlena Fizek, Dorota Jamrozińska



14  echo WISŁY

3 maja w Wiśle obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja. Uroczy-
stości odbyły się już tradycyjnie pod Pomnikiem Poległym i Walczą-
cym o Polskość i Wolność Ojczyzny.

Zanim rozpoczęła się część oficjalna, gromadzący się pod pomni-
kiem uczestnicy obchodów mogli wysłuchać koncertu orkiestry dętej 
pod kierunkiem Henryka Itnera, która zadbała o oprawę muzyczną 
wydarzenia. Punktualnie o 12:00 zabrzmiał hymn państwowy, a na-
stępnie sekretarz miasta Jan Cieślar odebrał meldunek od wiślańskich 

Święto Konstytucji 3 Maja

harcerzy i odczytał list burmistrza Wisły Tomasza Bujoka, który w 
tym czasie, na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy, uczestniczył 
w państwowych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Warszawie. 
„3 maja 1791 roku to wspaniała data w historii Polski. To nasza prze-
szłość, a jednocześnie wielkie zadanie na przyszłość. Każdy Polak 
musi stawić mu czoła codzienną pracą, sumiennym wykonywaniem 
obowiązków, solidarnością społeczną i publicznym manifestowa-
niem patriotyzmu. Wierzę, że Wiślanie również codziennie dokładają 
cegiełkę do tego, by nasz kraj się rozwijał i aby życie w naszym mie-
ście było coraz lepsze” – napisał w liście gospodarz Wisły.

Podczas obchodów nie mogło zabraknąć programu artystyczne-
go w wykonaniu wiślańskiej młodzieży. Tym razem przygotowali go 
uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha oraz Spo-
łecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda. 

Ważnym punktem każdej uroczystości Święta Konstytucji 3 
Maja jest modlitwa ekumeniczna, którą w tym roku prowadzili ks. 
Łukasz Ostruszka z Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle oraz 
ks. Leon Litwiński z Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Pawła od 
Krzyża w Wiśle Nowej Osadzie.

Po modlitwie, przy werblach orkiestry, nastąpiło tradycyjne zło-
żenie wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Poległym i Walczącym o 
Polskość i Wolność Ojczyzny. Kwiaty składały delegacje: Urzędu 
Miejskiego w Wiśle, Rady Miasta Wisła, Rezydencji Prezydenta 
RP, Zarządów Osiedli w Wiśle, Związku Polskich Spadochroniarzy, 

Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Posła na Sejm RP 
Stanisława Pięty, Uczestników Rajdu Bartka, Policji i Straży Miej-
skiej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Wiślańskiego Centrum Kul-
tury, Towarzystwa Miłośników Wisły, Zespołu Szkół nr 1 Wisła 

Centrum, Szkoły Podstawowej nr 2 Wisła Czarne, Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego nr 2 Wisła Malinka, Zespołu Szkolno–Przedszkol-
nego nr 1 Wisła Głębce, Szkoły Podstawowej nr 5 Wisła Jawornik, 
Liceum Ogólnokształcącego im. P. Stalmacha, Zespołu Szkół Ga-
stronomiczno–Hotelarskich im. W. Reymonta oraz Stowarzyszenia 
„Wdzięczni za Ojczyznę”.         (luki)
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Pierogi w roli głównej 
7 kwietnia w wiślańskim Zespole Szkół Gastronomiczno–Hotelar-

skich odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Kulinarny „Gotuj z pasją”. 
Konkurs zorganizowano w ramach realizowanego zadania publicznego 
wspieranego przez Zarząd Powiatu Cieszyńskiego. Jego organizatora-
mi byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespołu Szkół 
Gastronomiczno–Hotelarskich „Teraz Patelniok”, przy wsparciu Sto-
warzyszenia „Beskidzkie Smaki”, a głównym koordynatorem całego 
przedsięwzięcia była Iwona Gomola, nauczycielka przedmiotów gastro-
nomicznych.

Konkurs to nie tylko świetna okazja do promowania szkoły, ale też 
możliwość propagowania produktów regionalnych o wysokiej jakości, 
wykorzystywanych w sporządzaniu potraw kuchni polskiej. Tegorocz-
nym tematem konkursu były pierogi na słono i słodko. Zadaniem zawod-
ników było wykazanie się kreatywnością i pomysłowością w łączeniu 
tradycyjnych receptur potraw z nowoczesnymi trendami w gastronomii. 
Każda potrawa poddana była ocenie jury pod względem sposobu sporzą-
dzenia ciasta, techniki sklejenia pierogów, rodzaju farszu oraz dodatków 
podnoszących walory smakowe całej potrawy.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań konkursowych czuwało pro-
fesjonalne jury, w skład którego weszli szefowie kuchni renomowanych 
obiektów gastronomicznych: Carlos Gonzales Tejera – znany dzienni-
karz i pasjonat gotowania oraz wieloletni przyjaciel szkoły, Sebastian 
„Szromu” Schrom – szef kuchni w oświęcimskiej restauracji „La Rossa” 
i uczestnik telewizyjnego show kulinarnego „Hell’s Kitchen”, Leszek 
Kawa – wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cu-
kierników, Grzegorz Janica – właściciel „Bukowej Karczmy” w Bucz-
kowicach, Jakub Antoniszak – posiadacz jedynego na świecie oficjalnie 
przyznawanego certyfikatu International Sushi Skills Proficiency wyda-
nego przez World Sushi Skills Institu-
te z Japonii i finalista polskiej edycji 
Global Sushi Challenge 2015, Witold 
Abratański – szef kuchni restauracji 
„Jaworowe Zacisze” w Jaworzu, Prze-
mysław Baczański – szef kuchni „Lu-
nita” w Bielsku–Białej, Dima Petrov 
– kucharz restauracji „Wróblówka” w 
Bielsku–Białej, Miłosz Kempka – szef 
kuchni restauracji „Miodowa” w Wa-
dowicach, Łukasz Świtała – kucharz w 
karczmie „Karolowy Dwór” w Wiśle, 
Piotr Polak – szef kuchni restauracji 
„Kapias” w Czechowicach–Dziedzi-
cach oraz Adam Kajfosz – szef kuch-

ni restauracji „SiSi” w Ustroniu. W skład JURY VIP weszli: Wiesław 
Wróblewski – prezes Stowarzyszenia „Beskidzkie Smaki”, Jerzy Wil-
czek – Radio Bielsko, Jan Cieślar – sekretarz miasta Wisła i Michał Raj-
wa – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w 
Cieszynie.

W konkursie udział wzięło 30 uczniów ze szkół w Żywcu, Biel-
sku–Białej, Wadowicach, Tychach, Cieszynie, Międzyświeciu, Wiśle i 
Pszczynie. A oto wyniki:

– jury profesjonalne: 1. miejsce Grzegorz Farana i Anna Mola (Ze-
spół Szkół Przyrodniczo–Technicznych w Międzyświeciu), 2. miejsce 
Marcel Momot i Krystian Masny (Zespół Szkół Ekonomicznych i Han-
dlowych w Bielsku–Białej), 3. miejsce Małgorzata Ćwiertnia i Joanna 
Tomaszek (Zespół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Żywcu);

– jury VIP: 1. miejsce i Puchar Burmistrza Miasta Wisły Magdalena i 
Joanna Łupieżowiec (Zespół Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wi-
śle), 2. miejsce i Puchar Stowarzyszenia „Beskidzkie Smaki” Grzegorz 
Farana i Anna Mola (Zespół Szkół Przyrodniczo–Technicznych w Mię-
dzyświeciu), 3. miejsce Małgorzata Ćwiertnia i Joanna Tomaszek (Ze-
spół Szkół Ekonomiczno–Gastronomicznych w Żywcu). Gratulujemy!

