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W numerze:
– Słowo od Burmistrza

– Mistrzostwa Świata Drwali

– Dożynki i Dni Wisły

– Program jubileuszu ZSGH

– Puchar Kontynentalny w skokach 
   narciarskich

Wrzesień był bogaty w imprezy. Do najwięk-
szych należały Mistrzostwa Świata Drwali i Do-
żynki. O Dniach Wisły i tradycyjnym święcie 

Dożynki i… mistrzowskie cięcie

plonów można poczytać na stronach 10–12, na-
tomiast o mistrzowskich cięciach na Jonidle na 
stronach 13–14. 
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Burmistrz Miasta Wisła
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.  2015 r. poz. 1774 z 
późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Wisła w okresie od dnia 28 września 2016 do 18 paździer-
nika 2016 roku, na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
miasta został wywieszony wykaz nieruchomości gminnych przezna-
czonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

SŁOWO OD BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy Miasta Wisły
Po wakacyjnej przerwie chciałbym powrócić do systematycz-

nego przekazywania informacji o podejmowanych działaniach i 
trwających pracach związanych z realizacją zadań. 

Jednym z większych i stale poruszanych problemów naszej 
turystyczno–wczasowej miejscowości jest brak basenu otwarte-
go. Nieczynne od wielu lat kąpielisko oraz zlokalizowane na jego 
terenie, bardzo zdewastowane obiekty budowlane straszą swoim 
wyglądem. Od rozpoczęcia nowej kadencji zajmowałem się roz-
wiązaniem tego problemu, podejmując intensywnie liczne rozmo-
wy, uzgodnienia i działania. Wieczystym użytkownikiem basenu 
oraz przylegającego do niego terenu był Polski Związek Sportu 
Niepełnosprawnych „Start” w Warszawie, w którego imieniu nie-
ruchomością zarządzał Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w 
Wiśle (dawniej OS PZSN „Start”).

Pierwsze prowadzone przeze mnie rozmowy dotyczyły wyeg-
zekwowania od użytkownika stanowiska w sprawie planów dzia-
łania, zmierzających do uruchomienia obiektów wraz z defini-
tywnymi deklaracjami co do terminu realizacji inwestycji. Zarząd 
administrującego terenem PZSN przez długi czas deklarował chęć 
budowy basenu w przyszłości, nie określając jednak daty jej roz-
poczęcia z uwagi na brak środków na realizację zadania. Myślę, że 
między innymi determinacja oraz zdecydowane i konsekwentne 
stanowisko miasta w sprawie wszczęcia postępowania sądowego, 
mającego na celu odebrania prawa wieczystego użytkowania te-
renu, przyczyniły się do podjęcia rozmów w sprawie odsprzeda-
ży nieruchomości Gminie Wisła. Rozpoczęliśmy więc rozmowy 
i uzgodnienia z konserwatorem zabytków i rzeczoznawcami, co 
pozwoliło nam na urealnienie i negocjowanie ceny zakupu terenu. 

Chcąc sfinalizować zakup okazało się, że nie są uporządkowane 
kwestie powierzchni i granic nieruchomości, co wymagało podję-
cia kolejnych prac związanych z rozgraniczeniami i porządkowa-
niem dokumentacji.

Ostatecznie, w dniu 30 września br. podpisaliśmy akt notarial-
ny, potwierdzający zakup przez miasto tego terenu. Jest to wiel-
ki postęp i kolejny duży krok w kierunku uruchomienia basenu. 
Zwłaszcza, że przez tak długi okres czasu, nie udało się tej sprawy 
uregulować, wręcz wydawało się, że jest ona nie do załatwienia. 
Teraz, będąc właścicielem nieruchomości, jako Gmina będziemy 
mieli większy wpływ na dalszą realizację zadania, łącznie z moż-
liwością jego finansowania ze środków publicznych. Zdaję sobie 
sprawę z faktu, iż przed nami wiele prac związanych z realizo-
waniem uzgodnień, kompletowaniem dokumentacji i uzyskaniem 
różnych, związanych z tym obiektem zezwoleń . Nie unikniemy 
też konieczności szukania środków na budowę basenu, niemniej 
jednak przejęcie terenu przez nasz samorząd zapala zielone świat-
ło dla uruchomienia tego obiektu.

Sprawa basenu nie jest jedyną, jaką zajmujemy się w spo-
sób bardzo intensywny od początku trwającej obecnie kadencji. 
Przygotowanie inwestycji pod względem dokumentacyjnym jest 
niewidocznym i bardzo żmudnym działaniem. To może sprawiać 
wrażenie, że odstąpiliśmy od realizacji niektórych zadań i nie są 
one lub nie będą prowadzone. Nic bardziej mylnego. O tym na ja-
kim etapie są inne prace i uzgodnienia prowadzone przez miasto, 
postaram się Państwa również poinformować w kolejnych nume-
rach miesięcznika „Echo Wisły”.

Z poważaniem Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła
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Październik 2016

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!

Z prac rady Miasta Wisła
We wrześniu Komisje Rady Miasta podczas posiedzeń 

zajmowały się m.in. następującymi tematami:
– Program opieki nad zabytkami – dyskusja nad założe-

niami do Programu,
– Opiniowanie wniosków o Laur Srebrnej Cieszynianki, 
– Oświetlenie w mieście – informacja o przejęciu sieci 

oświetleniowej, koszty, plany modernizacyjne i budowa no-
wych sieci,

– Rozwój przedsiębiorczości i działania wspierające (in-
stytucje wspierające),

– Wnioski do projektu budżetu na rok 2017.
Sesja Rady Miasta odbyła się wyjątkowo we wtorek, 27 

września. Jednym z głównych tematów było podjęcie uchwa-
ły w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 
„Srebrna Cieszynianka”. Decyzją rady Miasta w tym roku ten 
zaszczytny laur otrzyma ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz 
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle.

Radni omawiali także budżet obywatelski na rok 2017 
oraz zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania bu-
dżetu Miasta Wisły za I półrocze 2016 roku, o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wyko-
nania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Rada Miasta podjęła następujące uchwały:

– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (11 gło-
sów „za”, 4 głosy „przeciw”),

– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta 
Wisła (15 „za” – jednogłośnie),

– zmieniająca Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta 
Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia 
wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia 
poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie 
miejscowej (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 
Wisła własności nieruchomości dz. nr 4070/244 położonej w 
Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie zmiany uchwały nr XVI/222/2016 Rady 
Miasta Wisła z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie miasta Wisła w 2016 
r. (9 „za”, 3 „wstrzymujące się”, 3 „przeciw”),

– w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Wisła 
Kubalonka” (jednogłośnie),

– w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek or-
ganizacyjnych Gminy Wisła Miejskiemu Zespołowi Ekono-
miczno–Administracyjnemu Szkół w Wiśle (14 „za”),

– w sprawie zmiany uchwały nr XVI/79/1995 Rady Mia-
sta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia 
Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół 
w Wiśle (14 „za”),

– zmieniającą uchwałę nr XXVI/386/2013 Rady Miasta 
Wisła z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Wisła (13 „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie określenia szczegółowo sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie miasta Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Wisła (jednogłośnie),

– w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Re-
witalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości śro-
dowiska miejskiego na terenie Gminy Wisła” (jednogłośnie),

– w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w 
trybie bezprzetargowym części budynku – lokalu użytkowe-
go położonego przy ul. 1 Maja 69 w Wiśle (jednogłośnie),

– w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek mieszkań-
ców ulicy Gahura (jednogłośnie),

– w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach (jednogłośnie).

Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 27 października.

Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła
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Zniżki dla emerytów i rencistów przysługują zgodnie z ustawą o 
uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego trans-
portu. Ulga wynosi 37% ceny biletu a przy zakupie miesiąc przed wy-
jazdem dodatkowo 30%. Można z niej korzystać z dwóch przejazdów 
w ciągu roku.

Polski Związek Rencistów Emerytów i Inwalidów w Cieszynie ul. 
Stary Targ 9 wydaje zaświadczenie do zniżki na podstawie legitymacji 
emeryta–rencisty ZUS lub KRUS. Dodatkowych informacji można uzy-
skać w biurze PZERiI w dniach poniedziałek, środa i czwartek w godz. 
7:00–11:00.      Stanisław Białecki – Przewodniczący PZERiI w Cieszynie

ULGA PKP DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim 
po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zgromadzonym w po-
stępowaniu wyjaśniającym w związku ze złożonym przez Zastępcę 
Rzecznika Dyscyplinarnego dla  Nauczycieli przy Wojewodzie Ślą-
skim wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, posta-
nowiła odmówić wszczęcia tego postępowania wobec Pani Gabrieli 
Polok–Otawy, dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wiśle.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego we wniosku o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego zarzucał obwinionej: niedopuszcze-
nie uczniów do zjedzenia obiadów w stołówce szkolnej w dniu 12 
kwietnia 2016 r.

Komisja zauważa, co następuje:
Na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 1– w Statucie Szkoły Pod-

stawowej stwierdzono zapis §41 pkt 4, w którym określono datę wpłat za 
obiady do dnia 10 każdego miesiąca, podobnie jak w dołączonym przez 
obecnego dyrektora szkoły Regulaminie stołówki szkolnej ZS–1 § 2  
pkt 3 „ustalone opłaty wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 10 
dnia każdego miesiąca.”/podpisano przez byłego dyrektor szkoły/

Dyrektor szkoły Pani Gabriela Polok–Otawa od momentu objęcia 
stanowiska stwierdziła comiesięczne wysokie zaległości we wpłatach 
za obiady (od września 2015 r. do lutego 2016 r. kilka tysięcy mie-
sięcznie. Jak wynika z zeznań jednego ze świadków, problemy z eg-
zekwowaniem terminowych wpłat rodziców za obiady występowały 
także w poprzednich latach. Przypominaniem rodzicom o terminowych 
wpłatach za obiady zajmowała się pani intendentka, która telefonicznie 
informowała rodziców o zaległościach /kilkadziesiąt telefonów mie-
sięcznie/ oraz dyrektor szkoły.

1 marca 2016 r. dyrektor szkoły wystosowała pismo do rodziców 
informujące o tym, że jeżeli rodzice nie dokonają wpłat za obiady do 
10 każdego miesiąca, to dzieci rodziców, którzy zalegają z opłatami 
będą mogły zjeść tylko zupę. Na powyższe pismo żaden z rodziców nie 
zareagował, natomiast wszyscy rodzice potwierdzili fakt przeczytania 
pisma w e–dzienniku /nawet osoby skarżące/. W miesiącu marcu br. 
kilkoro dzieci zjadło tylko zupę. Uczniowie co miesiąc otrzymywali 
kartki z dokładną kwotą opłaty za obiady, z prośbą o uiszczenie opłaty 
do 10 dnia każdego miesiąca. W kwietniu taką informację przesłali 
także wychowawcy klas rodzicom poprzez e–dziennik.

Stwierdzono, że 12 kwietnia br. P. dyrektor szkoły indywidualnie 
podchodziła do uczniów i informowała ich o tym, że rodzice nie za-
płacili za obiady, w związku z tym mogą zjeść tylko zupę na ostatniej 
przerwie. Zdaniem świadków zajścia większość uczniów reagowała 
spokojnie, „wychodziła z kolejki, wzruszała ramionami”– tylko jedna 
z uczennic dyskutowała z P. dyrektor szkoły. Uczniowie nie pozostali 
bez ciepłego posiłku, gdyż większość z nich skorzystała z możliwości 
zjedzenia zupy na ostatniej przerwie.

Zdaniem komisji poczucie bezpieczeństwa psychicznego ucz-
niów nie było naruszone. W następnym dniu uczniowie nie komento-
wali zdarzenia z 12 kwietnia 2016 r., ponadto żaden uczeń nie zgłosił 
problemu do pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy i dyrektora 
szkoły. Zdaniem pedagoga „niedopuszczenie dzieci na obiad nie wy-
warło na nich szczególnego wrażenia emocjonalnego”. Tylko dwoje 

rodziców zgłosiło problem wychowawcom. Nawet uczennica klasy 
piątej, która zatelefonowała do matki, nie poinformowała pedagoga 
szkolnego, tylko swojego wychowawcę. Zdaniem świadka /nauczy-
ciel świetlicy/ na świetlicy ani dzieci, ani rodzice na drugi dzień po 
zdarzeniu nie komentowali zaistniałej sytuacji. 

Komisja dyscyplinarna nie wzięła pod uwagę protokołów z prze-
słuchań świadków:

P. Jerzego Bujaka – rodzica, uznając jego zeznania jako nie zwią-
zane ze sprawą i P. Jolanty Gruca – nauczyciela świetlicy, byłego 
dyrektora szkoły, gdyż ważąc słowo za słowo w jej zeznaniach i ze-
znaniach innych świadków dostrzegła nieścisłości.

Zdaniem komisji to rodzice narazili swoje dzieci na uczestnicze-
nie w sytuacji zaistniałej w dniu 12 kwietnia 2016 r., nie uiszczając 
regularnie opłat za obiady. Rodzice powinni liczyć się z konsekwen-
cjami, o których w piśmie z 1 marca 2016 r. zostali poinformowani 
przez dyrektora szkoły. Ponadto stwierdzono, że działanie dyrektora 
szkoły przyniosło zamierzony skutek, gdyż w miesiącu maju 2016 
r. opłaty za obiady zostały uregulowane przez wszystkich rodziców.

