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II Zjazd Wisełków za nami

Po trzech latach, przy okazji Roku Rzeki Wisły, ponownie w Wiśle spotkały się osoby noszące nazwisko Wisełka!
9 września odbył się II Zjazd Wisełków, tym razem na Cieńkowie, na terenie Rancza Cieńków.
Zjazd zgromadził całe rodziny – obecnych Wisełków,
kobiety, które nosiły takie nazwisko panieńskie, ale również
wszystkich miłośników i sympatyków, czy po prostu turystów i mieszkańców Wisły. Uczestnicy zjechali się z najróżniejszych stron Polski, nawet z odległego Nowego Warpna w
województwie zachodniopomorskim. Co ważne, towarzyszyła
temu wszystkiemu znakomita pogoda, więc dobre humory nikogo nie opuszczały.

Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje: występ kapeli
góralskiej „Wista” Marcina Cieślara, następnie Zespołu Regionalnego „Wisła Plus”, a także grupy śpiewaczej „Grónie”. Najmłodsi z zapartym tchem śledzili pokazy strażaków z jednostki
OSP Wisła Czarne oraz korzystali z placu zabaw. Również dla
tych starszych zorganizowano gry, zabawy i najróżniejsze konkurencje, w których mogli porywalizować między sobą. Chętni
poszli też do pasterskiej kolyby na Cieńkowie, gdzie baca Jan
Kędzior opowiadał o wypasie owiec i skosztować można było
wyrobów owczych.
Organizatorzy zjazdu dziękują wszystkim zaangażowanym
w jego przygotowanie!		
Tadeusz Papierzyński

REKLAMA • OGŁOSZENIA
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SŁOWO OD BURMISTRZA
Mam dla Państwa, a w szczególności dla wielbicieli sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu, bardzo dobrą informację. Realnego kształtu nabiera plan modernizacji tras biegowych na Kubalonce.
W dniach 2–3 października wiceminister sportu Jarosław Stawiarski i członkowie prezydium Komisji Sportu Sejmu RP pod
przewodnictwem posła Jacka Falfusa z Bielska–Białej wizytowali
obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Beskidach. Władze naszego
miasta miałem zaszczyt reprezentować wraz z sekretarzem miasta
Sylwestrem Foltynem, a w spotkaniu udział wzięli m.in.: starosta

Tym bardziej cieszy mnie fakt, że po roku żmudnych przygotowań temat ruszył z miejsca. Podczas spotkań z przedstawicielami
władz naszego państwa praktycznie zapadły decyzje o tym, że jak
tylko samorządy Wisły i Istebnej przygotują plany zagospodarowania
przestrzennego umożliwiające inwestycję, a COS ukończy projekt
budowlany i uzyska pozwolenie na budowę, to pierwszy etap modernizacji tras może ruszyć już w przyszłym roku. Dzięki temu coraz
bardziej realna wydaje się możliwość organizacji Mistrzostw Świata
Juniorów w narciarstwie klasycznym w 2019 roku na beskidzkich
obiektach. Ponadto patrząc na potencjał turystyczny Beskidów, a także bliskość Czech i Słowacji, całoroczne trasy biegowe i nartorolkowe mogą być kolejnym magnesem przyciągającym gości do naszego
regionu, dlatego chciałbym podziękować wszystkim osobom, które
zaangażowały się w ten projekt i dążą do jego szybkiej realizacji.
Tomasz Bujok – Burmistrz Miasta Wisła

fot. Łukasz Bielski

Kryształy PR 2017
– wyróżnienie dla Wisły!
cieszyński Janusz Król, dyrektor COS w Szczyrku Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner i
przewodniczący Rady Miasta Wisła Janusz Podżorski. Dyskutowano o bazie sportowej w naszym regionie, ale głównym tematem była
modernizacja tras biegowych na Kubalonce. Bardzo mi zależy, by
było to fajne miejsce, z którego można będzie korzystać przez cały
rok. Do tego potrzebna jest odpowiednia infrastruktura: oświetlenie,
system naśnieżania, wyasfaltowane trasy pod nartorolki. Realizacja
takiego zadania wymaga jednak nakładów rzędu 10 milionów złotych, dlatego bez sfinansowania inwestycji z budżetu centralnego nie
ma możliwości przeprowadzenia modernizacji.
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Poznaliśmy samorządy i instytucje z najlepszymi promocyjnymi
projektami roku. W zabytkowym Zakładzie Uzdatniania Wody na
Bielanach w Krakowie już po raz szósty wręczono Kryształy PR–u
– nagrody za najlepsze kampanie promocyjne w samorządzie i administracji państwowej. Gala Kryształy PR–u odbyła się w ramach XIV
Konferencji PR w Samorządzie i Administracji Państwowej, która
organizowana jest przez Grupę PRC oraz Miasto Kraków.
W tym roku na konkurs przesłanych zostało niemal 200 zgłoszeń,
których poziom był bardzo wyrównany. – Doświadczenie zdobywane przez samorządy, ich kreatywność w podejściu do podejmowanych tematów i coraz większa dbałość o całokształt wykonania
sprawiają, że obrady Jury są coraz trudniejsze. W tym roku dało się
odczuć niezwykle wysoki poziom nadesłanych prac, które z edycji
na edycję stają się coraz lepsze – podkreślał jeden z przedstawicieli
jury Sebastian Chachołek, prezes Zarządu Grupy PRC, komentator
i ekspert z zakresu PR, doradca i konsultant z zakresu marketingu
politycznego. W każdej z kategorii przyznawana jest nagroda główna
oraz 4 wyróżnienia.
Miło nam poinformować, że w kategorii najlepsza kreatywna
kampania promocyjna wyróżniono Gminę Wisła. Podczas gali wyróżnienie w imieniu burmistrza Wisły Tomasza Bujoka odebrała kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Ewa Zarychta.
Nasze miasto wyróżniono za kampanię 4Wisła.pl.
(luki)

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Październik 2017

Z prac Rady Miasta Wisła
W październiku Rada Miasta Wisła podczas obrad Komisji zajmowała się następującymi tematami:
– wnioski do budżetu 2018,
– podsumowanie Tygodnia Zdrowia,
– informacja o organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach, źródła finansowania,
– podsumowanie roku działalności Spółdzielni Socjalnej,
plany rozwoju, spotkanie z zarządem,
– opiniowanie wniosków o Laur Srebrnej Cieszynianki,
– analiza oferty i systemu obsługi inwestora, oferta, opiekun, tereny inwestycyjne, ułatwienia, biuro obsługi inwestora, katalog inwestycyjny,
– rozpatrywanie skarg i wniosków.
Sesja Rady Miasta odbyła się 28 września. Jednym z jej
głównych tematów było przyznanie Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”. Laur ten decyzją rady Miasta Wisła otrzyma w roku 2017 Pani Danuta Szczypka. Ponadto Radni przyjęli informację na temat budżetu obywatelskiego
na rok 2018 (12 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”) i informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wisła za I półrocze
2017 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury (13 głosów „za” – jednogłośnie).
Podczas sesji przyjęto następujące projekty uchwał:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2017 (jednogłośnie),
– zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta
Wisła (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Budżetową na rok 2017 (jednogłośnie),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach w związku z realizacją przedsięwzięcia „Wymiana i likwidacja starych, nieekologicznych źródeł ciepła w
budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wisła” (12 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta Wisła
projektu uchwały „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń” (12 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”),

– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 29
czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wisła na lata
2016–2032” (jednogłośnie),
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej i przystąpienie do realizacji projektu pn. „Przyjazny
e–urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i
opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice–
Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście” z innymi gminami oraz podmiotami spoza sektora finansów publicznych
(12 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania (jednogłośnie),
– w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta
Wisła (jednogłośnie),
– w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 1
grudnia 2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Wisła (jednogłośnie),
– zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych
stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej (jednogłośnie),
– w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (jednogłośnie),
– zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 29
kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie
(12 głosów „za”, 1 „wstrzymujący się”).
Kolejna sesja Rady Miasta Wisła odbędzie się 26 października.
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miast Wisła

Dyżury Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

Uprzejmie informujemy, że przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski i wiceprzewodniczący Rady Miasta Rafał Skurzok,
pełnią dyżury w biurze Rady w każdą środę w godz. 8:00–10:00.
Zapraszamy!

Spotkania Anonimowych Alkoholików odbywają się w lokalu Straży
Miejskiej przy dworcu kolejowym Wisła Uzdrowisko w każdą środę o godz.
18:30, zaś w każdy czwartek o godz. 17:00 spotyka się tam grupa wsparcia
dla kobiet „Al–Anon”. Zapraszamy!
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STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE

CIĄG DALSZY REMONTÓW

I. W dniu 7 kwietnia 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego
przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. Śląskiego
ograniczeń w zakresie ekspoloatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw. Z uwagi na charakter naszej turystycznej miejscowości zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o przestrzeganie przepisów podjętej uchwały „antysmogowej”. Informuję, że
Straż Miejska w przypadku zgłoszeń o odorze wydobywającym się z
komina lub istnieniu podejrzenia, że w piecu są spalane odpady (np.
śmieci), będzie pobierała próbki z palenisk, które zostaną wysłane
do analizy i ekspertyzy pod kątem spalania odpadów do wyspecjalizowanej firmy w tym zakresie. Informuję również, że nasza świadomość o skutkach szkodliwości spalania odpadów jest coraz większa,
więc ilość telefonów i zgłoszeń do Straży Miejskiej w sprawie podjęcia interwencji rośnie. Kary za spalanie odpadów w postępowaniu
mandatowym są wysokie (do 500 zł), natomiast sankcje stosowane
w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w
art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale
sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze
grzywny”. Kara ta jest bardzo dotkliwa, bo wynosi do 5000 zł.
II. Rozpoczął się okres jesienny, a wraz z nim opadanie liści. Przypominamy właścicielom o właściwym zagospodarowywaniu zebranych
odpadów (liści, traw, drobnych gałęzi). Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania
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 zebrać liście, pociąć gałęzie i przekazać je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne.
Istnieje możliwość, by nierozdrobnione odpady ulegające biodegradacji
pochodzące z przyciętych lub ściętych drzew i krzewów, właściciele nieruchomości zamieszkałych dostarczali we własnym zakresie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Ustrońskiej
(Oczyszczalnia Ścieków w Wiśle), który jest otwarty w poniedziałki,
środy i 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 obserwujemy
mieszkańców wypalających pozostałości roślinne po uprzątnięciu
posesji czy po wycinkach drzew. Informujemy, iż od 1 lipca 2013 r.,
gdy weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, obowiązuje zakaz spalania. Wszystkim mieszkańcom i właścicielom posesji przypominamy, że wypalania liści jest procederem nielegalnym. Wypalanie traw,
spalanie liści, gałęzi (chodzi tu o wszystkie pozostałości roślinne) jest
wykroczeniem i może skutkować wysokimi grzywnami do 500 zł.
Samodzielne palenie gałęzi i liści może także stanowić zagrożenie
pożarowe. Sąsiedzi mogą obawiać się, że ogień, ze źle strzeżonego
„ogniska” rozprzestrzeni się na inne nieruchomości, mają więc pełne prawo zawiadomić Straż Miejską o paleniu odpadów na terenie
nieruchomości sąsiedniej. Palenie odpadów, nawet gałęzi, które nie
powodują szczególnie niekorzystnych emisji do środowiska, 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 zabezpieczony i dozorowany,
sąsiedzi też mają prawo domagać się interwencji stosownych służb.
III. Informuję, że w październiku Straż Miejska nadal będzie prowadziła kontrole posesji w zakresie realizacji obowiązków dotyczących wywozu nieczystości płynnych z posesji.
IV. We wrześniu odbyły się spotkania dzieci z przedszkoli oraz
pierwszych klas szkół podstawowych z funkcjonariuszem Straży
Miejskiej oraz Policji. Przekaz miał na celu upowszechnianie wśród
dzieci zachowań i nawyków umożliwiających uniknięcia różnorodnych niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażone (np. w drodze do
szkoły, w szkole, w domu, na podwórku, itp.). Podczas tych spotkań
dzieci otrzymały książeczki edukacyjne oraz odblaski.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej

Przed miesiącem na łamach naszego miesięcznika informowaliśmy o modernizacji głównego deptaku (fragment ul.
1 Maja) oraz ulic Cieńków i Różanej. Natomiast na przełomie sierpnia i września kolejne inwestycje drogowe dobiegły końca.
Jak informuje burmistrz Wisły Tomasz Bujok zakończono
budowę mostu na potoku Kopydło wraz z budową dojazdu i
zjazdu. Wartość końcowa inwestycji wyniosła: 590 400 złotych. Zakończono również pierwszy etap remontu ulic Prostej i Łukowej. Wartość końcowa tych inwestycji wyniosła:
264 519,67 złotych.
Efekty prac widać na poniższych zdjęciach.
(luki)
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ul. Łukowa

Most na Kopydle

ul. Prosta

Przygarnij mnie!
Budżet obywatelski 2018
Informujemy, że zgłaszania zadań do realizacji w ramach
budżetu obywatelskiego 2018 można dokonywać w terminie
od 16 października do 15 listopada 2017 roku.

XXI WIEK! LICZĄ SIĘ FAKTY,
WIEDZA, A NIE MITY I ZABOBONY!
Sterylizacja i kastracja są jednymi z najpopularniejszych i
bezpieczniejszych zabiegów chirurgicznych. Coraz więcej właścicieli kotów decyduje się na poddanie swojego podopiecznego
temu zabiegowi, nie tylko z troski o zdrowie swojego pupila,
ale także z uwagi na dużą liczbę niechcianych, porzucanych corocznie kociąt. Kotki są bardzo płodnymi zwierzętami i mogą
urodzić rocznie kilkanaście kociaków, zdarzają się mioty liczące
po 7 kociąt, a kotka może być w ciąży kilka razy w ciągu roku.
Bardzo trudno jest znaleźć nowe domy tak dużej liczbie maluchów, dlatego często trafiają one do schronisk, gdzie nie mają
większych szans na przeżycie. Niestety, nadal niektórzy ludzie
nie są przychylni kastracji i sterylizacji, równocześnie często nie
widzą nic złego w topieniu, duszeniu, czy porzucaniu na pewną
śmierć kociąt! Sterylizacja i kastracja są w tej chwili rutynowo
wykonywane w większości gabinetów weterynaryjnych w Polsce, niosą ze sobą także korzyści zdrowotne dla naszych podopiecznych, zwłaszcza kotek.
Niestety bardzo silnie jest jeszcze zakorzeniony pogląd, że
kotka powinna mieć jeden miot kociąt przed sterylizacją. Nie
wiadomo skąd wziął się ten przesąd, wiadomo natomiast, że
jest on zupełnie nieprawdziwy. Sterylizując kotkę nie zaburza
się jej psychiki, nie jest także konieczne, aby miała przedtem
kocięta. Kotka kieruje się instynktem i tego, że może mieć kocięta nie planuje, nie ma też tego świadomości. Dopiero po urodzeniu kociąt instynkt karze jej zająć się nimi i odchować najsilniejsze i najzdrowsze kociaki z miotu. Często zdarza się, że
kotki odrzucają część lub cały miot, co kończy się dla małych
śmiercią. Kotki kierują się w tym względzie przede wszystkim
instynktem, a nie uczuciami, wybierają bowiem z miotu te kocięta, które mają szanse na przeżycie.
Sterylizując kotkę zanim zdąży ona zajść w ciążę, nie tylko
nie narażamy jej na wiele komplikacji okołoporodowych, ale
także zapobiegamy przyjściu na świat kolejnego miotu kociąt,
które być może bardzo trudno będzie wydać. Fundacje i schroniska przepełnione są kociętami, których nikt nie chce!
Jak to możliwe, że nieświadomość i nieodpowiedzialność
ludzi za swoje zwierzęta jest ciągle ogromnym problemem?!
Dlaczego wierzymy w mity o tym, że kotka powinna mieć
przynajmniej raz w życiu kocięta?! Dlaczego pozwalamy, by
koty umierały z głodu, choroby, czy w wypadkach komunikacyjnych? Nie wierzysz? Dowiedz się! Porozmawiaj z lekarzem
weterynarii, przedstawi Ci też dodatkowe korzyści zdrowotne
wynikające ze sterylizacji i kastracji.
Monika Miring – Fundacja „Lepszy Świat”

Kuba to malutki 11–letni piesek, który został sam w pustym
domu po stracie swojej ukochanej opiekunki. Jest zdrowy i pełen
energii do życia, ale obecna sytuacja bardzo go przeraża, nie rozumie dlaczego został sam w pustym domu. Kuba jest zbyt mały
i nie przeżyje w schronisku. Potrzebuje nowego kochającego
domu albo chociaż tymczasowego! Jest przyjaznym i kontaktowym pieskiem, bez problemów dogaduje się z innymi psami.
Kontakt: 603548044.