Sponsorami konkursu byli: Stalgast – komplety profesjonalnych 
noży kuchennych, Prymat – zestawy przypraw i książki, Makarony Mię-
dzybrodzkie – kosze niespodzianki oraz makarony, Hotel Alpin – czter-
nastodniowe staże dla dwóch osób, Małgorzata – oprawa florystyczna 
imprezy, Stowarzyszenie Małopolskich Szefów Kuchni i Cukierników 
– książki, Burmistrz Miasta Wisły – puchary dla zwycięzców, Radio 
Bielsko – patronat medialny i książki oraz Kapela „Posłóchej” – oprawa 
muzyczna.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji konkursu, 
serdecznie dziękujemy.

Iwona Gomola – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych

Tureckie spotkania
Liceum Ogólnokształcące w Wiśle jest szkołą, która od wielu lat pro-

muje i rozwija współpracę międzynarodową. Liczne wymiany ze szko-
łami partnerskimi z wielu krajów Europy, w ramach różnych projektów 
europejskich, owocuje tym, że młodzież oraz nauczyciele mogą pozna-
wać kulturę, języki oraz systemy edukacyjne innych państw.

„Stalmach” jest szkołą, która jako pionierska placówka w naszym 
powiecie zainicjowała realizację projektów m. in. w ramach programów 
Socrates, Comenius, aktualnie Erasmus+, Młodzież, FACE czy Fundu-
szu Wyszehradzkiego i Współpracy Polsko–Niemieckiej. Dzięki temu 
uczniowie z wiślańskiego liceum mogli poznać swoich kolegów i kole-
żanki z Niemiec, Francji, Holandii, Rumunii, Węgier, Estonii, Słowacji, 
Czech, Hiszpanii, Portugalii czy Turcji. Współpraca ta obejmuje nie tyl-
ko wymianę młodzieży, ale również szkolenia dla nauczycieli.

W dniach 4–8 kwietnia w LO w Wiśle gościliśmy grupę nauczycie-
li języków obcych ze szkoły średniej w Konyi w Turcji, którzy przez 
tydzień poznawali metody nauczania języków w szkole należącej do 
państw Unii Europejskiej. Wizyta studyjna tureckich nauczycieli obej-
mowała m. in. uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez 
nauczycieli języków obcych z LO w Wiśle, poznawanie systemu edu-
kacyjnego naszego kraju, przeprowadzenie dla uczniów naszego liceum 
spotkania dotyczącego kultury, historii i geografii Turcji oraz odwiedze-
nie znaczących dla historii i kultury miejsc w naszym kraju. Uczestnicy 

projektu zwiedzili muzeum w Auschwitz, kopalnię soli w Wieliczce oraz 
Stare Miasto w Krakowie. Wizyta studyjna tureckich nauczycieli była 
zrealizowana w ramach projektu europejskiego Mobilność Kadry Eduka-
cyjnej programu Erasmus+. 

Nowoczesna edukacja wymaga od współczesnego nauczyciela kre-
atywności oraz stosowania innowacyjnych metod pracy, dlatego w lipcu 
br. dziewięciu nauczycieli wiślańskiego liceum wyjedzie na dwutygo-
dniowe szkolenie językowo–metodyczne do Exeter w Wielkiej Brytanii. 
Szkolenie jest jednym z kolejnych projektów realizowanych w „Stalma-
chu” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacyjnej.

Janina Podżorska
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REKLAMA  • OGŁOSZENIA Trzecie miejsce „Małych Tkoczy”
Wiślańskie Centrum Kultury zgłosiło Dziecięcy Zespół Folklory-

styczny „Mali Tkocze” do Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych 
Zespołów Artystycznych Śląska Cieszyńskiego 2016. Podczas prze-
glądu, który odbył się 12 kwietnia w Teatrze im. A. Mickiewicza w 
Cieszynie wiślanie zajęli 3. miejsce w kategorii Zespoły Folklory-
styczne. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dorota Jamrozińska

Wytrawni czytelnicy
Nie od dziś wiadomo, że kto czyta, ten żyje podwójnie. Ma-

jąc na uwadze tę starą prawdę, a także alarmująco niski poziom 
czytelnictwa w naszym kraju, biblioteka przy Szkole Podstawo-
wej nr 2 w Wiśle Czarnem podejmuje szereg działań, mających 
na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci uczęszczających do 
naszej placówki. 

Jednym z takich działań było w tym roku szkolnym zachęce-
nie uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wielka Liga 
Czytelników”. Konkurs ten rozpoczął się od etapu szkolnego, któ-
ry trwał od października do marca i polegał na czytaniu książek 
wybranych z listy oraz rozwiązywaniu wraz z rodzicami w domu 
testów sprawdzających znajomość danej lektury. Aby awanso-
wać do kolejnego etapu należało przeczytać minimum 10 książek 
z listy i zaliczyć do nich testy przynajmniej na poziomie 80%.  
W naszej szkole te warunki spełniło trzech uczniów z klasy dru-
giej – Ewelina Ogrodnik, Paulina Puszyńska i Jakub Szarzec. 

Uczniowie ci zakwalifikowali się do półfinału, który odbył 
się 15 kwietnia w wyznaczonych miejscach w całej Polsce. Aby 
zmierzyć się z testem półfinałowym uczniowie musieli wnikliwie 
przeczytać książkę Marii Krüger pt. „Karolcia”. Po dokładnym 
zapoznaniu się z jej treścią, nasi uczniowie wraz z innymi półfi-
nalistami z województwa śląskiego przystąpili do napisania testu 
w Katowicach. W sumie w półfinałach wzięło udział ponad 200 
drużyn z całej Polski. Każda drużyna musiała tym razem rozwią-
zać test bez pomocy dorosłych, a także bez dostępu do lektury. 
Po tygodniu oczekiwania otrzymaliśmy wyniki. Okazało się, że 
poziom konkursu był bardzo wysoki. Do finału zakwalifikowało 
się 10 drużyn z całego kraju, które zdobyły przynajmniej 97 na 
100 punktów. Nasi półfinaliści niestety w tym roku nie zdołali 
uzyskać tak wysokiego wyniku – zdobyli 76 punktów, ale i tak 
odnieśli duży sukces, zważywszy na to, że konkurowali nie tylko 
z rówieśnikami, ale również z uczniami z klas trzecich. Jednak 
możemy powiedzieć, że i tak wygrali, ponieważ poznali wiele in-
teresujących książek, poszerzyli swoją wiedzę o świecie i zdobyli 
cenne doświadczenia. Dlatego mamy nadzieję, że za rok również 
wezmą udział w tym konkursie, a swoją postawą sprawią, że czy-
tanie stanie się w naszej szkole jeszcze bardziej popularne.