Komisja uwzględniła także postawę wielu rodziców, którzy gre-
mialnie poparli działania dyrektora szkoły.

W związku z powyższym wniosek Zastępcy Rzecznika Dyscy-
plinarnego w sprawie Pani Gabrieli Polok–Otawy, dyrektora Zespo-
łu Szkół nr 1 w Wiśle, skierowany do Komisji Dyscyplinarnej nie 
zawiera znamion uchybienia godności nauczyciela zgodnie z art. 6 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 
r. poz. 191 z późn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja postanowiła jak w sentencji.
Małgorzata Błach

Przewodnicząca Komisji Dyscyplinarnej
Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach

Zakończyła się sprawa, która w środowisku Zespołu Szkół nr 1 w 
Wiśle budziła w ostatnim czasie sporo emocji. Komisja Dyscyplinar-
na dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim postanowiła odmówić 
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sprawie nie dopuszczenia 
uczniów do zjedzenia obiadów w stołówce szkolnej w dniu 12 kwietnia 
2016 r., wobec dyrektora Zespołu Szkół nr 1 Pani Gabrieli Polok–Ota-
wy, kończąc tym samym postępowanie w tej sprawie. W uzasadnieniu 
postanowienia znajdujemy szczegółową analizę całej sytuacji. Poniżej 
treść postanowienia z uzasadnieniem. Mając na uwadze tą sytuację i 
kwestie związane z funkcjonującym systemem poboru opłat za posiłki 
w Szkole wraz z nadejściem nowego roku szkolnego dyrekcja Zespo-
łu Szkół nr 1 wprowadziła kilka rozwiązań mających na celu uspraw-
nienie funkcjonowania tego systemu, tj. m.in. wprowadzona została 
możliwość dokonania opłaty za dłuższy okres rozliczeniowy oraz 
wprowadzone zostały „bony obiadowe” służące do monitorowania 
uprawnienia korzystania ze stołówki przez danego ucznia. O wszyst-
kich nowych rozwiązaniach rodzice zostali poinformowani przez dy-
rektora Szkoły m.in. poprzez dziennik elektroniczny.

Sylwester Foltyn – Dyrektor MZEAS w Wiśle

Uzasadnienie odmowy wszczęcia postępowania  
dyscyplinarnego
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Partnerska wizyta  
w Ostojićevie 

Przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Rady Miasta Wisła z 
przewodniczącym Januszem Podżorskim na czele złożyli w 
dniach 16–18 września partnerską wizytę w serbskim Ostojićevie, 
należącym do gminy Čoka. 5–osobowa delegacja pojechała do 
Serbii na zaproszenie grupy Polaków, potomków wiślan, którzy 
zamieszkują tą miejscowość.

W programie wizyty znalazły się m.in. spotkania z burmistrz 
Čoki Staną Dember, dyrektorem lokalnej szkoły, środowiskiem 
polonijnym na terenie powstającego Domu Polskiego, odwiedzi-
ny miejscowego kościoła oraz udział w tamtejszych uroczystoś-
ciach – Dniu Ostojićeva, Festiwalu Rakiji i prezentacjach okolicz-
nych zespołów folklorystycznych.

Tadeusz Papierzyński

fot
. T

ad
eu

sz
 P

ap
ier

zy
ńs

ki

Turystyka bez barier
24 września odbył się VII Śląski Rajd Turystyczny „BEZ BA-

RIER”. Jego organizatorami od wielu lat są Polskie Towarzystwo 
Turystyczno–Krajoznawcze O/Mysłowice i Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci Oddział Miejski Sosnowiec.

W tym roku uczestnicy rajdu mieli do wyboru 20 tras pieszych, 
4 autokarowe i 3 rowerowe o różnej skali trudności. Wszystkie 
trasy wiodły przez teren Beskidu Śląskiego, a wycieczki prowa-
dzili uprawnieni przewodnicy. Komandorem Rajdu był Zbigniew 
Orłowski. Jak co roku w wydarzeniu uczestniczyło kilkaset osób 
niepełnosprawnych.

Meta rajdu została zorganizowana w Amfiteatrze im. Stanisława 
Hadyny. W jej przygotowanie włączył się Referat Promocji, Tury-
styki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Wiśle. Uczestnicy zostali 
powitani przez władze miasta Wisły oraz organizatorów. Następnie 
wręczono pamiątkowe puchary, certyfikaty i proporczyki przedsta-
wicielom poszczególnych grup. Na zakończenie przygotowano pro-
gram rozrywkowo–artystyczny. Wszyscy doskonale się bawili. Dla 
zmęczonych turystów, którzy pokonali jedną z tras rajdu i ich opie-
kunów nie zabrakło również ciepłego posiłku.

Celem imprezy od lat jest udostępnienie osobom niepełnospraw-
nym możliwości uprawiania krajoznawstwa i turystyki aktywnej. 
Równie ważna jest integracja osób niepełnosprawnych, eliminacja 
izolacji społecznej oraz wymiana informacji i doświadczeń związa-
nych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa między 
organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi i zagro-
żonymi izolacją społeczną. Rajd ma również propagować historię, 
kulturę, zabytki i wiadomości przyrodniczo–krajoznawcze  Beskidu 
Śląskiego. Patronat honorowy nad rajdem przyjął marszałek woje-
wództwa śląskiego Wojciech Saługa.        (luki)
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Wieści z biblioteki 

REKLAMA  • OGŁOSZENIA

Biblioteka poleca
Dariusz Kortko, Marcin Pietraszewski, 

Kukuczka. Opowieść o najsłynniejszym pol-
skim himalaiście, Agora SA 2016.

Jerzy Kukuczka to drugi na świecie himalaista, który zdobył Ko-
ronę Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 głównych szczytów 
o wysokości ponad 8 tysięcy metrów. Jest uznawany za jednego z 
najwybitniejszych himalaistów XX wieku. Autorzy w swojej książ-
ce starali się pokazać jak niewysoki, małomówny chłopak rodem z 
Istebnej, elektromonter po szkole zawodowej, stał się wielkim hi-
malaistą. Dysponując ogromnym materiałem – pamiętnikarskimi 
zapiskami Kukuczki i jego książkami, rozmowami z żoną Cecylią, 
wywiadami z członkami wypraw, w jakich Jerzy Kukuczka uczestni-
czył – stworzyli fascynujący portret człowieka uparcie dążącego do 
celu, pełnego sprzeczności i zdającego sobie sprawę, że wszystkiego i 
wszystkich nie da się w życiu pogodzić. Zachęcamy do przeczytania.

David Nicholls, My, Wydawnictwo Świat Książki, Warsza-
wa 2015.

Connie, niespełniona artystka, pewnego dnia oświadcza mę-
żowi, że ich małżeństwo dobiegło końca. Po prostu jej uczucie się 
skończyło. Mąż Connie pięćdziesięciokilkuletni naukowiec postana-
wia jednak walczyć o ich związek. Nie umie pogodzić się z myślą 
o samotności. Kołem ratunkowym rzuconym parze przez los okaże 
się zaplanowana już wcześniej wycieczka po Europie. Ma to być 
ostatni wyjazd we troje, zanim Albie, ich 18 letni syn, ostatecznie 
się usamodzielni i wyjedzie na studia. Jednak podróż nie należy do 
sielankowych. Doug, mimo że nie zna się malarstwie i architekturze, 
próbuje za wszelką cenę towarzyszyć żonie zwiedzając europejskie 
wernisaże. Decyzja o rozwodzie zostaje odłożona, a w tym czasie 
Doug stara się ratować małżeństwo. Czy jedne wakacje, choćby były 
podróżą życia mogą naprawić to, co się psuło przez długie lata? O 
tym warto przeczytać.

Zuzanna Orlińska, Cierpienia sześciolatka, Wydawnictwo Li-
teratura,  Łódź 2014.

Opowieść o tytułowym sześciolatku, to skrojona na miarę dzisiej-
szych czasów charakterystyka przeciętnego polskiego dziecka, które 
wkracza właśnie w etap edukacji szkolnej. Czas słodkiego i beztro-
skiego dzieciństwa widziany z perspektywy „cierpiącego” Konrada, 
jawi się jako okres walki o byt w dżungli współczesnego świata. A 
walczyć jest o co… bo, by zdobyć ulubione pożywienie (kebab i czip-
sy) należy pokonać wiele trudności finansowych. Cierpiący, ale wal-
czący do końca, nasz bohater wreszcie osiąga swoje cele. Będziecie 
zaskoczeni, jakich użyje argumentów. Dobry humor i zabawa przy 
wspólnym czytaniu gwarantowane!

Oprac. MBP w Wiśle

Narodowe Czytanie w Wiśle
Rok 2016 jest decyzją Senatu RP Rokiem Sienkiewicza, gdyż 

obchodzimy setną rocznicę śmierci i sto siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin pisarza. Jego najbardziej znana na świecie powieść, ukaza-
ła się w Krakowie w 1896 roku. Mija więc sto dwudziesta roczni-
ca wydania dzieła. „Quo vadis”, bo o tej powieści mowa, utorowała 
Sienkiewiczowi drogę do Nagrody Nobla za całokształt twórczości 
w 1905 roku, a w dniu 3 września 2016 roku była czytana w całym 
kraju. Narodowe Czytanie odbyło się ponownie pod honorowym pa-
tronatem Pary Prezydenckiej.

W Wiśle Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia zorga-
nizowała ciekawe spotkanie, podczas którego wolontariuszki z Wiślań-
skiej Akademii Aktywnych czytały fragmenty powieści. Ponadto ucz-
niowie miejscowego Gimnazjum pod kierunkiem Ewy Śmiałkowskiej 
na podstawie dzieła Henryka Sienkiewicza przygotowali niezwykle 
żywą i sugestywną inscenizację. Na scenie wystąpili: Petroniusz, Li-
gia i Marek Winicjusz, a także Ursus, Akte i Eunice oraz niewolnicy. 
Młodzi aktorzy świetnie się spisali, a publiczność nagrodziła ich grom-
kimi brawami. Na zakończenie w wirtualną podróż po Rzymie śladami 
pierwszych chrześcijan uczestników spotkania zabrała dyrektor biblio-
teki Renata Czyż. Na zdjęciach można było zobaczyć obecne m.in. Fo-
rum Romanum, Koloseum, bazyliki i kościoły, św. Piotra w Okowach 
i św. Pawła za Murami, zajrzeć do Katakumb św. Kaliksta, a w końcu 
odwiedzić kaplicę Quo vadis przy Via Appia Antica. 

Przedstawionemu programowi towarzyszyła wystawa różnych 
wydań dzieł Henryka Sienkiewicza i tablice informujące o życiu i 
twórczości pisarza. Chętni odbijali w swych egzemplarzach powie-
ści pamiątkową pieczęć i wpisywali się do kroniki biblioteki. Na 
wszystkich czekała rzymska uczta złożona z owoców i napojów oraz 
słodyczy. Biblioteka dziękuje Pani Ewie Śmiałkowskiej, czytającym 
wolontariuszkom, młodym aktorom oraz wszystkim uczestnikom 
Narodowego Czytania w Wiśle.         (drc)

Wiślańska biblioteka  
na drugim miejscu 

Z końcem sierpnia zakończyło się internetowe głosowanie na najpo-
pularniejszą realizację biorącą udział w konkursie Najlepsza Przestrzeń 
Publiczna Województwa Śląskiego 2016. Internauci oddali prawie 9 tys. 
głosów przyznając swój tytuł dla najlepszej inwestycji. Najwięcej punk-
tów zebrał „Park Cegielnia, czyli Żorski Central Park” (2579). Następne 
miejsca zajęły „Przebudowa pomieszczeń Domu Zdrojowego na potrze-
by Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle” (1508) oraz 
Dom Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach (1366).

Wyniki głosowania podał do wiadomości Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Startowały 43 realizacje z całego woje-
wództwa śląskiego. Drugie miejsce biblioteki w Wiśle to ogromny 
sukces, który przekazały już do wiadomości portal Onet.pl, Gazeta 
Wyborcza i TVP Katowice. Biblioteka dziękuje za wsparcie wszyst-
kim, którzy oddali swój głos.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów 
Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich 
Oddział Katowice. Werdykt jury podany zostanie na przełomie paź-
dziernika i listopada br. podczas uroczystości ogłoszenia wyników i 
wręczenia nagród w ramach Śląskich Dni Architektury.        (drc)
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IV Posiedzenie 
dnia 27. września 1890

Przytomni: Paweł Raszka jako przewodniczący, p[an] Max 
Schreiber, p[an] Jerzy Mrowiec, p[an] Jerzy Kubisz, Jan Cieślar N 
317, Jan Szalbot N 373, Andrzej Cieślar N 403, Jerzy Cieślar N 404, 
Paweł Szturc N 253, Jan Szarzec N 440, Jan Halama N 160, Jan Pilch 
N 81, Paweł Podżorski N 71, Adam Pustowka N 4, Paweł Pilch N 48 
razem 15

nieprzytomni: p[an] Andrzej Raszka, Paweł Polok N 219, Jan Urba-
nek N 145, Jan Raszka N 73 razem 4

I. Protokoł z przeszłego posiedzenia został przeczytany, przyję[ty] 
i podpisany.

II. przewodniczący daje pod obradę czyby się nienależało palero-
wi1 Pawłowi Polok ze względu na jego staranne prowadzenie 
budowy szkoły w głębcach z gotowki pozostałej od tejże budo-
wy pewną kwotę jako renumeracyję2 przyznać, wydział uchwa-
lił jednogłośnie 25 złr onemu z pozostałej gotowki wypłacić.