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
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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fot. LO im. P. Stalmacha

Zmiany w wiślańskim liceum
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Po miłych przemówieniach, na scenę weszli absolwenci wiślańskiej szkoły – członkowie Zespołu „Istebna”. W występie dedykowanym dyrektor Kozyrze zaprezentowali się w kilku tańcach i pieśniach
regionalnych.
Następnie głos zabrała dyrektor Danuta Kozyra. – Z wielkim
wzruszeniem i wdzięcznością myślę o tym okresie mojego życia.
Dziękuję za każdego ucznia, za każdego rodzica, za wszystkich przełożonych i podwładnych: wizytatorów, kolegów nauczycieli i pracowników obsługi. Dziękuję Starostwu Powiatowemu w Cieszynie
za współpracę, przyjaciołom szkoły za wsparcie i życzliwość. Jako
dyrektor miałam to wielkie szczęście, że mogłam urzeczywistnić
swoją wizję szkoły. Wraz z rodzicami wybudowałam tę szkołę, tworząc most łączący moje marzenia z nadziejami i aspiracjami uczniów
i ich rodziców. Dane mi było przeżyć wzruszenie, dumę z sukcesów
uczniów, z awansu i rozwoju nauczycieli, z nadania szkole sztandaru.
Dziś odchodzę na emeryturę. Dziękuję Wam wszystkim za wspólny czas, za radość współtworzenia szkoły, za ciężką pracę. Teraz, 4
września 2017 roku, następuje zmiana na tym stanowisku. Wierzę,
że moja następczyni, Pani Joanna Sobczyk, osiągnie wszystko to,
co sobie postanowi. Życzę jej tego z całego serca, gratulując jednocześnie zwycięstwa w konkursie na dyrektora naszego liceum. Mojej
szkole życzę odwagi w poszukiwaniu nowych wyzwań i zdobywaniu
kolejnych laurów. Na zawsze pozostanę sympatykiem wiślańskiego
Stalmacha i z wielką życzliwością będę obserwować jego dalsze losy
– mówiła Danuta Kozyra.
Na zakończenie uroczystości nowy dyrektor szkoły Joanna Sobczyk przyjęła w poczet społeczności liceum uczniów klas pierwszych
oraz życzyła wszystkim udanego roku szkolnego.
Elżbieta Śliwka

fot. LO im. P. Stalmacha

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Stalmacha miało niecodzienny przebieg. Jak powiedziała prowadząca uroczystość, uczennica klasy III a, Anna Szmek „tegoroczna inauguracja roku szkolnego ma szczególny charakter, bowiem
uroczystość rozpoczniemy od... pożegnania”.
Społeczność szkoły oraz zaproszeni goście przybyli, aby wyrazić
swój szacunek dla dorobku i osiągnięć odchodzącej na emeryturę długoletniej dyrektor szkoły Danuty Kozyry. Wśród przybyłych gości
znaleźli się: Michał Rajwa – zastępca naczelnika Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, Małgorzata Kasztura – wizytator Kuratorium Oświaty, Tomasz Bujok – burmistrz Wisły, Józef
Polok – zastępca wójta Gminy Istebna, Andrzej Kudełka – nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła, Witold Szozda – emerytowany nadleśniczy
Nadleśnictwa Wisła, Daniel Białas – były przewodniczący Komitetu Rozbudowy Liceum, Janina Tatar – skarbniczka Rady Rodziców
przy LO w Wiśle oraz Lidia Janota – prezes Zarządu ZNP w Wiśle.
W imieniu Rady Pedagogicznej i wszystkich pracowników szkoły
głos zabrała nauczycielka języka polskiego Renata Sikora. W swym
wystąpieniu przywołała wydarzenia inspirowane przez dyrektor Danutę Kozyrę. – Minione lata to czas trudnych decyzji, ale też wielu
miłych chwil. W 70–letniej historii wiślańskiego liceum jest Pani jedenastym dyrektorem, ale jedynym, któremu udała się rzecz dla wielu
niemożliwa. Tym trudnym zadaniem było zbudowanie nowej szkoły,
w której możemy się uczyć od 1995 roku – podkreśliła. Renata Sikora zwróciła również uwagę na fakt, że dyrektor Kozyra mogła mieć
i miała poczucie ogromnej satysfakcji, co przełożyło się na wielkie
uznanie i radość ze strony podległych Jej pracowników. Na zakończenie, zwracając się do Pani dyrektor, Renata Sikora stwierdziła: –
Dzięki 28 latom pracy jako dyrektor bezsprzecznie zapisała się Pani
w historii wiślańskiego liceum. Pozwolę sobie jednak powiedzieć, że
zapisała się Pani także w naszej historii. Mówiąc naszej, mam na myśli nas, pracowników tego liceum – powiedziała.
Słowa, które najlepiej chyba oddały uczucia, towarzyszące społeczności wiślańskiego liceum, brzmiały: „Dziękujemy za wszystkie
lata pracy, za troskę o kolejne roczniki uczniów. Dziękujemy za trud,
jaki włożyła Pani w to, by nasza szkoła była coraz lepsza i nowocześniejsza. Życzymy, aby na emeryturze nie opuszczał Pani dobry
humor, dopisywało zdrowie, by otaczała Panią życzliwość ludzi”.
Głos zabrali także przybyli goście, którzy w swoich wypowiedziach zgodnie podkreślali zasługi dyrektor Danuty Kozyry, jej zaangażowanie, kreatywność i serce, które oddała szkole. Wskazywano
na fakt, że uczyniła z niej miejsce, do którego chętnie się przychodziło. Goście ciepło przywoływali różne wspólne chwile, które składają
się na piękne wspomnienia. Słowa wdzięczności za wieloletnią pracę
wyrazili także przedstawiciele uczniów liceum.

Wiślańskie Liceum Ogólnokształcące im. P. Stalmacha może
poszczycić się zajęciem 3. miejsca we współzawodnictwie sportowym młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu cieszyńskiego w roku szkolnym 2016/2017. Powodem do dumy jest również
fakt, iż dwaj tegoroczni absolwenci – Mikołaj Michałek i Radosław
Sobczyk, otrzymali wyróżnienia indywidualne za duże osiągnięcia
sportowe w roku 2016.
Ponadto maturzyści „Stalmacha” osiągnęli wysokie wyniki zdawalności egzaminów maturalnych, wyższe niż w województwie, co
pozwoliło im stać się studentami prawa, fizjoterapii czy pielęgniarstwa. Z kolei podpisana w lipcu 2017 roku umowa o współpracy
wiślańskiego liceum z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno–Humanistycznej w Bielsku–Białej daje możliwość klasom
ratowniczym uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników bielskiej uczelni. Od 2015 roku szkoła objęta jest także patronatem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Różnorodne osiągnięcia czynią wiślańskie liceum szkołą wychodzącą naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom młodzieży.
Elżbieta Śliwka

Informujemy,
że w roku szkolnym
2017/2018 powstała
w Społecznym Ognisku Muzycznym
im. Jerzego Drozda
w Wiśle sekcja organów kościelnych.
Dzięki uprzejmości ks. Waldemara Szajthauera rozpoczęliśmy lekcje
gry na organach w
kościele ewangelicko–augsburskim.
Uczniowie mogą także korzystać z organów w kościele rzymsko–katolickim, na co wyraził zgodę ks. Wiesław Firlej. Obu proboszczom
serdeczne podziękowania składa dyrekcja SOM.
Wszystkich chętnych (dzieci, młodzież i dorosłych) zapraszamy
na zajęcia w każdy piątek. Lekcje prowadzi wysokiej klasy pedagog
Ewelina Bachul. Są jeszcze wolne miejsca.
Dyrekcja SOM

fot. SOM im. J. Drozda

Sekcja organów kościelnych
w SOM

fot. LO im. P. Stalmacha

„Stalmach” – mała szkoła, duże
osiągnięcia!

28 sierpnia w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył się
uroczysty finisaż wystawy pamiątek Zespołu Regionalnego „Wisła”.
Ekspozycję można było podziwiać do końca sierpnia.
(WCK)

fot. SOM im. J. Drozda

Finisaż wystawy pamiątek
Zespołu Regionalnego „Wisła”

Muzyczne warsztaty

fot. Iwona Klimaszewska

Jak co roku, w dniach 28–31 sierpnia, w Społecznym Ognisku
Muzycznym odbyły się IV Muzyczne Warsztaty. Zajęcia zorganizowano w następujących sekcjach: fortepianu, keyboardu, fletu, gitary,
saksofonu, perkusji oraz śpiewu i rytmiki.
Z bezpłatnych lekcji skorzystali „ogniskowi” uczniowie i nowicjusze, nawet zagraniczni (Włochy, Wielka Brytania). W sumie w
warsztatach udział brało 36 uczestników. Ponadto wokaliści wraz z
zespołem rytmicznym wystąpili 3 września w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny podczas koncertu z okazji Dni Wisły. Uczennice SOM
Aneta Cieślar i Edyta Mojeścik, które są laureatkami VI Festiwalu
„Nasza Szansa”, w ramach nagrody miały przywilej wystąpić przed
gwiazdą wieczoru Sylwią Grzeszczak.			
(eb)

DODATKOWY NABÓR DO PUBLICZNEGO STUDIUM MEDYCZNEGO
Dyrekcja Publicznego Studium Medycznego w Cieszynie ogłasza dodatkowy nabór na następujące kierunki: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik
farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny.
Publiczne Studium Medyczne jest jedyną szkołą publiczną na terenie powiatu cieszyńskiego kształcącą na kierunkach medycznych w
systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Wszyscy absolwenci
pomyślnie zdają egzaminy zawodowe uzyskując bardzo dobre wyni-

ki i zdobywając dyplomy i certyfikaty w języku polskim i angielskim.
Absolwenci PSM znajdują zatrudnienie nie tylko na lokalnym rynku
pracy.
Warto również podkreślić, że nauka w PSM przez cały cykl
kształcenia jest bezpłatna!
Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które chcą podwyższyć posiadane kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód.
Dyrekcja PSM
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Biblioteka poleca
Bea Uusma, Ekspedycja: historia mojej
miłości, Marginesy, Warszawa 2017.
11 lipca 1897 roku rozpoczyna się szwedzka ekspedycja polarna, składająca się trzyosobowej załogi: Salomona Augusta Andréego, Knuta Frænkela i Nilsa Strindberga, którzy wyruszają balonem
w stronę bieguna północnego. Badacze dysponujący zapasem żywności, ciepłą odzieżą i bronią pełną amunicji giną jednak bez śladu...
Pomimo licznych teorii i spekulacji na przestrzeni ponad stu lat, nikt
nie wiedział, co tak naprawdę wydarzyło się na zamarzniętym krańcu
świata. Autorka z determinacją, za pomocą wszelkich środków stara
się nakreślić w rzetelny sposób historię ekspedycji, która w niewyjaśnionych okolicznościach zakończyła się niestety sromotną porażką.
Z zadziwiającym uporem próbuje dotrzeć tam, gdzie nie dotarł prawie nikt. Chce stanąć dokładnie w tym samym miejscu, w którym po
kilkudziesięciu latach od zaginięcia wyprawy odnaleziono obozowisko i szczątki badaczy. Bea Uusma nie zraża się wrogością i niedostępnością miejsca, które trawi wszelkie formy życia przykrywając je
złowrogą bielą. Kontynuuje swoją podróż w głąb nie tylko przeszłości, ale może przede wszystkim siebie. Polecamy!
Urszula Jaksik, Odwrócone życie, Pascal, Bielsko–Biała 2016.
Ewa to nastolatka, która musiała szybko dorosnąć, gdyż matka walcząca z depresją znika z jej życia. Ojciec układa sobie życie
od nowa i nie ma w nim miejsca dla córki. Zostaje sama. Walczy z
samotnością i poczuciem odrzucenia, oddając się bez reszty swojej
największej pasji: bieganiu. Z kolei Aldona ucieka z rodzinnego miasteczka na Śląsku na egzotyczną wyspę. Tam osiąga sukces zawodowy i zostawia za sobą trudne wspomnienia z dzieciństwa. Jednak jej
największym problemem jest choroba syna, który wymaga natychmiastowego przeszczepu serca. Postanawia zwrócić się o pomoc do
jego biologicznego ojca. Ścieżki tych dwóch kobiet przetną się w
najbardziej niespodziewanym miejscu… Co połączyło dwie młode
kobiety z dwóch różnych światów? Warto przeczytać.

Jak co roku w całym kraju odbyło się Narodowe Czytanie – akcja
promująca czytelnictwo i największe dzieła polskiej literatury. Tym
razem czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego (1869–1907), sztukę, która swą prapremierę miała w Teatrze Miejskim w Krakowie 16
marca 1901 roku, a powstała na kanwie autentycznego wydarzenia
jakim było wesele poety Lucjana Rydla z chłopką z Bronowic, Jadwigą Mikołajczykówną.
Biblioteka w Wiśle także włączyła się w Narodowe Czytanie i
przypomniała twórczość Stanisława Wyspiańskiego, który był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitny przedstawiciel
Młodej Polski, zajmował się wieloma dziedzinami sztuki. Uprawiał
malarstwo, pisał utwory liryczne i dramatyczne, libretta oper, projektował witraże, meble, a nawet strój dla Lajkonika.