Alicja Pieszka

Niebieski tydzień  
w ZSP1

„Zapal się na niebiesko dla autyzmu” – pod takim hasłem 
uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Głębcach 
brali udział w kampanii społecznej, trwającej od 4 do 8 kwiet-
nia. Miała ona na celu kształtowanie postaw poszanowania dla 
„inności”, tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie oraz okazanie solidarności i wsparcia dla osób z 
autyzmem i ich rodzin.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani niebieskimi chmur-
kami, kartkami z ciekawymi hasłami, które pojawiły się na 
ścianach korytarzy 4 kwietnia, czyli w pierwszym dniu ak-
cji. Drugiego dnia, podczas egzaminu klasy szóstej, pedagog 
szkolna przygotowała „niebieską gazetkę” informacyjną, do 
której uczniów i rodziców doprowadziły niebieskie strzałki. 
Zainteresowani mogli obejrzeć ciąg ilustracji pod tytułem 
„Poznaj Marię, dziewczynkę, która lubi mieć plan” oraz za-
poznać się z przejawami autyzmu u dzieci. W trzecim dniu, 
6 kwietnia, uczniowie klas I–VI zaproszeni zostali na spotka-
nie, podczas którego pedagog Hanna Pilch opowiedział im o 
zachowaniu dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Ucz-
niowie obejrzeli jednominutowy filmik, który jest zamiesz-
czony na stronie internetowej Fundacji Jim oraz mapę Polski 
z zaznaczonymi placówkami, które 2 kwietnia „zapaliły się 
na niebiesko”. Podczas apelu ogłoszony został konkurs na 
najbardziej niebieską klasę. 

7 kwietnia ZSP nr 1 również „zapalił się na niebiesko”. 99,9% 
uczniów i nauczycieli przyszło w tym dniu ubranych na niebiesko, 
solidaryzując się w ten sposób z dziećmi z autyzmem i z ich ro-
dzinami. Na zakończenie akcji, 8 kwietnia, każdy uczeń otrzymał 
niebieski balonik.

Dziękuję wychowawcom, nauczycielom, Radzie Rodziców 
oraz uczniom i ich rodzicom za zaangażowanie w to przedsię-
wzięcie.

Hanna Pilch – Pedagog
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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 nie-
czynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura materialna gó-
rali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: Poplenerowa wystawa 
malarstwa „Wisła – Interpretacje” (do 16 maja). Wystawa malar-
stwa Zofii Kufy „Z podróży za marzeniami” (wernisaż 20 maja).

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

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

Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, 
tel.: 33/855 34 47. Wystawa prac graficznych uczniów Gimnazjum. 
Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Aleksandry Mazur pod tytułem „Konie” i 
ekspozycja stała. Od 1 lipca wystawa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej 
„Na szkle i jedwabiu malowane” oraz od 5 lipca wystawa malarstwa 
Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”. 

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (wil-
la „Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Eks-
pozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.

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

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

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

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

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

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

HANKA DZIAŁA  
POPROWADZIŁA WARSZTATY

26 kwietnia w Restauracji Dom Zdrojowy Hanka Działa popro-
wadziła warsztaty dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z 
Czechowic. Wszyscy byli bardzo zainteresowani i zapewniali, że będą 
u siebie również prowadzić takie zajęcia. Przy okazji obejrzeli Galeryj-
kę Wiślańskiego Centrum Kultury, gdzie trwała wystawa prac Hanki.

Marlena Fizek

Coś z niczego
1 kwietnia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się 

wernisaż wystawy „UPCYKLING – Hanka Działa”. W czasie wer-
nisażu zaprezentowany został niecodzienny pokaz mody z udziałem 
modelek wybranych spośród publiczności. 

Hanka Działa to Hann-
na Kucharska, mieszkanka 
Bielska–Białej, a UPCY-
KLING czyli COŚ z NI-
CZEGO, to jej sposób na 
życie. To NIC to skrawki 
tkanin, resztki materiałów, 
stare zasłony czy obrusy. 
To COŚ to uszyte z tego 
NIC – torby, czapki, deko-
racje na stół, poduchy na 
kanapę. Hanka szyjąc Coś 
z Niczego chce przyczynić 
się do ratowania środowiska. To jej mała ekologia.

Ciekawą ekspozycję można było oglądać do końca kwietnia.
Dorota Jamrozińska
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WISŁA PROMUJE LETNIĄ OFERTĘ
Szybkimi krokami zbliża się okres wakacyjny. Oczekując na 

licznych gości Urząd Miejski w Wiśle podejmuje szereg działań, by 
zachęcić turystów do przyjazdu do naszego miasta.

Wisła promuje się w telewizji. Lokowanie Miasta Wisły będzie 
miało miejsce w programach śniadaniowych „Dzień Dobry Wakacje” 
(TVN) oraz „Pytanie na Śniadanie” (TVP2). Ponadto przeprowadzo-
na zostanie kampania promocyjna, w postaci emisji 15–sekundowych 
spotów na antenie programów należących do Grupy ITI w okresie 
czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień w czasie najlepszej oglądalno-
ści (w godz. 17:00 – 23:00). Dodatkowo odbędzie się w Wiśle na-
granie programu TVP „Okrasa łamie przepisy”, który wyemitowany 
będzie we wrześniu. Natomiast w kwietniu, w ramach współpracy z 
Beskidzką 5, zrealizowano i wyemitowano program „Rączka gotuje”, 
który można było obejrzeć na antenach TVP1 i TVP3.

Miasto promuje się również w prasie. 18 kwietnia opublikowano 
moduł promocyjny dotyczący wiosennej oferty Wisły w dodatku ogól-
nopolskim Gazety Wyborczej (nakład 220 tys. egz., czytelnictwo wy-
dania ok. 1,3 mln czytelników). Perły Beskidów nie zabraknie również 
na antenie radiowej, gdyż w czerwcu organizowana będzie akcja pro-
mocyjna ZET Caffe. Wyjazdowe studio Radia ZET zawita do Wisły 
18 czerwca przy okazji Bike Maratonu i Super Biegu i będzie nadawać 
właśnie stąd. Ponadto prowadzona jest bieżąca, stała współpraca z me-
diami w postaci przesyłania na listę mailową informacji o wydarze-
niach w mieście. Aktualizowany jest także serwisu www.wisla.pl oraz 
oficjalny fanpage na facebook.com. Przesyłane są również newslettery, 
oraz krótkie informacje tekstowe przy pomocy Systemu SMS.

Uzupełnieniem promocji w mediach jest obecność Wisły na tar-
gach turystycznych. Nasze miasto prezentowane było na: Targach 
Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu 
(12–14 lutego), XXI Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, 
Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB Katowice (18–20 
marca), XX Targach Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie 
(22–24 kwietnia), obecne będzie jeszcze na Targach Turystyki Week-
endowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie (13–15 maja) oraz Mię-
dzynarodowych Targach Turystyki w Opolu (20–22 maja).

Ponadto Urząd Miasta opracuje i wyda mapki z letnimi atrakcja-
mi Wisły (15 tys. egz.), które będą bezpłatnie dystrybuowane w Cen-
trum Informacji Turystycznej oraz innych punktach turystycznych w 
mieście. Jest już także gotowy plakat, a w trakcie przygotowania są 
ulotki z kalendarzem imprez „Lato w Wiśle 2016”. Plakaty można 
już odbierać w CIT.

Trwają także prace nad uzupełnieniem oznakowania szlaków tu-
rystycznych. Planowane jest, we współpracy z wiślańskim oddziałem 
PTTK, uzupełnienie oznakowania aż 70 km tras.        (luki)
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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, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazdy do teatru, wycieczki, spacery 
z kijkami, imprezy okolicznościowe, oraz to, co wspólnie ustalimy!