III. uchwalono jednogłośnie ogród naprociw budenku szkolnego w Ma-
lince na parceli 4349 położonej mający 1 joch wymiaru na własność 
szkoły zakupić przełożeństwo gminne ma sie tymczasem postarać 
o zapłacenie kupniej ceny która pozniej z oczekiwanej gotowki po 
zamknięciu rachunków szkolnych zwróconą będzie.

IV. p[an] Nauczyciel [Jerzy] Kubisz przypomina wydziału żeby 
także było bardzo potrzebnem ku szkole w Czornem przy której 
tylko jeden joch a to dosc lichego pola jest jeszcze jeden joch 
przykupić ponieważ mniemasz przy ręce pola, które by można 
zakupić więc tymczasem nic niepostanowiono w tem względzie.

V. według nakazu c. k. rady szkolnej krajowej z dnia 30 czerwca 
b.r. L. 1662 bywa wydział gminny wezwany żeby sie oświad-
czył czy z uwzględnieniem miejscowych stosunków zmiany 
tymczaso[…]3 klasy płace nauczycielskiej albo klasy szkolnego 
płatu wnioskuje. Wydział uchwalił jednogłośnie że ponieważ 
okoliczne gminy szkolne które zgminą Wisłą graniczą jakoto 
Ustroń Brenna Istebna i Nydek prawie wszystkie do drugiej klasy 
płace Nauczycieli należą jest do życzenia żeby także gmina Wi-
sła do drugiej klasy płatu Nauczycieli przeniesioną była co zaś 
do szkolnego płatu to zważywszy ogolne ubozstwo tutejszych 
mieszkańców gorskich i brak wszelkiego przemysłu nie znalazł 
się wydział wpołożeniu zmianę tymczasowego płatu szkolnego 
wnioskować wrazie przeniesienia szkół do drugiej klasy płatu 
uchwalono dodatki personalne które gmina płaci znieść.

VI. uchwalono mostek na drodze wjaworniku poniżej Wanka4 który 
z padnięciem grozi nowo zbudować.

VII.  przewodniczący przenasza ze Paweł Pilch N 48 w Jaworniku 
żąda większego najmu od pomieszkania które jest dla tamtej-
szego podnauczyciela od niego wynajęte przy odgłosowaniu nie 
uzyskano większości dla powyszenia najmu.

VIII. uchwalono do sieni przy szkole N 1 nową posadzkę z kamienia 
krzesanego położyć.

IX. Marena Bujok N 377 prosi o podporę z ubogiej kasy dla ułom-
nej 17 lat starej Ewy  Bujok córki Zuzanny Bujokowej N 377 
uchwalono 4 złr rocznie począwszy od 1 października 1890 we 
ćwiercrocznych ratach wypłacić.

( – ) [Paweł] Raszka
( – ) J[erzy] Mrowiec
( – ) M[ax] Schreiber

1   Paler gwar. kierownik budowy.
2   Renumeracyja – poprawnie remuneracja czyli rekompensata pienięż-
na, wynagrodzenie wyrównawcze.
3   Zapis nieczytelny.
4   Do Wańka – nazwa przysiółka w Wiśle Jaworniku.

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ  
NA GRÓNIACH

Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych 
poetów. Tym razem prezentujemy wiersz Teresy Pabian.

Droga wśród zbóż
Polna droga którą idę,
Biegnie pośród łanów zbóż.
Idąc do rodzinnego domu,
Stopy moje pokrył kurz.
 Mijam łany pszenicy,
 Co ziarnem są pełne kłosy.
 Słońce chyli się ku zachodowi,
 A wiatr rozwiewa me włosy.
Zatrzymuję się tu na chwile,
Spoglądam na te zbóż łany.
W oddali stoi dom rodzinny,
Tak sercu bliski i kochany.
   Teresa Pabian 

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

ne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–17.00 (środa), 
9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki nieczynne, tel.: 33/855 22 
50. Wystawa stała: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego. Wysta-
wa czasowa: Ceramika artystyczna Justyny Łodzińskiej.

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

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

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

Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00. 
Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na szkle i jedwabiu 
malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary Kaszy „Pejzaż kobiecy”. 

Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (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 uzgod-
nieniu 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 co-
dziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.

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

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

Oferujemy: gimnastykę rehabilitacyjną, interesujące wykłady, 
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 Aktyw-
nych!

Dyżury Zarządu w każdą środę w godz. 9:30–10:30 w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (pl. Hoffa 3).

Zarząd Wiślańskiej Akademii Aktywnych

Świętowaliśmy tak, jak sobie to wymarzyliśmy – wokół starych 
mistrzów sztuki gonciarskiej, Józefa Ruckiego i Jana Juroszka, tj. 
członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Regionalnego Na Grapie 
w Jaworzynce. Zebraliśmy się 10 września w Muzeum Beskidzkim 
w Wiśle pomiędzy chatami, czyli w obrębie Enklawy Budownictwa 
Drewnianego. 

Utworzyła się w tej przestrzeni swoista scenowidownia, na któ-
rej prócz pokazu szczypani gontów słuchaliśmy opowieści o sposo-
bach ich wytwarzania, o starych narzędziach służących do wyrobu 
gontów, o technice ich konserwowania. Połacie dachów gontowych 
pozostałych budynków Enklawy, tj. Starej Karczmy, szkoły i same-
go Muzeum, pośród których toczyła się ta opowieść, zachwycają od 
dawna, rzucają na kolana niejednego miłośnika drewnianej architek-
tury Wisły. Można się nią radować jeszcze w paru miejscach miasta: 
tuż przy wjeździe do centrum – Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki, 
dalej Zameczek Myśliwski Habsburgów z pięknym i zadbanym gon-
tem, dalej kościółek na Zadnim Groniu, a w Głębcach, ukryta pomię-
dzy starymi drzewami – Kleszczonka…

Klimaty i zapachy starego świata – wszak szlachetny gont wypie-
rają nowe konkurencyjne materiały – przywoływała, czego się spo-
dziewaliśmy i co nas radowało, kuchnia regionalna z buchciokiem, 
skawarkami, kołoczykami i niepowtarzalną herbatą z zielin. Specjały 
te serwowały oczywiście mistrzynie sztuki kulinarnej z Grapy, ma-
tecznika górali śląskich. Ich dumą są jednak przede wszystkim nie-
zwykle uzdolnione dzieciaki spod znaku Małej Jetelinki i Czadeczki, 
które wtórowały na skrzypcach i basie gawędom o arcydziele sztuki 
dekarskiej, jaką niewątpliwie jest gont – szlachetna o pięknym wielo-

Koncert Muzyki Organowej 
18 września w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra 

i Pawła w Wiśle odbył się Koncert Muzyki Organowej. W pięknie 
wyremontowanym kościele, przy licznie zgromadzonej publiczności, 
wystąpiły absolwentki Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy: Ewa Sawoszczuk – organy oraz Beata Bobiń-
ska – sopran.

Prowadzenie koncertu przypadło w udziale Grażynie Durlow, 
która wprowadzała słuchaczy w świat kompozytorów i prezento-
wanych utworów muzycznych. Publiczność mogła wysłuchać dzieł 
muzycznych wybitnych kompozytorów m.in. takich jak: Jan Seba-
stian Bach, Giuseppe Giordani, Thomas Aberg, Alessandro Stradella, 
Georg Friedrich Haendel czy Johann Pachelbel. Kierownikiem arty-
stycznym koncertu była Ewa Bąk.

Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania 
Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Wiśle za gościnność i pomoc w 
organizacji koncertu, a księdzu wikariuszowi Łukaszowi Ostruszce 
za wygłoszone Słowo Boże. Na kolejny koncert zapraszamy za rok!

Karina Mastalerz–Kolasińska

Europejskie Dni Dziedzictwa w Wiśle
wiekowym rodowodzie materia pokryciowa dachów. Na naszej sce-
nowidowni pojawili się także mali przedstawiciele teatru szkolnego 
z Malinki w dowcipnej scence, pokazującej odwieczny spór, jaki się 
toczy pomiędzy miłującymi tradycję, a tzw. „nowoczesnymi”, igno-
rującymi stare, piękne, minione… Brawo małym–wielkim aktorom! 

Gdy w Enklawie pojawili się nowi adresaci niekończącej się lek-
cji muzealnej o goncie, tj. grupka Małych Ligocian z Katowic Ligoty 
w barwnych, pszczyńskich strojach, gdy ruszył ponownie korowód 
wołoski, przypominający niegdysiejszą kolonizację Wołochów na 
obecnych ziemiach dzisiejszego Śląska Cieszyńskiego, którzy do-
cierali tu w wiekach XV–XVII z południa Europy, zaszczepiając 
kulturę pasterską, gdy na wspólnym stole pojawiły się nowe przy-
smaki, tym razem ze Śląska, z Czarnego, tj. hekele, śląski kołocz z 
posypką, szkloki, kopalnioki i ciasteczka tzw. nowej tradycji, tj. pi-
woszki mamulki, entuzjazm gości, aktywnie uczestniczących w tym 
wydarzeniu, udzielił się także tym niezdecydowanym zza ogrodzenia 
obserwującym bawiących się. 

Dziękujemy wszystkim otwartym sercom – i umysłom –  za dar 
czasu dla tak ważnej dla nas wszystkich sprawy, jaką jest pielęgnowa-
nie dziedzictwa. Dziękujemy przełożonym Muzeów – Beskidzkiego i 
Regionalnego Na Grapie, Małgorzacie Kiereś i Katarzynie Ruckiej–
Ryś oraz ich najbardziej oddanym, niezawodnym współpracownikom. 
Dziękujemy gorącym pedagogom, przybyłym na nasz meeting – Kry-
stynie Pilch, Marii Nieć, Ksymenie Karalińskiej oraz bardowi śląskie-
mu Grzegorzowi Płonce, no i samym dzieciakom z Jaworzynki, Ma-
linki i Katowic. Dziękujemy także bardzo Jolancie Misiarz, za to że na 
moment wskrzesiła wśród nas ducha pasterzy, Wołochów…

Dziękujemy Przyjaciołom Grapy – Magdalenie Bugaj (bistro & 
restaurant Moodro w Katowicach) i Januszowi Marekwicy (Viva Zie-
lony Ogród w Ustroniu) oraz Koleżankom i Kolegom ze Stowarzy-
szenia Historyków Sztuki, Oddziału Górnośląskiego w Katowicach  i 
Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu, Oddziałowi Śląskiemu w 
Bytomiu. Kłaniamy się Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa, dzię-
kując za nieustające wsparcie koordynatorce EDD z ramienia NID dr 
Joannie Banik.                     Koło Kochających Kurne Chaty
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SKAZANY ZA UFNOŚĆ I WIARĘ 
W CZŁOWIEKA

Rozmowa jaką niedawno przeprowadziłam z jedną z pań miesz-
kających w Wiśle bardzo mnie zasmuciła. Okazało się, że jej sucz-
ka po raz kolejny się oszczeniła i to rzekomo decyzją właścicielki z 
powodu „braku psów”! Jest to smutna wiadomość dlatego, że sama 
wiem jak ciężko znaleźć nowe domy szczeniakom, młodym i star-
szym psom przebywającym w schroniskach....

Rok 2016 w Polsce. Wokół nas żyje tysiące bezpańskich psów 
i kotów. W całym kraju działa ok. 170 legalnych schronisk dla 
bezdomnych i źle traktowanych zwierząt. W schroniskach prze-
bywa ponad 100 000 psów, a każdy ma parę smutnych oczu, nos 
wsadzony między pręty ciasnej klatki i często tragiczną historię. 
Porzucone, samotne, schorowane, bez nadziei na lepszą przy-
szłość. Jeszcze wczoraj pupilki swoich właścicieli, beztroskie i 
wierne, dziś w ich oczach widać cierpienie i tęsknotę za lepszym 
życiem. Ich smut-
na historia kończy 
się egzystencją w 
nieznośnych wa-
runkach. Tylko 
nieliczne znajdują 
nowych właści-
cieli i szczęśliwy 
dom.

Pomóżmy od-
mienić los choć nie-
którym z nich. Po-
móżmy przywrócić 
wiarę w człowieka! 
Ich życie zależy 
od nas, a bezmyśl-
ne rozmnażanie to 
często wielka nie-
odpowiedzialność 
właścicieli czworo-
nogów.