Na dzień przed ogólnopolską akcją wykład pt. „Jak czytać Wesele?” wygłosił w Wiśle znawca dramatu i teatru, prof. dr hab. Włodzimierz Szturc, który przedstawił różne możliwości interpretacji sztuki.
Zwrócił uwagę m.in. na muzyczność tekstu w kontekście charakteru
autora, jego pracy w teatrze (gdzie obok powstawała inscenizacja
Zawiszy Czarnego Kazimierza Przerwy–Tetmajera) i znajomości tradycji literackiej, zwłaszcza twórczości Juliusza Słowackiego. Niebagatelne znaczenie miał także talent malarski Wyspiańskiego, który
scenę komponował kolorystycznie oraz wkład wybitnych aktorów,
zwłaszcza Heleny Modrzejewskiej. Przy okazji była mowa o innych
dramatach Wyspiańskiego, Akropolis i Legendzie, której Profesor
wraz ze współpracownikami w marcu tego roku przedstawił interpretację muzyczną w Instytucie Teatralnym w Warszawie w cyklu
czytań scenicznych Wyspiański. Nikt mnie nie zna.

fot. MBP w Wiśle

Daniel Pycz na podstawie powieści Rudyarda Kiplinga, Jungle Book, Wydawnictwo Zielona Sowa, Warszawa 2017.
Klasyczna, dobrze znana wszystkim opowieść o małym chłopcu
imieniem Mowgli, który chcąc się schronić przed groźnym tygrysem
trafia do jaskini. Na szczęście zajęta przez wilki grota okazuje się
szczęśliwą kryjówką, bo wataha przygarnia malca i traktuje, jak jednego ze swoich. Wspaniałe przygody, barwne ilustracje, słowniczek,
pytania kontrolne – to tylko nieliczne atuty książek z serii „Już czytam po angielsku”. Trzy poziomy trudności pozwolą dopasować teksty do stopnia zaawansowania językowego dzieci. Nauka angielskiego
jeszcze nigdy nie była taka przyjemna. Polecamy serdecznie.
Oprac. MBP Wisła

Narodowe Czytanie

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

Dziękujemy prelegentowi za wspaniały wykład, a słuchaczom za
przybycie na Narodowe Czytanie, które zakończono pysznym, weselnym kołaczem i przeglądaniem nowej książki autorstwa Włodzimierza Szturca pt. Genetyka widowiska. Człowiek – Maska – Rytuał
– Widowisko. Zapraszamy do biblioteki po dzieła Wyspiańskiego i
znawcy jego twórczości Włodzimierza Szturca.
(drc)
Fotorelacja zob. http://biblioteka.wisla.pl/?cat=23
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Protokół
posiedzenia Wydziału gminnego
z dnia 18. lutego 1925.
Obecni: Paweł Cieślar [450], jako przewodniczący, Paweł Czyż
[40], Jerzy Drozd [4] Paweł Bujok [587], Franciszek Macura, Andrzej Raszka [251] Józef Goszyk, Jan Cieślar [131], Jan Drobisz
[291], Jan Kowala, Jan Szturc [265], Maciej Marosz. = 12
Nieobecni: Andrzej Cienciała, Paweł Pilch [46], Michał Polok
[402], Paweł Raszka Franciszek Świątkowski i Jan Śliwka [82]. = 6.
Ponieważ się dostateczna liczba członków zebrała, zagaił
przewod[niczący] posiedzenie, poczem przeczytano protokół ostatniego posiedzenia, który bez odmiany przyjęto.
Nim przystąpiono do załatwienia porządku dziennego, zwrócił
kier[ownik] J[ózef] Goszyk uwagę obecnych na zgon ś.p. Rudolfa
Karbascha1, dawniejszego leśniczego i obywatela honorowego Wisły. Ś.p. Rudolf Karbasch położył wielkie zasługi około szkolnictwa
wiślańskiego a nie mniej przy uregulowaniu spraw salaszów pomiędzy Wiślanami i ówczesną Komorą Cieszyńską.
Ku uczczeniu jego pamięci podnieśli się wszyscy z miejsc.
Punkt 1. Sprawa budowy siedmioklasowej szkoły.
Zastępstwo zborowe2 kompetentne do odsprzedania gruntu kościelnego3 zgodziło się już na swem posiedzeniu z dnia 25/3. 1924
na odstąpienie4 miejsca pod budowę szkoły w dalszem oddaleniu
od kościoła. Co do posunięcia budowy bliżej kościoła byłoby trzeba nowej uchwały większego zastępstwa zborowego, któreby się
według zaciągniętych informacj[i]5 nie godziło na plan ten p. architekta [Alfreda] Wiedermanna6 ponieważ wymaga więcej rozmiarów
1

2

3
4
5
6

Rudolf Karbasch (Karbasz) (zm. 1925), nadleśniczy w Wiśle w latach
1869–1888, a następnie inspektor Komory Cieszyńskiej ds. leśnych.
Członek Wydziału gminnego, Rady Szkolnej Miejscowej, Komisji Regulacji Rzeki Wisły i Wydziału Drogowego.
Zastępstwo zborowe to przedstawicielski organ władzy w zborze (parafii), który wyłaniał ze swojego grona prezbiterów (starszeństwo zborowe)
zajmujące się bezpośrednim zarządem zboru. Zob. Ustawa ewangelickiego kościoła wyznania augsburskiego i helweckiego w królestwach i krajach w Radzie państwa reprezentowanych. Dziennik Ustaw dla królestw i
krajów w Radzie państwa reprezentowanych, 1892, część II, poz. 4.
Następuje przekreślone już.
Następuje przekreślony wyraz placu.
Następują przekreślone wyrazy na pl.
Alfred Wiedermann (1890–1971), wybitny architekt związany z Cieszynem i Bielskiem, projektant m.in. Ubezpieczalni przy ul. Bielskiej,
w Cieszynie, Gimnazjum Polskiego (obecnie siedziba Liceum im. M.
Kopernika) i Domu Oficerów w Bielsku. W Wiśle zaprojektował m.in.
gmach Szkoły Powszechnej nr 1 w centrum oraz willę „Skalita”.

Z dziejów turystyki
Grupa dyskusyjna działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wiśle wznowiła swoje spotkania po wakacjach i od razu podjęła
ważki temat z dziejów turystyki. Omawiana była działalność Przedsiębiorstwa Turystycznego „Czantoria”, które działało na terenie Śląska
Cieszyńskiego, zwłaszcza Ustronia i Wisły. Wykład wstępny i dalszą
rozmowę poprowadził kierownik wiślańskiej ekspozytury Jerzy Kufa,
ale głos zabierali także goście, dawni pracownicy przedsiębiorstwa.
Przedsiębiorstwo „Czantoria” zorganizowane zostało na bazie
Powiatowego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku powołanego
w 1972 roku z połączonych miejskich zakładów budżetowych (MOSTiW) Ustronia i Wisły. Ośrodki miejskie tworzone do obsługi lokalnego ruchu turystycznego w połowie lat 60. XX wieku, rozrastały się
i w końcu utworzono z nich POSTiW, który następnie przekształcono
w 1974 roku w Powiatowe Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych
„Czantoria” w Cieszynie z siedzibą w Ustroniu Nierodzimiu. Pracownicy zajmowali się głównie zapewnieniem kwater przybywającym
turystom i wczasowiczom (od kilkudziesięciu do 2,5 tys. miejsc), ale

ziemi i zbliżyłoby posiadłość gminy politycznej ku samemu kościołowi.
Z tego powodu uchwalono większością głosów pozostać przy
planach p. bud[owniczego] Kozła [Kozieła].
Plany p. arch[itekta] [Alfreda] Wiedermanna się zresztą bardzo
Wydziałowi podobają.
Punkt 2. Urgować rozstrzygnięcie do kogo należy utrzymanie
drogi Oszarpana – Leśniczówka. Wysłać pismo w tej sprawie do Województwa przez wydział dróg powiatowych, gdyby odpowiedź nie
nadeszła, udać się wprost do Województwa i prosić posła Szuścika o
poparcie żądania naszego, żeby rozstrzygnięcie uskuteczniono.
Punkt 3. Przełożeństwo gminy przedłożyło wykaz zaległych
opłat na podatek konsumpcyjny od wódki za rok 1924.
Tę sprawę odłożono do przyszłego posiedzenia.
Punkt 4. Związek Gmin Województwa śląskiego w Katowicach
zaprasza tutejszą gminę do przystąpienia do związku.
Wydział uchwala na razie nie korzystać z zaproszenia.
Punkt 5 Urząd gminy Ustroń żąda pismem z 3/2 1925 L.143 wyrównania zalegających i bieżących rachunków za szkołę w Dobce.
Ponieważ Tokarnianie7 wszelkie opłaty szkolne płacą do Ustronia, przeto uważa Wydział, że nie jest gmina Wisła obowiązana do
dalszych opłat i poleca Przełożeństwu gminnemu załatwić bezpośrednio ustnie tę sprawę.
Punkt 6. Rada szkolna powiatowa w Cieszynie rozporządzeniem,
z dnia 22 stycznia 1925 L 13/25 poleca Przełożeństwu gminnemu:
P. Przełożony gminy przeczyta na pełnem posiedzeniu pismo z
dnia 22 stycznia 1925 L 13/25, w którem Rada szkolna pow[iatowa]
karze zastępcę wójta p. Andrzeja Raszkę za jego ubliżające wyrażenie się przeciw gronu nauczycielskiemu szkoły I i zwróci mu uwagę,
że w razie powtórzenia się podobnego wypadku Rada szkolna powiatowa zwrócić musiałaby się celem obrony honoru nauczycieli na
drogę sądową.
Punkt 7. Sprawy ubogich:
Prośby Ewy Lipka z Nierodzimia o zapomogę dla Jerzego Kozoka nie uwzględniono.
Bujokowej Zuzannie Nr 66 z Klyszczonki przyznano 3 zł miesięcznie.
Bujokównej Marji Nr 472 przyznano 20 zł jednorazowo
Punkt 1 Odmieniono8 na następujące brzmienie:
Wydział gminny uchwala jednogłośnie budować siedmioklasową
szkołę w raz z budynkiem mieszkalnym dla nauczycieli według planów p. architekta [Alfreda] Wiedermanna.
(–) Józef Goszyk
(–) Cieślar Paweł
(–) Paweł Czyż
7
8

Tokarnia – osiedle w Wiśle graniczące z Dobką należącą do Ustronia.
Odmieniono – zmieniono.

także dysponowali gastronomią (61 stołówek), transportem i innymi
agendami (wypożyczalnie sprzętu, lodowisko, organizacja imprez
sportowych i kulturalnych). Po zmianie podziału administracyjnego i utworzeniu województw w 1976 roku zakład przekształcono w
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Turystyczne „Beskidy” z siedzibą w
Żywcu. Pracownicy ze Śląska Cieszyńskiego walczyli o oderwanie
się od niedofinansowanej Żywiecczyzny, co nastąpiło w 1982 roku.
Powstało wtedy Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czantoria” w Ustroniu, które działało do 1995 roku.
Gościem spotkania był Janusz Grohman, dyrektor „Czantorii” od
1974 roku, obecnie wolontariusz Parkowej Akademii Wolontariatu
w Parku Śląskim, który podzielił się swymi wiadomościami na temat
funkcjonowania przedsiębiorstwa w rzeczywistości PRL. Słuchacze
podziwiali doskonałą pamięć i składali życzenia urodzinowe. Ciekawostki i wspomnienia przywoływane były w miłej atmosferze, a
dowiedzieć się można było bardzo ciekawych rzeczy, np. że pierwszą
dyskotekę w Wiśle zorganizowano za zgodą naczelnika miasta w latach 70. XX wieku w strażnicy na Oazie, DJ–em był p. Gazda.
Biblioteka zaprasza na kolejne spotkanie, jak zawsze w ostatni
wtorek miesiąca.					
(drc)
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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 nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawy stałe: Kultura materialna górali Beskidu Śląskiego (główny budynek)
i Historia Wisły (budynek „U Niedźwiedzia”). Wystawa czasowa: Wierni
przyjaciele wiślańskich ewangelików (wernisaż 11.10 o godz. 15:00).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki od
strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.: 33/855 17
99. Wystawa stała prac Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła), ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej PTTK, tel.: 33/855
35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00, tel.: 33/855
34 47. Wystawa: „Jak dawni mistrzowie” – Zofia i Wiesław Turno (finisaż
27.10 o godz. 17:00). Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–18.00.
Wystawy prac Krystiana Wodnioka – malarstwo olejne, „Pejzaż”, Czesława
Nowakowskiego – metal, metaloplastyka i formy różne, oraz Sławomira Rąbalskiego – malarstwo olejne „Akt”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (willa
„Agawa”), czynna po uprzednim uzgodnieniu, tel.::33/855 13 53. Ekspozycja stała odznak i oznak noszonych przez polskich spadochroniarzy.
Muzeum narciarstwa, ul. Wodna 3 (DW „Zimowit”), czynne w godz.
10.00–20.00, tel.: 33/855 27 98. Ekspozycja stała.
Galeria trofeów sportowych Adama Małysza, ul. 1 Maja 48 a, czynna od
wtorku do niedzieli w godz. 10.00–18.00, tel.: 517 567 660. Ekspozycja stała.
Muzeum Turystyki PTTK, ul. Czarna Wisełka 8, czynne w soboty w
godz. 10.00–16.00 oraz w niedziele w godz. 9.00–13.00. Ekspozycja stała.
Izba Leśna na Przysłopiu, ul. Czarna Wisełka 8, wstęp po uzgodnieniu
z PTTK Wisła, tel.: 33/855 35 60, lub z Nadleśnictwem Wisła, tel.: 33/855
24 26. Ekspozycja stała.
Villa Japonica, ul. Turystyczna 32, tel. 33/855 56 66, czynna codziennie. Ekspozycja stała – wystawa eksponatów japońskich.
Skocznia narciarska im. Adama Małysza, tel. 33/855 51 05, czynna w
godzinach otwarcia skoczni dla zwiedzających. Wystawa poświęcona spadochroniarstwu – ekspozycja stała.

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem prezentujemy wiersz Marii Szturc.