Skorzystaj z okazji i zapisz się do Wiślańskiej Akademii Aktywnych!
Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30 10:30 w Miejskiej 

Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).
Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

WISŁA – INTERPRETACJE
6 kwietnia w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle 

odbył się wernisaż prac malarskich „Wisła. Interpretacje”. Ekspozycja 
jest skutkiem pleneru, który odbył się w Wiśle. To już kolejna edycja 
spotkania artystów, który w głównej mierze jest wspólnym dziełem ar-
tystki z Katowic, Edyty Rutkowskiej i mecenasów: Leszka Pankiewicza 
z Bytomia i Andrzeja Mrózka z Wisły. W czasie trwania każdego pleneru 
artyści mieszkają w Zapiecku u Jędrysa na ulicy Konopnickiej, prowa-
dzonym przez Andrzeja Mrózka. Oczywiście w trakcie pleneru artyści 
penetrują różne okolice Wisły, aby znaleźć inspirację dla swojej sztuki. 
Plenery „Wisła. Interpretacje” były zwykle organizowane wiosną i jesie-
nią, choć jedno spotkanie miało miejsce zimą. Obecna edycja „Interpre-
tacji” pokazuje, że ulubioną porą roku wśród malarzy jest jednak wiosna.    

W skład obecnej wystawy poplenerowej, którą można oglądać do 16 
maja, wchodzą prace sześciu artystów: Edyty Rutkowskiej, Doroty Fal-
kowskiej Adamiec, Anny Lampe, Krystyny Jasińskiej, Henryka Bzdoka 
i Jacka Laskowskiego. Artyści w większości są absolwentami ASP w 
Krakowie – Wydział Grafiki w Katowicach, oprócz Edyty Rutkowskiej, 
która ukończyła PWSSP w Poznaniu, i Anny Lampe, absolwentki PSSP 
w Łodzi. Poszczególni malarze mają na koncie udział w wielu wysta-
wach krajowych i zagranicznych.

Wśród obrazów dominują pejzaże w technice olejnej, a wśród nich 
można podziwiać m.in. Białą i Czarną Wisełkę, stary dom na ulicy Bu-
kowej czy dom PTTK nad zaporą w Czarnem. Prym w tego typu kom-
pozycjach wiedzie szefowa pleneru, Edyta Rutkowska, która szczególnie 
pragnie poprzez swoją sztukę uchwycić piękno miejscowego krajobrazu. 
Z kolei w obrazach Anny Lampe można zobaczyć swojską tematykę ani-
malistyczną, jak np. wiślańskie kaczki, gęsi i indyki, oczywiście również 
wiejskie zagrody. Krystyna Jasińska wszystkie swoje pejzaże poddaje 
romantycznej wizji, stąd są niezwykle nastrojowe. Podobne w charakte-
rze są prace Jacka Laskowskiego, który w wielu pracach balansuje po-
między realizmem a abstrakcją. Z kolei Henryk Bzdok w swojej orygi-
nalnej technice, grafice digitalnej, sięgnął też po krajobrazy z pobliskiej 
Trójwsi. Niejednokrotnie prace artystów wychodzą poza Wisłę. Wów-
czas malarze dają upust swojej wyobraźni i prezentują to, co właściwie 
jest ich wizytówką. Najbardziej widoczne jest to w twórczości Doroty 
Falkowskiej Adamiec, która często przedstawia tajemnicze postacie, np. 
pierroty. Dodatkowo artystka opatruje obrazy symbolicznymi tytułami.

Podczas rozmów artyści mile wspominali swój kolejny pobyt w Wi-
śle, wędrówki po górach i wzdłuż Białej i Czarnej Wisełki, wyrażali też 
wdzięczności wobec Bogusławy i Andrzeja Mrózków, którzy gościli ich 
po staropolsku. Ich wspomnienia są wyjątkowo zapadające w pamięć, 
bowiem doskonale utrwalone są w obrazach, które mogą podziwiać 
zwiedzający muzeum.        Michał Kawulok

PRZYGARNIJ MNIE
Witaj, mam na imię Kajkosz. Od 6 długich lat mieszkam w schro-

niskowym boksie. Codziennie wypatruję, czy przyjdzie ktoś, kto 
weźmie mnie do domu i komu będę mógł oddać moje psie serduszko. 
Jestem bardzo spokojnym i grzecznym pieskiem, a codzienna schro-
niskowa rzeczywistość bardzo mnie przeraża. Może Ty podarujesz 
mi ciepły kąt w swoim domu?

Kontakt w sprawie adopcji:
Anita 608 393 389 Ania 699 682 482

UWAGA! SEZON NA KLESZCZE!
W okresie wiosennym zarówno ludzie jak i zwierzęta są kilka-

krotnie razy więcej narażeni na atak kleszczy. Kleszcze występują 
najczęściej na skrajach lasów i łąkach. Wspinają się na źdźbło trawy 
lub uczepiają się spodu liścia i czekają na ofiarę. Niestety często kon-
sekwencje chorób przenoszone przez kleszcze są dramatyczne. Dla-
tego tak ważne jest zabezpieczenie przed tymi roztoczami naszego 
czworonożnego przyjaciela. 

Jedną z groźniejszych chorób występujących u psów jest ba-
beszjoza. Natomiast na terenie Wisły bardzo popularna jest anapla-
zmoza. Choroba ta może występować u wielu gatunków zwierząt, 
psów, kotów, koni, bydła, a także u ludzi. Weźmy odpowiedzialność 
za zdrowie i życie naszych pupili. Powinniśmy także zdawać sobie 
sprawę, iż zabezpieczając naszego czworonoga, chronimy także i 
siebie przed bardzo poważnymi chorobami. Istnieją różne metody 
zabezpieczania kotów i psów, a wybór najlepiej przedyskutować z 
lekarzem weterynarii lub w sklepie zoologicznym. 

A co jeśli nasz pupil ma już kleszcza? Usuwamy go pęsetą, nie 
palcami! Łapiemy przy skórze i ruchem obrotowym powoli, ale zde-
cydowanie wyciągamy przeciwnie do kierunku wskazówek zegara. 
Nie używamy żadnych maści i płynów. Dezynfekujemy miejsce uką-
szenia i obserwujemy uważnie zachowanie zwierzęcia, a w razie po-
trzeby udajemy się do lekarza weterynarii.

Monika Miring

Posprzątali Nową Osadę i Gościejów
9 kwietnia mieszkańcy Nowej Osady i Gościejowa brali udział 

w akcji „Sprzątanie Osiedla”. Pomimo deszczowej aury posprzątane 
zostały prawie wszystkie osiedlowe ulice.

W akcji udział wzięli także najmłodsi mieszkańcy, za co należą 
się im wielkie brawa. W sumie zapełniono 50 worków, a zbierano 
indywidualnie, parami, rodzinnie i grupowo. Po zakończonej pracy 
wyśmienicie smakowała grillowana kiełbaska z „dodatkami”.

Dziękujemy właścicielom firmy Jur Gast za udostępnienie gril-
lowiska, wszystkim uczestnikom za pomoc i zaangażowanie, a rad-
nym za poczęstunek. Przy okazji uczestnicy spotkania mogli obejrzeć 
mecz WSS Wisła – Góral Żywiec, wygrany przez naszą drużynę 2:0.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do dbania o prządek, nie tyl-
ko wokół własnych posesji. 

Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7
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Sport

Jeremiasz Bujok mistrzem Polski!
9 kwietnia w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski Ju Jit-

su Juniorów i Seniorów. Bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik 
klubu UKS Wisła Centrum Jeremiasz Bujok, zdobywając 1. miejsce 
i tytuł mistrza Polski w kategorii junior 73 kg. 