Monika Miring

PRZYGARNIJ MNIE!
Niestety mimo próśb do mieszkańców oraz akcji sterylizacji i 

kastracji przeprowadzonej w marcu tego roku liczba bezdomnych 
kotów na naszym terenie jest dramatyczna! Aktualnie w schronisku 
w Cieszynie przebywa ponad 60 młodych kociąt. Dodatkowo wiele 
osób prywatnych poszukuje nowych domów dla swoich podopiecz-
nych. Apelujemy o nowe domy dla zwierzaków oraz o przemyślane 
adopcje. Opieka nad kotem/kotką to również odpowiedzialność, aby 
w odpowiednim czasie został przeprowadzony zabieg sterylizacji, by 
uniknąć kolejnych bezdomnych i porzuconych maluchów.

Osoby zainteresowane adopcją kota/kotki proszone są o kontakt 
pod numerem 883 299 582.

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
Rozpoczął się okres jesienny, a wraz z nim opadanie liści. Przy-

pominamy właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebra-
nych odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi). Zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła odpady zielone 
ulegające biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone w 
workach koloru brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z 
harmonogramem wywozu. Właściciel nieruchomości powinien ze-
brać liście, pociąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy odbierające-
mu odpady komunalne. Istnieje możliwość by nierozdrobnione od-
pady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych 
drzew i krzewów, właściciele nieruchomości zamieszkałych dostar-
czali we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej (Oczyszczalnia Ścieków w Wi-
śle). PSZOK otwarty jest w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 
6:00–17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00–15:00. Przywożąc w/w 
odpady do PSZOK należy okazać identyfikator z nadanym numerem 
ewidencyjnym. 

Patrolując ulice naszego miasta z niepokojem widzimy miesz-
kańców wypalających pozostałości roślinne po uprzątnięciu posesji 
czy po wycince drzew. Informujemy, iż od 1 lipca 2013 roku, gdy 
weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, obowiązuje zakaz spalania. 
Wszystkim mieszkańcom i właścicielom posesji przypominamy, że 
wypalanie liści jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw, spa-
lanie liści, gałęzi (chodzi tu o wszystkie pozostałości roślinne) jest 
wykroczeniem i może skutkować wysokimi grzywnami do 500 zł. 
Samodzielne palenie gałęzi i liści może stanowić zagrożenie poża-
rowe i sąsiedzi mogą obawiać się, że ogień, ze źle strzeżonego „og-
niska” rozprzestrzeni się na inne nieruchomości, dlatego mają pełne 
prawo zawiadomić Straż Miejską. Palenie odpadów, nawet gałęzi, 
które nie powodują szczególnie niekorzystnych emisji do środowi-
ska, nie jest tożsame z unieszkodliwieniem odpadów. Palenie liści 
może z kolei powodować nieprzyjemne odory i mimo, że teren, na 
którym właściciel będzie je palił, będzie prawidłowo zabezpieczo-
ny i dozorowany, sąsiedzi też mają prawo domagać się interwencji 
stosownych służb. Informuję, że w październiku Straż Miejska nadal 
będzie prowadziła kontrole posesji w zakresie realizacji obowiązków 
dotyczących utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie sani-
tarno–porządkowym.

We wrześniu odbyły się spotkania z dziećmi z przedszkoli oraz 
pierwszych klas szkół podstawowych z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej i Policji. Przekaz miał na celu upowszechnianie wśród 
dzieci zachowań i nawyków, umożliwiających unikanie różnorod-
nych niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone, np. w drodze do 
szkoły, w szkole, w domu, na podwórku, itp. Dzieci podczas spotkań 
otrzymały książeczki edukacyjne oraz odblaski.

Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej
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Wisła w 9. PZU Biegu  
po Nowe Życie 

17 września w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbył się 
9. PZU Bieg po Nowe Życie. Od lat partnerem wydarzenia jest Wisła, 
w której odbyła się pierwsza edycja tej imprezy. Od 2011 gwiazdy 
przyjeżdżają każdego roku w marcu do Perły Beskidów, by promo-
wać polską transplantologię.

Wisła w „Polska na Weekend” 
We wrześniu Wisła po raz kolejny zagościła na ekranach telewizji. 

17 września w TVP1 wyemitowano nagrywany w sierpniu program 
„Okrasa łamie przepisy”, natomiast w dniach 19–20 września, magazyn 
„Polska na Weekend” realizowała ekipa TVN. Program, który prowadzą 
Jakub Porada i Aleksandra Janiec, został pokazany 24 września.     (luki)

DOŻYNKI I DNI  
WISŁY

W dniach 16–18 września 2016 r. odbyły się wiślańskie 
Dni Wisły oraz Dożynki. Trzydniowa impreza obfitowała w 
liczne atrakcje i bogaty program.

Dni Wisły rozpoczęły się koncertem zatytułowanym 
„Orkiestra Jak z Bajki”, podczas którego utalentowana mło-
dzież  ze szkół muzycznych 2. stopnia w Bielsku–Białej i Tar-
nowskich Górach  oraz z wiślańskiego Społecznego Ogniska 
Muzycznego im. Jerzego Drozda zaprezentowała muzyczne 
aranżacje do znanych, bajkowych melodii. Podczas koncertu 
wiślańskiemu SOM została wręczona Nagroda Miasta Wisła 
w Dziedzinie Kultury i Sztuki, którą w imieniu Ogniska ode-
brała jego dyrektor Iga Baranowska–Jagiełło. Zwieńczeniem 
uroczystości był występ Wojewódzkiej Orkiestry Policyjnej w 
Katowicach, prezentującej mistrzowskie aranżacje znanych i 
lubianych muzycznych standardów.

Następnego dnia ulicami miasta przeszedł tradycyjny 
wiślański korowód dożynkowy. Pomimo niesprzyjającej po-
gody i deszczu w paradzie wzięło udział wielu uczestników. 
Na wysokości zadania stanęli reprezentanci poszczególnych 
dolin, którzy jak co roku brali udział w dożynkowych zma-
ganiach wiślańskich osiedli. Po korowodzie w Amfiteatrze 
im. Stanisława Hadyny odbyła się modlitwa ekumeniczna, po 
której tradycyjny obrzęd dożynkowy zaprezentował Zespół 
„Wisła”. Gazdami tegorocznego święta plonów byli Aniela 
i Piotr Cieślarowie z Czarnego. W trakcie uroczystości bur-
mistrz Wisły Tomasz Bujok wraz z małżonką Anną i gazdami 
częstowali chlebem i kołoczem przybyłych gości oraz zgro-
madzoną publiczność. Dodatkowym punktem programu były 
konkurencje przygotowane dla reprezentantów wiślańskich 
osiedli. Wśród nich znalazło się m.in. dojenie „złotej krowy”. 
Wiślanie poradzili sobie doskonale, jednak mimo wszystko 
wśród osiedli wyłoniono tych najlepszych. W tegorocznych 
konkursach zwyciężyło Osiedle Malinka, zdobywając główną 
nagrodę pieniężną na poczet organizacji imprez osiedlowych. 
Zabawa dożynkowa trwała do późnych godzin nocnych, a 
zgromadzeni bawili się przy dobrej muzyce w wykonaniu ze-
społów: „Suskie Skowronki”, „Capki” ze Skalitego, „Gypsy 
Guitars” i „Akord”. Wśród atrakcji dożynkowych nie zabra-
kło również wystaw: trofeów myśliwskich, królików i gołę-
bi, starych maszyn rolniczych, Związku Pszczelarzy w Wiśle 
oraz głuszca z Nadleśnictwa Wisła.

Dni Wisły zakończyły się koncertem organowym w koś-
ciele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła oraz blu-
esowym akcentem w wykonaniu Macieja Lipiny i muzyków 
Teatru Śląskiego w Katowicach. W amfiteatrze zabrzmiały 
znane melodie ze spektaklu „Skazany na Bluesa” przedsta-
wiającego historię jednego z najlepszych polskich blueso-
wych frontmanów.

Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim osobom, firmom oraz instytucjom, które 
wsparły organizację imprez podczas Dożynek i Dni Wisły.

Dorota Jamrozińska

We wrześniu, od trzech lat impreza ma swoją edycję letnią, w 
Warszawie. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nasze mia-
sto włączyło się akcję. Sztafeta Wisły w składzie Stefano Terazzino, 
Danuta Kawałek i Ewa Zarychta uczestniczyła w 9. PZU Biegu po 
Nowe Życie, natomiast nasza miejscowość była prezentowana na 
stoisku promocyjnym w warszawskich Łazienkach. Podczas imprezy 
pobito Rekord Guinessa w kategorii „Największa lekcja nordic wal-
king”, w której udział wzięło 610 osób.        (luki)
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W dniach 8–11 września w Wiśle odbyły się 32. Mistrzostwa 
Świata Drwali. Była to jedna z największych imprez w historii na-
szego miasta. 

8 września w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyła się ce-
remonia otwarcia, która zgromadziła tłumy widzów. Wszystkie re-
prezentacje wraz z opiekunami i organizatorami przemaszerowały z 
Hotelu Gołębiewski przez centrum Wisły do amfiteatru, prezentując 
flagi i tablice z nazwami państw, uczestniczących w czempionacie. 
Długi, barwny korowód wzbudził wśród przechodniów spore zain-
teresowanie.

W amfiteatrze zawodników i kibiców powitał dźwięk trombity 
oraz muzyka i taniec Zespołu Regionalnego „Wisła”. Kapitanowie 
reprezentacji wraz z opiekunami weszli na scenę, a następnie sygnał 
do rozpoczęcia ceremonii dał zespół sygnalistów „Eskadra”. Na sce-
nie pojawili się Jan Kubiak – prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców 
Leśnych im. Mieczysława Wierzbickiego, Kazimierz Szabla – dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, Ratko 
Matoševic – prezydent International Association Logging Cham-
pionships (IALC), Tomasz Bujok – burmistrz Wisły, Jan Chrząszcz 
– wicewojewoda śląski i Janusz Król – starosta cieszyński, którzy 
dokonali symbolicznego otwarcia zawodów, przecinając piłą kłodę 
drzewa. Uroczystość otwarcia zakończył dźwięk zespołu sygnali-
stów. Po zakończeniu części oficjalnej ceremonii dla zawodników, 
kibiców i oficjeli krótki, ale bardzo atrakcyjny program artystyczny 
zaprezentował Zespół Regionalny „Wisła”.

MISTRZOWSKIE CIĘCIA DRWALI

Przez kolejne trzy dni na terenie Ośrodka Sportowego „Jonidło” 
najlepsi drwale na świecie rywalizowali o tytuły i zaszczyty. W im-
prezie uczestniczyły reprezentacje 27 krajów.

Liczna publiczność śledziła rywalizację w konkurencjach: ścinka 
drzewa, wymiana łańcucha, przerzynka kombinowana i precyzyjna 
oraz obcinanie gałęzi (okrzesywanie). Mistrzem świata w klasyfi-
kacji profesjonalistów został reprezentant Białorusi Valery Duro-
vich (1654 pkt.), drugie miejsce zajął jego rodak Siarhei Shkudrou 
(1651 pkt.), a trzecie Niemiec Marco Trabert (1638 pkt.). Najlepszy 
wśród Polaków był Tomasz Bilski, który zajął 26. lokatę (1580 pkt.).  
W kategorii U–24 triumfował Słowak Marek Lubas, a w rankingu 
krajów zwyciężyła Białoruś (Siarhei Shkudrou, Valery Durovich, 
Viktar Zaremba). Osobną konkurencją była sztafeta, w której najlepsi 
okazali się Szwajcarzy w składzie: Urs Amstutz, Philipp Amstutz, 
Balz Recher i Enrico Netzer. Ponadto w poszczególnych konkuren-

cjach tytuły zdobywali: Arian Essenstam (Holandia) – ścinka drzewa, 
Yoan Caparros (Francja) – wymiana łańcucha, Balz Recher (Szwaj-
caria) – przerzynka kombinowana, Taavi Ehrpais (Estonia) – prze-
rzynka precyzyjna, Richard Elliott (Wielka Brytania) – obcinanie 
gałęzi, czyli okrzesywanie. 

– Jestem bardzo usatysfakcjonowany z organizacji zawodów w 
Wiśle. Miarą tego są nasze rozmowy z kibicami i zawodnikami, któ-
rzy są szczęśliwi, że mogą tu być i obserwować zawody na najwyż-
szym poziomie. Fajnym akcentem była również ceremonia otwarcia 
i symboliczne cięcie drzewa przez oficjeli – mówił Ratko Matoševic, 
prezydent IALC. – Wisła jest naprawdę pięknym miasteczkiem. To 
dobrze, że mistrzostwa po latach przerwy wróciły do Polski. Macie 
piękne lasy, a gospodarka leśna waszego kraju jest niezwykle istotna 
dla Europy – dodał.

– Tego typu imprezy to duża promocja dla miasta. Cieszymy się, 
że możemy być gospodarzami wydarzeń tak wysokiej rangi. To duża 
satysfakcja, że mogliśmy gościć tylu wspaniałych zawodników oraz 
ich kibiców z całego świata – podsumował imprezę burmistrz To-
masz Bujok.