Beskidzkie gronie
Radość i szczęście – to świat za oknami
Świerki niebo zdobią granatu firanami
Chaty po groniach przycupnęły ładnie
Czasami solo, a czasem gromadnie.
Gdzieniegdzie strumyk sobie płynie
Szybciej po zboczach, statecznie w dolinie
Widzę Stożka, Czantorii i Barani szczyty
Zawsze we mnie budzi ten widok zachwyty.
Mieszkać tu w górach szczęście to wielkie
Skarby przyrody mieszczą się tu wszelkie
Kaskady Rodła w Czarnym czarują
Sarny,zające, cietrzewie dobrze się tu czują.
Różne ptactwo, fruwa, pracuje, śpiewa
A wokół pełno krzewów i wysokie drzewa
Smreki strzeliste chwalą się koronami
A jeszcze bardziej koalicją ze Szwedami
Bo ich nasionka pieczołowicie zbierane
Będą w Szwecji do ziemi wysiewane.
Tu fioletowo białe zawilce rosną
Można je tu ze storczykiem podziwiać wiosną.
Cieszynianka z przylaszczką wodę piją
A paprocie i goryczki w deszczu się myją
Czasami wilcze łyko zalśni czerwonymi jagodami
I przestrzega „ uważaj bo w jagodach truciznę mamy”.
Kaczeńce na żółto świat przebarwiają
Bo ze słońcem swój układ mają
Tyle piękna spotkać tu w Beskidach możecie
Nie musicie go szukać gdzieś daleko w świecie.
Maria Szturc

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców
budynków w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2017/2018
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach
związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle
groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle
eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza
wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją
urządzeń ogrzewczych. W roku 2016 odnotowano 14.266 od urządzeń
ogrzewczych na paliwa stałe, 238 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i
636 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe (dane statystyczne KG PSP,
źródło: www.kgpsp.gov.pl). Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja
przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie grzewczym od 1 września 2015 do 31
marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 4.685 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2903 osób poszkodowanych i 61 ofiar
śmiertelnych (dane statystyczne KG PSP, źródło: www.kgpsp.gov.pl).
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I
OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ, prowadzoną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną. Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada
bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z
podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Krajowa
Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest
zobowiązany co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spali-
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nowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia
– mistrza kominiarskiego (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62
ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290). W
przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub
użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić
braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę
budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru
sadzy w kominie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719) przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach
lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego,
ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt
1 – co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy;
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy
wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Marcin Ziombski – Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Plenerowa wystawa i podsumowanie
międzynarodowego projektu

Wernisaż połączony był z uroczystym podsumowaniem wspólnego projektu transgranicznego, o którym mówiły przedstawicielki
instytucji partnerskich: Maria Bujok – dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury oraz Gabriela Niedoba – dyrektor Jabłonkowskiego
Centrum Kultury i Informacji. W wydarzeniu uczestniczyli włodarze
obu miast partnerskich – Tomasz Bujok oraz Jiří Hamrozi. Po godzinie 16:00 nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi przy wystawie plansz
plenerowych, na których można oglądać zdjęcia ze wszystkich wydarzeń organizowanych w ramach projektu. Wśród przybyłych gości
nie zabrakło przedstawiciela Euroregionu Śląsk Cieszyński Bogdana
Kasperka, któremu podziękowaliśmy za okazane wsparcie i pomoc w
trakcie realizacji projektu. Na wernisażu pojawiły się również zaangażowane w projekt osoby i grupy, a wśród nich m.in.: członkowie
Zespołu „Wisła”, Społecznego Ogniska Muzycznego, Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie”, radni z obu gmin oraz artyści fotografowie zaangażowani w klubie Piktorial Foto. Imprezę uświetniły
występy artystyczne i taneczne w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Gorgany” z Lwowa oraz zespołu „Jump” z Wisły. Pomimo
niesprzyjającej aury i padającego deszczu spotkanie przebiegło w
bardzo ciepłej, międzynarodowej atmosferze.
Dzięki projektowi „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”
w przeciągu ostatniego roku udało się zrealizować wspólnie aż 6 wydarzeń. W Jabłonkowie odbyły się trzy z nich: Jarmark Świąteczny,

Wystawa Stowarzyszenia „Grupa Twórców Wiślanie” oraz Jarmark
Wielkanocny. W Wiśle natomiast gościliśmy czeskich artystów, a ich
prace eksponowane były w trakcie Wystawy Fotografii Piktorialnej.
Dodatkowo w naszej miejscowości zorganizowane zostało dwudniowe Święto Sąsiada, które miało charakter polsko–czeskiego pikniku rodzinnego. Wszystkie te wydarzenia wzmocniły nasze relacje
przygraniczne i były przyczynkiem do zawarcia międzynarodowych
przyjaźni. Dzięki projektowi obu partnerom udało się również zakupić sprzęt, który okazał się niezbędny w organizacji ww. imprez. W
Wiśle zakupiony został namiot, komplet ław i stołów biesiadnych,
laptop, wykonano plenerową szachownicę i zakupiono do niej figury szachowe. Dodatkowo po stronie czeskiej powstała strona internetowa, zakupiono kamerę video i wydano album fotograficzny ze
zdjęciami obu miejscowości oraz praktyczne materiały promocyjne.
Zakupy te będą służyły przez lata w czasie organizowania kolejnych
edycji wspólnych imprez po obu stronach granicy.
Zapraszamy do oglądania wystawy plenerowej na Placu Hoffa,
która czynna będzie do końca roku!

fot. Łukasz Bielski

fot. Jiri Jurzykowski

3 września odbył się wernisaż Plenerowej Wystawy Fotograficznej podsumowującej projekt „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”. Wydarzenie odbyło się w trakcie Dni Wisły przy licznie
przybyłej na Plac Hoffa publiczności.

Projekt „Wisła–Jabłonków – jesteśmy blisko siebie”
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu
Interreg V–A Republika Czeska – Polska 2014–2020
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Mały wiślanin w Bułgarii
5–letni Janek Walkiewicz z Wisły jest fanem miasta Pomorie,
plaży, bułgarskiej muzyki i bułgarskiego artysty Veselina Marinova. Miłość do Pomorie małemu Polakowi przekazała babcia, która
od 1977 r. regularnie przebywa w tym nadmorskim kurorcie. Z kolei
miłość do piosenek Veselina Marinova pojawiła się latem ubiegłego
roku, kiedy Janek uczestniczył w jego koncercie.
Burmistrz Pomorie Ivan Aleksiev przyjął Janka Walkiewicza
i jego rodzinę w swoim gabinecie. Goście z Wisły mówili o sobie,
o swoim kraju i o bogatym repertuarze bułgarskich piosenek, które
chłopiec zna, i które lubi śpiewać. Jedną z nich jest piosenka Emila
Dimitrova „Moja strana, moja Bułgaria”. Właśnie ta piosenka przyniosła Jankowi Grand Prix na VI Festiwalu Piosenki Europejskiej w
Wiśle w listopadzie ubiegłego roku.
Piosenka „Jedna bułgarska róża” była niespodzianką, którą mały
Polak podarował burmistrzowi Pomorie. Zaś Ivan Aleksiev zorganizował dla niego osobiste spotkanie z Veselinem Marinovem przed
jego koncertem w Aheloy.
Źródło: pomorie.bg, tłumaczenie: Bożena Walkiewicz
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Dożynkowy zawrót głowy
Po zakończeniu przejazdu korowodu w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbył się obrzęd dożynkowy. Rozpoczął go dźwięk
trombity oraz śpiew wiślańskich grup śpiewaczych i zespołów regionalnych „Wisła” i „Wisła Plus”. Następnie prowadzący koncert Izabela Pustówka i Zbigniew Czyż przywitali gości i zaprosili do wspólnego odśpiewania pieśni „Szumi Jawor”. Kolejnym
ważnym punktem obrzędu była modlitwa ekumeniczna, którą poprowadzili ks. Waldemar Szajthauer, proboszcz parafii ewangelicko–augsburskiej w Wiśle i ks. Wiesław Firlej, proboszcz parafii

rzymskokatolickiej pw. NMP w Wiśle. Po zakończeniu modlitwy
i pobłogosławieniu chleba, członkowie Zespołu „Wisła” przekazali go gazdom, burmistrzowi i księżom. Na zakończenie obrzędu dożynkowego głos zabrał burmistrz Tomasz Bujok, a gazdom
przekazano tradycyjny wieniec.
Zespół Regionalny „Wisła” swoim występem rozpoczął część
artystyczną Dożynek. Następnie na scenie amfiteatru publiczność
zobaczyła występ ukraińskiego zespołu „Gorgany” z Lwowa i
koncert Zespołu „Wisła Plus”. Później rozpoczął się koncert „Pożegnanie Lata z Radiem Katowice”, który prowadziły Anna Sojka
i Agnieszka Strzemińska. Wystąpili Janusz Hryniewicz i Jan Wojdak & Arisa Vinci, a całość zakończył muzyczny wieczór z Bog-

fot. Roman Anusiewicz

Korowód dożynkowy wyruszył z ulicy Olimpijskiej i przebył
drogę przez główny deptak miasta na plac Hoffa. Na czele korowodu już tradycyjnie jechali gospodarze dożynek – burmistrz
Wisły Tomasz Bujok z żoną Anną oraz gazdowie Helena i Adam
Szalbot z Gościejowa, którym towarzyszyli synowie Paweł i Michał. Wśród uczestników korowodu były m.in. wiślańskie stowarzyszenia, firmy i przedsiębiorstwa, grupy wiślańskich sportowców, a także reprezentacje wiślańskich dolin. Za organizację

fot. Roman Anusiewicz

fot. Roman Anusiewicz

2 września w Wiśle odbyły się Dożynki i Święto Miodu. Przez
centrum miasta przeszedł barwny korowód, a w Amfiteatrze im.
Stanisława Hadyny miał miejsce obrzęd dożynkowy i koncerty.

fot. Roman Anusiewicz

korowodu doliny otrzymały specjalną nagrodę. 1. miejsce zajęła
reprezentacja Wisły Głębce, 2. miejsce reprezentacja Wisły Centrum, 3. miejsce reprezentacja Wisły Czarne, a pozostałe doliny
zajęły ex aequo 4. miejsce.

fot. Roman Anusiewicz

danem Fabińskim. Między koncertami publikę bawił Aleksander
Skrzydłowski z Nadleśnictwa Wisła, który przygotował konkurs
„Przystanek w lesie”. Liczna widownia doskonale się bawiła do
samego końca pełnego atrakcji dnia. Dożynkom towarzyszyły
prezentacje Nadleśnictwa Wisła i Koła Łowieckiego „Jarząbek”, a
także wystawy królików i gołębi oraz starych maszyn rolniczych.
Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom,
sponsorom oraz patronom medialnym: Nadleśnictwo Wisła,
Koło Lowieckie „Jarząbek”, Tartak „Malinka” Andrzej i Rudolf
Madzia, „Drew–lech”, „Firma Legierski”, Hotel Gołębiewski w
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fot. Anna Łupieżowiec

fot. Roman Anusiewicz

serwis opon Pilch, Pizzeria Amadeo, Bar w Harapuciu, Zajazd
Głębce, Zapiecek u Jędrysa, Restauracja „Olimpia”, Restauracja „Carmen”, Pizzeria & Crunchy Chicken „Lusia”, Górolsko
Izba, Kopalnia Soli Bochnia, „Twinpigs” Miasteczko westernowe w Żorach, Wypożyczalnia Jonidło, Wiślańskie Stowarzyszenie Sportowe w Wiśle, Zakład Usługowy Krystyna Martynek, Fotokubek, Cukiernia „Delicje”, „Żan–Pier” z Gliwic,
Autonaprawa Karol Wisełka, „Chlebowa chata” Górki Wielkie,
OSP Cieszyn Mnisztwo, Wisła Ski & Bike Skolnity, Ciuchcia
Martusia, „IceCaffe” Robert Baron, Tradycyjna Zagroda Rolna

Paweł Szarzec s.j. „Eko–Groń”, Centrum ogrodnicze „Katarzynka”, Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie, Salon urody „Basia”, PGL LP Nadleśnictwo Wisła, Krzysztof Konieczny
Zakład Kominiarski w Wiśle, Cukiernia „Wiślanka”, Piekarnia
nr 1, Piekarnia „U Troszoka”, Blacharstwo i Mechanika Pojazdowa, Usługi Transportowe – Karol Wisełka, „Montana” Firma
Handlowo–Usługowo–Produkcyjna, Sklep i serwis komputerowy, Cukiernia „u Janeczki”, Willa Stritzki, Naprawa Pojazdów
Samochodowych i SKP SCI 012 Koczwara, Myjnia ręczna,

– Skansen Ochaby, Marysia i Andrzej Bujok, Dorota i Andrzej
Ceślar, Anna i Paweł Cichy, Zofia i Władysław Bujok, Jan Bujok, Irena i Mirosław Szarzec, Maria i Andrzej Szalbot, Jacek
Podżorski, Andrzej Pinkas, Aniela i Andrzej Czyż, Ewa i Jerzy
Cieślar, Aniela Cieślar, Danuta i Andrzej Sikora, Danuta i Stanisław Cieślar, Ewa i Andrzej Cieślar, Paulina Mojeścik – stylizacja paznokci, Pilch – Wyczarowane z Drewna, Polskie Radio
Katowice, Głos Ziemi Cieszyńskiej, Portal śląska cieszyńskiego
(luki)
OX.PL, InfoBeskidy.eu.				

fot. Anna Łupieżowiec

fot. Roman Anusiewicz

fot. Anna Łupieżowiec

fot. Roman Anusiewicz

Wiśle, Drogeria „Alicja”, Hotel „Arka Spa”, „Karczma u Karola”, DW Beskidy, Firma Usługowo–Handlowa Monika Mazurek, „Wisła Zumba” Karina Szymańska, „Sprzedaż opału” Józef
Raszka, Kompleksowe Usługi Fotograficzne Brodacki Szymon,
Centrum Business & SPA Green Hill, „Bolko Kolor” farby i lakiery Ustroń, „Stihl” Wisła, Salon Fryzjerski Iwona Kohut, P.G.
JUR–GAST s.c. „Stara Karczma”, Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Tomasz Sitkiewicz, „Sery regionalne” Dorota Mędrek, Kędzior Justyna „Hurtowa Sprzedaż Owoców i Warzyw”,
Przedsiębiorstwo Transportowo–Usługowo–Handlowe Jerzy i
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Wisła miała swój dzień

fot. Łukasz Bielski

sztuki. Tegorocznymi laureatami nagrody są Ewa Lazar i Żeńska
Grupa Śpiewacza „Stejizbianki”. Nagrodzonym statuetkę „Trzy
Smreki”, kwiaty i gratulacje przekazali przewodniczący Komisji
Promocji Miasta, Kultury, Turystyki i Sportu Rady Miasta Wisła
Zdzisław Pilch i burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Gwiazdą Dni
Wisły była w tym roku Sylwia Grzeszczak. Wraz ze swoim zespołem artystka zagrała energetyczny koncert, podczas którego
komplet publiczności w amfiteatrze bawił się w rytmach znanych
przebojów wokalistki. Występ gwiazdy polskiej muzyki z pewnością pozostanie w pamięci słuchaczy na bardzo długo. (luki)

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

3 września Wisła zaoferowała mieszkańcom i turystom wiele
atrakcji. Dni Wisły rozpoczął wernisaż plenerowej wystawy fotograficznej podsumowującej projekt „Wisła – Jabłonków – Jesteśmy blisko siebie” (piszemy o nim w osobnym artykule), a zakończył fantastyczny koncert Sylwii Grzeszczak z zespołem.
Główna część Dni Wisły odbyła się w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego im. Jerzego Drozda
w Wiśle, prezentując kilka utworów. Odbyła się również piękna
ceremonia wręczenia Nagród Miasta Wisły w dziedzinie kultury i
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Rangers Camp 2017

fot. Organizator

fot. Łukasz Bielski

Czy można aktywnie spędzić ostatnie dni wakacji? Ba! Nawet
trzeba. Dzieci w wieku od 6 do 10 lat z terenów Wisły miały ku temu
możliwość, wybierając się na półkolonie Rangers Camp, które zostały zorganizowane w dniach 21 sierpnia – 1 września 2017 roku.

fot. Organizator

Można było wybrać jeden turnus (w pierwszym lub w drugim
tygodniu) albo oba. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych wychowawców, którzy wspólnie z dziećmi zmierzyli się z
takimi aktywnościami, jak: podchody, scavenger hunt, gry i zabawy
na boisku wielofunkcyjnym, mecz piłki nożnej, gry i zabawy integracyjne i relaksacyjne, przeprawa rzeką Wisłą czy ognisko. Dzięki
pomocy ludzi z doświadczeniem i pasją możliwe było przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy, zajęć karate, ćwiczeń z grupą młodzieży działającą przy OSP Wisła Centrum, bardzo kreatywnych zajęć
plastycznych i twórczych oraz zajęć klubu młodych odkrywców.
Równocześnie poprzez zabawową formę zajęć dzieci przypominały
sobie język angielski i uczyły się francuskiego. Podzielone na grupy zróżnicowane wiekowo uczyły się pomagania sobie nawzajem i
współdziałania celem wykonania powierzonego im zadania. Każdego dnia towarzyszyły im wolontariuszki z obecnej klasy VII, które
niestrudzenie i z wielkim zaangażowaniem wspierały wychowawców
w ich roli. Oczywiście każdy dzień, oprócz wyzwań, przynosił też
chwilę wytchnienia i uzupełnienia zapasów żywieniowych, co miało
miejsce podczas porannego bloku „tea time” i południowego obiadu.