Podopieczny trenera Jakuba Matusznego wygrał wszystkie swo-
je walki przed czasem. Wiślanin zdobywał już medale Mistrzostw 
Polski i Śląska w jujitsu i judo, jednak pierwszy raz stanął na najwyż-
szym stopniu podium w zawodach tak wysokiej rangi.

Jeremiasz Bujok jest 5. w 
historii klubu zawodnikiem, 
który może pochwalić się ty-
tułem mistrza kraju. Wcześniej 
ten tytuł przypadł Katarzynie 
Zakolskiej (2004   Mistrzostwa 
Polski Młodzieży w Judo w 
Opolu), Anecie Szarzec (2004   
Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków w Judo we Wrocławiu), 
Patrycji Małeckiej (2005 Mi-
strzostwa Polski Juniorów w 
Jujitsu w Zielonej Górze) i 
Łukaszowi Ligockiemu (2013 

Mistrzostwa Polski Seniorów Jujitsu Newaza w Żarnowcu). Do sukcesu 
zawodników przyczyniła się długoletnia praca trenera Tomasza Zakol-
skiego, który jest założycielem i pierwszym trenerem klubu. 

Na co dzień do klubu UKS Wisła Centrum uczęszcza kilkudzie-
sięciu młodych zawodników, zdobywających doświadczenie w walce 
judo i jujitsu. Sukces Jeremiasza Bujoka pokazał, że zawodnicy nie-
wielkich klubów również mogą konkurować z najlepszymi sportow-
cami w kraju i zdobywać wysokie wyniki sportowe.

Jakub Matuszny

KOSZYKARKI W FINALE  
WOJEWÓDZTWA!

Reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha 
w Wiśle wygrała turniej półfinałowy Licealiady Województwa Ślą-
skiego w koszykówce dziewcząt, który odbył się w 8 kwietnia w Wiśle.

Na zespół rozegrał dwa pojedynki, w których kolejno rozgro-
mił zespoły III LO w Tychach 63:20 (11:9, 23:11, 12:10, 22:0) oraz 
ZSTiO nr 4 w Chorzowie 68:19 (7:6, 22:6, 15:3, 24:4). Drużyna 
„Stalmacha” zagrała w składzie: Marcelina Strządała, Daria Capu-
ta, Justyna Pilch, Ewa Szarzec, Katarzyna Wałęska, Jolanta Szwarc, 
Anna Szmek, Justyna Zawada, Klaudia Wigłasz, Dominika Pilch, 
Magdalena Knopek.           (luki)

Światowy Dzień Tenisa Stołowego
6 kwietnia z okazji Światowego Dnia Tenisa Stołowego reprezen-

tanci Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle Centrum zostali zaproszeni na zajęcia 
pokazowe i wspólny trening z reprezentacją Polski w tenisie stołowym 
osób niepełnosprawnych. Zawodnicy pod okiem trener kadry Elżbiety 
Maderskiej trenowali podczas zgrupowania w OS PZSN „Start”.

14 zawodników kadry narodowej może pochwalić się kwalifika-
cją olimpijską i już w sierpniu będzie reprezentować Polskę na Para-
olimpiadzie w Rio de Janeiro. Uczniowie wiślańskiego gimnazjum 
mogli więc nie tylko zobaczyć znakomitych profesjonalistów w akcji, 
ale także nabyć nowych umiejętności gry. We wspólnym treningu 
udział wzięli przedstawiciele klas II c oraz I b i c, a także reprezenta-
cja Gimnazjum nr 1 w składzie: Jeremiasz Bujok, Adam Czyż, Syl-
wia Cieślar, Katarzyna Cieślar i Natalia Cieślar.        Jakub Matuszny

Adam Chrapek podwójnym  
mistrzem kraju

2 i 3 kwietnia w Szpindlerowym Młynie, w ramach zawodów 
FIS, odbyły się Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim. Wśród 
mężczyzn podwójny tytuł mistrza kraju wywalczył Adam Chrapek z 
Wisły (AZS AWF Katowice), który pewnie zgarnął złoto zarówno w 
slalomie gigancie, jak i w slalomie.

W klasyfikacji generalnej slalomu giganta nasz alpejczyk był 7., 
z kolei w slalomie uplasował się na miejscu 6. – Lekki niedosyt po-
został, jeżeli chodzi o rywalizację międzynarodową, ale mistrzostwo 
Polski zdobyte. Generalnie jestem zadowolony. Zawody ułożyły się 
dla mnie super, więc nie mam co narzekać – mówił z uśmiechem na 
twarzy Adam Chrapek po swoich popisach na czeskim stoku.

Mistrzostwo Polski wśród kobiet zdobyła Sabina Majerczyk.

Wyniki rywalizacji mężczyzn: 
Slalom gigant 
1. Marco Tumler (Szwajcaria)   1.43,48 (0.51,24 + 0.52,24); 
2. Krystof Kryzl (Czechy)   1.43,81 (0.51,16 + 0.52,65); 
3. Filip Forejtek (Czechy)   1.44,23 (0.51,43 + 0.52,80); 
7. (MP 1) Adam Chrapek (Polska)   1.45,44 (0.52,12 + 0.53,22); 
Slalom 
1. Krystof Kryzl (Czechy)   1.34,86 (0.45,40 + 0.49,46); 
2. Marco Tumler (Szwajcaria)   1.35,04 (0.46,12 + 0.48,92); 
3. Ondrej Berndt (Czechy)   1.35,73 (0.46,13 + 0.49,60); 
6. (MP 1) Adam Chrapek (Polska)   1.37,80 (0.47,28 + 0.50,52).

(luki)
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TERMOBUD S.C. WISŁA  
Z DWOMA PUCHARAMI!

W dniach 16–17 kwietnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich 
Olimpijczyków w Wiśle odbyły się Międzybranżowe Mistrzostwa Polski 
w siatkówce Amatorskiej „Volleyball Mundial 2016”.

W rozgrywkach brało udział osiem drużyn z całej Polski: GE PO-
WER CONTROLS – Kłodzko, PILKINGTON AUTOMOTIVE PO-
LAND – Sandomierz, MAGNETI MARELLI POLAND – Sosnowiec, 
GEDEON – Bielsko Biała, TEKNOMATIK – Bielsko Biała, HUTCH-
INSON POLAND – Żywiec, VEOLIA ENERGIA – Poznań i TER-
MOBUD S.C. – Wisła. Po dwudniowych zmaganiach drużyna z Wisły 
sprawiła dużą niespodziankę zdobywając 1. miejsce w kategorii drużyn 
mieszanych i 3. miejsce w kategorii Open. Gratulujemy! 

Zofia Szalbot

CYLKIŚCI WKC „GÓRAL”  
ZAINAUGUROWALI SEZON

10 kwietnia Wiślańskie Koło Cyklistów „Góral” przy PTTK o/Wisła 
oficjalnie rozpoczęło nowy sezon rowerowy. Mimo chłodu, mżawki i je-
siennej aury na starcie stawiło się 20 cyklistów. 

Uroczystego otwarcia sezonu dokonał burmistrz Wisły Tomasz Bu-
jok, któremu dziękujemy za znalezienie czasu w swoim napiętym kalen-
darzu. Następnie prezes PTTK Wisła Helena Skorupa wręczyła nowym 
członkom PTTK legitymacje członkowskie. Otrzymali oni również klu-
bowe koszulki. 