Mistrzostwom Świata Drwali w Wiśle towarzyszyło wiele cieka-
wych imprez, m.in. Mistrzostwa w Rzeźbie Piłą Motorową na Skol-
nitym. Motywem rzeźb były zwierzęta. 1. miejsce za rzeźbę „Kozioł” 
otrzymał Ireneusz Wierzba, 2. miejsce zajął Sebastian Suszka Kamiń-
ski za „Orła”, a 3. Ireneusz Caniboł za „Sowę”. Wspaniały koncert 
dała również Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Lasów Państwowych, 
która wystąpiła w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Młodzi wyko-
nawcy otrzymali za swój występ od publiczności owację na stojąco. 
Z kolei wokół areny zmagań kibice mogli podziwiać stoiska firmowe 
Lasów Państwowych i czołowych firm, specjalizujących się w pro-
dukcji sprzętu do pracy w lesie. Łukasz Bielski
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1 września grupa rowerzystów z Wisły pod przewodnictwem 
Władysława Bujoka wyruszyła w tradycyjny już rajd do Zwolenia. 
Wiślan pożegnał w imieniu burmistrza Tomasza Bujoka sekretarz 
miasta Jan Cieślar.

Nasi rowerzyści udali się busem do miejscowości Spišské Podhra-
die, skąd ruszyli na jednośladach w kierunku Zwolenia. Nasi cykliści 
po drodze odwiedzili takie miejscowości jak: Levoča, Poprad, Świt, 

Powakacyjnie w ZSP 2  
w Malince

Od 27 czerwca do 18 lipca w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 
2 w Wiśle Malince zorganizowane zostały cieszące się wielką popu-
larnością zajęcia wakacyjne dla dzieci. Choć określenie „w szkole” nie 
jest tutaj właściwe, gdyż większość zajęć, przygotowanych przez na-
uczycielki Magdalenę Stebel i Klaudię Szewczyk, odbywała się poza 
murami placówki. Trzydzieścioro dzieci uczestniczyło w licznych 
wycieczkach: do Chaty Grabowej, do Rezydencji Prezydenta RP w 
Wiśle Czarnem (z przewodnikiem Dariuszem Cieślarem) i Miastecz-
ka Westernowego Twinpigs w Żorach, gdzie mogły poczuć się jak 
na Dzikim Zachodzie. Dużą frajdę sprawiły im też wyjazdy na basen 
Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich, wyjścia na lody, zabawy w 
Parku Kopczyńskiego, gry i zabawy na boisku szkolnym oraz wyjazd 
do kina w Cieszynie na film pt. „Bardzo Fajny Gigant”. Nie zabrakło 
też elementów edukacyjnych podczas „Spotkania z Afryką”, czyli opo-
wieści wzbogaconej projekcją zdjęć i pokazem rekwizytów z Czarnego 
Lądu, prowadzonego przez misjonarza o. Tomasza Urbańskiego. Przy 
tak niezwykle interesującym programie nie sposób było się nudzić.

Wiślańscy cykliści znów w Zwoleniu
Východná, Čertovica, Brezno, Banská Bystrica, Sliač. Finalnie wiśla-
nie dotarli na Pusty Hrad, gdzie 3 września już tradycyjnie odbyło się 
uroczyste zakończenie rajdu. We wszystkich miejscowościach nasi 
kolarze promowali Wisłę.

Była to już 15. edycja rajdu rowerowego „Cyklojazda histórie”. 
Od kilkunastu lat grupa rowerzystów z Wisły uczestniczy w rajdzie 
promując nasze miasto na Słowacji.         (luki)

rocznie we wrześniu do szkoły przychodzi przedstawiciel Straży Miej-
skiej i Policji. W tym roku odwiedzili nas asp. szt. Tomasz Probosz 
oraz zastępca komendanta Straży Miejskiej Wojciech Pliszczyński. 
Dzieci z wielkim przejęciem wysłuchały pogadanki na temat zasad za-
chowania się w domu i na jezdni oraz otrzymały odblaskowe opaski.

Końcem września wszyscy mieszkańcy Malinki mający dzieci, 
wnuki lub jakiekolwiek znajome pociechy uczące się w szkole, tra-
dycyjnie już spieszą na piknik szkolny, organizowany przez Radę Ro-
dziców. Już dzień przed piknikiem oraz 25 września od rana rodzice, 
nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie przygotowywa-
li program, dekoracje, przysmaki kulinarne, a także ustawiali stoły i 
ławki przy nowych boiskach szkolnych. Głównym punktem programu 
Pikniku Jesiennego była uroczystość pasowania na ucznia 15 uczniów 
klasy I. Pierwszoklasiści zaprezentowali program słowno–muzyczny, 
po czym zostali przyjęci do braci uczniowskiej przez pasowanie ich 
wielkim ołówkiem przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. 
Na osłodę uczniowskiego losu otrzymali wielkie „rogi obfitości” pełne 
słodyczy, ale też przyborów szkolnych. Ciekawy program przygotowa-
li także uczniowie klas starszych oraz przedszkolaki. Uczestnicy mogli 
podziwiać występy muzyczne i recytatorskie, a potem delektować się 
potrawami z grilla i ciastami. Pomocą służyli także wiślańscy harcerze, 
którzy m.in. malowali twarze dzieciaków. Wielką atrakcją pikniku były 
jak zawsze rozgrywki sportowe Górzanie – Dolanie, a dla dzieci moż-
liwość poskakania na „dmuchańcach”. Swoją obecnością zaszczyciło 
nas wielu gości oraz sponsorów, z burmistrzem Tomaszem Bujokiem 
z małżonką na czele. Cały dochód z pikniku zostanie przeznaczony na 
potrzeby uczniów.                  Lidia Czyż

Po wakacyjnej przerwie w ZSP2 miała miejsce wizyta strażnika 
miejskiego i policjanta. Jednym z pierwszych i najważniejszych, ze 
względu na dobro dzieci, tematów w klasie I szkoły podstawowej są 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem, a szczególnie bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego. By ten temat uczynić atrakcyjniejszym, co-
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W budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem zosta-
ła utworzona całoroczna świetlica ogólnodostępna z osobnym wej-
ściem. Jako dobro wspólne całej czerniańskiej społeczności stanie się 
ona miejscem edukacji, spotkań towarzyskich, wykładów, warszta-
tów, prezentacji multimedialnych i wymiany doświadczeń. 

W ramach promocji świetlicy Stowarzyszenie „Nad Białką” dzia-
łające przy SP nr 2 w Wiśle Czarnem pozyskało dofinansowanie z 
programu „Działaj Lokalnie” Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce na realizację projektu pod nazwą „Świat TechArt w Czar-
nem”. Jest on realizowany od sierpnia do stycznia w Szkole Podsta-
wowej nr 2 i obejmuje następujące działania:

– sierpień – warsztaty plastyczne (bibułkarstwo, makrama, filco-
wanie wełny, prace ze wstążeczką, technika sos peso) rozwijające na-
byte wcześniej umiejętności oraz zapoznające społeczność z nowymi 
technikami plastycznymi.

– wrzesień – warsztaty FabLab: „Wytnij numer” – warsztaty z 
podstaw projektowania 3D i frezowania CNC polegające na poznaniu 
całego procesu tworzenia detali trójwymiarowych poprzez: poznanie 
programu do projektowania 3D, projektowanie, poznanie zasady 
działania maszyny CNC, obsługa maszyny, frezowanie (wycinanie 
w sklejce, wycinanie i rzeźbienie w drewnie bukowym), prace wy-
kończeniowe takie jak szlifowanie i malowanie. Udział w pochodzie 
dożynkowym; wykorzystanie ozdób wykonanych na warsztatach, 
promocja działań podejmowanych w Czarnem.

Uczniowie „Stalmacha”  
na beskidzkich szlakach
14 września przy pięknej, słonecznej pogodzie uczniowie i na-

uczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha z Wisły 
ruszyli w góry, by zgodnie z wieloletnią tradycją wziąć udział w ak-
cji sprzątania beskidzkich szlaków turystycznych w rejonie Baraniej 
Góry, Cieńkowa, Kozińców, Kubalonki i Stecówki. 

W akcji uczestniczyło ponad 100 uczniów wiślańskiego liceum, 
którzy zebrali 20 dużych worków śmieci. Pożyteczna akcja powiąza-
na jest z miłą tradycją szkoły – przyjęciem w poczet uczniów mło-
dzieży z pierwszych klas. Oprócz wspólnego grillowania, samorząd 
szkolny przygotował wiele ciekawych gier i konkurencji, by „nowi” 
uczniowie mogli dobrze się poczuć w grupie starszych koleżanek i 
kolegów. Było miło, ciekawie i wesoło.

Dziękujemy Nadleśnictwu Wisła za współpracę i pomoc w 
zorganizowaniu akcji i udostępnieniu miejsca na swoim terenie w 
Czarnym, Przedsiębiorstwu „Eko–Groń” za wywóz worków ze śmie-
ciami, panu Leszkowi Podżorskiemu – ZPG WISPOL za transport 
uczniów, panu Karolowi Troszokowi – Piekarnia „U Troszoka” i 
panu Franciszkowi Juroszkowi – Zakłady Przetwórstwa Mięsnego 
„JUR–GAST” za chleb i kiełbasę na grilla.             Janina Podżorska

 Projekt „mPotęga” w SP2
Od września do grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 2 

w Wiśle Czarnem będzie realizowany projekt dofinansowany przez 
Fundację mBanku pod nazwą „Po co nam ta matma?”, którego głów-
nym celem jest wzbudzenie u uczniów większego zainteresowania 
matematyką i uświadomienie jej przydatności w codziennym życiu. 
W ramach projektu będą odbywać się zajęcia dla uczniów chcących 
poznać gry matematyczne i logiczne oraz stworzyć swoje własne np. 
z wykorzystaniem frezarki CNC lub drukarki 3D udostępnionej przez 
Pracownię FabLab mieszczącej się w naszej szkole. 

Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość kształtować swoją 
wyobraźnię przestrzenną poprzez użycie specjalistycznych programów 
do projektowania 3D takich jak: tinkercad.com czy tusion360. Odbywać 
się będą także zajęcia z muzyki i przyrody pod kątem wykorzystywania 
w nich matematyki oraz z języka angielskie-
go, gdzie uczniowie poznają podstawowe 
słownictwo matematyczne w tym języku. 
W ramach projektu zorganizujemy także 
podchody matematyczne dla całej szkoły 
oraz różnego rodzaju konkursy i mini–kon-
kursy dla uczniów klas IV–VI. Zamierzamy 
również zaprosić gości, reprezentujących różne zawody (architekt, pro-
gramista, itp.), w których wykorzystuje się matematykę i połączyć to 
z praktycznymi zajęciami związanymi z wykonywaniem tych właśnie 
zawodów, oraz rodziców, by wspólnie z nimi porozmawiać jak można 
ciekawie uczyć umiejętności matematycznych w domu i zaprezentować 
im pomocne zabawki logiczne dla dzieci rozwijające wyobraźnię.

„mPotęga” to program grantowy prowadzony przez Fundację 
mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Od 2016 roku jest 
to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzy-
szeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki ma-
tematyki w ciekawy i nieszablonowy sposób. U podstaw „mPotęgi” 
leży potrzeba kształcenia umiejętności matematycznych u młodego 
pokolenia poprzez inspirowanie nauczycieli, rodziców, pasjonatów 
matematyki do poszukiwania kreatywnych sposobów poznawania 
przez dzieci i młodzież świata liczb. Więcej informacji znajduje się 
na stronie internetowej www.mPotega.pl        Sylwia Śliwka

– październik: otwarcie świetlicy środowiskowej, wystawa prac 
wykonanych w trakcie warsztatów, zdjęć z prowadzonego projek-
tu, kiermasz prac. Warsztaty FabLab „Co w FABLAB–ie piszczy?” 
przedstawiające cały zakres możliwości świetlicy i pracowni FabLab 
poprzez drobne prace wykonywane na frezarce CNC, poznawanie 
tajników druku 3D, zagadnienia związane z elektroniką i robotyką.

Koncert dla Przyjaciół; występy uczniów szkoły oraz uczniów 
Ogniska Muzycznego działającego przy szkole.

Systematyczne spotkania w pomieszczeniach świetlicy środowi-
skowej w miarę zapotrzebowania lokalnej społeczności.

Zachęcamy wszystkich do udziału w naszych działaniach!
Alicja Pieszka

Projekt „Świat TechArt w Czarnem”
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Sport

Tymoteusz Cienciała po raz drugi 
wygrywa Turniej Czterech Skoczni!

Już po raz drugi z rzędu w rozgrywanym od 1999 roku Dzie-
cięcym Turnieju Czterech Skoczni triumfował polski skoczek. Oś-
mioletni obecnie zawodnik reprezentujący WSS Wisła Tymoteusz 
Cienciała powtórzył sukces z ubiegłego sezonu.

Już pierwsze konkursy rozegrane jeszcze w sierpniu w Hinzen-
bach i Bischofshofen nie pozostawiły wątpliwości, kto w obecnym 
sezonie będzie królem dziecięcych zawodów. Tymek pewnie w nich 
wygrywał, gromadząc po 100 punktów za każdy. Kolejny konkurs, 
który rozegrano 17 września w Ruhpolding dały naszemu skoczko-
wi tak ogromną przewagę, że sprawa Pucharu była przesądzona już 
przed ostatnimi zawodami w Bertchtesgaden. Nie zmieniło to jednak 

nastawienia Tymka. Do ostatnich skoków podszedł z powagą i znów 
był najlepszy, kończą rywalizację w turnieju na 1. miejscu w roczni-
ku 2008 z kompletem 400 oczek za cztery zwycięstwa (185 punktów 
przewagi nad resztą stawki). 