Już przeszło rok cała Wisła zaangażowana jest w zbieranie plastikowych zakrętek, z których dochód wspiera Hospicjum im. Łukasza
Ewangelisty w Cieszynie.
Akcja pod hasłem „Zakręć się na pomaganie” przynosi bardzo
pozytywne efekty. Szkoły, przedszkola, restauracje, hotele i inni
przedsiębiorcy, ale też osoby indywidualne, zebrały od stycznia do
końca czerwca prawie 680 kg zakrętek, a od początku trwania akcji
ponad 1300 kg! Warto więc wyróżnić tych, którzy najmocniej włączyli się w pomoc dla Hospicjum i zebrali najwięcej.
Spośród placówek oświatowych największą ilość zakrętek dostarczyły: Przedszkole nr 2 (ul. Wodna) – 154,1 kg, Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1 (ul. Kopydło) – 135,3 kg i Szkoła Podstawowa
nr 5 (ul. Jawornik) – 128,2 kg. Wśród instytucji i przedsiębiorstw
najwięcej zebrano w Urzędzie Miejskim w Wiśle, Willi Amalia i Ślązaczka oraz Hotelu Ogrodzisko. Mocno zaangażowały się też osoby
indywidualne, z czego najbardziej Anna Lazar, Anna Poloczek, Amalia Cicha oraz Barbara Kędzior.
Zbiórka trwa nadal i wciąż zapraszamy do przywożenia worków
czy pudełek z zakrętkami do Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i
Sportu (w budynku Domu Zdrojowego).
Tadeusz Papierzyński

Osiedlowa wycieczka na Stożek
Wszystkim osobom zaangażowanym w projekt, burmistrzowi
Tomaszowi Bujokowi, Urzędowi Miejskiemu w Wiśle, Dyrekcji
MZEAS–u i Zespołu Szkół nr 1 serdecznie dziękujemy, a dzieciom i
rodzicom mówimy: do zobaczenia za rok!
Ela Mołodyńska – Stowarzyszenie RtS

fot. Zerząd Osiedla nr 7

Zebrano już ponad
tonę zakrętek!

27 sierpnia mieszkańcy osiedla Nowa Osada, Gościejów oraz ich
sympatycy wybrali się wspólnie na wycieczkę na Wielki Stożek (978
m n.p.m). Wszyscy wycieczkowicze spotkali się na Jonidle, skąd
Ciuchcią Wiślańską pojechali do Doliny Łabajowa.
Następnie koleją krzesełkową wyjechali na grzbiet Stożka. Po
krótkiej przerwie w schronisku uczestnicy pomaszerowali czerwonym szlakiem przez przełęcz Kiczory i
przełęcz Łączecko w kierunku przełęczy Kubalonka. Po stromym zejściu przez Kozińce
wycieczkowicze udali się do karczmy „Drewutnia”, gdzie wspólnie piekli kiełbaski na
ognisku. W wycieczce brało udział 30 osób,
a najmłodszy uczestnik, który pokonał trasę
miał zaledwie 4 latka. Pogoda oraz dobre humory dopisywały.
Korzystając z okazji dziękuję członkom
Zarządu Osiedla Nowa Osada oraz Radnym
za pomoc i zaangażowanie podczas realizacji
imprezy. Zapraszam na kolejną wycieczkę tym
razem w Beskid Żywiecki na Pilsko w dniu 17
września br.
Iwona Boś – Przewodnicząca
Zarządu Osiedla nr 7
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Motoryzacyjne perełki w Wiśle

fot. Justyna Mordarska

1 października do Wisły zawitali uczestnicy VIII Beskidzkiego
Zlotu Pojazdów Zabytkowych wraz ze swoimi wspaniałymi maszynami. Przez dwie godziny na placu Hoffa można było podziwiać
wspaniałe perełki motoryzacji podczas ich pokazu.
W zlocie udział wzięło ponad 90 załóg. Na trasie przejazdu zabytkowych samochodów po raz kolejny znalazło się nasze miasto.
Liczna rzesza zwolenników motoryzacji, ale także przypadkowi
przechodnie, turyści i mieszkańcy Wisły tłumnie odwiedzili rynek
i główny deptak, by zobaczyć wspaniałe pojazdy. Zatrzymywali się
i robili sobie pamiątkowe zdjęcia przy oryginalnych samochodach.
Mamy nadzieję, że kolejny rajd zabytkowych pojazdów także zawita
w gościnne progi naszej miejscowości.			
(luki)

Finisaż wystawy
„Silesia – przeciw nicości”

fot. Łukasz Bielski

fot. Jiri Jurzykowski

fot. Łukasz Bielski

29 września w Galeryjce Wiślańskiego Centrum Kultury odbył
się finisaż wystawy fotografii piktorialnej „Silesia – przeciw nicości” grupy Pictorial Team. Podczas finisażu artyści wielokrotnie nagradzanej Ogólnopolskiej Formacji Fotograficznej Pictorial Team
Mieczysław Wielomski i Kazimierz Jastrzembski opowiedzieli o wystawie oraz o fotografii piktorialnej. Uroczystość dodatkowo uatrakcyjnił występ Zespołu Regionalnego „Wisła”. Na koniec wykonano
pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników finisażu.
Iwona Klimaszewska

Rajd turystyczny „Bez barier”

fot. Katarzyna Kubaszewska

fot. Katarzyna Kubaszewska

30 września w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny
spotkali się uczestnicy VIII Śląskiego Rajdu Turystycznego „Bez barier”. Meta tego niezwykłego rajdu, którego celem jest udostępnienie
i uświadomienie osobom niepełnosprawnym możliwości uprawiania krajoznawstwa i turystyki aktywnej, integracja osób niepełnosprawnych, eliminacja izolacji społecznej oraz wymiana informacji
i doświadczeń związanych z prawidłową organizacją turystyki i krajoznawstwa między organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi izolacją społeczną, po raz kolejny została zlokalizowana w naszym mieście.

Zanim jednak uczestnicy Rajdu „Bez barier” dotarli na jego metę,
przemierzyli kilkanaście tras pieszych i autokarowych, odwiedzając
interesujące zakątki Beskidu Śląskiego. W amfiteatrze czekał na nich
ciepły posiłek oraz zabawa w rytmie muzyki góralskiej. Kapela zadbała o oprawę muzyczną, były tańce i zabawy, a także próba gry na
rogu pasterskim. Uczestnicy rajdu i ich opiekunowie otrzymali również pamiątkowe dyplomy i puchary.
Organizatorem rajdu był PTTK Oddział Mysłowice, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Sosnowiec i Urząd Miejski
w Wiśle.						
(luki)
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Rodzinnie na rowerach

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Łukasz Bielski

30 sierpnia grupa rowerzystów z Wisły i słowackiego Zwolenia
wyruszyła w trasę rajdu „Cyklojazda histórie 2017”. Przez cztery
dni cykliści pokonali liczącą ok. 450 km trasę z naszego miasta
na Pusty Zamek, odwiedzając po drodze m.in. Zakopane, Spiski
Zamek, Poprad i Bańską Bystrzycę. Uczestnicy rajdu dotarli na
miejsce 2 września, kiedy to odbyło się podsumowanie tegorocznej
imprezy, połączone z obchodami jubileuszu 25–lecia odłączenia się
Słowacji od Czech.
Przed wyjazdem z grupą rowerzystów, uczestniczących w
16. edycji rajdu „Cyklojazda histórie”, spotkał się burmistrz Wi-

sły Tomasz Bujok. Po spotkaniu i wspólnym obiedzie kolumna
cyklistów ruszyła z placu Hoffa w kierunku słowackiego Twardoszyna, gdzie po przejechaniu 90 kilometrów zakończył się
pierwszy etap podróży. W kolejnych dwóch dniach na naszych
pasjonatów dwóch kółek czekało nie lada wyzwanie. Musieli oni
pokonać dwa trudne i długie odcinki, pierwszy z Twardoszyna
do Spiskiego Podgrodzia (150 kilometrów), a drugi ze Spiskiego
Podgrodzia do miejscowości Nemecká (145 kilometrów). Ostatnim odcinkiem był 50–kilometrowy przejazd z miejscowości
Nemecká do Zwolenia. Po drodze rowerzyści odwiedzali miejscowości i spotykali się z lokalnymi władzami, promując Wisłę
i Zwoleń.
(luki)

fot. Koło Cyklistów „Góral”

Z Wisły do Zwolenia

fot. Tadeusz Papierzyński

Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Do źródeł Wisły” z metą w Schronisku
Górskim PTTK na Przysłopiu pod Baranią Górą, który odbył się
10 września. Uczestnicy zostali przywitani na placu Hoffa przez
sekretarza miasta Sylwestra Foltyna, by następnie wspólnie wyruszyć w drogę.
Trasa wiodła najpierw ścieżką rowerową, a później obok Jeziora Czerniańskiego do Czarnego i dalej Doliną Czarnej Wisełki. Wcześniej do grupy dołączyli
goście z Jabłonkowa, by wspólnie
dotrzeć do schroniska na Przysłopiu. Tam na wszystkich czekał ciepły posiłek oraz kiełbaski i oscypki przy ognisku. Każdy uczestnik
otrzymał też pamiątkową, rowerową koszulkę.
Rajd zorganizowany został w
ramach projektu „Wisła i Jabłonków
– połączeni przez rzekę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu
Śląsk Cieszyński – Tešinske Slesko”
w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V–A Republika Czeska–Polska.
Serdecznie dziękujemy za udział
i zapraszamy ponownie za rok!
Tadeusz Papierzyński
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Sport

Puchar Świata w Wiśle
już wkrótce!
To będzie wielkie wydarzenie w historii polskiego sportu oraz
skoków narciarskich w naszym kraju. Po raz pierwszy Polska zainauguruje sezon startów w zawodach Pucharu Świata w skokach
narciarskich. Pierwsze konkursy w sezonie olimpijskim rozegrane zostaną w dniach 18–19 listopada 2017 roku na skoczni im.
Adama Małysza w Wiśle Malince. Jest to wielkie wyróżnienie dla
Polskiego Związku Narciarskiego oraz rodzinnej miejscowości
Adama Małysza.

Rywalizacja inaugurująca sezon podzielona została na trzy
dni. W piątek odbędą się kwalifikacje, w sobotę rozegrany zostanie konkurs drużynowy, natomiast w niedzielę konkurs indywidualny.
Program zawodów:
17.11.2017, piątek
– 16:00 – trening oficjalny (2 serie)
– 18:00 – kwalifikacje
18.11.2017, sobota – konkurs drużynowy
– 15:00 – seria próbna
– 16:00 – pierwsza seria konkursowa, seria finałowa i ceremonia rozdania nagród.
19.11.2017, niedziela – konkurs indywidualny
– 14:00 – seria próbna
– 15:00 – pierwsza seria konkursowa, seria finałowa i ceremonia rozdania nagród.				
(luki)

LOTOS Cup 2017: zawodnicy i trenerzy obsypani nagrodami
9 września w sali konferencyjnej Centralnego Ośrodka Sportu
w Szczyrku odbyło się spotkanie, podczas którego podsumowano XIII Edycję Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2017
w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W konferencji
udział wziął Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz
Tajner, który podsumował miniony sezon zawodów LOTOS Cup
2017 oraz wręczył nagrody trenerom i zawodnikom.
– Program LOTOS Cup funkcjonuje bardzo dobrze i to widać, bo
mamy dopływ świeżych i młodych zawodników, bardzo dobrze wyszkolonych technicznie – podkreślał znaczenie programu prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner. – Podczas letniej
edycji patrzyłem na Wasze skoki i muszę
powiedzieć, że wśród Was widzę tutaj wielu bardzo zdolnych zawodników, którzy
prezentują się tak dobrze, że Adam Małysz
w tym wieku tak dobrze się nie pokazywał.
Macie przesłanki do tego, aby naprawdę
być mistrzami. Ważne są marzenia, ale
tym marzeniom trzeba pomagać poprzez
codzienną dawkę treningu. Spokojnie i
systematycznie róbcie to, co powinniście.
Program będziemy rozszerzać i myślę że
LOTOS Cup dalej będzie taki skuteczny,
jak jest teraz – zwrócił się do zawodników prezes PZN.
W tegorocznej edycji nagrodzonych zostało 51 skoczków narciarskich oraz kombinatorów norweskich. Tradycyjnie już 12 laureatów, czyli najlepsza trójka zawodników w kategoriach Junior
C i Junior B w skokach narciarskich oraz kombinacji norweskiej
otrzymała roczne stypendia ufundowane przez Grupę LOTOS
S.A. Stypendiami nagrodzono także 15 trenerów z klubów zaangażowanych w akcję LOTOS Cup.
Nagrodzeni zawodnicy i zawodniczki – skoki narciarskie:
– Junior E: 1. Kacper Jarząbek (Wisła Zakopane), 2. Antoni Orawski (Olimpia Goleszów), 3. Mikołaj Serwatowicz (Wisła
Zakopane), 4. Tymoteusz Amilkiewicz (AZS Zakopane), 5. Tymoteusz Cienciała (WSS Wisła), 6. Wiktor Szozda (WSS Wisła);
– Młodziczki: 1. Sara Tajner (Sokół Szczyrk), 2. Natalia Kobiela (AZS Zakopane), 3. Wiktoria Kiersnowska (WSS Wisła);
– Junior D: 1. Stanisław Majerczyk (Wisła Zakopane), 2. Jan
Habdas (Klimczok Bystra), 3. Michał Martynek (Olimpia Goleszów), 4. Jan Rzadkosz (Wisła Zakopane), 5. Jan Bukowski (AZS
Zakopane), 6. Miłosz Krzempek (WSS Wisła);
– Juniorki: 1. Joanna Kil (AZS Zakopane), 2. Kamila Karpiel
(AZS Zakopane), 3. Magdalena Pałasz (Sołtysianie Stare Bystre);
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– Junior C: 1. Adam Niżnik (Wisła Zakopane), 2. Krzysztof
Kieta (WKS Zakopane), 3. Patryk Hutyra (Sokół Szczyrk), 4. Karol Niemczyk (Klimczok Bystra), 5. Kacper Juroszek (WSS Wisła), 6. Mateusz Gruszka (AZS Zakopane);
– Junior B: 1. Damian Skupień (Wisła Zakopane), 2. Tomasz
Pilch (WSS Wisła), 3. Piotr Kudzia (Klimczok Bystra), 4. Bartosz
Czyż (WSS Wisła), 5. Mateusz Rajda (Sokół Szczyrk), 6. Dawid
Jarząbek (Wisła Zakopane);
– Junior A: 1. Łukasz Bukowski (Wisła Zakopane), 2. Dawid
Krupa (Sokół Szczyrk), 3. Jakub Jurosz (WSS Wisła);
– Senior: 1. Artur Kukuła (WSS Wisła), 2. Krzysztof Leja
(AZS Zakopane), 3. Michał Gut–Chowaniec (Poroniec Poronin).
Nagrodzeni zawodnicy – kombinacja
norweska:
– Junior E: 1. Kacper Jarząbek (Wisła
Zakopane), 2. Tymoteusz Amilkiewicz
(AZS Zakopane), 3. Andrzej Waliczek
(Poroniec Poronin);
– Junior D: 1. Stanisław Majerczyk
(Wisła Zakopane), 2. Bartłomiej Kuchta (Poroniec Poronin), 3. Jan Rzadkosz
(Wisła Zakopane);
– Junior C: 1. Mateusz Jarosz (Wisła
Zakopane), 2. Mateusz Małyjurek (WSS
Wisła), 3. Maciej Zborowski (KS Chochołów);
– Junior B: 1. Piotr Kudzia (Klimczok Bystra), 2. Kacper Konior (Klimczok Bystra), 3. Artur Wacławiak (Sołtysiane Stare
Bystre);
– Open: 1. Wojciech Marusarz (AZS Zakopane), 2. Paweł
Twardosz (Olimpijczyk Gilowice), 3. Paweł Chyc (Wisła Zakopane).
Podczas rozdania nagród po raz czwarty w historii funkcjonowania programu roczne stypendia w wysokości 1500 złotych
miesięcznie otrzymali trenerzy: Kazimierz Długopolski – AZS
Zakopane, Krystian Długopolski – AZS Zakopane, Jan Szturc –
WSS Wisła, Wojciech Tajner – WSS Wisła, Józef Jarząbek – TS
Wisła Zakopane, Jarosław Konior – LKS Klimczok Bystra, Jarosław Węgrzynkiewicz – SS–R LZS Sokół Szczyrk, Witold Bulik
– PKS Olimpijczyk Gilowice, Stanisław Trebunia – LKS Poroniec Poronin, Kazimierz Bafia – KS Chochołów, Andrzej Zarycki – KS Eve–nement Zakopane, Tadeusz Tajner – LKS Olimpia
Goleszów, Grzegorz Miętus – TZN i Andrzej Zapotoczny – TZN.
Więcej informacji na temat programu LOTOS Cup można
znaleźć na: http://pzn.pl/lotos–cup/.			
(luki)