Po pamiątkowej fotce „peleton” wyruszył w pierwszą wspólną tra-
sę. Jej celem była Górka Wilamowicka w Skoczowie, potocznie zwana 
„Kaplicówką”. Jest to najwyżej położone miejsce w mieście, z którego 
można podziwiać m.in. panoramę Pogórza Cieszyńskiego i Beskidu Ślą-
skiego. Na „Kaplicówce”, 22 maja 1995 roku, papież Jan Paweł II odpra-
wił mszę świętą. Niestety, mgła skutecznie ograniczyła nam widoki i na 
podziwianie krajobrazu trzeba będzie tu wrócić. 

Na półmetku wycieczki odbyło się pieczenie kiełbasy na grillowisku 
przy Cukierni Haneczka w Międzyświeciu. Dzięki życzliwości właścicieli 
mieliśmy komfortowe warunki przerwy obiadowej. Po wysiłku w takiej je-
siennej pogodzie wszystko smakowało wybornie. Po „uzupełnieniu paliwa” 
zadowoleni cykliści wyruszyli w drogę powrotną. 

Wycieczka miała rodzinny charakter. Udział brały nawet rodziny 
trzypokoleniowe. Wszyscy bezpiecznie dotarli do domu i zapowiedzieli 
chęć uczestnictwa w kolejnych wycieczkach Wiślańskiego Koła Cykli-
stów „Góral”.                            Mariusz Boś   Sekretarz WKC GÓRAL

GIMNAZJALIŚCI W FINALE  
POWIATOWYM

11 kwietnia reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Wiśle wzięła udział w 
Międzygminnych Zawodach Piłki Nożnej w Goleszowie. Zawodnicy z 
Wisły zmierzyli się w pierwszym meczu z piłkarzami z Ustronia, wygry-
wając 6:0 i awansując do finału turnieju. W finale nasi zawodnicy roze-
grali mecz z drużyną z Gimnazjum w Istebnej, wygrywając 5:3. Dzięki 
wygranej nasz zespół zagra w Mistrzostwach Powiatu. Gratulujemy!

Reprezentacja Gimnazjum nr 1 wystąpiła w składzie: Adam 
Czyż (III a), Jakub Niemczyk (III a), Jakub Marekwica (III a), Dawid 
Szymański (III a), Maciej Śmiałkowski (III c), Dominik Cieślar (III 
b), Jakub Cieślar (III b), Kamil Turoń (II a), Bartosz Mitręga (II a), 
Tymoteusz Pilch (II a), Adam Lazar (II a). Opiekunem drużyny jest 
Jakub Matuszny.        Jakub Matuszny
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MISTRZOSTWO SIĘ ODDALA
Miniony miesiąc nie był udany dla piłkarzy WSS Wisła. Pod-

opieczni Tomasza Wuwra w pięciu meczach zanotowali aż trzy po-
rażki i ich strata do liderującego w tabeli okręgówki Beskidu Sko-
czów znacznie wzrosła.

 2 kwietnia nasza drużyna rozegrała na wyjeździe mecz z Me-
talem WG Skałka Żabnica, doznając w Węgierskiej Górce nieocze-
kiwanej klęski 0:4. Wiślanie szybko otrząsnęli się z tej porażki i 9 
kwietnia, w meczu na szczycie, pokonali Górala Żywiec 2:0. Bohate-
rem spotkania rozegranego na Jonidle został Bartłomiej Rucki, autor 
dwóch bramek.

W kolejnym pojedynku, rozegranym 15 kwietnia, wiślanie także 
zagrali bardzo dobrze i rozgromili 5:1 na wyjeździe MRKS Czecho-
wice–Dziedzice po golach Szymona Płoszaja (2), Dariusza Juroszka, 
Kamila Kotrysa i Pawła Leśniewicza. Niestety kolejne dwa mecze 
przyniosły naszej ekipie porażki. 24 kwietnia wiślanie ulegli 1:2 (gol 
Szymona Płoszaja) Spójni Zebrzydowice, natomiast 30 kwietnia 
przegrali 1:3 (Szymon Płoszaj) z LKS–em 99 Pruchna.

Po 23. kolejkach WSS Wisła zajmował w tabeli okręgówki 4. 
lokatę z dorobkiem 44 punktów i bilansem bramek 69:32.

9 kwietnia rundę wiosenną zainaugurowały również zespoły 
młodzieżowe WSS Wisła. W inaugurującym wiosenną część roz-
grywek meczu rywalem podopiecznych Kamila Kotrysa byli pił-
karze Olzy Pogwizdów. Na wyjeździe nasi trampkarze przegrali 
0:1, natomiast juniorzy wygrali aż 6:0 (Jakub Niemczyk 2, Andrzej 
Cieślar, Maciej Pilch, Waldemar Szarzec i Mirosław Wałach). W 
kolejnym dwumeczu z Trójwsią Istebna bilans wyszedł remisowo, 
gdyż trampkarze wygrali 2:0 (Bartosz Mitręga, Szymon Lesiecki), 
a juniorzy przegrali 0:2.

Kolejnymi rywalami młodych wiślan byli rówieśnicy z Wyzwo-
lenia Simoradz. Trampkarze wygrali 3:0 (Gabriel Boś, Kacper Kira-
ga, Dżesika Cieślar), a juniorzy 5:1 (Jakub Niemczyk 2, Waldemar 
Szarzec, Mirosław Wałach, Mateusz Cieślar). Miesiąc młodzież WSS 
Wisła zakończyła derbami z Kuźnią Ustroń, w których trampkarze 
przegrali 0:1, a juniorzy zwyciężyli 4:1 (Mirosław Wałach 2, Jakub 
Niemczyk, Waldemar Szarzec).        (luki)
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ŚWIĘTO PING PONGA
W dniach 1–2 kwietnia, w hali sportowej Ośrodka Sportowego 

„Start” odbył się II Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Przez dwa 
dni przy stołach rywalizowało ponad stu zawodników i zawodniczek z 
Wisły, tych młodszych i starszych.

W pierwszym dniu rozegrano turniej dla dzieci i młodzieży. Nie-
spodzianką dla uczestników była obecność prezesa Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego Wojciecha Waldowskiego, który przywiózł upominki 
dla graczy. Co więcej, młodzi adepci popularnego „ping–ponga” mogli 
obejrzeć mecz pokazowy, jaki rozegrali Grzegorz Iwaniuk (zawodnik 
pierwszoligowej drużyny z Wrocławia) oraz Andrzej Dzido (zawodnik 
Bayernliga w RFN).

W najmłodszej kategorii wiekowej (klasy I–III szkół podstawowych) 
rywalizowali tylko chłopcy. W finale Kacper Szatan (SP5) pokonał 2:1 
Mikołaja Pepłowskiego (SP5), natomiast w meczu o 3. miejsce Dawid 
Pietruszka (SP 5) wygrał 2:1 z Ksawerym Lazarem (SP1). Miejsca 5–8 
zajęli: Wojciech Sikora (SP 1), Kacper Lazar (SP1), Jakub Świercz (SP4) 
i Oskar Florczak (SP1).

W kolejnej kategorii wiekowej (klasy IV–VI) rozegrano turniej dziew-
czyn i chłopców. Była to najliczniejsza kategoria. Wśród dziewczyn trium-
fowała Karolina Kiraga (SP1), która w finale pokonała Martę Konieczny 
(SP1) 2:0. Trzecie miejsce wywalczyła Magda Pezda (SP5), pokonując w 
meczu o 3. miejsce Dominikę Świercz (SP4) 2:0 (wo.). W grupie chłop-
ców wygrał Maciej Szlachta (SP3), pokonując w finale 2:1 Przemysława 
Poloka (SP3). W meczu o brąz Wojciech Chmura (SP5) ograł 2:0 Mikołaja 
Śmiałkowskiego (SP1). Miejsca 5–8 zajęli w tej kategorii: Patryk Branc 
(SP1), Michał Sztajnert (SP1), Adam Cieślar (SP3) i Mateusz Mleko (SP1). 

Także wśród gimnazjalistów trwała zacięta rywalizacja o czołowe 
miejsca. W finale dziewcząt Sylwia Cieślar pokonała 2:0 Natalię Cie-
ślar, a w pojedynku o 3. lokatę Katarzyna Cieślar wygrała 2:0 z Klaudią 
Rogowską. Miejsca 5–8 zajęły: Paulina Wisełka, Angelika Wisełka, Je-
sika Cieślar i Karolina Greń. Z kolei u chłopaków bezkonkurencyjny był 
Adam Czyż, który w finale pokonał 2:0 Oskara Kurzoka. W meczu o 3. 
miejsce Jeremiasz Bujok ograł 2:0 Szymona Lesieckiego, a miejsca 5–8 

zajmowali: Michał Pilch, Grzegorz Kobiela, Adrian Wisełka i Samuel 
Czyż. Wszyscy zawodnicy, podobnie jak zawodniczki, reprezentowały 
Gimnazjum nr 1 w Wiśle.

W drugim dniu do rywalizacji przystąpili dorośli. Ze względu na małą 
liczbę zgłoszeń kobiety rywalizowały w jednej kategorii open. Triumfo-
wała Dominika Cieślar, która po bardzo emocjonującym finale pokonała 
3:2 Katarzynę Byrt. 3. miejsce wywalczyła Monika Cieślar, która pokonała 
w „finale pocieszenia” Magdalenę Kucharską 3:0. Kolejne miejsca zajęły: 
Kinga Czyż, Monika Bestrzyńska i Małgorzata Wisełka.

Panowie walczyli w trzech kategoriach. Najmłodsi (16–25) lat za-
grali systemem ligowym (tylko trzy zgłoszenia) i wszyscy zgarnęli pu-
chary i nagrody. Niech to będzie zachęta dla pozostałych, że warto za rok 
wystartować i powalczyć o zwycięstwo, a przede wszystkim aktywnie 
spędzić czas. Dla porządku dodajmy, że wygrał Tomasz Procner, 2. był 
Robert Kędzior, a 3. Mariusz Otawa.

W rywalizacji panów w wieku 26–50 lat zwyciężył Daniel Czyż, któ-
ry w finale pokonał 3:0 Grzegorza Glajcara. W meczu o 3. lokatę Roman 
Podżorski ograł 3:1 Andrzeja Bujoka. Miejsca 5–8 w tej kategorii zajmo-
wali: Grzegorz Kamiński, Dariusz Cieślar, Leszek Polok i Grzegorz Kiraga.

W najstarszej grupie 50+ wygrał Andrzej Minge, który po emocjo-
nującym meczu pokonał 3:2 Bronisława Lazara, rewanżując się koledze 
za poprzedni rok. W równie zaciętym pojedynku o 3. miejsce Zygmunt 
Kurzok wygrał 3:2 z Jerzym Byrtem. Miejsca 5–8 zajmowali: Roman 
Bujok, Edward Wisełka, Juliusz Polok i Stanisław Sikora.

Burmistrz Tomasz Bujok dziękuje wszystkim uczestnikom za udział 
w turnieju i wszystkim osobom, które pomogły w jego organizacji i 
sprawnym przeprowadzeniu. Turniej nie mógłby się odbyć, gdyby nie 
liczni sponsorzy, którzy ufundowali wiele cennych nagród. Byli to: Wil-
la „Cyprys”, Michał Pilch „Wulkanizacja”, Firma „Heban”, „Jur–Gast”, 
„Górolsko Izba”, Cukiernia „u Janeczki”, „Skład opałowy” Józef Raszka, 
„Zajazd Głębce”, „Wiślanka”, „Carmen”, Hurtownia Mięsna „Marek”, 
Hydraulika „Legierski”, „Małgorzata”, „Spar”, Agroturystyka „Maria 
i Natasza”, „Aga–Sport”, Polski Związek Tenisa Stołowego, Wyciąg 
narciarski „Siglany”, Wyciąg narciarski „Klepki”, „Ondraszkowa Izba”, 
Hotel Stok, Hotel Gołębiewski, Strzelnica nad Wisłą, „Auto–Koczwara” 
i Urząd Miejski w Wiśle. Serdecznie dziękujemy!                            (luki)
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O zdrowym odżywianiu  
w LO Wisła

11 kwietnia w „Stalmachu”, w ramach współpracy z AWF 
w Katowicach, odbył się ciekawy wykład na temat zdrowej 
diety w sporcie. Prelekcję prowadził doświadczony dietetyk, 
dr Grzegorz Zydek, pracownik Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Katowicach.

Nie tylko młodzież liceum, ale również zaproszeni gim-
nazjaliści z klas sportowych, mogli zgłębić tajniki wiedzy o 
zdrowym odżywianiu i jego wpływie na wyniki sportowe. Ucz-
niowie dowiedzieli się jakie produkty spożywać, jakich unikać 
oraz poznali najczęściej popełniane błędy w żywieniu. Część 
wykładu poświęcona była suplementacji i jej przydatności w 
treningu sportowym. Warto dodać, iż wykładowca AWF prze-
kazał swoją wiedzę w przystępny dla młodzieży sposób. Do-
wodem na zainteresowanie uczniów prelekcją były oklaski na 
zakończenie wykładu oraz liczne pytania uczniów, zarówno z 
liceum, jak i z gimnazjum. 

Mamy nadzieję, że współpraca będzie się dobrze rozwijać 
i następne wykłady, np. na temat odnowy biologicznej w spor-
cie, będą równie ciekawe i przydatne.           Janina Podżorska

 

I Festiwal  
Sportu Wiślańskich Orłów 
6 kwietnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpij-

czyków odbył się I Festiwal Sportu Wiślańskich Orłów. Im-
preza zorganizowana przez UKS Wisla i Fabrykę Sportu, pod 
patronatem Burmistrza Miasta Wisła, przyciągnęła 200 uczest-
ników ze szkół i przedszkoli z naszego miasta.

Celem Festiwalu jest propagowanie aktywności fizycznej 
wśród najmłodszych. Była świetna zabawa, sportowe emocje i 
dużo uśmiechu. Każdy uczestnik otrzymał medal Wiślańskiego 
Orła, wykonany przez Firmę „Pilch–Wyczarowane z drewna”, 
dyplom oraz gałkę lodów w Cukierni u Janeczki. W maju cze-
ka nas kolejna impreza, na którą zapraszamy także rodziców.

Wielkie podziękowania dla burmistrza Tomasza Bujoka, 
Tadeusza Chmiela i Sylwestra Foltyna za pomoc w organizacji 
imprezy. Szczególne podziękowania dla pani Karoliny z Cu-
kierni u Janeczki i firmy Pilch oraz dyrektor Gabrieli Polok 
Otawa z Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle.          Paweł Juchniewicz

fot
. N

ata
lia

 B
ujo

k

SPORTOWY KALEJDOSKOP
• 30 marca w Pszczynie rozegrano Finał Rejonowy w piłce 

ręcznej szkół średnich, w którym zmierzyli się mistrzowie 
powiatu cieszyńskiego i pszczyńskiego. Reprezentacja LO 
im. P. Stalmacha w Wiśle pokonała drużynę III LO Pszczy-
na 28:13, awansując do Półfinału Wojewódzkiego. 

• 8 kwietnia redakcja Głosu Ziemi Cieszyńskiej ogłosiła wy-
niki plebiscytu na najlepszego sportowca powiatu cieszyń-
skiego. W gronie laureatów znaleźli się również wiślanie. 
Sportowcem roku został Kajetan Kajetanowicz z Ustronia, 
a 9. miejsce zajęła Anna Sojka z Wisły. W plebiscycie na 
trenera roku Jan Szturc z WSS Wisła nieznacznie przegrał 
z Aleksandrem Panfilem (UKS Beskidy Ustroń). Z kolei 
wśród zespołów 3. miejsce zajęła drużyna skoczków nar-
ciarskich WSS Wisła, a triumfował UKS Beskidy Ustroń.

• Blisko tysiąc dwustu zawodników wzięło udział w zawo-
dach Runmageddon Classic, które odbyły się 9 kwietnia na 
hałdach kopalni KWK Sośnica w Gliwicach. Na dystansie 
Runmageddon Classic (dystans 12 km, 50 przeszkód) 67. 
miejsce zajął Tomasz Zawalski z Wisły.

• 9 kwietnia zakończyły się rozgrywki Amatorskiej Ligi Siat-
kówki w Skoczowie. 4. lokatę zajęła drużyna Termobud Wi-
sła, która w meczu o 3. miejsce uległa Czarnym Krukom 0:3.

• Tomáš Lichý z Trzyńca wygrał dwudziestą drugą edycję 
biegu Czadczańska Dziesiątka, który odbył się 10 kwietnia 
w słowackiej Czadcy. Na 5. pozycji zawody ukończył Jakub 
Glajcar z Wisły, a 30. miejsce zajął drugi z wiślańskich bie-
gaczy Radosław Troszok.

• Szczypiornistom Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła 
Stalmacha w Wiśle nie udało się awansować do turnieju fi-
nałowego Licealiady Województwa Śląskiego w piłce ręcz-
nej chłopców. W turnieju półfinałowym, który odbył się 11 
kwietnia w Chorzowie, podopieczni Daniela Arsenicza oraz 
Jana Jurczyńskiego przegrali oba mecze (11:22 z III LO 
Chorzów, 23:25 z I LO Mikołów) i ostatecznie zostali skla-
syfikowani na miejscach 13–16 w województwie śląskim. 
Reprezentacja „Stalmacha” grała w składzie: Mirosław Wa-
łach, Michał Pilch, Tymoteusz Pękała, Karol Kopieczek, 
Marek Cholewa, Marek Jopek, Piotr Pilch, Arkadiusz Cza-
pek, Aggeusz Czepczor i Sebastian Cieślar.

• 16 kwietnia w Lublińcu odbyły się w pierwsze w tym se-
zonie zawody Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Dobrze 
podczas tej imprezy spisał się Jakub Glajcar z Wisły, który 
wespół z Azirem zajął 2. miejsce w rywalizacji mężczyzn na 
średnim dystansie.

• Osiemdziesięciu ośmiu zawodników z jedenastu szkół wzię-
ło udział w czwartej i zarazem pierwszej wiosennej rundzie 
piątej edycji Skoczowskich Czwartków Lekkoatletycznych, 
która odbyła się 20 kwietnia na stadionie skoczowskiego 
SOSiR–u. Wśród triumfatorów znalazł się uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku Daniel Zwias, który 
był najlepszy w konkurencji rzutu piłeczką palantową.

• 24 kwietnia na Górze Żar rozegrano pierwsze w tym sezonie 
zawody w zjeździe rowerowym z cyklu Diverse Downhill 
Contest, zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski. Dobrze 
zaprezentowali się wiślanie – w kategorii „hobby junior” 
wygrał Tomasz Raszyk, a 2. był Marek Goryczka, z kolei 
wśród kobiet na najniższym stopniu podium stanęła Anna 
Sojka.

(luki)
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Z NATURĄ NA TY

 – 28 marca w jednym z hoteli w centrum Wisły dokonano kra-
dzieży telefonu komórkowego i zegarka. Straty wyceniono na 600 
złotych.

 – 1 kwietnia na wyciągu w centrum miasta włamano się do 
budynku, z którego skradziono artykuły spożywcze i pieniądze o 
łącznej kwocie 700 złotych. Stratę poniósł mieszkaniec Wisły.

 – 4 kwietnia na ul. Dziechcinka wpadł mieszkaniec Wisły, któ-
ry jechał Oplem Corsa, mając w organizmie ok. 3 promili alkoholu. 
Dzień później inny nietrzeźwy wiślanin został zatrzymany na ul. 
Wyzwolenia. Siedząc za kierownicą quada miał ok. 2 promili alko-
holu w wydychanym powietrzu.

 – 7 kwietnia na gorącym uczynku zatrzymano złodzieja, który 
włamał się do jednego z wiślańskich sklepów, by ukraść alkohol. 
Sprawcą okazał się mieszkaniec Wisły.

 – 19 kwietnia na terenie ośrodka wczasowego przy ul. 11 Li-
stopada zatrzymano nieletniego, który posiadał „dopalacze”. Po 
wykonanych czynnościach sprawę przekazano do sądu rodzinnego. 

We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
9–13 maja (poniedziałek–piątek) – Tydzień Bibliotek – Miejska Bi-

blioteka Publiczna
14 maja (sobota) – Gościna Agroturystyczna – Skolnity
16 maja (poniedziałek) – Spotkanie z Apoloniuszem Rajwą – spele-

ologiem – Miejska Biblioteka Publiczna
20 maja (piątek) – XIV Rajd Górski im. Jerzego Kukuczki – Wisła 

i okolice
20 maja (piątek) – Noc Muzealna i wernisaż wystawy malarstwa Zo-

fii Kufy – Muzeum Beskidzkie
20–22 maja (piątek–niedziela) – Beskidzka Plaża – turniej siatkówki 

plażowej – Pl. B. Hoffa
21–22 maja (sobota–niedziela) – Downhill Cup – Stożek
21–22 maja (sobota–niedziela) – Ptasi Weekend – wystawa ptaków  

– Skolnity
22 maja (niedziela) – Miyszanie łowiec na Cieńkowie – Cieńków
24–25 maja (wtorek–środa) – V Festiwal Piosenki „Nasza Szansa” – 

Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
27 maja (piątek) – X Święto Sąsiada – Wiślańskie doliny
28–29 maja (sobota–niedziela) – Zjazd Cieślarów – OS Jonidło i Pl. 

B. Hoffa
28 maja (sobota) – Spektakl muzyczno –wokalny „Orient Express” w 

wykonaniu Teatru VIS a VIS – Villa Rubinstein
4 czerwca (sobota) – Noc Bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna
4 czerwca (sobota) – Barbarian Hill – podbieg pod skocznię – Skocz-

nia im. Adama Małysza w Malince
5 czerwca (niedziela) – Barbarian Race – Wyciąg Nowa Osada
11–12 czerwca (sobota–niedziela) – Przegląd Dziecięcych Zespołów 

Folklorystycznych – Amfiteatr im. Stanisława Hadyny

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