Zawody Dziecięcego Turnieju Czterech Skoczni są nieoficjalny-
mi mistrzostwami świata dla dzieci, a zwycięstwo w nich marzeniem 
każdego adepta skoków narciarskich. Tymoteusz Cienciała jest jedy-
nym Polakiem, który wystartował w tym turnieju.

Ośmiolatek, mimo młodego wieku, ma na swoim koncie wiele 
sukcesów. Choć może to wydawać się niemożliwe, jego kariera trwa 
już cztery lata. Przygodę ze skakaniem na nartach rozpoczął mając 
zaledwie... cztery lata. Po dwóch tygodniach treningów wziął udział 
w zawodach, które ukończył na drugim miejscu. Oprócz tego trenu-
je kombinację norweską, świetnie jeździ na desce snowboardowej 
i nartach zjazdowych. Jest stałym bywalcem na czerwonych i czar-
nych trasach w Polsce i za granicą. Na zawodach Lotos Cup stawał w 
szranki z zawodnikami starszymi od siebie o 4–5 lat. 

Zawodnicy w wieku Tymka skaczą na małych skoczniach, gdzie 
można osiągnąć maksymalnie ok. 20–metrową odległość. Tymek 
chce więcej, już w tej chwili jego rekord życiowy to 54,5 m osiągnię-
te w czerwcu bieżącego roku w Bad Freienwalde w Mistrzostwach 
Brandenburgii. Białe szaleństwo zaszczepił Tymkowi ojciec – An-
drzej Cienciała, instruktor narciarstwa i to po nim oraz jego dziadku 
Jurku, którzy również skakali na nartach, odziedziczył miłość do tego 
sportu. Po mamie Anicie, byłej judoczce ma z pewnością zacięcie i 
wolę walki. Cała rodzina i przyjaciele wspierają młodego „orzełka”, 
którego trenerem jest Wojciech Tajner.

Przypomnijmy, że przed rokiem zawodnik WSS również wygrał 
wszystkie cztery konkursy w roczniku 2008 i cały cykl DTCS. Gratu-
lujemy!           (luki)
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DOGTREKKING W WIŚLE
18 września w Wiśle odbył się przedostatni etap Pucharu Polski 

w Dogtrekkingu. Tym razem na linii startu stanęło blisko 150 za-
wodników z całej Polski. Finał tegorocznego cyklu odbędzie się 15 
października 2016 roku w Złotym Stoku.

Rodzinna i radosna atmosfera już od samego rana towarzyszyły 
zawodnikom, którzy stanęli na linii startu 5. etapu Pucharu Polski w 
Dogtrekkingu w Wiśle. Tym razem musieli oni zmierzyć się z jed-
nym z trzech dystansów: Long – 40 km, Mid – 26 km oraz Mini – 17 
km. Nie ma wątpliwości, że godziny spędzone na jednym z niezwy-
kle malowniczych beskidzkich szlaków na długo pozostaną w pamię-
ci wszystkich uczestników.

Na najdłuższej trasie swoje możliwości sprawdziło 7 śmiałków. 
Pierwszy na mecie, z czasem 4:54:38 pojawił Sebastian Smoleń wraz 
z Kiarą. Pierwsza wśród kobiet na dystansie Long była Marzka Janer-
ka–Moroń oraz Bryś, z czasem 7:55:39.

W kategorii Mid triumfowali: wśród kobiet – Hanna Marszałek 
z Nelą z czasem: 3:18:48, z kolei wśród mężczyzn Jakub Glajcar z 
Azirem, którzy trasę pokonali w czasie 2:38:37. Tuż za nim na metę 
przybiegł kolejny wiślanin Radosław Troszok, startujący wespół z 
Prisem. Pierwszą rodziną na mecie byli Edyta i Maciej Głowaccy z 
owczarkiem Thiago. Na dotarcie do niej potrzebowali jedynie 3:00:51.

Wśród kobiet dystans Mini najszybciej pokonała Sylwia Skornąg 
wraz z dwoma kompanami: Hashem i Timonem. 17–kilometrową tra-
sę przebiegli w czasie 2:32:43. Trasę Mini pierwszy przebiegł Paweł 
Zioło oraz Jahi z czasem 2:34:23.

Organizatorzy oraz sponsorzy imprezy przygotowali dla zawod-
ników i kibiców również dodatkowe atrakcje. W pomarańczowej 
strefie Merrell można było odpocząć i zregenerować się przy kawie 
i zimnych napojach, a także wziąć udział w quizie oraz konkursie 
na Instagramie. Po raz kolejny trzech autorów najciekawszych zdjęć 
otrzymało buty Merrell.

15 października w Złotym Stoku odbędzie się Finał Pucharu Pol-
ski w Dogtrekkingu. Więcej informacji znaleźć można na oficjalnej 
stronie Pucharu Polski w Dogtrekkingu: www.dogtrekking.com.pl.

(luki/mat.prasowe)

Sukces na początek  
koszykarskiego sezonu

Startuje liga młodych koszykarek. Dziewczyny z Wisły wystąpią w 
tym sezonie w pięciu kategoriach wiekowych. W czasie wakacji wiele 
z nich trenowało ostro na obozie koszykarskim, a mocnym sparingiem 
przed rozpoczęciem sezonu był start w międzynarodowym turnieju w 
Ostrawie, który odbył się w dniach 9–11 września.

Był to już 14. puchar „Ostrava Cup” i tradycyjnie już miał świetną 
obsadę. Startowały w nim mocne drużyny z ośrodków koszykarskich z 
Czech, Słowacji, Węgier, Estonii i Polski. W tym towarzystwie wystąpił 
też klub Integracyjne Stowarzyszenie Wiślańska Jedynka Wisła, repre-
zentowany w trzech kategoriach wiekowych: U11, U12 i U17.

Po cichu liczyliśmy na dobry występ naszego najmłodszego zespo-
łu (kategoria U11), który w czerwcu zdobył Puchar Śląska w kategorii 
„Żaczek”. I nie zawiedliśmy się. W fazie grupowej naszej drużynie przy-
szło walczyć z zespołami SBŠ Ostrawa i Slovanka Praga. W pierwszym 
meczu nasze dziewczyny zagrały bardzo bojowo i ku zdumieniu gospo-
darzy wygrały wysoko 46:20. Następnego dnia nasze zawodniczki grały 
z drużyną z Pragi i mając pewny awans potraktowały ten mecz ulgowo, 
przegrywając 16:31. Sytuacja w grupie zrobiła się jednak bardzo cieka-
wa, bo z kolei SBŠ Ostrawa wygrał ze Slovanką Praga, więc wszystkie 
trzy zespoły miały na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. Biorąc 
jednak pod uwagę fakt, że swój pierwszy mecz wiślanki wygrały bardzo 
wysoko, awansowały do półfinału z pierwszego miejsca w grupie.
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Jeszcze tego samego dnia zawodniczki ISWJ walczyły o finał z ze-
społem z Ružomberoka. Mecz ze Słowaczkami był wyjątkowo męczący i 
zacięty. Po bardzo ambitnej walce nasze koszykarki uległy w samej koń-
cówce 33:35. Do finału zabrakło więc bardzo niewiele. W ostatnim dniu 
turnieju naszą ekipę czekał mecz o 3. miejsce w turnieju, w którym ry-
walem znowu była Slovanka Praga. Mecz zakończył się remisem 22:22, 
a po dramatycznej dogrywce nasze dziewczyny wygrały 24:23! Brawo!

Drużyny ISWJ Wisła w turnieju w Ostrawie grały w następujących 
składach: Amelia Budzyńska, Oliwia Fuchs, Joanna Hanik, Sara Hołomek, 
Sandra Hracka, Karolina Kiraga, Barbara Konieczny, Julia Kożuch, Agata 
Martynek, Hanna Pilch, Oliwia Pilch, Elżbieta Podżorska i Wiktoria Setnik 
– U11; Lila Arsenicz, Magda Barabasz, Magda Bury, Tina Galione, Tola 
Glajcar, Ola Gluza, Marta Koenig, Maja Mitręga, Magda Pilch, Joanna 
Hanik, Karolina Kiraga, Emilia Raszka i Sandra Hracka – U12; Katarzyna 
Raszka, Gabriela Kosek, Martyna Szalbot, Sandra Tatara, Joanna Roman, 
Małgorzata Colosenco, Maja Szalbot, Katarzyna Cieślar, Karolina Matusz-
ny, Laura Kotrys, Ewelina Heczko, Katarzyna Kowalska – U17.

Sukces najmłodszych koszykarek pokazuje potencjał sekcji koszy-
karskiej ISWJ Wisła. Naszym starszym dziewczętom trudno było konku-
rować z renomowanymi klubami, gdyż zaczęły przygodę z koszykówką 
znacznie później niż rówieśniczki z Czech. Dla naszych zawodniczek, był 
to jednak doskonały trening i doświadczenie, które powinno procentować 
w najbliższych meczach w lidze. Jednak gdy została utworzona sekcja 
dla najmłodszych, to okazało się, że nasze koszykarki wcale nie odstają 
od swych rówieśniczek z utytułowanych klubów i to nie tylko w Polsce. 
Mamy w Wiśle ogromne możliwości, utalentowane dzieci i bardzo dobrych, 
oddanych trenerów. Aleksandra Nosowicz trenuje najmłodsze dzieci, a te 
starsze przejmują potem Marcin Kotowicz, Przemysław Kurzok i Daniel 
Arsenicz. Aby ten potencjał talentu, entuzjazmu i ciężkiej pracy się rozwi-
jał, potrzebne jest wsparcie środowiska lokalnego. Zrodził się pomysł, aby 
podobny międzynarodowy turniej zorganizować wiosną w Wiśle. Na razie 
rusza koszykarska liga, w której ISWJ Wisła startuje już w kilku kategoriach 
wiekowych. Będziemy informować na bieżąco o meczach i wynikach. Tym-
czasem zapraszamy do wsparcia i dopingu!                      (ajotka)
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WSS LIDEREM OKRĘGÓWKI
Zespół WSS Wisła we wrześniu kontynuował fantastyczną 

passę zwycięstw, zapoczątkowaną w sierpniu. W pierwszym me-
czu, rozegranym trzeciego dnia minionego miesiąca, drużyna, któ-
rą prowadzi Tomasz Wuwer, pokonała na wyjeździe GLKS Wil-
kowice 3:1 po bramkach Szymona Płoszaja (2) i Jakuba Kubicy. 
Popis strzelecki nasi futboliści dali 11 września, gdy rozgromili 
na wyjeździe Błyskawicę Drogomyśl 7:2. Gole dla zespołu lide-
ra tabeli okręgówki strzelali: Dariusz Juroszek, Szymon Płoszaj, 
Dariusz Rucki, Jakub Kubica, Mariusz Pilch, Waldemar Szarzec i 
Sebastian Juroszek.

14 września rozegrano półfinały Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Piłki Nożnej w Skoczowie. Zespół WSS Wisła pokonał na Jo-
nidle Spójnię Zebrzydowice 5:1. Już w pierwszej minucie gry wynik 
otworzył Sebastian Juroszek. Jeszcze przed przerwą kolejne bram-
ki zdobyli Kamil Kotrys i Dariusz Rucki. Ten ostatni strzelił także 
czwartego gola dla gospodarzy, a rywali dobił Waldemar Szarzec. W 
drugim półfinale nieoczekiwanie Kuźnia Ustroń uległa 0:2 LKS–owi 
99 Pruchna, z którym wiślanie spotkają się w finale.

Trzy dni później wiślanie mierzyli się ze Spójnią w lidze. W 
Zebrzydowicach wygrana nie przyszła już tak łatwo, jak na Jonidle. 
Zwycięstwo 2:1 zapewnił niezawodny Szymon Płoszaj, który dwu-
krotnie pokonywał golkipera „Kolejarzy”. Ostatni mecz minionego 

miesiąca WSS rozegrał 24 września. Przeciwnikiem była ekipa Ko-
szarawy Żywiec. Lider na Jonidle wygrał 5:0 po golach Sebastiana 
Juroszka, Jakuba Kubicy, Jakuba Marekwicy, Szymona Płoszaja oraz 
jednym trafieniu samobójczym rywali.

Na koniec września WSS Wisła zajmował w okręgówce pozycję 
lidera tabeli z dorobkiem kompletu 24 punktów w 8 meczach i bilan-
sem bramek 39:6. 