Letnia edycja Lotos Cup 2017
W dniach 9–10 września na kompleksie skoczni Szczyrk Skalite i miejskich trasach w Szczyrku rozegrana została letnia edycja
Narodowego Programu Rozwoju Skoków Narciarskich „Szukamy Następców Mistrza” – LOTOS Cup 2017 w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej.
W pierwszym konkursie w kategorii Junior E zwycięstwo odniósł Kacper Jarząbek z TS Wisła Zakopane. Na 2. stopniu podium
stanął Wiktor Szozda z WSS Wisła, a w tej kategorii wiekowej
pozostali zawodnicy naszego klubu zajmowali następujące lokaty:
5. Tymoteusz Cienciała, 9. Jakub Cieślar, 14. Mikołaj Wantulok,
17. Wojciech Cieślar, 25. Jakub Żyła.
W Młodziczkach na najwyższym stopniu podium stanęły dwie
zawodniczki z Łotwy Alise Krasilscikova i Kamila Alise Krustina. Zawodniczki WSS Wisła Paulina Czepczor i Natalia Nowak
plasowały się odpowiednio na 9. i 13. miejscu. Z kolei w Juniorkach bezkonkurencyjna okazała się Kamila Karpiel z AZS Zakopane. Najlepsza z naszych zawodniczek Paulina Cieślar była 6.,
20. miejsce zajęła Nicole Konderla, a 24. Wiktoria Kiersnowska.
W rywalizacji Junior D triumfował Jan Rzadkosz z TS Wisła
Zakopane. 2. miejsce w tej grupie zajął Wojciech Troszok z WSS
Wisła. Jego klubowi koledzy zajmowali następujące miejsca: 5.
Grzegorz Mitręga, 9. Jakub Wisełka, 27. Jakub Wantulok. W Juniorze C najlepszy okazał się Czech Petr Vaverka, a tuż za nim
wylądował Arkadiusz Jojko. 8. był Miłosz Krzempek, 9. Marcin
Małyjurek, 20. Adrian Wawrzacz, a 34. Piotr Cieślar (wszyscy
WSS Wisła).
Duży sukces w Juniorze B odniósł Piotr Kudzia z LKS Klimczok Bystra. Reprezentant Polski w kombinacji norweskiej wykorzystał swoją dobrą dyspozycję i pokonał kolegów na skoczni.
Tuż za nim uplasowali się zawodnicy wiślańskiego klubu – 2. był
Kacper Juroszek, a 3. Tomasz Pilch. Ich koledzy z WSS–u Mateusz Małyjurek i Szymon Jojko wywalczyli odpowiednio 12. i 14.
miejsce.
Rywalizację w Juniorze A zdominował Damian Skupień z TS
Wisła Zakopane. Z kolei wśród Seniorów najlepszy okazał się
Krzysztof Leja z zakopiańskiego AZS–u, a brązowym medalistą
został Artur Kukuła z WSS Wisła.
Drugi konkurs skoków także dostarczył wielu emocji. Po raz
kolejny szans rywalom nie dał Kacper Jarząbek z TS Wisły Zakopane, który zwyciężył w kategorii Junior E. Tuż za nim uplasował
się Wiktor Szozda z wiślańskiego klubu. Na 4. miejscu wylądował Tymoteusz Cienciała, 5. był Mikołaj Wantulok, a 6. Wojciech
Cieślar. Natomiast Jakub Cieślar i Jakub Żyła zajmowali odpowiednio 13. i 23. miejsce.
Wśród Młodziczek po raz pierwszy w karierze w zawodach
LOTOS Cup zwyciężyła Wiktoria Przybyła z Sokoła Szczyrk. Jedyna wiślanka w tym gronie Paulina Czepczor była 11. Z kolei
złoty medal w rywalizacji Juniorek zdobyła Magdalena Pałasz z
klubu UKS Sołtysianie Stare Bystre. 7. była Paulina Cieślar, 20.
Nicole Konderla, a 25. Wiktoria Kiersnowska z WSS Wisła.
Po raz drugi na najwyższym stopniu podium stanął Jan Rzadkosz z TS Wisła Zakopane, który zdominował rywalizację w Juniorze D. Za nim uplasował się Wojciech Troszok z WSS Wisła.
– Wolę skakać latem niż zimą i pewnie dlatego te moje skoki są
znacznie lepsze. Jestem zadowolony z tego weekendu i trener też
jest ze mnie dumny – mówił z uśmiechem na twarzy Wojciech
Troszok. 6. miejsce w tej grupie zajął Jakub Wantulok, 9. był Jakub Wisełka, a 10. Grzegorz Mitręga (wszyscy WSS Wisła).
Po raz kolejny najlepszy w kategorii Junior C okazał się czeski skoczek Petr Vaverka, który wyprzedził Arkadiusza Jojko z
WSS Wisła. W tej grupie wiekowej 11. był Miłosz Krzempek,
12. Marcin Małyjurek, a 32. Piotr Cieślar. Natomiast rywalizację w Juniorze B zdominowali reprezentanci klubu WSS Wisła,
którzy wywalczyli wszystkie miejsca na podium. Zwycięstwo

odniósł Tomasz Pilch, srebrny medal zdobył Kacper Juroszek, natomiast brązowym medalistą został Szymon Jojko. – Ten weekend
w Szczyrku ocenię na pewno na plus. Choć jest jeszcze nad czym
pracować, bo do dobrych skoków jeszcze trochę brakuje – opowiadał Tomasz Pilch. Mateusz Małyjurek zajął w tej grupie 13. lokatę.
W kategorii Junior A triumfował reprezentant Rumunii Sorin Mitrofan, natomiast w Seniorach pewne zwycięstwo odniósł
Stanisław Biela z UKS Sołtysianie Stare Bystre. Po raz drugi 3.
miejsce zajął Artur Kukuła z WSS Wisła.
Po zakończeniu rywalizacji skoczków na trasach miejskich
w Szczyrku walkę o medale rozpoczęli kombinatorzy norwescy.
Jako pierwsi do biegu crossowego przystąpili najmłodsi dwuboiści z kategorii Junior E. W tej grupie wiekowej równych sobie
nie miał Kacper Jarząbek z TS Wisła Zakopane, a tuż za podium
wylądował Jakub Cieślar z WSS Wisła. Jego klubowi koledzy w
tej kategorii zajmowali miejsca: 7. Mikołaj Wantulok, 10. Wiktor
Szozda, 11. Wojciech Cieślar i 19. Tymoteusz Cienciała.
W Juniorze D dwa pierwsze miejsca padły łupem zawodników
klubu WSS Wisła. Złoto zdobył Wojciech Troszok, natomiast srebro wywalczył Grzegorz Mitręga. Swoją dominację w kategorii
Junior C udowodnił po raz kolejny Mateusz Jarosz z TS Wisła
Zakopane. 7. był Miłosz Krzempek z WSS Wisła. Z kolei dominatorem w grupie Junior B okazał się Piotr Kudzia z LKS Klimczok
Bystra. Na 3. miejscu uplasował się Mateusz Małyjurek z WSS
Wisła. Rywalizację w letniej edycji LOTOS Cup zakończył bieg
kombinatorów norweskich w kategorii Open. Złoty medal wywalczył Wojciech Marusarz z AZS Zakopane.
Więcej na temat LOTOS Cup na stronie: http://pzn.pl/lotos–
cup/.
(luki)

FIS GRAND PRIX ZAKOŃCZONE
Na początku października zakończył się letni cykl FIS Grand
Prix 2017 w skokach narciarskich. Na ostatnim etapie rywalizacji skakano w miejscowościach Czajkowski (Rosja), Hinzenbach
(Austria) i Klingenthal (Niemcy).
W Rosji reprezentacja Polski wystąpiła w dość eksperymentalnym składzie, a szanse na pokazanie się w zawodach tak wysokiej rangi otrzymali młodzi zawodnicy. WSS Wisła reprezentowali Paweł Wąsek i Bartosz Czyż. W pierwszym konkursie,
rozegranym 9 września na skoczni HS140, naszym zawodnikom
nie udało się zdobyć punktów do klasyfikacji. Paweł Wąsek zajął
37. miejsce (95,7 pkt. – 118,5 m), natomiast debiutujący w zawodach tej rangi Bartosz Czyż uplasował się na 45. pozycji (90,1 pkt.
– 112,5 m). Wygrał reprezentant Słowenii Anze Lanisek (265,6
pkt. – 129 i 143 m). Dzień później, 10 września, Pawłowi udało
się zdobyć swoje pierwsze punkty w cyklu FIS Grand Prix. Skoczek wiślańskiego klubu zajął w jednoseryjnym, przeniesionym
na mniejszy obiekt (HS102) konkursie 27. miejsce (97,7 pkt – 97
m). Drugi z naszych zawodników Bartosz Czyż został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon. Wygrał ponownie Anze
Lanisek (129,2 pkt. – 109,5 m).
Z Rosji skoczkowie przenieśli się do Hinzenbach, gdzie 1 października rozegrano jeden konkurs indywidualny. Tym razem kadra
trenera Stefana Horngachera pojechała w pierwszym składzie. Piotr
Żyła zajął na obiekcie HS94 2. miejsce (246,3 pkt. – 87 i 92,5 m).
Wygrał Dawid Kubacki (251,9 pkt. – 88,5 i 94,5 m). Z kolei w
zawodach finałowych, które odbyły się 3 października na skoczni
HS140 w Klingenthal Piotr Żyła zajął 37. miejsce (94,0 pkt. – 118
m), a zwyciężył Dawid Kubacki (262,4 pkt. – 140 i 130 m).
Klasyfikację generalną FIS Grand Prix 2017 wygrał Dawid
Kubacki, który zgromadził na swoim koncie 500 pkt. Zawodnicy
WSS Wisła zajmowali w tym cyklu następujące lokaty; 8. Piotr
Żyła (200 pkt.), 67. Aleksander Zniszczoł (12 pkt.), 81. Paweł
Wąsek (4 pkt.).					
(luki)

echo WISŁY

19

Kolejny raz w tym sezonie bardzo udane zawody mają za sobą
członkowie Wiślańskiego Koła Cyklistów „Góral”. 10 września zawodnicy starowali w wyścigu z cyklu „Bike Atelier MTB Maraton”
w Żarkach na Jurze Krakowsko–Częstochowskiej.
W rywalizacji udział wzięło łącznie ponad 570 kolarzy. Wiślanie rywalizowali w najliczniej obsadzonych dystansach „Hobby”
(25 km, 348 uczestników) oraz „Family” (25 km, 57 uczestników),
uzyskując następujące wyniki: Mikołaj Ryncarz (czas: 01:03:24) – 7.
miejsce w kategorii Open, 1. miejsce w kategorii M 16–18; Patryk
Nogowczyk (czas: 01:09:16) – 2. miejsce w kategorii Family, 2. miejsce w kategorii M 14–15; Adam Pilch (czas: 01:14:08) – 68. miejsce
w kategorii Open, 14. miejsce w kategorii M 40–49; Janusz Gomola
(czas: 01:15:43) – 85. miejsce w kategorii Open, 15 miejsce w kategorii M 40–49.
Z kolei 30 września w Ustroniu rozegrano ósmy i zarazem ostatni
maraton rowerowy z cyklu Bike Atelier MTB Maraton. Adam Pilch
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W dniach 25–26 sierpnia w niemieckim Oberstdorfie odbyły
się zawody FIS Youth Cup w kombinacji norweskiej. W siedmioosobowej kadrze Polski na te zawody znalazł się zawodnik
WSS Wisła Mateusz Małyjurek, który w sprincie (1 skok i bieg
na dystansie 4 km) był 24., natomiast w Gundersenie (1 skok i
bieg na dystansie 6 km) uplasował się na 14. miejscu.
Udany start zanotowali zawodnicy WSS Wisła w Konkursie
Skoków Narciarskich o Puchar Wójta Gminy Wilkowice z
cyklu „Beskidzkie Nadzieje”, który odbył się 26 sierpnia w
Bystrej. W gronie zwycięzców zawodów znaleźli się Wiktor
Szozda i Tymoteusz Cienciała, na 2. stopniu podium stanęła
Nicole Konderla, a na najniższym Mikołaj Wantulok.
Łukasz Adamik rodem z Wisły zajął 30. miejsce w XI Biegu „Dycha Siekiernika”, który został rozegrany 27 sierpnia w
Krościenku Wyżnym.
Michał Czyż z UKS Wisła wygrał konkurencję pchnięcia kulą
chłopców (5 kg) podczas Mityngu Lekkoatletycznego „Witaj
Szkoło”, który odbył się 2 września w Sosnowcu.
W dniach 8–10 września w Ostrawie odbył się Międzynarodowy Festiwal Koszykówki „Ostrava Cup”. W kategorii dziewcząt do lat 12 oraz do lat 11 rywalizowały drużyny Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka, które zgodnie zajęły
5. lokaty.
Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) zajął 29. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich
w austriackim Stams, który rozegrano 9 września. Zwyciężył reprezentant gospodarzy Stefan Kraft. W drugim konkursie, który
rozegrano dzień później – 10 września, Aleksander Zniszczoł
zajął 24. lokatę, a wygrał Austriak Daniel Hubert.
Zawodnicy WSS Wisła nieźle zaprezentowali się w zawodach
FIS Carpath Cup w skokach narciarskich, które rozegrano w
dniach 9–10 września na skoczni w Szczyrku Skalitem. W
pierwszym dniu rywalizacji chłopców 3. miejsce zajął Kacper
Juroszek, 4. był Tomasz Pilch, z kolei w rywalizacji dziewcząt
na 5. pozycji została sklasyfikowana Paulina Cieślar. Dzień
później Tomasz Pilch wygrał konkurs, na 3. pozycji rywalizację ukończył Kacper Juroszek, natomiast 4. był Szymon Jojko. W konkursie dziewcząt Paulina Cieślar ponownie zajęła 5.
miejsce.
W dniach 9–10 września rozegrano Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Burmistrza Miasta Wisła „Wisła Open”. W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się Barbara Walica (ko-
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Nasi kolarze znów
w czołówce

(czas: 01:39:03) wywalczył 48. miejsce (10. w kategorii Hobby M
40–49), a Janusz Gomola (czas: 01:42:16) był 77. (20. w kategorii
Hobby M 40–49). Z kolei w wyścigu młodzieżowym pod nazwą
Family Open 1. na mecie zameldował się Patryk Nogowczyk (czas:
00:42:52), który także wygrał kategorię F 14–15.		
(luki)

•
•
•
•

•

•
•
•
•

biety), Karol Stypułkowski (mężczyźni) oraz Marian Kudzia
(mężczyźni 55+). Grano na kortach w centrum miasta.
9 września w Ustroniu odbyły się trzecie w tym sezonie zawody w zjeździe rowerowym z cyklu Downhill City Tour. W
grupie Elita 4. miejsce zajął Tomasz Raszyk z Wisły.
Michał Soska z Wisły zajął 211. miejsce (66. w kategorii
M 30–39) podczas Nocnego Biegu Ulicznego, który odbył się
9 września w Czerwionce–Leszczynach.
Dariusz Cieślar z Wisły zajął 108. miejsce w biegu górskim Baran Trail Race, który odbył się 9 września w Węgierskiej Górce.
W dniach 9–10 września w niemieckim Halle odbył się Międzynarodowy Turniej Karate WKF (World Karate Federation)
– The Karate 1 Premier Ligue. W zawodach wystartował Jakub Baron z Wisły. Rywalizujący w kumite seniorów do 84
kilogramów wiślanin odpadł w drugiej rundzie, przegrywając z
reprezentantem Arabii Saudyjskiej Ibrahimem Nautimim.
Kenijczyk Abel Kibet Rop wygrał 35. PKO Wrocław Maraton,
który odbył się 10 września. Morderczy dystans pokonała także trójka wiślan. Krzysztof Hatlas zajął 2037. miejsce (677. w
grupie M30), Iwona Boś była 4166. (658. wśród kobiet i 206.
w kategorii K40), a Ryszard Cieślar 4356. (1293. w kategorii
M40). Ponadto w Mistrzostwach Polski nauczycieli Krzysztof
Hatlas zajął lokatę numer 115 (31. miejsce w grupie do 39 lat).
Patryk Mitręga z Brennej wygrał kolarski Uphill Magurka
MTB, który odbył się 10 września w Wilkowicach. Tuż za
zwycięzcą, na 2. miejscu uplasował się Patrycjusz Urbanek w
Wisły.
13 września na nowo wybudowanym stadionie lekkoatletycznym w Rudzie Śląskiej odbył się Miting Lekkoatletyczny 55–
lecia TL Pogoń Ruda Śląska. W konkurencji pchnięcia kulą (5
kg) zwyciężył Michał Czyż z UKS Wisła.
Drużyna kadetek ISWJ Wisła zajęła 6. miejsce w XI Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcząt, który odbył się w
dniach 15–17 września w Pawłowicach. Z kompletem wygranych zwyciężył zespół MKS MOS Katowice.
16 września w Istebnej odbyły się XIV Międzynarodowe Zawody w biegach na nartorolkach „Beskidy bez Granic”, zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski. Biegano techniką dowolną,
a w zmaganiach udział wzięło sześcioro reprezentantów WSS
Wisła. W rywalizacji dziewcząt Laura Wantulok (Juniorki E)
triumfowała w biegu na dystansie 2 km, Natalia Bury (Juniorki
A) zajęła 4. miejsce w biegu na dystansie 5 km, Kamila Haratyk (Juniorki E) wywalczyła 4. miejsce w biegu na dystansie
2 km, a Aleksandra Raszka (Juniorki C) była 10. w biegu na
dystansie 5 km. Z kolei w konkurencji chłopców Dawid Pilch
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(Junior D) zajął 4. lokatę w biegu na dystansie 2 km, a Gabriel
Boś (Junior C) był 17. w biegu na dystansie 5 km.
Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) zajął 13. miejsce w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w norweskim Trondheim, który rozegrano 16 września.
Zwyciężył Niemiec Pius Paschke. Dzień później, 17 września,
wiślanin uplasował się na 10. pozycji, a triumfował Słoweniec
Timi Zajc.
Austriak Markus Rupitsch wygrał konkurs FIS Cup w skokach
narciarskich w szwajcarskim Kanderstegu, który rozegrano 16
września. Najlepszy z czwórki zawodników WSS Wisła, Paweł Wąsek zajął 6. miejsce. Jego klubowi koledzy zajmowali
następujące lokaty: 20. Tomasz Pilch, 33. Bartosz Czyż, 48.
Kacper Juroszek. Dzień później, 17 września, Paweł Wąsek był
11., Tomasz Pilch 31., Bartosz Czyż 56., a Kacper Juroszek
został zdyskwalifikowany. Wygrał Masamitsu Ito z Japonii.
16 września w Wiśle odbyły się zawody Pucharu Polski w
Dogtrekkingu. W gronie zwycięzców imprezy znalazł się
nasz mieszkaniec Jakub Glajcar, który ze swoim psem Vertim triumfował w rywalizacji mężczyzn na trasie średniej. W
pozostałych kategoriach zwyciężyli: Marzka Janerka–Moroń
(Bryś / Diuna), Katarzyna Bzdyk (Lizi) oraz Edyta i Maciej
Głowaccy (Persi).
16 września w Sosnowcu odbył się Mityng Lekkoatletyczny,
który rozegrano w ramach trzeciego rzutu Śląskiej Ligi Młodzików. Michał Czyż (UKS Wisła) wygrał w nim konkurs
pchnięcia kulą.
16 września na terenie kompleksu skoczni w Wiśle Centrum
odbyły się zawody dzieci i młodzieży „Międzynarodowe Skoki Narciarskie na igielicie, cześć III”. W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Karolina Harsche (Sokół
Zagórz) – dziewczęta open K–40, Sara Tajner (Sokół Szczyrk)
– dziewczęta open K–20, Nikola Kiersnowska (WSS Wisła)
– dziewczęta z rocznika 2008 i młodsze, Wojciech Troszok
(WSS Wisła) – chłopcy 2004–2005, Wiktor Szozda (WSS
Wisła) – chłopcy 2006–2007, Tymoteusz Dyduch (Klimczok
Bystra) – chłopcy 2008–2009, oraz Michał Cieślar (WSS Wisła) – chłopcy 2010 i młodsi. Z naszych zawodników na podium stawali jeszcze: Kacper Wantulok – 2. miejsce w roczniku chłopców 2008–2009, Jan Pilch – 3. miejsce w roczniku
chłopców 2008–2009, Paulina Czepczor – 2. miejsce wśród
dziewcząt open K–20 i Dorota Kawulok – 2. miejsce wśród
dziewcząt z rocznika 2008 i młodsze.
17 września w Bystrej rozegrano zawody Rollsprint 2017, zaliczane do klasyfikacji Pucharu Polski w biegach na nartorolkach. Rywalizowano w sprintach techniką dowolną na dystansie 1100 metrów. Reprezentanci WSS Wisła zajęli następujące
lokaty: 5. Natalia Bury (Juniorki A), 6. Aleksandra Raszka (Juniorki C), 13. Gabriel Boś (Junior C).
17 września odbył się 9. Bytomski Półmaraton. 359. miejsce
zajął Dariusz Cieślar z Wisły, który w kategorii M50 był 32.
20 września w rumuńskiej miejscowości Râşnov odbyły się
zawody z cyklu Carpath Cup w skokach narciarskich. Paulina
Cieślar (WSS Wisła) zajęła 3. miejsce w rywalizacji dziewcząt,
natomiast jej klubowy kolega Szymon Jojko był 10. w rywalizacji chłopców. Z kolei w dniach 20–21 września, również
w tym samym miejscu, rozegrano zawody z cyklu FIS Cup.
Paulina Cieślar zajmowała w konkursach kobiet 9. i 8. miejsce,
natomiast wśród mężczyzn Szymon Jojko był 62. i 75.
Bardzo dobrze spisali się zawodnicy WSS Wisła w Pucharze
Jesieni w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej, które
odbyły się 23 września w Zakopanem. W konkursie skoków w
gronie zwycięzców znalazł się Witold Szozda (Junior E), natomiast 2. lokaty zajęli jego koledzy klubowi Mateusz Małyjurek
(Junior B) i Wojciech Troszok (Junior D). Z kolei w rywalizacji dwuboistów na 2. miejscu uplasował się Jakub Wisełka (Ju-
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nior D), a Mateusz Małyjurek (Junior B) i Wojciech Troszok
(Junior D) stanęli na najniższym stopniu podium.
W dniach 23–24 września w Marklowicach odbyły się Ogólnopolskie Spotkania Uczniowskich Klubów Sportowych oraz
Puchar Śląska w biegach na nartorolkach. WSS Wisła reprezentowali: Laura Wantulok, Natalia Bury, Kamila Haratyk,
Aleksandra Raszka, Magdalena Pilch, Estera Bujok, Łukasz
Cieślar, Gabriel Boś, Tomasz Wąsowicz, Dawid Pilch, Samuel Szczotka i Stanisław Boś. Na podium udało się im stanąć
trzykrotnie. W rywalizacji Juniorek E dwa srebrne medale na
dystansie 2 km techniką dowolną zdobyła Laura Wantulok, natomiast brązowy medal w biegu na dystansie 8 km techniką
dowolną Juniorek A wywalczyła Natalia Bury.
Reprezentant Niemiec Pius Paschke wygrał konkursy Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w rumuńskim Râşnovie, które rozegrano w dniach 23–24 września.
Aleksander Zniszczoł (WSS Wisła) rywalizację kończył na
11. i 18. pozycji.
27 września w Wiśle odbyły się Powiatowe Drużynowe Zawody Lekkoatletyczne Szkół Ponadpodstawowych. W rywalizacji dziewcząt najlepsza okazała się reprezentacja II Liceum
Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, która wyprzedziła drużyny z Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie oraz Liceum Ogólnokształcącego im.
Pawła Stalmacha w Wiśle. 7. miejsce zajęła drużyna Zespołu
Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. Władysława Reymonta w Wiśle. Z kolei w zmaganiach chłopców ze zwycięstwa cieszyli się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im.
płk Gwidona Langera. Pozostałe miejsca na podium zajęli lekkoatleci z cieszyńskiego „Szybina” oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. Tuż za podium
wylądowała reprezentacja „Stalmacha”, a drużyna z ZSGH
uplasowała się na 7. pozycji.
Reprezentant Norwegii Joachim Hauer wygrał konkurs Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich w niemieckim
Klingenthal, który odbył się 30 września. Niestety zawodnicy
WSS Wisła: Aleksander Zniszczoł oraz Paweł Wąsek zmagania zakończyli bez zdobyczy punktowej, odpowiednio na 34. i
45. miejscu. Dzień później, 1 października, w finałowych zawodach cyklu Aleksander Zniszczoł zajął 26. miejsce. Paweł
Wąsek był 46., a wygrał Tilen Bartol ze Słowenii. W klasyfikacji końcowej LPK Olek ostał sklasyfikowany na wysokiej 8.
pozycji z dorobkiem 267 pkt. Najlepszy był Klemens Murańka,
który w całym cyklu uzbierał 700 oczek.
30 września zawodnicy WSS Wisła wzięli udział w drugiej
tegorocznej edycji Pucharu Jesieni w skokach narciarskich
i kombinacji norweskiej, które odbyły się w Zakopanem. W
konkursie skoków w gronie zwycięzców znalazł się Witold
Szozda (Junior E). 2. lokaty wywalczyli Artur Kukuła (Open)
i Mateusz Małyjurek (Junior B), natomiast Arkadiusz Jojko
(Junior C) i Wojciech Troszok (Junior D) stanęli na najniższym
stopniu podium. W rywalizacji dwuboistów trzech naszych zawodników wskakiwało na “pudło”. 2. miejsce zajął Jakub Cieślar (Junior E), a 3. Mateusz Małyjurek (Junior B) i Wojciech
Troszok (Junior D).
(luki)
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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DESZCZOWY RAJD WISŁY
Rywalizacja w 63. edycji Rajdu Wisły upłynęła pod znakiem
deszczu. Praktycznie przez cały dzień zmaganiom rajdowców w Beskidach towarzyszyły opady. Zmieniała się tylko ich intensywność
– od delikatnej mżawki po mocny deszcz. Kręte górskie trasy, w
połączeniu z pogodą, spowodowały, że zawody były bardzo trudną
przeprawą nawet dla bardzo doświadczonych załóg. Najlepszym dowodem na poziom trudności tegorocznej „Wisły” jest liczba zawodników z RSMŚl, którzy ukończyli zawody. Z 74 załóg, jakie ruszyły
rano do rywalizacji, metę w Wiśle osiągnęło zaledwie 31. Dla wielu
kierowców startujących w RSMŚl była to jedna z najtrudniejszych
prób w karierze.
Rozegrano po trzy odcinki specjalne Koniaków i Kiczora, oraz
dwa odcinki specjalne w Wiśle (Kozińce). Niestety z przyczyn organizacyjnych w naszym mieście rajdowcy się nie ścigali tylko mieli
tzw. wolny przejazd. Triumfatorem 63. Rajdu Wisły została załoga
Michał Różycki/Paweł Słaboń (Honda Civic) – 35:50,1 s. Drugie
miejsce wywalczyła załoga Tomasz Zbroja/Piotr Kokoszka (Renault
Clio), która straciła do zwycięzców 9,9 s. Skład podium uzupełnił
duet Gracjan Grela/Marta Momot (Honda Civic) ze stratą 22,7 s. Na
poszczególnych odcinkach wygrywali: OS 1 (Koniaków) – Tomasz
Zbroja, OS 2 (Kiczora) – Gracjan Grela, OS 3 (Kozińce) – wolny
przejazd, OS 4 (Koniaków) – Tomasz Zbroja, OS 5 (Kiczora) – Damian Kostka, OS 6 (Kozińce) – wolny przejazd, OS 7 (Koniaków)
– Damian Kostka, OS 8 (Kiczora) – Damian Kostka. Natomiast w poszczególnych klasach (w RSMŚl) wgrywali: RO 1 – Tomasz Zbroja
(Renault Clio), RO 2 – Michał Różycki (Honda Civic), PPC – Przemysław Bronicz (Citroen Saxo), PCR – Kazimierz Karolczak (Fiat
Cinquecento), Gość 2WD – Rafał Kręcioch (Peugeot 208 R2), Gość
4WD – Wiesław Ingram (Subaru Impreza), RO Open N – Marek
Nowak (Mitsubishi Lancer), RO Open 2WD – Jacek Majewski (Fiat
126p) i RO R – Marcin Wrona (Opel Adam).

WIŚLANIE PNĄ SIĘ W GÓRĘ TABELI
Po trudnym początku sezonu 2017/18 piłkarze WSS Wisła rozpoczęli
marsz w górę tabeli okręgówki. 3 września podopieczni trenera Tomasza
Wuwra pokonali na wyjeździe LKS Leśna 4:2. Gole dla naszej drużyny
zdobywali Dariusz Juroszek (2), Dariusz Rucki i Szymon Płoszaj. Tydzień później, 9 września, nasza ekipa na Jonidle podejmowała Czarnych
Jaworze i ponownie zapisała na swoje konto trzy oczka, wygrywając 2:1
po dwóch trafieniach Szymona Płoszaja. Z kolei 15 września wiślanie po
raz kolejny wygrali, tym razem w Łękawicy z tamtejszym Orłem 3:1, po
dwóch golach Bartłomieja Ruckiego i jednym Szymona Płoszaja. Mecz
z Tempem Puńców, zaplanowany na 23 września, został przełożony na
11 października z powodu obfitych opadów deszczu, a miniony miesiąc
nasi futboliści zakończyli 30 września, grając na wyjeździe z Góralem
Żywiec. Spotkanie to zakończyło się remisem 2:2, a na listę strzelców
wpisali się Jakub Marekwica i Szymon Płoszaj.
Na koniec września, po rozegranych 8 kolejkach okręgówki, zespół WSS
Wisła zajmował 6. miejsce z dorobkiem 14 pkt. i bilansem bramek 21:12.
W międzyczasie drużyna Tomasza Wuwra pokonała 2:1 na wyjeździe Tempo Puńców w półfinale Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu
Skoczów i awansowała do finału. Gole w meczu rozegranym 13 września
zdobyli Sebastian Juroszek i Jakub Kubica. W finale wiślanie zmierzą się
z Błyskawicą Drogomyśl.
Swoje mecze we wrześniu rozegrały także młodzieżowe drużyny
WSS Wisła. Podopieczni Kamila Kotrysa na początku miesiąca mierzyły się na wyjeździe z Beskidem Brenna. Trampkarze przegrali 1:8 (Gabriel Boś), a juniorzy wygrali 3:1 (Tomasz Cieślar 2, Adam Lazar). 10
września przeciwnikiem naszej młodzieży były ekipy Olzy Pogwizdów.
Trampkarze przegrali 3:7 (Maciej Glajcar, Łukasz Zioła, Borys Hybel),
a juniorzy zwyciężyli 7:1 (Waldemar Szarzec 2, Bartosz Mitręga 2, Tomasz Cieślar 2, Seweryn Tatara). Z kolei 16 września w konfrontacji z
rówieśnikami z LKS Sportkontakt Goleszów trampkarze przegrali 1:4
(Kacper Kiraga), a juniorzy zremisowali 1:1 (Zbigniew Michalik). Ostatnim dwumeczem minionego miesiąca młodzieżowych zespołów z Wisły
była konfrontacja z LKS–em Pogórze. Trampkarze ulegli rywalom 2:11
(Kacper Kiraga, Gabriel Boś), a juniorzy 0:2.
Na koniec września trampkarze zajmowali w tabeli 10. miejsce z dorobkiem 3 pkt. i bilansem bramek 14:38, a juniorzy byli wiceliderami
tabeli, mając na swoim koncie 13 pkt. i bilans goli 21:6.
(luki)

fot. mat. prasowe

LIGA 6

Patronat honorowy nad 63. edycją Rajdu Wisły sprawował Marszałek Województwa Śląskiego oraz Starosta Powiatu Żywieckiego
i Starosta Powiatu Cieszyńskiego. Partnerami imprezy byli: Gmina Wisła, Gmina Istebna, Gmina Milówka, Gmina Rajcza, a także:
Motul, Ramirent, Kompleks Zagroń, Wiślańskie Centrum Kultury,
Renault Wektor, Eko–Wtór Jakubiec, stowarzyszenie ECODRIVE,
VanFart, Akademia Bezpiecznej Jazdy Lanette i cukiernia–piekarnia
Wiślanka. Patronat medialny nad imprezą objęli: Polskie Radio Katowice, TVP 3 Katowice, Motowizja, Dziennik Zachodni, Magazyn
Rajdowy WRC, Autoklub.pl, naszemiasto.pl, Rajdy24.pl, SuperNowa.pl oraz Infobeskidy.eu.				
(luki)
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We wrześniu wznowiono rozgrywki piłkarskiej Ligi 6 o Puchar Burmistrza Miasta Wisła. Oto wyniki kolejek, rozegranych w minionym miesiącu:
VII kolejka: Czarne Łabajów Nadleśnictwo – Lisy FC 2:2 (Jakub
Jurosz, Dominik Jurosz – Piotr Szarzec 2), Beatris – Głębce 2:1 (Błażej
Krzempek, Kamil Cieślar – Paweł Lazar), FC Wymiatacze – Epompa.pl
0:3 (wo.), FC Malinka – Knaga Bambo 0:3 (wo.);
VIII kolejka: Głębce – Lisy FC 2:4 (Mirosław Wantulok, Mateusz Wantulok – Zbigniew Brudny 2, Michał Raszka 2), Czarne Łabajów Nadleśnictwo – Knaga Bambo 2:4 (Dominik Jurosz, Hubert Jurosz
– Waldemar Szarzec 2, Łukasz Szalbot, Mirosław Wałach), FC Malinka
– epompa.pl 3:7 (Remigiusz Pilch 2, Jakub Waleczek – Jakub Niemczyk
2, Artur Adamczyk, Daniel Słowiok, Aleksander Partyka, Grzegorz Procner, samobójcza), FC Wymiatacze – Beatris 0:5 (Błażej Krzempek, Ireneusz Adamczyk, Kamil Cieślar, Jan Kawulok, Tomasz Wuwer);
IX kolejka: Beatris – FC Malinka 2:2 (Przemysław Polok 2 – Piotr
Szalbót, Remigiusz Pilch), FC Wymiatacze – Głębce 2:2 (Piotr Kiecko,
Sebastian Nogowczyk – Krzysztof Wantulok 2), epompa.pl – Czarne Łabajów Nadleśnictwo 2:4 (Aleksander Partka, Jakub Niemczyk – Jakub
Jurosz, Dominik Jurosz, Samuel Pilch, Dawid Durbacz), Knaga Bambo
– Lisy FC 0:3 (Mateusz Pilch, Michał Raszka, Piotr Szarzec);
X kolejka: Głębce – Knaga Bambo 3:1 (Krzysztof Wantulok 2,
Mateusz Wantulok – Waldemar Szarzec), Lisy FC – epompa.pl 2:1 (Mateusz Czyż 2 – Jakub Głuszak), Czarne Łabajów Nadleśnictwo – Beatris
2:1 (Samuel Pilch, Mirosław Marek – Tomasz Wuwer), FC Malinka – FC
Wymiatacze 3:4 (Remigiusz Pilch 2, Tomasz Cieślar – Daniel Nogowczyk 2, Grygorii Usov, Rafał Śleziak);
XI kolejka: epompa.pl – Knaga Bambo 3:0 (wo.), FC Malinka –
Głębce 0:3 (wo.), FC Wymiatacze – Czarne Łabajów Nadleśnictwo 0:7
(Jakub Jurosz 3, Samuel Pilch, Salomon Pilch, Patrycjusz Gruca, Grzegorz Bujok), Beatris – Lisy FC 3:5 (Tomasz Wuwer, Tomisław Tajnej,
Kamil Cieślar – Michał Raszka 3, Piotr Szarzec 2).
Liderem tabeli po 11 kolejkach był zespół Lisy FC.
(luki)

Tymoteusz Cienciała po raz
trzeci wygrał TCS
Tymoteusz Cienciała z Wiślańskiego Stowarzyszenia
Sportowego po raz trzeci pod rząd wygrał Turniej Czterech
Skoczni Dzieci.
16 września w Reit im Winkl Tymek po skokach na odległość 21,5 i 20,5 m triumfował w zawodach 9–latków. Z
kolei 23 września w finałowych zawodach w Berchtesgaden
wiślanin skoczył dwukrotnie 16 metrów. Tym samym zawodnik WSS–u wygrał dwunasty konkurs z rzędu. W klasyfikacji
generalnej Tymoteusz Cienciała wygrał TCS z kompletem
400 punktów. Drugi był Niemiec Felix Brieden (260 pkt.), a
trzeci Austriak Levi Hofmann (204 pkt.).
Turniej Czterech Skoczni Dzieci odbywa się na małych
obiektach w Hinzenbach, Bischofshofen (Austria) oraz Reit
im Winkl i Berchtesgaden (Niemcy). W tym roku cykl odbył
się po raz dziewiętnasty.
Młodemu skoczkowi WSS Wisła gratulujemy kolejnego
sukcesu!						
(luki)

Kolejne wyróżnienie dla wiślańskiego
lekkoatlety
Kolejne wyróżnienie za wysokie osiągnięcia sportowe w roku 2016 otrzymał
wieloboista z Wisły Radosław Sobczyk.
Wiślanin to wielokrotny medalista Mistrzostw Polski w wieloboju lekkoatletycznym oraz rekordzista Śląska w dziesięcioboju i siedmioboju juniorów, który przypomnijmy w bieżącym roku zdobył tytuł Halowego Mistrza Polski w siedmioboju
oraz brązowy medal w dziesięcioboju. Uzyskał minimum na Mistrzostwa Europy w
lekkoatletyce Grosetto 2017, gdzie zaprezentował się bardzo solidnie i wywalczył
22. miejsce.
Kariera zawodnika rozwija się dynamicznie i od przyszłego sezonu przechodzi
spod opieki trenerów Jarosława Sobczyka i Magdaleny Kubali do grupy bardzo doświadczonego szkoleniowca wielobojów i skoku o tyczce – Dariusza Łosia (trenera
m.in. Roberta Sobery – mistrza Europy w skoku o tyczce), a wsparcie w rozwoju
kariery zapewni rodzima Firma Kubala.
Jarosław Sobczyk

fot. Joanna Sobczyk

fot. PZN

Zgodnie z planem osiem dni trwał montaż nowych torów na
rozbiegu skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince. Słoweńska firma MANA Original z Kranja 9 września zakończyła prace
związane z modernizacją rozbiegu wiślańskiego obiektu, a nowe
tory montował sam założyciel firmy Mark Tomazin.
Tuż po Pucharze Beskidów na rozbiegu skoczni im. Adama
Małysza w Wiśle–Malince rozpoczęto demontaż starych torów,
który trwał niespełna dwa dni. Następnie 1 września słoweńska
firma MANA Original rozpoczęła prace związane z modernizacją rozbiegu, a 9 września Słoweńcy zakończyli montaż stelażu
poziomującego rozbieg oraz torów najazdowych i tym samym zakończyli pierwszy etap prac w Wiśle.
Drugim i zarazem ostatnim etapem realizacji projektu przez
firmę MANA Original będzie montaż aparatury do obsługi zimowej torów. Nowe tory letnie są już gotowe, natomiast na sezon
zimowy dodatkowo będzie tworzona na nich warstwa lodu.
Rozbieg skoczni im. Adama Małysza w Wiśle Malince zyskał
nie tylko nową jakość, ale również nowy wygląd. Nowopowstała
konstrukcja torów jest bardziej długotrwała niż ta poprzednia. Stelaż mocujący został wyłożony matą imitującą śnieg, a wysłużone
bandy drewniane zastąpiono podwójnym, klejonym szkłem, który
poprawia nie tylko estetykę, ale również ułatwia prace trenerom,
analizującym pozycję dojazdową zawodnika. Ostateczne zakończenie modernizacji planowane jest na połowę października.
Anna Karczewska/PZN

fot. Andrzej Cienciała

Skocznia im. Adama Małysza
ma nowy rozbieg!
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rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
11 października (środa) – Wernisaż wystawy „Wierni przyjaciele
wiślańskich ewangelików” – Muzeum Beskidzkie
12 października (czwartek) – Georgius Tranoscius „Pieśni duchowe” – premierowa prezentacja nowego wydania pieśni Jerzego Trzanowskiego (1592–1637) w przekładzie i z komentarzami Zbigniewa Macheja
– MBP Wisła
13–15 października (piątek – niedziela) – Aktywnie po Zdrowie –
weekend z jogą i zdrowym żywieniem – Schronisko Przysłop
14–15 października (sobota – niedziela) – II Beskidzka Wystawa
Królików, Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego oraz Szynszyli – Pl. B.
Hoffa
15 października (niedziela) – Otwarte Zawody Rowerowe Stożek
Uphill 2017 i Akademickie Mistrzostwa Śląska MTB – Stożek
20 października (piątek) – Wykład i promocja książki pt. „Ku spełnionemu życiu” autorstwa Janiny Binczak i Danuty Buli – Dom Zborowy
21–22 października (sobota – niedziela) – Festiwal Rowerowy –
rowerowy rajd dookoła Baraniej Góry oraz slajdowiska podróżnicze –
Schronisko Przysłop (start)
22 października (niedziela) – Wycieczka górska na Pilsko – OS Jonidło (zbiórka)
28 października (sobota) – „Bittersweet… ja śpiewam piosenki” –
spektakl – Villa Rubinstein
28–29 października (sobota – niedziela) – Nocny Rajd Przeprawowy „Night Wolves” – Pl. B. Hoffa i tor off–roadowy „Pod Piramidą”
30 października (poniedziałek) – Promocja książki „Łod kuczy do
zomku. Dzieje gospodarstw i budynków mieszkalnych w Wiśle” autorstwa Jana Procnera – Dom Zborowy

KRONIKA POLICYJNA
– 29 sierpnia funkcjonariusze policji z Wisły zatrzymali na ul. Wyzwolenia mieszkańca Ustronia, który kierował Fordem Transitem pomimo
cofniętych uprawnień.
– 30 sierpnia w jednym ze sklepów przy ul. 1 Maja doszło do przywłaszczenia telefonu komórkowego marki Huawei o wartości 625 złotych. Stratę poniosła mieszkanka Skoczowa.
– 30 sierpnia na ul. Głębce wpadł nietrzeźwy kierowca z Wisły. Prowadził Fiata Seicento mając ok. 1,5 promila w organizmie.
– W dniach 2–3 września wiślańscy policjanci zabezpieczali Dożynki i Dni Wisły. Z kolei 23 września brali udział w zabezpieczeniu Rajdu
Wisły. Podczas tych wydarzeń nie odnotowano poważniejszych zdarzeń.
– 30 września na ul. Wyzwolenia nietrzeźwy mieszkaniec naszego
miasta wtargnął na jezdnię pod prawidłowo poruszający się pojazd marki Mercedes, którym kierował mieszkaniec Zabrza. Wiślanin nie odniósł
poważnych obrażeń.
We współpracy z Zastępcą Komendanta KP Wisła
Tomaszem Domagałą
Opracował Łukasz Bielski
3–5 listopada (piątek – niedziela) – Otwarte Mistrzostwa Polski Owczarków Belgijskich IPO – Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich
4 listopada (sobota) – Czerniańskie Szpyrki – Szkoła Podstawowa nr
2 Wisła Czarne
9 listopada (czwartek) – „Ocalić od zapomnienia…”. W 60. rocznicę
śmierci Ferdynanda Dyrny (1874–1957) – konferencja popularnonaukowa
– MBP Wisła
11 listopada (sobota) – Narodowy Dzień Niepodległości – Pomnik
Poległym i Walczącym o Polskość i Wolność Ojczyzny
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy

rys. Janusz Kożusznik

ROZMAITOŚCI