We wrześniu swoje kolejne mecze rozgrywały również drużyny 
młodzieżowe WSS Wisła. Podopieczni Kamila Kotrysa na począt-
ku poprzedniego miesiąca mierzyli się z LKS–em Kończyce Małe. 
Trampkarze wygrali 3:0 (Robert Gomola, Kacper Szlachta, Piotr 
Olszak), a juniorzy 14:1 (Tomasz Cieślar 5, Mateusz Cieślar 3, An-
drzej Cieślar 2, Maciej Pilch, Sebastian Cieślar, Mirosław Wałach, 
samobójcza). Następnym przeciwnikiem WSS–u była ekipa Kuźni 
Ustroń. W derbach trampkarze przegrali 0:6, a juniorzy zremisowali 
2:2 (Mirosław Wałach, Michał Pilch). Kolejnym rywalem był Stra-
żak Pielgrzymowice. Trampkarze wygrali 2:0 (Seweryn Tatara, Ma-
ciej Szlachta), a juniorzy 6:2 (Mateusz Cieślar 3, Mirosław Wałach, 
Michał Pilch, Tymoteusz Pilch). Ostatni wrześniowy dwumecz nasi 
młodzi piłkarze zagrali z Trójwsią Istebna. Niestety trampkarze pole-
gli 0:7, a juniorzy 0:1.

Po 6 kolejkach trampkarze zajmowali w tabeli IV ligi 8. miejsce 
z dorobkiem 6 punktów i bilansem goli 7:25, natomiast juniorzy w 
tabeli III ligi plasowali się na 5. pozycji z 11 punktami na koncie i 
bilansem bramek 25:6.         (luki)

W dniach 23–24 września odbył się 62. Rajd Wisły. W tym 
roku impreza była 5. rundą Rajdowych Samochodowych Mi-
strzostw Śląska.

W pierwszym dniu, wieczorem na placu Hoffa, miał miejsce start 
honorowy. Załogi uczestniczące w rywalizacji prezentowały się kibi-
com, którzy mimo późnej pory licznie stawili się na rynku miasta, by 
przywitać rajdowców. Właściwa walka na odcinkach specjalnych od-
była się 24 września. Zawodnicy mieli do pokonania siedem OS–ów 
– trzy w Koniakowie, trzy w Lalikach oraz jeden w Wiśle (Kubalonka), 
gdzie zjawiło się mnóstwo fanów motoryzacji. Rajd zakończył się ce-
remonią mety na placu Hoffa oraz koncertem zespołu Van Holtz i uro-
czystym wręczeniem nagród w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny.

62. Rajd Wisły wygrała załoga Tomasz Zbroja/Piotr Walczak 
z Automobilklubu Beskidzkiego (Renault Clio), triumfując także w 
klasyfikacji RO 1. Drugie miejsce zajęła załoga Tomasz Sztwiertnia/
Krzysztof Pietruszka z Automobilklubu Cieszyńskiego (Citroen Saxo 
VTS), która wygrała klasyfikację RO 2. Trzecie miejsce wywalczy-
ła załoga Piotr Baran/Michał Paciej z Automobilklubu Śląskiego. W 
pozostałych klasyfikacjach wygrywali: Jerzy Smagała/Konrad Gier-
giel z Automobilklubu Śląskiego (Citroen Saxo) – PPC, Jakub Sulej/
Aleksandra Przybyłek z Automobilklubu Cieszyńskiego (Fiat Sei-
cento) – PCR, Arkadiusz Lechoszest/Paweł Drahan z Automobilklu-
bu Opolskiego (Peugeot 208 R2) – RO R, Tomasz Kuciński/Tomasz 
Gołębiewski z Automobilklubu Polskiego (Mitsubishi Lancer EVO 

62. Rajd Wisły dla załogi Tomasz Zbroja/Piotr Walczak 

X) – RO 4WD, Marek Sąsiadek/Maciej Chrupcała z Automobilkubu 
Zamkowego (Honda Civic) – Gość 2WD oraz Marcin Słobodzian/
Jakub Wróbel z Automobilklubu Galicyjskiego (Subaru Impreza) – 
Gość 4WD. Ostatnia z wymienionych wyżej załóg uzyskała najlep-
szy czas zawodów.          (luki)
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Turniej Tenisowy  
„Wisła Open” 

W dniach 24–25 września na kortach centrum Wisły roze-
grano Amatorski Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza Miasta 
Wisła „Wisła Open”. Organizatorami zawodów byli: BC Cross, 
Willa Księżówka, Korty tenisowe Wisła Centrum i Urząd Miejski 
w Wiśle.

Przez dwa dni emocjonującą rywalizację w trzech kategoriach 
toczyło 27 zawodników i zawodniczek. Dzięki staraniom orga-
nizatorów pula nagród była dość pokaźna, więc było o co grać. 
Prócz pucharów od Burmistrza Miasta Wisła, cenne nagrody 
ufundowali sponsorzy: GeoVita, Hotel Mercure Patria, Hotel Go-
łębiewski, SN Cieńków, Ski&Bike Skolnity, Nadwiślańska Agen-
cja Turystyczna, Pan Jacek Kisielewski oraz Pan Bartek Dominik.

Najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni poniżej 45 roku ży-
cia. W tej kategorii triumfował ubiegłoroczny zwycięzca Mateusz 
Krawiec, który w finale pokonał 2:1 w setach (1:6, 6:1, 6:0) Łu-
kasza Suligę. Podium uzupełnił Bartek Dominik, który w meczu o 
trzecie miejsce pokonał Marka Pilcha 2:0 (6:1, 6:3). Wśród męż-
czyzn powyżej 45 lat, po zaciętym finale Krzysztof Błasiak po-
konał Mariana Kudzię 2:0 (7:5, 6:3). Pojedynek o trzecie miejsce 

również był zacięty, a Piotr Sztwiertnia pokonał w nim Zbigniewa 
Stypułkowskiego 2:1 (6:3, 5:7, 13:11). Najmniej liczna kategoria 
– kobiety open, również dostarczyła wielu emocji. Wśród pań naj-
lepsza okazała Klaudia Rduch, która w fascynującym finale poko-
nała Natalię Antolak. W rywalizacji o trzecie miejsce Magdalena 
Fryc wygrała z Iwoną Kudzią.

Już teraz zapraszamy wszystkich na przyszłoroczny turniej, 
który będzie już trzecią edycją „Wisła Open”. 

   (luki)
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2 września ruszyła runda rewanżowa piłkarskiej Ligi 6 o Pu-
char Burmistrza Miasta Wisła. Poniżej wyniki wrześniowych 
spotkań.

VII kolejka (zaległy z wiosny): Beatris – Epompa.pl 5:5 (To-
masz Wuwer 3, Przemysław Polok 2 – Jakub Głuszak 4, Marcin 
Szlauer);

VIII kolejka: Knaga Bambo FC – Łabajów Young 2:3 (Do-
minik Pilch, Łukasz Szalbot – Walter Wisełka 2, Jakub Jurosz), 
Głębce–Karolowy Dwór – Epompa.pl 6:4 (Krzysztof Wantulok 2, 
Amadeusz Dzius 2, Paweł Lazar, samobójcza – Jakub Głuszak 2, 
Artur Adamczyk, Marcin Szlauer), Beatris – FC Malinka 2:3 (Ka-
mil Turoń, Błażej Krzempek – Remigiusz Pilch 2, Seweryn Tatara), 
Lisy FC – Czarne Nadleśnictwo 2:0 (Piotr Szalbót, samobójcza);

IX kolejka: Beatris – Knaga Bambo FC 4:1 (Przemysław Po-
lok 3, Tomisław Tajner – Krystian Gajdzica), Epompa.pl – Lisy 
FC 3:2 (Marcin Szlauer, Artur Adamczyk, Kamil Miedziak – Szy-
mon Cieślar, samobójcza), FC Malinka – Głębce–Karolowy Dwór 
3:2 (Jakub Waleczek, Damian Bujok, Marek Oleś – Amadeusz 
Dzius, Krzysztof Wantulok), Czarne Nadleśnictwo – Łabajów 
Young 5:2 (Michał Raszka 3, Damian Pilch, Adam Pilch – Hubert 
Jurosz, Jakub Jurosz);

X kolejka: Głębce–Karolowy Dwór – Beatris 0:3 (Tomisław 
Tajner 2, Arkadiusz Lazar), Lisy FC – FC Malinka 3:4 (Piotr Ma-
dzia 2, Szymon Cieślar – Remigiusz Pilch 2, Marek Oleś, Kamil 

Gała), Łabajów Young – Epompa.pl 2:8 (Dominik Jurosz, Piotr 
Kowalski – Artur Adamczyk 4, Jakub Głuszak 2, Marcin Szlau-
er, Arkadiusz Szlauer), Knaga Bambo FC – Czarne Nadleśnictwo 
1:6 (Łukasz Stoszek – Adam Pilch 3, Samuel Pilch 2, Mirosław 
Marek);

XI kolejka: Głębce–Karolowy Dwór – Knaga Bambo FC 3:0 
wo., Epompa.pl – Czarne Nadleśnictwo 3:2 (Marcin Szlauer 2, 
Artur Adamczyk – Adam Pilch, Michał Raszka), Beatris – Lisy 
FC 7:0 (Tomisław Tajner 3, Tomasz Wuwer 2, Jan Kawulok, Ra-
fał Śliż), FC Malinka – Łabajów Young 9:5 (Otton Karas 4, Remi-
giusz Pilch 3, Aleksander Pilch, Mirosław Szalbot – Jakub Jurosz 
2, Dominik Jurosz 2, Zbigniew Kuczera);

XII kolejka: Knaga Bambo FC – Epompa.pl 0:3 wo., Lisy 
FC – Głębce–Karolowy Dwór 7:5 (Mateusz Pilch 4, Piotr Szalbót 
2, Mateusz Madzia – Krzysztof Wantulok 2, Mirosław Wantu-
lok, Paweł Lazar, Amadeusz Dzius), Łabajów Young – Beatris 
5:7 (Jakub Jurosz 2, Hubert Jurosz, Dominik Jurosz, samobójcza 
– Przemysław Polok 4, Tomasz Wuwer 3), Czarne Nadleśnictwo 
– FC Malinka 3:1 wo. (Michał Raszka 2, Mirosław Marek – Re-
migiusz Pilch) – w 38. minucie drużyna FC Malinka zeszła z boi-
ska i sędzia zakończył mecz. Decyzją organizatora rozgrywek, w 
porozumieniu z kapitanami obu drużyn, ogłoszono walkower na 
korzyść drużyny Czarne Nadleśnictwo, ale wynik z boiska został 
utrzymany.

Po 12 kolejkach liderem tabeli był zespół Beatris z dorobkiem 
28 pkt. i bilansem bramek 52:31. Liderem klasyfikacji strzelców 
był Jakub Głuszak (Epompa.pl) – 19 goli.                              (luki)
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W dniach 24–25 września odbył się VII Beskidzki Zlot Pojazdów 
Zabytkowych. W drugim dniu imprezy motoryzacyjne perełki zawi-
tały do Wisły.

W rajdzie mogły uczestniczyć pojazdy wyprodukowane przed 
1992 rokiem. Prezentacja pojazdów w naszym mieście odbyła się 
na placu Hoffa i wzbudziła ogromne zainteresowanie. Mieszkańcy i 
turyści przez dwie godziny mieli okazję podziwiać kilkadziesiąt uni-
katowych samochodów.                    (luki)

Motoryzacyjne piękności 
w Wiśle

SPORTOWY KALEJDOSKOP
• Przełom sierpnia i września był pracowity dla zawodników star-

tujących w kombinacji norweskiej. 31 sierpnia Paweł Słowiok z 
Wisły zajął 18., a Adam Cieślar z WSS Wisła 20. miejsce w zawo-
dach Letniego Grand Prix w kombinacji norweskiej w austriackim 
Villach. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Mario Seidl. Kilka 
dni później, w dniach 2–3 września nasi dwuboiści przenieśli się 
do niemieckiego Oberstdorfu, gdzie zakończył się cały cykl LGP. 
W tych zawodach wystartował tylko Paweł Słowiok z Wisły, który 
zajmował 22. i 19. miejsce. Drugi z naszych zawodników Adam 
Cieślar z powodu stanu zapalnego kolana nie stanął na starcie. W 
Oberstdorfie dwukrotnie triumfował Norweg Jarl Magnus Riiber, 
który wygrał klasyfikację generalną LGP, zdobywając 300 pkt. Pa-
weł Słowiok zajął w klasyfikacji końcowej cyklu 21. pozycję (39 
pkt.), z kolei Adamowi Cieślarowi przypadła 29. lokata (22 pkt.).

• Ponad dwustu zawodników wzięło udział w dziewiątej edycji 
imprezy rowerowej Cross Bike w Dzięgielowie, która odbyła się 
3 września. Na dłuższym dystansie zwyciężył Tomasz Dygacz 
z Katowic, a 2. miejsce zajął Rafał Nogowczyk z Wisły, który 
triumfował również w swojej kategorii wiekowej.

• Słoweniec Aljaz Osterc wygrał dwa konkursy FIS Cup w sko-
kach narciarskich w szwajcarskim Einsiedeln, które odbyły się 
w dniach 3–4 września. Bardzo dobrze zaprezentował się Paweł 
Wąsek (WSS Wisła), który zajmował w zawodach 2. i 7. miejsce. 
Koledzy klubowi Pawła – Tomasz Pilch i Bartosz Czyż zajmowali 
odpowiednio 18. i 41. oraz 45. i 11. lokatę.

• Krzysztof Hatlas z Wisły zajął 23. miejsce (4. w grupie wieko-
wej 30–39) w XVI Biegu na Szczyt Rysianki, który odbył się w 4 
września w Żabnicy.

• W dniach 10–11 września w norweskim Lillehammer odbyły się dwa 
konkursy Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciar-
skich. W zawodach nieźle zaprezentowali się zawodnicy WSS Wisła. 
Aleksander Zniszczoł zajmował 16. i 14. miejsce, a debiutujący w 
zawodach tej rangi Paweł Wąsek był 20. i 38. Triumfowali Norweg 
Joacim Oedegaard Bjoereng i Niemiec Markus Eisenbichler.

• 10 września w Katowicach odbyły się zawody Pucharu Polski Se-
niorów i Juniorów w Ju–Jitsu. Maksymilian Łowczyński (UKS 
Centrum Wisła) uplasował się na 3. pozycji w kategorii juniorów 
do 55 kg. Blisko podium był także drugi z zawodników wiślań-
skiego klubu Jeremiasz Bujok, który ostatecznie zajął 5. miejsce 
w kategorii juniorów do 73 kg.

• Krzysztof Hatlas zajął 335. miejsce w 34. PKO Maraton Wrocław, 
który odbył się 11 września w stolicy Dolnego Śląska.

• W dniach 17–18 września w austriackim Stams odbyły się kolejne 
zawody Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich. Alek-
sander Zniszczoł zajmował w nich 19. i 38. miejsce, a Artur Kukuła 
był 51. i 47. Dwukrotnie triumfował Niemiec Markus Eisenbichler.

• Natalia Bury z WSS Wisła zajęła 6. miejsce w kategorii Juniorek 
w biegu na dystansie 5 km techniką dowolną podczas rozegranych 
17 września w Istebnej XIII Międzynarodowych Zawodów w bie-
gach na nartorolkach „Beskidy bez Granic”. W grupie Junior C na 
tym samym dystansie 8. lokatę zajął Mateusz Małyjurek, również 
zawodnik WSS.

• Nieźle zaprezentowali się zawodnicy WSS Wisła w konkursie FIS 
Cup w skokach narciarskich, który rozegrano 17 września w nie-
mieckim Hinterzarten. Paweł Wąsek zajął 3., a Tomasz Pilch 9. 
miejsce. Trzeci z wiślańskich skoczków, Bartosz Czyż został skla-
syfikowany na 42. pozycji. W drugim dniu zmagań, 18 września, 
Paweł Wąsek był 21., Tomasz Pilch 44., a Bartosz Czyż 47.

• 18 września w Bystrej odbyły się zawody Rollsprint 2016, zalicza-
nych do klasyfikacji Pucharu Polski w biegach na nartorolkach. 6. 
miejsca w swoich kategoriach zajmowali Natalia Bury (Juniorki 
A) i Mateusz Małyjurek (Junior C) z WSS Wisła.

• 18 września w Wiśle odbył się VII Bieg na Stożek. Na trasie li-
czącej 6 km triumfował Przemysław Krupa z Chybia, który na 
podium wyprzedził Zbigniewa Szatanika z Glinki i Marcina Gajdę 
z Tychów. Najlepszy z wiślańskich zawodników Janusz Malczyk 
ukończył rywalizację na 16. pozycji. Wśród Pań najszybsza była 
Agnieszka Chwałek z Czechowic–Dziedzic.

• W dniach 23–24 września w Marklowicach odbyły się Ogólno-
polskie Spotkania UKS w biegach na nartorolkach. Zawodnicy i 
zawodniczki WSS Wisła zajmowali następujące pozycje: 9. i 11. 
Małgorzata Szalbot (Juniorki D – 2 i 4 km techniką dowolną), 29. 
i 24. Aleksandra Raszka (Juniorki D – 2 i 4 km techniką dowolną), 
32. i 28. Magda Pilch (Juniorki D – 2 i 4 km techniką dowolną), 
11. i 14. Gabriel Boś (Junior D – 2 i 4 km techniką dowolną), 16. i 
16. Tomasz Wąsowicz (Junior D – 2 i 4 km techniką dowolną), 11. 
Jakub Cieślar (Junior E – 2 km techniką dowolną), 13. i 11. Dawid 
Pilch (Junior E – 2 i 2 km techniką dowolną), 20. Łukasz Cieślar 
(Junior D – 4 km techniką dowolną), 4. Laura Wantulok (Juniorki 
E – 2 km techniką dowolną), 17. Kamila Haratyk (Juniorki E – 2 
km techniką dowolną).

• 25 września w hali sportowej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszy-
nie odbył się Powiatowy Turniej Mistrzów Amatorskich Lig Piłki 
Siatkowej. Termobud Wisła zajął w turnieju 3. lokatę.

• 25 września w Marklowicach odbyły się ostatnie zawody Pucharu 
Polski w biegach na nartorolkach – Puchar Śląska. Wśród juniorek 
4. miejsce w biegu na 8 km techniką dowolną zajęła zawodniczka 
WSS Wisła Natalia Bury.

• Bardzo dobrze zaprezentował się zawodnik UKS Centrum Wisła 
Jeremiasz Bujok podczas Mistrzostw Europy Jujitsu, które odbyły 
się 25 września w Niemczech. Zawodnik zajął 7. miejsce w kate-
gorii do 73 kg. Wiślanin wygrał 3 pojedynki, pokonując reprezen-
tantów ze Szwecji, Belgii i Bułgarii. Na drodze do medalu stanęli 
dwaj reprezentanci z Rosji. Były to pierwsze zawody tej rangi, w 
których Jeremiasz wziął udział.         (luki)
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W dniach 24–25 września w Wiśle odbyły się zawody Pucharu 
Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie, 
rozegranym na skoczni im. Adama Małysza w Malince triumfował 
Włoch Davide Bresadola. W drugim najlepszy był Niemiec Markus 
Eisenbichler.

Sobotni konkurs zdominowali podopieczni Łukasza Kruczka. W 
pierwszej „szóstce” znalazło się aż trzech zawodników z Półwyspu 
Apenińskiego. Triumfator już w pierwszym skoku wyrobił sobie nie-
małą przewagę nad rywalami. Odległość 129,5 metra pozwoliła Wło-
chowi wygrać pierwszą serię, w drugiej skoczył 124 metry i z notą 
269,6 pkt. wygrał konkurs. – To moja pierwsza wygrana w Pucharze 
Kontynentalnym, więc jestem bardzo szczęśliwy – powiedział na 
podium Davide Bresadola. Drugie miejsce wywalczył reprezentant 
Słowenii Domen Prevc, który za skoki na odległość 126,5 i 125,5 
metra uzyskał notę 268,2 pkt. Ku radości polskiej publiczności na 
najniższym stopniu podium stanął Jan Ziobro, który za skoki na odle-
głość 126,5 i 127 metrów uzbierał 267,4 pkt.

Davide Bresadola i Markus Eisenbichler  
wygrywają w Wiśle 

Z zawodników WSS Wisła punkty zdobył tylko Aleksander Znisz-
czoł, który był 18. 122,5 oraz 118,5 metra pozwoliły uzyskać notę 
236,8 pkt. – Moje skoki nie są idealne. Na progu jeszcze to wygląda 
dobrze, ale ostatnio nie mogę sobie poradzić w powietrzu. Wrócił stary 
błąd i od konkursu w Lillehammer coś nie gra. Straciłem też na wadze. 
Staram się skakać technicznie poprawnie, ale jakoś nie wychodzi i nie 
jestem zadowolony ze swojego skaka-
nia. Punkty zdobyłem, ale to nie jest tak 
satysfakcjonujące, jak miejsce na po-
dium – podsumował swój występ Olek. 
Pozostali zawodnicy wiślańskiego klu-
bu ukończyli zawody poza finałową 
„trzydziestką”. 32. był Bartosz Czyż 
(117 m – 108,7 pkt.), 36. Paweł Wąsek 
(116,5 m – 106,0 pkt.), 48. Artur Ku-
kuła (111 m – 95,1 pkt.), a 49. Tomasz 
Pilch (111 m – 93,8 pkt.).

W niedzielnym konkursie bezdy-
skusyjnie zwyciężył lider klasyfikacji 
generalnej Pucharu Kontynentalnego 
Niemiec Markus Eisenbichler. Tym 
razem na podium zabrakło Polaków. – 
To był bardzo dobry konkurs, a moje 
skoki były lepsze niż dzień wcześ-
niej. Mam nadzieję, że w kolejnych 
zawodach zaprezentuję dobrą formę. 
Lubię skocznię w Wiśle, choć jest to 

wymagający obiekt. Trzeba być w dobrej dyspozycji, by skakać tu-
taj daleko – mówił dziennikarzom niemiecki skoczek. Rzeczywiście 
Marku Eisenbichler zaprezentował bardzo dobre skoki. Odległości 
130 i 128,5 metra dały notę 273,6 pkt. Drugi na podium Austriak Da-
niel Huber stracił do zwycięzcy aż 14,8 pkt., choć też skakał bardzo 
daleko (129 i 124 metry – 258,8 pkt.). Trzeci był reprezentant Włoch 
Alex Insam (123,5 i 127,5 metra – 256,1 pkt.). Z reprezentantów Pol-
ski najlepiej zaprezentował się Jan Ziobro, który ukończył rywaliza-
cję na 9. pozycji.

W serii finałowej kibice mieli okazję zobaczyć dwóch zawod-
ników WSS Wisła. Aleksander Zniszczoł zajął 21. lokatę (120,5 i 
118,5 metra – 226,7 pkt.). – To nie były dobre skoki. Nie było w 
nich wysokości, a w konsekwencji zabrakło odległości. Nie są to takie 
skoki, jakie prezentowałem choćby na treningach czy w poprzednich 
zawodach. Potrzebuję dobrego treningu, żeby ustabilizować swoją for-
mę – podsumował zawody niepocieszony Olek. Jego klubowy kolega 
Paweł Wąsek ukończył rywalizację na 30. miejscu (120,5 i 113,5 metra 
– 220,0 pkt.). – Pierwszy skok był zdecydowanie lepszy. To był skok, 
na który mnie obecnie stać. W drugim popełniłem błąd na progu i było 
już dużo gorzej. Do tego byłem zbyt pasywny w locie, przez co wyha-
mowałem nad bulą i nie miałem szans odlecieć. Cóż, przynajmniej 
jest punkt – powiedział skoczek WSS. Pozostali zawodnicy wiślań-
skiego klubu nie weszli do finałowej „trzydziestki”. Tomasz Pilch był 
37. (113,5 metra – 106,4 pkt.), Bartosz Czyż 50. (107,5 metra – 94,4 
pkt.), a Artur Kukuła 58. (96,5 metra – 65,4 pkt.).          (luki)
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KALENDARIUM IMPREZ
8–9 października (sobota–niedziela) – Od Tyrolu po Beskidy – 

Pl. B. Hoffa
8–9 października (sobota–niedziela) – Letnie Mistrzostwa Polski 

w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej – Skocznia im. Ada-
ma Małysza i OS Jonidło

15–16 października (sobota niedziela) – I Beskidzka Wystawa 
Królików, Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego – Pl. B. Hoffa

16 października (niedziela) – Cross Games Wisła – Boisko wie-
lofunkcyjne w Parku Kopczyńskiego lub sala gimnastyczna im. Wi-
ślańskich Olimpijczyków

16 października (niedziela) – Uphill Stożek – SN Stożek
22 października (sobota) – Jubileusz 80–lecia ZSGH – Zespół 

Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich i Hotel Gołębiewski
5 listopada (sobota) – Spartakiada Kół Gospodyń Wiejskich – 

Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków
11 listopada (piątek) – Obchody Święta Niepodległości – Pomnik 

Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny, Kaplica pw. 
Św. Jadwigi Śląskiej na Zadnim Groniu 

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

prezy

Na początku składamy serdeczne gratulacje kom. Jerze-
mu Bujokowi z okazji awansu zawodowego. Dotychczasowy 
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Wiśle został Ko-
mendantem Komisariatu Policji w Szczyrku. Kom. Jerzemu 
Bujokowi życzymy zdrowia, pomyślności i sukcesów w służbie 
dla społeczeństwa.

– 7 września na ul. Dziechcinka wpadł mieszkaniec Wisły, któ-
ry jechał Nissanem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

– 11 września ktoś umyślnie zniszczył szlaban na jednym z par-
kingów w centrum.

– 13 września w jednym z budynków przy ul. Kasztanowej 
ujawniono nielegalny pobór energii elektrycznej.

– 18 września na ul. Głębce został zatrzymany mieszkaniec Wi-
sły, który poruszał się Fiatem 126p pod wpływem alkoholu. Kie-
rowca „malucha” wydmuchał ok. 1 promila.

– 23 września Komisariat Policji w Wiśle został powiadomio-
ny przez ekspedientkę jednego ze sklepów centrum miasta o kra-
dzieży kurtek. Po pościgu sprawców złapano na ul. Górnośląskiej. 
Złodziejami okazało się trzech mieszkańców Będzina, a towar o 
wartości ok. 1800 złotych (6 kurtek) odzyskano. W toku dalszych 
czynności okazało się, że jeden z rabusiów posiadał środki odu-
rzające w postaci 5 gram suszu konopi indyjskich, które nabył na 
terenie Czech.

 We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski


