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W GRUDNIU SIĘ DZIAŁO!
90–tych – to wszystko działo się w Wiśle pod koniec ubiegłego
roku. O tych wszystkich wydarzeniach przeczytacie Państwo w
niniejszym numerze „Echa Wisły”. Zapraszamy do lektury!
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Wizyta premierów Polski i Czech, mistrzostwo Polski dla Piotra Żyły, Strefa Magicznych Świąt, pełna kolęd i pięknych koncertów, oraz szampański Sylwester z gwiazdami muzyki dance lat

REKLAMA • OGŁOSZENIA

W numerze:
– Rok 2016 w obiektywie
– Stawki podatkowe za transport
– Budżet 2017
– Strefa Magicznych Świąt
– Zapowiedź styczniowych imprez

Rok 2016 w obiektywie
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Miniony rok okazał się bardzo bogaty w imprezy kulturalne i sportowe. Poniżej krótki przegląd zdjęć z najważniejszych wydarzeń 2016 roku.

W zawodach Pucharu Świata w roku 2016 triumfował Czech Roman
Koudelka (w środku).

8. PZU Bieg po Nowe Życie zgromadził na starcie wielu kibiców i sporo gwiazd. Na zdjęciu do marszu nordic walking rusza Piotr Kupicha

Mistrzostwa Świata Drwali w Wiśle były wyjątkową imprezą, która
wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród turystów i mieszkańców
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Zespół z Meksyku był jednym z wielu zagranicznych artystów, którzy
występowali podczas 53. Tygodnia Kultury Beskidzkiej

Wiosną i jesienią osiem drużyn rywalizowało w Lidze 6 o Puchar
Burmistrza Miasta Wisła. W rozgrywkach uczestniczyło ponad 100
zawodników

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.
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W grudniu Komisje Rady Miasta podsumowały rok pracy, analizowały realizację wniosków za rok 2016 i przygotowały plany
pracy na rok 2017. Radni zajęli się również Programem opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt, prowadząc dyskusję nad założeniami do tego programu.
Sesja Rady Miasta odbyła się 22 grudnia. Głównym tematem
było uchwalenie budżetu miasta na rok 2017. Po przedstawieniu
projektu uchwały budżetowej, odczytaniu opinii Komisji Rady
Miasta Wisła, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie uchwały budżetowej i możliwości sfinansowania
deficytu, przedstawionego w projekcie budżetu, zgłoszeniu poprawek przez Burmistrza Miasta oraz dyskusji nad projektem uchwały
budżetowej, Radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę budżetową
(14 głosów „za”). Następnie dokonano Aktualizacji Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Wisła (jednogłośnie) i zatwierdzono
taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta Wisła
na okres od 01.02.2017 roku do dnia 31.01.2018 roku (8 głosów
„za”, 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”).
Podczas sesji w grudniu rozpatrzono i przyjęto następujące projekty uchwał:
– zmieniającą budżet Miasta Wisła na rok 2016 (14 głosów „za”
– jednogłośnie),
– zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Wisła
(14 głosów „za” – jednogłośnie),
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji
celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofinansowanie działalności
Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–
Białej (14 głosów „za” – jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017 (14 głosów „za” – jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 (14 głosów
„za” – jednogłośnie),
– w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Wisła na
rok 2017 (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
rok 2017 (14 „za” i 1 „wstrzymujący się”),
– w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Polnej (13 „za”, 2
„wstrzymujące się”),
– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Wisła na lata 2017–2020 (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”),
– w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych oraz nagród sportowych dla zawodników, którzy osiąg-

nęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym (14 „za” i 1 wstrzymujący się”),
– w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta Wisła (15 „za”
– jednogłośnie),
– w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wisła (15 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wisła na lata 2016–2032” (15 „za”
– jednogłośnie),
– w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Wisła do roku 2025 (14 „za” i 1 wstrzymujący się”),
– w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wisła z dnia 27
września 2016 r. w sprawie powierzenia wspólnej obsługi jednostek
organizacyjnych Gminy Wisła Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno–Administracyjnemu Szkół w Wiśle (15 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–
Administracyjnego Szkół w Wiśle (14 „za” i 1 wstrzymujący się”),
– w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (14 „za” i 1 wstrzymujący się”),
– zmieniającą Uchwałę Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty
miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso w
opłacie miejscowej (15 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wisła
(15 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia o wpisanie Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o. o. do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki
zdrowotnej (15 „za” – jednogłośnie),
– w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskich celem poprawy jakości środowiska
miejskiego na terenie Gminy Wisła” (15 „za” – jednogłośnie).
Następnie Radni podjęli uchwały ogłaszające teksty jednolite
(15 „za” – jednogłośnie). Na zakończenie Rada Miasta przyjęła
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli
stanu prawnego dróg, na które poniesiono nakłady finansowe w
roku 2015 (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”), oraz sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli celowości dotacji
przyznawanych stowarzyszeniom sportowym (13 „za”, 2 „wstrzymujące się”).
Janusz Podżorski – Przewodniczący Rady Miasta Wisła

Dyżury Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

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

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

Z prac Rady Miasta Wisła
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE W ROKU 2017 (2)
Informacja o stawkach podatku od środków transportu.
Stawki wynoszą:
od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Rodzaj samochodu
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
powyżej 3,5 do powyżej 5,5, powyżej 9 i
5,5 włącznie do 9 włącznie mniej niż 12
Stawka podatku w PLN
samochody wyproduko672
1.008
1.200
wane po roku 2000
samochody wyprodukowane w roku 2000 i
696
1.080
1.248
wcześniej
b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita
Nie mniej niż

Mniej niż

12
15

15

(2 osie)

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub
równoważne

(3 osie)

Inny system
zawieszenia osi

Stawka podatku w PLN
1.848
2.088
2.088
2.544

Stawka podatku w PLN
12
19
2.400
2.544
19
23
2.520
2.640
23
2.568
2.808
(4 osie i więcej)
Stawka podatku w PLN
12
27
2.568
2.688
27
29
2.616
2.808
29
2.688
3.024
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów:

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE
W związku z feriami zimowymi funkcjonariusze Straży Miejskiej przypominają dorosłym o zagrożeniach, które mogą powstać podczas zabaw na
śniegu. Proszę zapoznaj się z poniższymi uwagami i poradami, by radość i
uśmiech podczas białego szaleństwa nie skończyły się bólem i łzami.
Zasady bezpiecznej zabawy w zimie:
– nie wolno chodzić po zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz jeździć po nich na łyżwach,
– nie wolno zaczepiać sanek do pojazdów mechanicznych,
– nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu dróg, także tych rzadko
uczęszczanych,
– nie wolno strącać sopli lodu z dachów ani rzucać w nie kamieniami,
– nie wolno robić ślizgawek na chodnikach i przy wejściach do domów
i bloków,
– rzucając się śnieżkami, nie należy łączyć miękkiego śniegu z kawałkami lodu, ani celować w twarz drugiej osoby,
– nie należy rzucać śnieżkami w nadjeżdżające samochody, gdyż zaskoczony kierowca może stracić panowanie nad pojazdem,
– pamiętajmy, że w zimowe dni kierowcy mają ograniczoną widoczność,
a samochody potrzebują dłuższego czasu hamowania,
– pamiętajmy, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem na stoku narciarskim,
– pamiętajmy o ciepłym ubiorze.
Podczas zabaw na śniegu i lodzie zachowajmy zdrowy rozsądek, a będziemy korzystać z dobrodziejstw zimy bez nieprzyjemnych konsekwencji.
Jednocześnie przypominam wszystkim mieszkańcom o potrzebie parkowania pojazdów na terenie swoich posesji, poza ulicami, aby nie utrudniać
akcji odśnieżania. Proszę właścicieli pensjonatów i kwater prywatnych o
bieżące odśnieżanie posiadanych miejsc parkingowych, aby goście nie byli
zmuszeni do parkowania swoich pojazdów na ulicy, co bardzo utrudnia prace
służbom odśnieżającym nasze miasto.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej
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od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Rodzaj ciągnika
ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton
ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane
w 1995 r.
po 1995 roku
i wcześniej
840

720

1.080

840

b) równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
Nie mniej niż
12
25
31
powyżej 36
12
powyżej 36

2 osie
Zawieszenie osi Inny system
Mniej niż
pneumatyczne zawieszenia
lub podobne
osi
Stawka podatku w PLN
25
1.344
1.560
31
1.560
1.920
36 włącznie
1.752
2.184
1.944
2.424
3 osie i więcej
Stawka podatku w PLN
36 włącznie
1.896
2.208
2.568
3.072

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
– przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej –
1.392 PLN
– przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 – 1.176 PLN
Przyczepy, lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Dopuszczalna masa całkowita w tonach
1 oś
Zawieszenie osi Inny system
Nie mniej niż
Mniej niż
pneumatyczne zawieszenia
lub podobne
osi
Stawka podatku w PLN
12
25
1.080
1.320
25
1.344
1.728
2 osie
Stawka podatku w PLN
12
28
1.200
1.440
28
33
1.320
1.536
33
36 włącznie
1.440
1.800
powyżej 36
1.560
2.112
3 osie i więcej
Stawka podatku w PLN
12
36 włącznie
1.440
1.800
powyżej 36
1704
2.184
Autobusy
Autobusy w zależności od liczby miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy
Autobusy
Mniejszej niż 22
Równej lub wyżmiejsc
szej niż 22 miejsc
Stawka podatku w PLN
autobusy posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane
1.368
2.016
w 1995 r. i wcześniej
autobusy posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane
1.320
1.896
po 1995 r.
Burmistrz Miasta Wisła zachęca do składania dokumentów podatkowych w formie elektronicznej, tj. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą. Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wisła w
zakładce „URZĄD MIEJSKI / PODATKI I OPŁATY / 2017”.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła

UWAGA!

Urząd Miejski w Wiśle uprzejmie informuje, że w dniach 6–15 lutego
2017 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego wydawane będą decyzje
oraz nakazy płatnicze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości na rok 2017.

Wiadomości

Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2017–2025
oraz Budżet na rok 2017
Rada Miasta Wisła na sesji w dniu 22 grudnia 2016 roku
podjęła Uchwałę Budżetową na rok 2017 oraz uchwałę w sprawie aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wcześniej
wszystkie komisje Rady Miasta zaopiniowały pozytywnie projekty uchwał, formalnie nie wnosząc jakichkolwiek uwag ani nie
składając żadnych wniosków o zmiany. Opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach również były pozytywne.
Projekty uchwał opracowane zostały zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła bardzo restrykcyjne dla gmin ograniczenia m.in. co do zaciągania długu
publicznego, rocznych kosztów obsługi tego długu oraz relacji dochodów bieżących i wydatków bieżących. Skutkują one koniecznością odpowiedzialnego, strategicznego zarządzania realizacją
obligatoryjnych bieżących zadań własnych gminy i optymalnym
doborem wydatków inwestycyjnych, które przyczynią się do racjonalizowania kosztów utrzymania istniejącej infrastruktury, jednocześnie stwarzając możliwości dalszego rozwoju.
Przyjęty budżet na rok 2017 charakteryzuje się następującymi
wielkościami:
dochody

46.771.000,00 PLN, w tym bieżące 44.269.554,88 PLN;

wydatki

54.373.000,00 PLN, w tym bieżące 43.493.162,58 PLN;

przychody

7.687.809,20 PLN,
tj. emisje obligacji komunalnych, tzw. wolne środki z roku
2016, kredyt bankowy;

rozchody

85.809,20 PLN,
tj. spłaty zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów;

deficyt

7.602.000,00 PLN,
finansowany wolnymi środkami z roku 2016, kredytem bankowym oraz serią obligacji komunalnych,

zadłużenie

wzrost o 4.102.000,00 PLN,
niemniej skala wzrostu zależna jest od wykonania budżetu za
rok 2016. Ponadto przewiduje się umorzenie części zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek, co może spowodować realnie niższe zadłużenie. Analogicznie na rok ubiegły planowano
wzrost zadłużenia o 4.271.168,00 PLN, jednak na koniec 2016
roku zadłużenie nie tylko nie wzrosło, ale ponadplanowo udało
się spłacić jego część w kwocie 1.800.000,00 PLN.

CHCESZ PISAĆ O ZDROWIU?
ZAPRASZAMY NA ŁAMY „ECHA”!

Planowane dochody roku 2017 są wyższe od ubiegłorocznych
o ponad 2,8 mln PLN, w tym w zakresie dochodów majątkowych
o ponad 2,1 mln PLN (związane jest to m.in. z faktem zaplanowania pierwszych dotacji unijnych z perspektywy 2014–2020).
Planowane wydatki roku 2017 są wyższe od ubiegłorocznych
o niespełna 5 mln PLN, w tym majątkowe o niecałe 4,5 mln PLN.
Na przygotowanie i realizację inwestycji zaplanowano rekordowo
dużo, bowiem ponad 20% wszystkich wydatków, przy czym najbardziej kosztownymi inwestycjami będą: termomodernizacja remizy strażackiej w Jaworniku i budynku Urzędu Miejskiego (2,9
mln PLN), modernizacja oświetlenia ulicznego (1,8 mln PLN),
udział w inicjatywach lokalnych – wodociąg ul. Towarowa i ul.
Kasztanowa, kanalizacja ul. Sportowa (łącznie 0,8 mln PLN) ),
nabywanie nieruchomości (0,8 mln PLN, w tym druga rata za baseny kąpielowe), wydłużenie deptaka w centrum Wisły (0,7 mln
PLN), modernizacja dróg gminnych (0,55 mln PLN), budowa mostu na potoku Kopydło w rejonie Szkoły Podstawowej nr 4 (0,45
mln PLN. Ponadto przewidziano niespełna 35 zadań inwestycyjnych o niższych wartościach.
Pośród wydatków bieżących największą pozycję w budżecie
miasta na rok 2017 stanowią wydatki na oświatę w kwocie ponad
12,7 mln PLN. Na jej funkcjonowanie gmina otrzyma subwencję z budżetu państwa w kwocie ponad 6,2 mln PLN, przy czym
nie wyodrębniono części, która może zostać wydana wyłącznie na
specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
(dzieci niepełnosprawne). Kwota ta stanowi zabezpieczenie tylko dla 48% wydatków na wiślańską oświatę (w roku ubiegłym
51,67%) i nie wystarcza również na pokrycie wynagrodzeń pracowników oświaty.
Budżet miasta obejmuje również udzielenie dotacji w łącznej kwocie ponad 3 mln PLN, przy czym w największym stopniu dotyczą one Wiślańskiego Centrum Kultury (0,95 mln PLN),
Miejskiej Biblioteki Publicznej (0,52 mln PLN), Wiślańskiego
Stowarzyszenia Sportowego (0,42 mln PLN), niepublicznych
przedszkoli i żłobków (0,36 mln PLN). Przewiduje się również
granty dla stowarzyszeń (0,54 mln PLN) oraz dotacje dla właścicieli wiślańskich nieruchomości z przeznaczeniem na ochronę
środowiska (0,2 mln PLN – przydomowe oczyszczalnie ścieków,
przyłącza kanalizacji sanitarnej, usuwanie azbestu).
Uchwały są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w
zakładce „Budżet miasta”, co umożliwia zapoznanie się ze szczegółowymi ich ustaleniami.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta Wisła

Budżet obywatelski 2017
* głosowanie od 16 stycznia do 5 lutego 2017 roku
Szczegółowe informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Miasta –> 2017 –>
Budżet obywatelski na rok 2017”
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Redakcja „Echa Wisły” zwraca się z prośbą do wszystkich chętnych osób, zajmujących się tematem zdrowia, o przesyłanie artykułów poruszających problematykę prozdrowotną. Artykuły byłyby
publikowane cyklicznie na łamach wiślańskiego miesięcznika. Osoby zainteresowane współpracą z redakcją w tym zakresie proszone są
o kontakt z Łukaszem Bielskim pod numerem telefonu 694 429 780
lub e–mail: media@um.wisla.pl.
Redakcja
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Biblioteka poleca
Renata Górska, Gdy ucicha ocean, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2016.
„Gdy ucicha ocean” to książka o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. Nadia, młoda Polka, która przyjeżdża do Bretanii,
aby podjąć nową pracę, uświadamia sobie, że brakuje jej celu w
życiu, czuje się samotna i nieszczęśliwa. Zmiana pracy to możliwość na zmianę swojego dotychczasowego życia, a z drugiej
strony obawa, że sobie nie poradzi, w nowym środowisku. Przenikliwa, refleksyjna opowieść o odpływach i przypływach nadziei
oraz wzajemnym splataniu się ludzkich losów. Czy nowo poznani
mieszkańcy Bretanii będą przychylnie nastawieni do Nadii? Czym
są bretońskie Krzyże Wdów i Noc Białej Sowy? Jaki sekret skrywa skalna grota w klifie, a jaki nieczynna latarnia morska? Dlaczego prawda jest dla Nadii tak ważna? Czy znów znalazła swoją
drogę? Trzeba przeczytać!
Maryla Szymiczkowa, Tajemnica Domu Helclów, Społeczny
Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2015.
Profesorowa Szczupaczyńska, mieszkająca w Krakowie snobka, która zrobi wszystko, by wejść w najznamienitsze kręgi towarzyskie, początkowo może budzić irytację. Z czasem jednak czytelnik zaczyna czerpać coraz więcej przyjemności z obcowania z
XIX–wiecznym Krakowem, poznawania zależności, układów i lokalnego kolorytu. Szczupaczyńska zaś zaczyna budzić sympatię, bo
oto w Domu Helclów giną pensjonariuszki, a profesorowa odkrywa
w sobie żyłkę detektywa. Z wrodzoną dociekliwością – rozpoczyna
śledztwo. Polecam!
Marylę Szymiczkową powołali do życia literaci: Jacek Dehnel
(ur. 1980) pisarz, poeta, tłumacz, który prowadzi bloga poświęconego międzywojennemu tabloidowi kryminalnemu „Tajny Detektyw”
oraz Piotr Tarczyński (ur. 1983) tłumacz, historyk, amerykanista,
Krakus od pokoleń, od dziesięciu lat na emigracji w Warszawie.
Marta Juza–Jakubowska, Warkocz Królewny Wisły, Wydawnictwo Wordsmith, Warszawa 2016.
Czytając legendę przeniesiecie się do bajkowych czasów, kiedy
to Wisła była starym grodem otoczonym pięknymi lasami i szumiącymi potokami. Poznajcie wzruszającą historię królewny Wisełki,
która poświęca swój najcenniejszy atut urody – warkocz, aby ocalić
lud przed głodem i suszą. Podanie nie tylko uczy, że dobro i miłość
zawsze zwycięża, ale też przypomina o dbałości o czystość środowiska naturalnego. W roku 2017, który ogłoszony został Rokiem Rzeki
Wisły, pozycja zdecydowanie obowiązkowa!
Oprac. MBP w Wiśle
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Spotkania w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich zainteresowanych
nauką obsługi komputera lub chcących pogłębić swoje umiejętności w
tym zakresie na zajęcia komputerowe. Szkolenia odbywają się we wtorki o godz. 16.00 w pracowni internetowej biblioteki (Dom Zdrojowy,
I piętro). Można zacząć od podstaw lub z wyższego poziomu, nie ma ocen
ani stresu, za to miła atmosfera i sporo zabawy. Zapraszamy co wtorek!
Biblioteka i działająca przy niej grupa dyskusyjna zaprasza dorosłych do udziału w swoich spotkaniach, które poświęcone są głównie
tematyce regionalnej i odbywają się zawsze w ostatni wtorek miesiąca.
Można się przysłuchiwać rozmowom albo brać czynny udział w dyskusji. Najbliższe spotkanie odbędzie się 31 stycznia (wtorek) o godz. 16.00
na antresoli biblioteki. Temat: Wybrane pojęcia urbanistyczne w aspekcie atrakcyjności Wisły.
Biblioteka zaprasza także do nauki języków obcych, szybkiego czytania i obróbki fotografii cyfrowej. Kody dostępu do bezpłatnych kursów
można otrzymać w bibliotece, podobnie jak do platformy Ibuk z szeroką
ofertą książek elektronicznych. Serdecznie zapraszamy!!! Oprac. MBP

fot. MBP w Wiśle

Wieści z biblioteki

O WALORACH
PRZYRODNICZYCH WISŁY
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle 29 listopada po raz ostatni w tym roku spotkała się grupa dyskusyjna. Tym razem rozmawiano o
walorach przyrodniczych Wisły, a ciekawostkami podzieliła się Teresa
Łączyńska. Kilkanaście osób aktywnie brało udział w dyskusji, gdyż temat wzbudził spore zainteresowanie uczestników spotkania.
Rozmowę zagaiła Teresa Łączyńska, koordynatorka 1 tomu Monografii Wisły, w którym znalazła się część przyrodnicza. Przedstawiła najciekawsze gatunki roślin rodzimych i obcych oraz zwierząt
występujących na terenie miasta. Podkreśliła również atrakcyjność
turystyczną przyrody nieożywionej, którą Wisła może się pochwalić. Są to naturalne i sztuczne wodospady, mokradła górskie, skały
grzybowe i jaskinie. Prelegentka poddała pod rozwagę możliwość
przygotowania pokazu audiowizualnego na temat wiślańskiej przyrody, który mógłby być wykorzystywany, np. w szkołach na lekcjach
tematycznych, ale także prezentowany mieszkańcom i turystom.
W dyskusji zabrał głos m.in. Zbigniew Cienciała, autor części
geologicznej i hydrologicznej 1 tomu monografii, który podkreślił,
że jaskinie beskidzkie są jaskiniami szczelinowymi i nie nadają się
do zwiedzania. Ich przystosowanie dla ruchu turystycznego byłoby
znaczną ingerencją człowieka i naruszeniem równowagi ekologicznej jaskiń. Dyskutanci zauważyli także zanikanie na terenie Wisły
niektórych gatunków roślin (np. jałowiec, dziewięćsił) i zwierząt (np.
ryby świnki, raki, salamandry) oraz ekspansję innych (barszcz, rdest,
sroki). Zjawiska te powiązane zostały ze zmianami klimatycznymi i
pogarszającą się czystością środowiska, zwłaszcza wód.
Na koniec uczestnicy zauważyli, że brakuje wydawnictw promujących przyrodę wiślańską. Jedyną instytucją systematycznie
publikującą broszury i albumy jest Nadleśnictwo Wisła. Pozostałe
wydawnictwa powstają w ramach projektów i nie są dostępne w księgarniach czy informacji turystycznej dla mieszkańców i turystów. W
związku z Rokiem rzeki Wisły w 2017 roku dyrektor biblioteki zaprosiła do udziału w wydarzeniach, które planowane są na tę okoliczność. Będzie to m.in. emisja trzech odcinków dokumentalnego filmu
przyrodniczego o rzece Wiśle.			
(drc)

Biblioteka znów wysoko

fot. MBP w Wiśle

W publikowanym po raz szósty przez „Rzeczpospolitą” ogólnopolskim rankingu bibliotek z miejscowości do 15 tys. mieszkańców
Wisła ponownie uplasowała się wysoko. Na prawie 800 startujących
placówek biblioteka w Wiśle zajęła 28. miejsce w Polsce i 4. w województwie śląskim!

fot. MBP w Wiśle

Mikołajkowy spektakl

Co roku Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagradzają biblioteki
i samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej
gminy. W tym roku zwyciężyła ponownie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin (woj. kujawsko–pomorskie). Drugie miejsce zajęła Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (lubelskie), a trzecie
Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy–Zdrój (dolnośląskie). W
województwie śląskim wygrała biblioteka z Bestwiny. Wisła utrzymała pozycję w pierwszej piątce, co jest rezultatem realizacji zadania
„Przebudowa pomieszczeń Domu Zdrojowego wraz z budową windy na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Śniegonia w
Wiśle”, który uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek”.
Udział finansowy Gminy Wisła był znaczący i wyniósł prawie 28%
kosztów inwestycji.
Oczywiście w rankingu oceniana jest nie tylko powierzchnia i
stopień skomputeryzowania biblioteki, ale także księgozbiór i działalność placówki. Wiślańska biblioteka dziękuje swoim czytelnikom,
użytkownikom oraz współpracownikom, którzy przyczynili się do
uzyskania tak wysokiej oceny.			
(drc)

W zimowym, świątecznym nastroju, wśród blasku ciekawskich
oczu i perlistego śmiechu dzieci, jak co roku Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle zorganizowała spektakl Mikołajkowy dla najmłodszych. Wychowankowie Przedszkola „Mali Odkrywcy”, Zespołu
Przedszkoli Miejskich i uczniowie klas I–III Szkoły Podstawowej
nr 2 w Czarnem przybyli do biblioteki 8 grudnia, by zobaczyć przedstawienie pt. „Zimowa afera, ktoś porwał renifera”.
Bałwanek, Renifer, Skrzat i Śnieżynka – wszystkie pojawiające
się na scenie postacie zagrane przez aktorów teatru „Maska” z Krakowa, wzbudziły niebywałą sympatię publiczności. Były okrzyki radości, wybuchy śmiechu, nawoływania i „żywe” uczestnictwo w odgrywanych scenach. Kiedy granica między sceną a publicznością
zatarła się bez reszty, najmłodsi wciągnięci w akcję, mieli okazję ją
współtworzyć. Bariery wstydu i oporu zostały pokonane, a ostatecznie renifer z pomocą dzieci i tak się odnalazł.
Na pożegnanie wszystkie grzeczne dzieci dostały od Mikołajów
słodkości i zostały zaproszone do czytania opowiadań świątecznych,
których w wypożyczalni dziecięcej nie brakuje. Zapraszamy!
Monika Śliwka

KONKURS FOTOGRAFICZNY
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śniegonia
i Nadleśnictwo Wisła
serdecznie zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym

„U źródeł Wisły”

pt.
promującym rok 2017 jako Rok Rzeki Wisły.
Szczegóły w regulaminie konkursu dostępnym na stronach
internetowych biblioteki i Nadleśnictwa Wisła.

Nowa bibliografia
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle uprzejmie informuje, że w związku z nadchodzącym Rokiem Rzeki Wisły
udostępniła na swojej stronie internetowej bibliografię pt. „Rzeka
Wisła u źródeł”. Wszystkie pozycje wydawnicze ujęte w spisie, dostępne są w zbiorach biblioteki. Zapraszamy do korzystania uczniów,
nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych. Bibliografia dostępna
jest pod adresem: http://biblioteka.wisla.pl/?page_id=38
(drc)
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z posiedzenia Wydziału gminnego w Wiśle z dnia 28. września
r. 1920.
Przewodniczący skonstatował dostateczną liczbę obecnych
członków Wydziału i zagaił posiedzenie.
Uchwalono pożyczkę wojenną starej Austryi w kwocie 100 000
K na pożyczkę polską odrodzenia przemienić i na ten cel zaciągnąć
tymczasowo pożyczkę z Kasy Raiffeisena1 w potrzebnej kwocie.
Ostatnią kwotę t.j. 66 000 rozłożyć MK p.[ozostałą] rozłoży się jako
dodatek na podatki stałe w roku bieżącym. Upoważniono do przeprowadzenia tej akcyi p. wójta i p. [Franciszka] Świątkowskiego.
Odnośnie do reskryptu2 Komisji Rządzącej Śląska Cieszyńskiego
w Cieszynie z dnia 13/9 1920 L II–858/10 uchwalono tymczasowo
odroczyć obradowanie nad przyłączeniem gminy Wisły do3 powiatu
politycznego Cieszyn.
Dopis4 Zakładu wychowawczego w Cieszynie z dnia 14/8. 1920
L273 dotyczący przyjęcia do Zakładu zaniedbanych chłopców i sierot w wieku od 13 do 17. wzięto do wiadomości.
Uchwalono od handlarzy drzewa p.p. Landsbergera5, Lewyego6
i Spółki drzewnej w Ustroniu ściągnąć od każdego festmetra drzewa
i każdego q7 węgla wywiezionego w roku 1920 z Wisły po 1 MK na
utrzymanie dróg w Malince i Cienkowie. […]
W myśl § 11 rozporządzenia Komisji szkolnej zdnia 31/8. 1920
LI 1538–1 uchwalono jednogłośnie:
a/8 Brakowi lokalów przy szkole I nie można inaczej zaradzić jak
przez budowę nowego budynku szkolnego. Ze względu na wielkie
przepełnienie istniejących trzech klas uprasza się Radę szkolną powiatową o zarządzenie utworzenia paralelek do 2. klasy (w minionym
roku szkolnym istniała paraleka do 1 klasy) i przysłanie czwartej siły
nauczycielskiej.
b/ do szkoły Nr IV w Głębcach przyjęto uchwałę Rady szkolnej m.[iejscowej] co do zamianowania drugiej siły nauczycielskiej,
oprócz tego uchwalono przystąpić do budowy nowej szkoły w Głębcach na Rówienkach obok Nr 240. Do obmowienia zakupna gruntu
pod budowę szkoły wydelegowano p.p. [Andrzeja] Cienciałę, [Jana]
Pilcha 232, i [Pawła] Podżorskiego 197. Oświadczenie Stożczan9 wymienione w protokole Rady szkol[nej] m[iejscowej]10 przyjmuje się
do wiadomości przychylnej, uchwały R[ady] szk[olnej] m[iejscowej]
w tej sprawie akceptuje się dalsze kroki w tej sprawie mają wyż[ej]
wymienieni delegowani poczynić.
c/ W sprawie szkoły Nr V w Jaworniku przyjęto uchwałę Rady
szkol[nej] m[iejscowej] a zwłaszcza: klasę należy przemurować i otworzyć dwu. klasówkę.
(–) Józef Goszyk
(–) Maurycy Roth
(–) Paweł Czyż
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

8

Kasa Raiffeisena – pierwsza kasa oszczędnościowo–pożyczkowa
działająca na terenie Wisły. Powstała w 1897 roku z inicjatywy nauczyciela Andrzeja Cienciały i wójta Pawła Raszki. Zob. J. Spyra,
Wisła. Dzieje beskidzkiej wsi do 1918 roku (Monografia Wisły, t. 2),
Wisła 2007, s. 178–182.
Reskrypt – przestarzałe określenie zarządzenia władz, pisemne rozporządzenie bądź pisemna odpowiedź.
Następuje przekreślony wyraz Ciesz.
Dopis – gwar. zawiadomienie, list.
Chodzi zapewne o Eliasza Landsbergera (ur. w 1865 roku w Andrychowie) zamieszkałego w Ustroniu, gdzie prowadził skład drzewa,
materiałów budowlanych i żelaznych.
Lewy to błędny zapis nazwiska Löwy.
q – kubik czyli m3.
Następują przekreślone wyrazy Ze względu.
Chodzi o mieszkańców Małego i Dużego Stożka.
Rada Szkolna Miejscowa powstała w Wiśle 19.11.1870 roku na
mocy ustawy Sejmu śląskiego z 28.02.1870 roku, a jej celem był nadzór zewnętrzy (poza nauczaniem) oraz zarządzanie finansowe szkół
na terenie gminy. W jej skład wchodzili: wójt, księża ewangelicki i
katolicki, przedstawiciele Wydziału Gminnego oraz nauczyciele. J.
Spyra, Wisła, s. 207.
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NA STYKU DWÓCH ŚWIATÓW
7 grudnia w Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle
odbył się wernisaż wystawy „Na styku dwóch światów – transformacja koronki koniakowskiej i teneryfowej”, będący jednocześnie podsumowaniem projektu o tymże tytule, którego koordynatorem była
Agnieszka Macoszek, etnolog muzeum. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Działania projektu trwały od czerwca 2016 roku, koncentrowały
się głownie na przeprowadzeniu warsztatów oraz wystawie i opracowaniu do niej folderu. Wymagało to sporo pracy naukowej, której podjęła
się Małgorzata Kiereś, kierownik Muzeum Beskidzkiego. Warsztaty
trwały od czerwca do października i obejmowały koronkę koniakowską
oraz koronkę teneryfową, znaną potocznie jako „robienie na koluszku”,
w sumie dwadzieścia spotkań. Uczestniczyły w nich panie, które pełne
pasji, cierpliwie poszerzały swoje umiejętności, ale również duża grupa
turystów, chcących doświadczyć kultury naszej ziemi. Na zajęcia przychodziły całe rodziny i o dziwo nie brakowało wśród nich tatusiów, którzy wytrwale zgłębiali tajniki robienia „lańcuszka” wspólnie ze swoimi
dziećmi. W warsztatach wzięło udział około 100 osób.

fot. Muzeum Beskidzkie w Wiśle

Protokół

Efekt pracy nad projektem to ekspozycja, która prezentowana
była kolejno w czterech ośrodkach wystawienniczych: Gminnym
Ośrodku Kultury w Jasienicy, Muzeum Miejskim w Żywcu, Cieszyńskim Ośrodku Kultury oraz Muzeum Beskidzkim im. A. Podżorskiego w Wiśle. Na wystawie, na przykładzie trzech twórczyń – Marty
Legierskiej, Marii Michałek oraz Beaty Legierskiej – zaprezentowany
został proces przemian dokonujący się w dziedzinie koronczarstwa.
Maria Michałek, nieżyjąca już twórczyni z Istebnej Andziołówki,
zasłynęła w Istebnej, między innymi umiejętnością robienia czepców
metodą teneryfu, o której góralki mówią: „robiyni na koluszku”.
Marta Legierska z Koniakowa prezentuje najstarsze przykłady
koronki „heklowanej” (robionej na szydełku). Jest przykładem koronczarki, której prace są bogactwem motywów zdobniczych, w jej
„różiczkach” matematyka łączy się z estetyką, gdyż każdy motyw
jest inny, a ogromną sztuką jest scalenie tej różnorodności w harmonijny kształt. Beata Legierska łączy obie formy sztuki w iście
mistrzowskim wydaniu, nadając nową jakość koronce współczesnej,
urastającej w jej wykonaniu do rangi dzieła sztuki. Podstawą jej warsztatu jest „starodawny kwiotek”, który przetworzony przez artystkę
tworzy autorską pracę. Koronczarka ta zmienia myślenie o „różiczice”, jej koronki, czepce, nie mają wymiaru jedynie praktycznego, ale
są podniesione do rangi dzieła, gdyż zawsze oprawione i powieszone
na ścianie nabierają nowego znaczenia. Trzeba uwypuklić fakt, iż jest
prekursorką robienia koronkowych obrazów i już w 2008 roku ze
skrupulatnie ułożonego łańcuszka powstały pierwsze kwiaty – maki,
tulipany jej autorstwa.
Twórczość koronczarek można obejrzeć do końca stycznia na
wystawie w Muzeum Beskidzkim
im. A. Podżorskiego w Wiśle.
Agnieszka Macoszek
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

WYSTAWY:
Muzeum Beskidzkie im. A. Podżorskiego, ul. P. Stellera
1, czynne w godz. 9.00–15.00 (wtorek, czwartek i piątek), 9.00–
17.00 (środa), 9.00–13.00 (sobota i niedziela), w poniedziałki
nieczynne, tel.: 33/855 22 50. Wystawa stała: Kultura materialna
górali Beskidu Śląskiego. Wystawa czasowa: „Na styku dwóch
światów” (do końca stycznia).
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 poprojektowa „Wiślańskie Żywotki”.
Dom Zdrojowy – czekoladowa figura Adama Małysza.
Galeria „U Dziadka”, ul. 1 Maja 47, czynna w godz. 10.00–
18.00. Wystawa malarstwa Joanny Szołtysek–Kuczyńskiej „Na
szkle i jedwabiu malowane” oraz wystawa malarstwa Barbary
Kaszy „Pejzaż kobiecy”.
Izba Spadochroniarza im. ppłk Adolfa Pilcha, ul. Przylesie 1a (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.

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

JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Tym razem nieco inaczej, czyli… „Winszownik na Nowy
Rok” Pawła Szturca oraz wiersz bez tytułu, który nadesłała Bożena Głowińska Wisełka.

Winszownik na Nowy Rok
Oby Nowy Rok sprawił
życie lekkie, w obfitości
by Pan Bóg błogosławił;
pocieszając nas, w skromności.
Zdrowie niech płynie po groniach,
kołyski niech się kolebią,
jasności, zostając w dolinach,
miłością serca wypełnią.
Paweł Szturc

BEZ TYTUŁU
A hań downych czasów nikt już nie wspomino
jako to bywało w nasych gróniach zimo.
Gdzie gażdzina z gazdą rankiem przez zomienty
szli odbywac gowiedż łowce i bydlęty
Jako starzyk hute w piecu skłodoł łogień
by gdy dziecka wstano nie wiało już chłodem.
Na sniodani placki na blasze pieczone
a w putnioku mlyko świeżo udojone.
Do szkoły daleko przez śniegów zawieje radość
a chart ducha dawały nadzieje.
A kieremu z grapy cesta szła ku dołu
to na workach z sianem jechali pospołu.
Ze szkoły zaś spadki ku chałpie tryfiało
to samą cesteczką powracać pomału.
Choc nogi bolały i w brzuchu burczało
toc przeca do chałpy serce nogi rwało.
Tam mama czekali z jakąsi swaczeną
i w piecu huczło choc za oknem zima.
Choc nikiedy bieda w chałupie bywała
ale przeca ludzi nie pokonywała
bo dziecka rodzicom szacunek dawały
a matula z fotrem dzieci miłowały.
A co najważniejsze to starzyk ze starką
snując opowieści łączyli to stadko.
Dziś siwego włosa nikt już nie szanuje
choc świat jego rady bardzo potrzebuje
więc miejcie sie dobrze ludziska kochani
szanujmy starzyków a będzie nam snani.
Bożena Głowińska Wisełka
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Projekt „We are all equal”

fot. Stow. Porozumienie Pokoleń

W okresie od 6 do 14 grudnia Stowarzyszenie Porozumienie Pokoleń
zrealizowało w Wiśle międzynarodowy projekt „We are all equal”, sfinansowany z programu Erasmus+. Była to czterostronna wymiana młodzieży, w której wzięli udział przedstawiciele sławkowskiej organizacji,
na co dzień uczący się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie
Górniczej, oraz młode osoby z zagranicznych organizacji: Magna Carta
Genclik Dernegi z Turcji, Association for Development, Education, and
Labour (A.D.E.L.) ze Słowacji oraz Asociatia Tineri Parteneri Pentru
Dezvoltarea Societatii Civile z Rumunii.
Na miejsce działań wybrano Ośrodek Wypoczynkowy „Relaks”. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął burmistrz Wisły Tomasz
Bujok. Celem projektu było zdobycie nowej wiedzy, postaw i kompetencji z zakresu czterech różnych religii: Katolicyzmu, Islamu, Prawosławia oraz Judaizmu. Uczestnicy poruszyli tak trudną tematykę, którą
jest dyskryminacja religijna, agresja oraz przemoc wobec przedstawicieli
różnych wyznań, a także jak ważne jest przestrzeganie praw człowieka
oraz bycie świadomym, młodym obywatelem. Dzięki przedstawicielom
czterech różnych religii został nawiązany dialog międzykulturowy oraz
międzyreligijny. Oprócz warsztatów i gier integracyjnych uczestnicy
przygotowali również wieczory narodowe, w czasie których mogli poznać kulturę i tradycje Polski, Turcji, Rumunii i Słowacji.
W czasie trwania projektu uczestnicy zorganizowali „Żywą Bibliotekę” w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej. Młodzi
ludzie, przedstawiciele czterech różnych religii, chętnie odpowiadali na
wszelkie pytania swoich rówieśników, którzy przybyli na spotkanie. Dziewięciodniowa wymiana młodych osób z Polski, Turcji, Słowacji i Rumunii zakończyła się sukcesem oraz wieloma, nowymi przyjaźniami, które z
pewnością przetrwają próbę czasu, a także odległości. Ewa Tarnowska

Nabór na stworzenie
przedsiębiorstwa społecznego
Już w lutym 2017 roku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
subregionu południowego ogłosi nabór na stworzenie przedsiębiorstwa
społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).
Masz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi, z którymi
chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w
życie? Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy masz szansę na:
– dotację do 120 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej,
– dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością.
O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:
– osoby fizyczne planujące utworzenie
spółdzielni socjalnej osób fizycznych,
– osoby prawne planujące utworzenie
spółdzielni socjalnej osób prawnych.
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy biura projektu, mieszczącego
się w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie
Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku–
Białej, przy ul. Cieszyńskiej 367, lub pod
numerem tel. 33 496 02 44.
OWES
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POMÓŻMY ZWIERZĘTOM
PRZETRWAĆ ZIMĘ!
Zima to pora roku pełna śniegu, szronu i mrozu. Niechętnie wychodzimy na zewnątrz, a jeśli już, to tylko ubrani w grube, puchowe kurtki,
kombinezony i rękawiczki. To także okres trudny przede wszystkim dla
zwierząt. Aby im pomóc, potrzeba naprawdę niewiele.
W okresie silnych mrozów, powinniśmy pamiętać o naszych czworonożnych i skrzydlatych przyjaciołach. Wbrew pozorom, niewielkim
kosztem i odrobiną dobrej woli można zdziałać naprawdę dużo! Jeżeli
pies trzymany jest na zewnątrz, w czasie silnych mrozów wpuśćmy go
chociażby do garażu. Jeśli trzymany jest na łańcuchu, spuśćmy go (oczywiście na ogrodzonym terenie), by mógł sobie pobiegać, bo brak ruchu
u zwierzęcia to częsty powód wychłodzenia. Budę psa wyłóżmy ściółką, postawmy ją np. na palecie (aby była odizolowana od podłoża), do
środka możemy włożyć niepotrzebny koc, ręczniki czy starą kołdrę. Pamiętajmy o ciepłej wodzie (upewnij się, że nie zamarznie) i pożywieniu.
Ograniczmy podawanie suchego pokarmu (gdyż zwierzę wtedy więcej
pije), zmieńmy jedzenie na treściwą karmę mięsną.
Jakże smutne zdarzają się sytuacje, kiedy ludzie umyślnie zostawiają
zwierzę bez odpowiedniego zabezpieczenia czy ochrony przed zimnem. Już
kilka razy zdarzało mi się interweniować w przypadkach skrajnie wycieńczonego psa, przywiązanego na krótkim łańcuchu do
budy, czy też zamkniętego w kojcu z nieocieploną budą lub czymś
co przypominało budę! Najgorszy w tym wszystkim okazał się
fakt, iż w garażu, w domu czy w
piwnicy właścicieli czworonoga
leżała sterta starych, niepotrzebnych, wełnianych koców i kołder! Zadajmy sobie pytanie czy naprawdę
bezduszność ludzka i obojętność to już codzienność? Potrzeba naprawdę tak
niewiele, żeby pomóc marznącemu zwierzęciu. To nieraz ratuje jego życie!
Zdaj sobie sprawę, jeśli Tobie jest zimno, zwierzęciu także!
Koty, które są naszymi sprzymierzeńcami w walce z gryzoniami,
mogą znaleźć schronienie w piwnicach. Zimą na naszą pomoc czekają
również ptaki, które nie odleciały w cieplejsze zakątki. Na balkonach lub
w karmnikach wysypmy im ziarno. Zwierzęta gospodarskie nie mogą
zimą przebywać na otwartej przestrzeni (jeśli taka sytuacja ma miejsce,
powiadom Inspekcję Weterynaryjną lub Straż Miejską). Jeśli spotkasz
bezdomnego psa lub kota, który od dłuższego czasu przebywa w okolicy
Twojego domu, przygarnij go i powiadom o tym urzędników. Okażmy
się odpowiedzialni i pomóżmy naszym podopiecznym przetrwać zimę!
Monika Miring

PRZYGARNIJ MNIE!
Witaj! W październiku tego roku trafiłem do schroniska, przywieziono mnie tutaj z Wisły. Nie wiem dlaczego i co zawiniłem, że znalazłem
się w schronisku. Tutaj nazywają mnie Santos. Mam 3 lata i jestem średniej wielkości, szorstkowłosym, pogodnym pieskiem. Nie tracę nadziei,
że jeszcze czeka mnie lepsze życie, że znajdzie się ktoś kto mnie pokocha
i ofiaruje dom do końca moich dni.
Jeśli jesteś zainteresowany adopcją proszę zadzwoń: 883 299 582.

Premierzy Polski i Czech
spotkali się w Wiśle

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

12 grudnia w Rezydencji Prezydenta RP – Zamek w Wiśle odbyło się spotkanie premier Polski Beaty Szydło z premierem Czech
Bohuslavem Sobotką.
Szefowie rządów obu krajów spotkali się w Wiśle na rozmowach bilateralnych. Zjedli też wspólnie śniadanie. Premierzy podjęli m.in. tematy współpracy dwustronnej, polityki regionalnej, bieżącej agendy Unii Europejskiej czy polityki bezpieczeństwa. Mówili
również o inwestycjach przygranicznych i żegludze na rzece Odrze.

Na zakończenie wizyty w Wiśle Beata Szydło i Bohuslav Sobotka
spotkali się w Salonie Pronaszki z dziennikarzami, a następnie udali
się do Czeskiego Cieszyna, gdzie odbyło się spotkanie z Polakami
mieszkającymi na Zaolziu.			
(luki)

3 grudnia wiślański plac Hoffa opanowała bardzo liczna grupa...
Mikołajów. Już tradycyjnie na początku grudnia w naszym mieście
odbył się Mikołajowy Marsz Nordic Walking. W imprezie udział
wzięło ok. 150 osób, które pokonywały dwie trasy – 10 km i 15 km z
„górskim hakiem” (ok. 18,5 km).
Humory, forma, pogoda jak zwykle dopisały. Na mecie w Góralskiej Chacie „Watra” w Czarnem czekało na uczestników wiele niespodzianek i atrakcji. Najliczniejszą grupą okazała się 40–osobowa
reprezentacja z Czechowic–Dziedzic. Impreza po raz pierwszy miała
charakter międzynarodowy, gdyż wśród uczestników byli również goście z Czech. Ponadto swoich reprezentantów miały m.in.: Łódź, Częstochowa, Strzelce Opolskie, Katowice, Bytom, Skoczów, Tarnowskie

fot. Dorota Jamrozińska

Najazd Mikołajów na Wisłę

Góry i oczywiście Wisła. Jak widać towarzystwo zjechało do naszej
miejscowości z całej Polski, a osobą, która przybyła do Perły Beskidów
z najdalszego zakątka kraju był Przemysław Krukowski ze Słupska.
Najstarszą uczestniczką okazała się Krystyna Kurpas z Czechowic–
Dziedzic, a najmłodszym uczestnikiem był Tymoteusz Procner z Wisły. Najliczniejsza rodzina Nawrockich reprezentowała Wisłę.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy organizacji tej mikołajkowej zabawy – sponsorom: firma BRUGI, Hotel Gołębiewski,
Zakłady Mięsne Legierski Istebna, Pizzeria „U Janiego”, Śląsko–Beskidzki Związek Narciarski, firma POLYSPORT, gospodarzom biesiady Państwu Anieli i Piotrowi Cieślarom, wodzirejowi Tadeuszowi
Kowalczykowi i służbie medycznej Teresie Michalskiej. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za udział w imprezie. Do zobaczenia za rok
na Mikołajkowym Marszu Nordic Walking Wisła 2017.
Maria Bujok – Dyrektor WCK
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fot. Natalia Bujok

fot. Marlena Fizek

fot. Natalia Bujok

fot. Marlena Fizek

fot. Natalia Bujok

fot. Marlena Fizek

Od 26 do 30 grudnia na wiślańskim placu Hoffa rozbrzmiewały
dźwięki Strefy Magicznych Świąt. Podczas tych kilku dni mieszkańcy oraz goście mogli poczuć magię okresu świątecznego, słuchając
pieśni i kolęd w wykonaniu przeróżnych artystów.
Na początek zaśpiewała Grupa Śpiewacza „Wańcy” i zagrała
Aleksandra Stano z Orkiestrą... przede wszystkim... Rozrywkową,
w repertuarze pod tytułem „Magiczny Kolęd Czas”. W kolejnych
dniach występowali: Orkiestra Dęta pod kierownictwem Henryka
Itnera, Orkiestra „Dobra Nowina” pod kierownictwem Rudolfa Kędziora, uczniowie Społecznego Ogniska Muzycznego im. J. Drozda.
W ostatnim dniu pięknych koncertów wystąpili Laureaci VI Festiwalu Piosenki Europejskiej i miało miejsce wręczenie nagrody Grand
Prix, która przypadła najmłodszemu, czteroletniemu uczestnikowi Jasiowi Walkiewiczowi, który odebrał okazały puchar z rąk burmistrza
Wisły Tomasza Bujoka.
Wielkim finałem był występ znanej na Śląsku sopranistki Nairy
Ayvazyan z Piotrem Koprowskim – tenorem i solistą Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk”. Przygotowali oni dla wszystkich prawdziwą, muzyczną ucztę. Oprócz tradycyjnych polskich kolęd zaprezentowali
najpiękniejsze pieśni ze światowego repertuaru.
Marlena Fizek

fot. Natalia Bujok

STREFA MAGICZNYCH ŚWIĄT
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WIECZORY Z KOLĘDAMI
I… PREZYDENTEM

fot. Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

fot. Marlena Fizek

fot. Natalia Bujok

fot. Marlena Fizek

fot. Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

W dniach od 27 do 29 grudnia w kościołach ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła oraz katolickim pw. Wniebowzięcia NMP
w Wiśle odbywały się Wieczory Kolęd. Miłym akcentem koncertów
był wizyta pary prezydenckiej – Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser–
Dudy, podczas jednego z występów.
Wieczory Kolęd zainaugurował piękny występ Beaty Bednarz.
Podczas kolejnych występów, w obu kościołach mogliśmy usłyszeć
wiślańskie chóry parafialne z Wisły Centrum, Wisły Głębce i Wisły
Jawornik, Misyjną Orkiestrę Dętą z chórem z Wisły, rodzinę Tkoczy („Mali Tkocze”, „Borowiczka”, „Pastuszkowie”, „Stejizbianki”
i Grupa Śpiewacza „Tkocze”), Zespół Regionalny „Wisła”, Zespół
Regionalny „Istebna”, Zespół „Mała Jetelinka”, Grupę Śpiewaczą
„Wańcy” i Grupę Śpiewaczą „Grónie”. Wieczory były bardzo uroczyste, a gośćmi szczególnymi był prezydent Andrzej Duda wraz z
małżonką, którzy odwiedzili nas 29 grudnia podczas koncertu w kościele ewangelicko–augsburskim Ap. Piotra i Pawła.
Marlena Fizek
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Czyża (Piekarnia „Wiślanka”), Zdzisława Legierskiego i Leszka Legierskiego (ZPM „Legierski” Istebna), Dariusza Hatysa (Mega Marketing), Izabeli Kowolik i Iwony Klimaszewskiej, Zenona Zembola,
Barbary Solipiwko (Stowarzyszenie „Aktywni w Dziedzinie”), Wiesława Olszewskiego (Wójt Gminy Zbrosławice), Grzegorza Korczyńskiego i Piotra Pinkasa, Adama Chmiela, Adama Pierzchały i Adama
Pinczury, Roberta Barona (Ice Cafe), Gabrieli Niedoby (Urząd Miasta Jabłonków), Doroty Cieślar oraz pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wisła.		
Marlena Fizek

fot. Dorota Jamrozińska

fot. Dorota Jamrozińska

W dniach 10–11 grudnia na wiślańskim rynku, w ciepłej atmosferze, odbył się Jarmark Świąteczny. Podczas wydarzenia koncertowało wiele artystów: „Fundacja Braci Golec”, „Turnioki”, Bernadeta Kowalska i przyjaciele, „Mała Jetelinka”, „Mała Istebna”, „Mali
Tkocze”, Zespół Regionalny „Wisła”, Zespół Pieśni i Tańca „Miedarzanie” oraz Zespół „Przebudzenie”. Dodatkowymi atrakcjami – prezentami świątecznymi – były darmowe przejażdżki na karuzeli i na
saniach z Mikołajem, oraz żywa szopka ze zwierzętami.
Jarmark pełny był stoisk wystawienniczych, na których można
było zakupić świąteczne upominki – drobne ciasteczka czy ręcznie
wykonane ozdoby. Odbyły się warsztaty wyrobu kartek świątecznych na papierze czerpanym w wersji dwujęzycznej (polskiej i węgierskiej), które później rozesłano po Polsce i Węgrzech. Tegoroczny
jarmark Wiślańskie Centrum Kultury współorganizowało ze Stowarzyszeniem „Aktywni w Dziedzinie”, które uzyskało dofinansowanie
z polsko–węgierskiego Programu współpracy dla organizacji pozarządowych, którego partnerem jest Ambasada Węgier w Warszawie.
Gościem specjalnym imprezy była Węgierska Orkiestra Dęta z Tarnalelesz.
Wiślańskie Centrum Kultury składa serdeczne podziękowania za pomoc w
organizacji Jarmarku Świątecznego dla:
Andrzeja Kudełki (Nadleśnictwo Wisła),
Andrzeja Wąsowicza (Polski Związek Narciarski), Janusza Tyszkowskiego (Wyciąg
Ski&Bike Skolnity), Agaty Juroszek (Górolsko Izba), Władysława Pilcha i Daniela

fot. Dorota Jamrozińska

WIŚLAŃSKI JARMARK ŚWIĄTECZNY

SYLWESTROWE SZALEŃSTWO Z GWIAZDAMI
publiczność. Oczywiście o północy nie zabrakło życzeń noworocznych, które burmistrz Wisły Tomasz Bujok złożył mieszkańcom i
gościom, bawiącym się na imprezie.			
(luki)

fot. Ewa Zarychta

fot. Ewa Zarychta

Nowy Rok powitano w Wiśle w klimatach lat 90–tych. W Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny wystąpiły gwiazdy 90’ Festival!
Na scenie zobaczyliśmy DJ Marco, DJ Quicksilver oraz Real
McCoy. Znani muzycy zagrali swoje największe hity, które królowały w klubach i dyskotekach pod koniec lat 90–tych ubiegłego wieku.
Nad przebiegiem całości czuwała DJ MUUshe. Zabawa była świetna,
a znane i skoczne rytmy przebojów rozgrzewały nieco zmarzniętą
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Grudzień w Zespole Szkół nr 1 w Wiśle minął pod hasłem
Świąt i oczekiwania na nie. Już 6 grudnia wkroczyliśmy w ten
świąteczny nastrój dzięki długo oczekiwanemu gościowi, który co
roku odwiedza szkołę. Najpierw udał się do najmłodszych. Dzieci
z klas I–III wspaniale bawiły się pod okiem Mikołaja, który następnie odwiedził starsze klasy. Każda zaprezentowała mu jakąś
piosenkę, wiersz, kolędę, a w zamian otrzymała słodkie przysmaki. Mikołaj zawitał też do klas gimnazjalnych, rozdając owoce. Z
kolei 7 grudnia klasy V a i V b w ramach Mikołajek wybrały się
do kina na film „Fantastyczne zwierzęta”. Film podobał się dzieciom, zwłaszcza główny bohater, który ryzykuje życie, by ratować
piękne i zabawne stworzenia.
Grudzień to również miesiąc pomocy. ZS1 przyłączył się do akcji
pomocy bezdomnym czworonogom. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, zarówno Szkoły Podstawowej jak i Gimnazjum, przez
cały listopad trwała zbiórka karmy, misek, kocyków oraz zabawek.
Pracownicy schroniska odjechali sprzed szkoły zapakowanym po
brzegi samochodem. Uczniowie w sumie zebrali ok. 150 kg karmy,
ciepłe koce, miski, miseczki oraz psie i kocie zabawki. Wśród darów
były także wygodne legowiska dla kotów.
14 grudnia w sali gimnastycznej im. Wiślańskich Olimpijczyków
odbyły się Mistrzostwa Szkół Wiślańskich w mini piłce koszykowej
dziewcząt i chłopców. W turnieju startowały reprezentacje czterech
szkół. Chłopcy ostatecznie zajęli 3. miejsce, natomiast dziewczynki
w pięknym stylu zajęły 1. lokatę.
15 grudnia klasy VI wraz z opiekunami udały się do Bielska–
Białej do teatru lalek na spektakl „Mr. Scrooge” oparty na motywach
„Opowieści wigilijnej” Karola Dickensa. Dzięki temu przedstawieniu dzieci przypomniały sobie, że w życiu najważniejsze są takie wartości, jak rodzina, przyjaźń i miłość.
Ostatniego dnia nauki szkolnej uczniowie zgromadzili się w sali
gimnastycznej na świątecznym poranku. Mogliśmy oglądać ciekawe,
niezwykle pouczające i współczesne „Jasełka” w wykonaniu klas VI.
Następnie podsumowano wszystkie szkolne konkursy: na szopkę bożonarodzeniową, na świąteczną choinkę, na kolędę w języku angielskim oraz projekt dotyczący zajęć pływania „Aktywny start”.
Dla gimnazjalistów natomiast grudzień to też okres wytężonej
pracy. Kończący się semestr wymaga od uczniów skupienia się przede wszystkim na nauce. Dla trzecioklasistów początek grudnia był też
okazją do pierwszej próby zmierzenia się z arkuszami egzaminacyjnymi przed kwietniowym egzaminem gimnazjalnym.
Ogromnym sukcesem może pochwalić się Anna Konieczny
z klasy III a, finalistka konkursu wiedzy historycznej dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego
„Dziewięciu z Wujka – wydarzenia grudniowe sprzed 35 lat”. Nasza

uczennica zajęła miejsce w pierwszej dziesiątce, pokonując nie tylko
rówieśników, ale również uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa. Finał konkursu odbył się 7 grudnia w Sali Sejmu
Śląskiego w Katowicach.
Uczniowie w ramach samorządu zrealizowali szereg projektów
związanych z okresem zimowo–świątecznym. Przygotowano dekoracje klas, kartki bożonarodzeniowe, bombki i bałwanki, które ozdobiły
korytarz szkolny na ostatnim piętrze. Jak zwykle uczniowie zdobywali laury w rywalizacji sportowej. Poszczycić możemy się między
innymi podwójnym awansem do finału powiatowego w koszykówce
chłopców i dziewcząt.
Ważnym wydarzeniem było również spotkanie wszystkich gimnazjalistów z Januszem Rokickim, paraolimpijczykiem, lekkoatletą,
Mistrzem Świata i Mistrzem Europy w pchnięciu kulą. Pochodzący
z Wisły sportowiec podkreślał znaczenie determinacji, wytrwałości
i systematyczności w dążeniu do celu. Ważne lekcje gimnazjaliści
odebrali również w czasie spotkania z Ireneuszem Brachaczkiem,
który przeprowadził w szkole prelekcje dotyczące odpowiedzialności

fot. Zespół Szkół nr 1

Grudzień w „Jedynce”

karnej nieletnich oraz niebezpieczeństw związanych z używkami i
substancjami psychoaktywnymi.
Niewątpliwą atrakcją był wyjazd uczniów do Wiednia. Grupa
gimnazjalistów odwiedziła tamtejsze bożonarodzeniowe jarmarki
oraz miała okazję zwiedzić stolicę Austrii w czasie krótkiej wycieczki. Ostatnim przedświątecznym akcentem był program przygotowany
przez nauczycieli i samorząd w ostatnim dniu nauki szkolnej. Mieliśmy wówczas też okazję wręczenia nagród i dyplomów laureatom
konkursów szkolnych, m.in. na projekt zaproszenia na gimnazjalne
szpyrki lub szkolny konkurs literacki „Gimnazjalne pióro 2016”. Wystąpili laureaci konkursu kolęd, śpiewając utwory nie tylko po polsku,
ale również po angielsku, hiszpańsku, niemiecku i rosyjsku. Dyplomy za zaangażowanie na rzecz rozwoju miasta wręczyła Grażyna
Pruska, prezes Towarzystwa Miłośników Wisły.
Monika Cieślar, Edyta Soluch–Cieślar

fot. Zarząd Osiedla nr 7

Spotkanie z Mikołajem
4 grudnia Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada oraz Radni zorganizowali spotkanie z Mikołajem dla dzieci i mieszkańców osiedla Nowa
Osada i Gościejów. Mikołaj rozdawał prezenty w gościnnych progach
„Kolyby pod Kasztane”. Przed przybyciem Mikołaja dzieci brały
udział w konkursach: plastycznym i rzut do celu. Wszyscy dobrze się
bawili, a my mamy nadzieję, że Mikołaj odwiedzi nas znowu za rok.
Frekwencja pokazała, że w dolinie Nowa Osada mamy ok. 80
grzecznych dzieciaczków. Po tym jak Mikołaj opuścił kolybę, a pozostali uczestnicy, dzieci i rodzice zostali zaproszeni na świąteczny
poczęstunek.
Dziękujemy Pani Barbarze Raszce za pyszne wypieki, a kapusta i
karkówka, w towarzystwie herbaty z zielin, smakowały wyśmienicie,
pomimo tęgiego mrozu na zewnątrz. Podziękowania składamy Panu
Burmistrzowi Tomaszowi Bujokowi, Referatowi Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu oraz Nadleśnictwu Wisła, Firmie „Spar”, Radnym oraz Zarządowi Osiedla nr 7 Nowa Osada. Zapraszamy za rok!
IwonBoś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7
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Promocja czytania w SP 5…
trochę inaczej

Sukcesy Oli Gąsior
Wielki sukces odniosła uczennica klasy V Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku Aleksandra Gąsior. W prestiżowym
konkursie „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” zdobyła 1. miejsce w kategorii 7–10 lat.
13 grudnia Ola wystąpiła na gali finałowej konkursu w Domu
Narodowym w Cieszynie. Tej jesieni uczennica z Wisły odnosiła
także inne sukcesy. Zajęła 2. miejsce w Konkursie Recytatorskim
„Chrześcijańskie korzenie literatury polskiej” organizowanym
przez Klub Inteligencji Katolickiej i DK Włókniarzy w Bielsku–
Białej oraz 2. miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim im. Ludomiry Krop w Wiśle. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!		
Maria Drobisz–Masny

fot. Jolanta Gąsior

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Dlaczego nadmuchany balon przebity szaszłykowym
patyczkiem nie pęka, a woda z odwróconej do góry dnem
butelki nie wylewa się? Czy balon potrafi sam się nadmuchać? Jak dwutlenek węgla reaguje na płomień ognia? W
jaki sposób zatopić olej? Jak zrobić wulkan i gumowe jajko
w szklance? Te i inne pytania padały podczas zajęć promujących czytanie, w sposób, który wydawać by się mogło niewiele z czytaniem ma wspólnego.
Czy aby na pewno? Bo jak nie nazwać zaciekawiania
uczniów zjawiskami otaczającego ich świata, pobudzania
ich zmysłów i zachęcania do poszukiwań rozwiązań oraz zależności zachodzących w prezentowanych reakcjach fizycznych i chemicznych? Pod tytułem „Zaciekawieni” biblioteka
w Szkole Podstawowej nr 5 przygotowała w dniu 13 grudnia
zajęcia z eksperymentami, wykonywanymi na żywo przez
samych uczniów. Czytane przez lektora instrukcje musiały być najpierw uważnie wysłuchane, a potem skrupulatnie
wykonane przez ucznia–laboranta. Inaczej eksperyment
kończył się... wybuchem, ale tego typu niespodzianki wyjątkowo bawiły uczestników, czasami ich straszyły, a w konsekwencji jeszcze tylko bardziej zaciekawiały, a przecież
o to chodziło. Być może taka forma promocji czytelnictwa
zainspiruje uczniów, by sięgali do różnych źródeł wiedzy i
rozwijali się na różnych płaszczyznach swoich zainteresowań, poszerzając swoje horyzonty myślowe.
Halina Raszka

6 grudnia znów był z nami. Tajemniczy, dobrotliwy i skory
do zabawy. Jak zwykle hojny, z koszem kolorowych łakoci i z
worem pełnym prezentów. Pomimo trudów podróży nie odmówił uczestnictwa w wesołych zabawach z uczniami. Przekonaliśmy się, nie po raz pierwszy, że ma dobre serce. Prezenty
rozdawał wszystkim bez wyjątku. I tym najmłodszym i tym
najstarszym. Od nas też otrzymał prezent. Bardzo się ucieszył.
W atmosferze życzliwej współpracy, chwile pełne radości przygotowali dla nas: Mikołaj, Rada Rodziców – paczki,
świetlica szkolna – świąteczny wystrój, Samorząd Uczniowski – przygotowanie sali do spotkania, chór szkolny – dekoracja korytarza, występ, nauczyciele – program artystyczny,
prowadzenie, pamiątkowe zdjęcia, prezenty dla Mikołaja.
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Wspólne dzieło zakończyło się sukcesem. ,,Jak dobrze, że
czas szybko biegnie” – zawołali uczniowie, marząc już o
następnym spotkaniu.
Dziękuję wszystkim za współpracę.
Elżbieta Panek – koordynator imprezy

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Mikołaj
w Szkole Podstawowej nr 5

Andrzejki w SP5

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

25 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zabawa przebiegała w miłej i radosnej atmosferze.
Do organizacji imprezy przyczynił się Samorząd Uczniowski, który
przygotował różnorodne wróżby w formie żartu i zabawy. Uczniowie
mogli wyczytać z kart, jaki zawód przewiduje dla nich wróżka, jakie
będą mieć zwierzę, a dzięki wróżbom z kubeczków (wylosowane przedmioty symbolizowały dalsze życie, np. pierścionek oznacza w przyszłości małżeństwo, moneta – bogactwo, klucze – dobrobyt i szczęście,
cukierek – dobre i słodkie życie) każdy mógł poznać swoją przyszłość.
Jednym z najbardziej obleganych stanowisk okazało się to, przy którym
można było poznać imię swojej przyszłej sympatii.
Przez cały czas uczniowie bawili się w rytm wesołej muzyki. Nie
zabrakło oczywiście zabawy z ustawianiem butów, jedzeniem jabłka i
gazetą. Wszystkie atrakcje dostarczyły uczestnikom wiele niezwykłych
przeżyć, emocji i dużo uśmiechu.
Już nie możemy doczekać się zabawy karnawałowej i balu przebierańców, który odbędzie się w szkole w styczniu.
Joanna Cieślar – Opiekun SU

Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I–III
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku wzięli udział w I etapie
projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, realizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Honorowy patronat nad nim objęła
Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda.
Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede
wszystkim zmienia nawyki żywieniowe, edukuje i skłania do zmiany
stylu życia. Rzetelną wiedzę naukową na temat zdrowego odżywiania
i roli aktywności fizycznej nauczyciele i rodzice czerpali z portalu
www.aktywniepozdrowie.pl. Dużą uwagę poświęcono śniadaniu, ponieważ to właśnie ono jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia.
Znajduje to poparcie w mądrościach ludowych. „Śniadanie zjedz
sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi”
lub „Rano jedz jak król, w południe jak książę, a wieczorem jak żebrak” to niektóre z porzekadeł na temat posiłków w ciągu dnia.
Do przeprowadzenia projektu włączeni zostali również rodzice dzieci z klas 0–III, ponieważ to właśnie od ich wiedzy i świadomości zależy sposób odżywiania najmłodszych. Rolą rodziców
jest pomagać swoim pociechom i wspierać je w zdobywaniu wiedzy i wyrabianiu prawidłowych nawyków żywieniowych. Nauczyciele zgłoszonych zespołów byli zobowiązani do przesłania 9
raportów z wykonywanych zadań oraz ok. 90 zdjęć obrazujących
dokonania uczniów.
		
Krystyna Pilch

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

„Masz śniadanie? Mam!”,
czyli „Zdrowo jem – więcej wiem”

Grudzień w Nowej Osadzie
Ostatni miesiąc roku w Przedszkolu nr 3 w Nowej Osadzie upłynął
głównie w atmosferze świątecznych klimatów.
6 grudnia zjawił się długo wyczekiwany gość – Mikołaj. Do tego aż
trzykrotnie, więc niespodziankom i atrakcjom nie było końca. W następnym dniu grupa starsza została zaproszona do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie obejrzała spektakl teatralny pt. „Zimowa afera, ktoś porwał
renifera”, zaś maluszki w tym czasie zwiedzały Muzeum Beskidzkie. Z
kolei 22 grudnia odbyła się w przedszkolu uroczysta „Wigilijka”. Było
łamanie się opłatkiem, składanie życzeń i śpiewanie kolęd. Dzieci otrzymały również drobne prezenty.
W grudniu dzieci z Przedszkola nr 3 wzięły również udział w dwóch
akcjach charytatywnych: „Świąteczna paczka” oraz „Zostań Aniołem”,
gdzie dzieci wykonały kartki świąteczne i wspólnie z rodzicami napisały
życzenia dla małych pacjentów szpitala onkologicznego. Życzymy im
szybkiego powrotu do zdrowia!
A. Michałek

PODZIĘKOWANIE

fot. Przedszkole nr 3

fot. Szkoła Podstawowa nr 5

Dzieci, rodzice i personel Przedszkola w Nowej Osadzie składają
serdeczne podziękowania Panu Czesławowi Procner – Polskie Sklepy
Spożywcze SPAR, za ufundowanie i wręczenie paczek świątecznych dla
dzieci.
Zespół Przedszkoli Miejskich – Przedszkole nr 3 w Nowej Osadzie
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WIEŚCI Z ZSP 2
Późnojesienny okres to czas intensywnej pracy szkoły. W Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 2 w Wiśle Malince zorganizowano w
tym czasie kilka konkursów.
W dniu przeprowadzonego przez samorząd szkolny konkursu
„Przebierz się za gwiazdę kina, sportu, bajki”, w szkole aż zaroiło się
od kolorowych postaci, więc wyłonienie zwycięzców nie było zadaniem łatwym. Równie dużą popularnością cieszyły się organizowane
przez bibliotekę szkolną konkursy na ułożenie wiersza o bibliotece,
zakładkę oraz okładkę książki.
Inne ciekawe inicjatywy, to: obchody Światowego Dnia Misia,
spektakl profilaktyczny „W bibliotece” oraz bardzo ciekawe spotkanie z leśniczym, podczas którego dzieci dowiedziały się o życiu
zwierząt leśnych. Nie zabrakło również atrakcji z okazji Mikołajek.
Nasi uczniowie brali także udział w konkursach zewnętrznych.
Martyna Szalbot z kl. VI, pod opieką polonistki Klaudii Szewczyk,
uczestniczyła w Powiatowym Konkursie Czytelniczym w Hażlachu, gdzie zdobyła wyróżnienie. Z kolei osiągnięcia sportowe to: 2.
miejsce dziewczyn i 2. miejsce chłopców w zawodach na szczeblu
gminnym w mini koszykówce oraz 3. miejsce chłopców w tenisie
stołowym w zawodach gminnych. Medalowi uczniowie zostali przygotowani przez Krzysztofa Hatlasa.
Szkoła z Malinki wdrożyła w ostatnim czasie również innowację
pedagogiczną „Zabawy z EDUMatrix”, a dzięki temu wzbogaciła się
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zaangażowaniu udało się stworzyć szkołę przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.
Po przemówieniu dyrektor Szajtauer nadszedł czas na występy
artystyczne w wykonaniu uczniów SP2. Na początku wierszem przywitali zebranych uczniowie klasy I. Po nich wystąpili uczniowie klasy V, którzy zaprezentowali piosenkę pt. „Szkolny blues” oraz dwa
humorystyczne skecze. Następnie zgromadzeni mogli obejrzeć program słowno–muzyczny oddziału przedszkolnego oraz układ choreograficzny dziewczynek z klasy II. Później usłyszeli utwór na dzwonkach chromatycznych wykonany przez uczniów klas IV i V, piosenkę
w wykonaniu uczniów klasy III, a także utwór na dzwonkach zagrany
przez szóstoklasistów. Występy te były przeplatane utworami wykonywanymi przez uczniów szkoły muzycznej i ogniska muzycznego
działającego przy szkole. Na zakończenie tej części programu wszyscy zgromadzeni goście odśpiewali pieśń pt. „U stóp Barani”.
Po występach artystycznych głos zabrał ksiądz Marek Michalik,
który opowiedział zebranym o najnowszej inicjatywie podejmowanej w szkole – kampanii crowdfundingowej, podczas której będą
zbierane fundusze na zakup pieca do wypalania gliny, a następnie
zebrani mogli premierowo obejrzeć filmik promujący tą akcję. Na
zakończenie spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni do skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez nauczycieli SP2. W
tej mniej oficjalnej atmosferze, przy kawie i ciastach, jeszcze długo
trwały rozmowy, wymiana pomysłów i doświadczeń. Był to bardzo
wartościowy czas.
Alicja Pieszka
w cenną, wielofunkcyjną pomoc dydaktyczną, pozwalającą rozwijać umiejętności i wiedzę z obszaru logiki, matematyki, informatyki
(myślenia komputacyjnego), programowania i wielu innych. Program ten, dostosowany do poziomu myślenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym, stanowi bez wątpienia nowość w edukacji. By go wdrożyć, nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej przeszły odpowiednie
szkolenie w ODZN „Publisher–Innowacje” w Cieszynie. Wszystkie
elementy zestawu EDU Matrix w postaci bloczków i plansz to sprzęt
ekologiczny, bo wykonany z drewna w ustrońskiej firmie PILCH.
Lidia Czyż

fot. Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 2

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

30 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem odbył
się „Koncert dla Przyjaciół Szkoły” zorganizowany w ramach projektu „Świat TechArt w Czarnem”, finansowanego przez Polsko–Amerykańską Fundację Wolności, w ramach programu „Działaj Lokalnie”. Na zaproszenie placówki odpowiedzieli liczni goście: burmistrz
Wisły Tomasz Bujok, sekretarz miasta Sylwester Foltyn, przewodniczący Rady Miasta Janusz Podżorski, radna Alicja Pilch, przewodniczący Zarządu Osiedla w Czarnem Leszek Pilch, przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła Andrzej Klimek, przewodnicząca Rady Rodziców
Dorota Heczko, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Marta
Raszka, kierownik Laboratorium Badania Wody w Wiśle Marzena
Ekiert, dyrektorzy wiślańskich szkół, emerytowani pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
Program rozpoczął się od przywitania gości i złożenia przez
dyrektor Elżbietę Szajtauer podziękowań wszystkim przyjaciołom
szkoły, za pomoc, którą placówka uzyskuje na co dzień. Następnie
przedstawiła pokrótce działania, podejmowane w szkole. Pani dyrektor zauważyła, że wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby pracowite, twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz
otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci i środowiska. Osoby, którym
na sercu leżała przyszłość tej placówki. Dzięki ich entuzjazmowi i

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

KONCERT DLA PRZYJACIÓŁ
SZKOŁY

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

Dzień Patrona 2016

fot. Szkoła Podstawowa nr 2

20 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Wiśle Czarnem obchodziliśmy Dzień Patrona – Adama Mickiewicza. W tym roku
obchody były równocześnie podsumowaniem i zakończeniem
cyklu działań odbywających się od września w naszej placówce
w ramach projektu „Świat TechArt w Czarnem” finansowanego
przez Polsko–Amerykańską Fundację Wolności, w ramach programu „Działaj Lokalnie”.
Jak co roku, w tym dniu nie odbyły się zwyczajne lekcje, ale
uczniowie brali udział w różnych działaniach związanych tematycznie z Adamem Mickiewiczem. Dzień rozpoczęliśmy od prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Beatę Mendrek,

która przedstawiła dzieciom szerokie tło historyczne czasów, w
których żył poeta. Następnie przyszedł czas na część praktyczną. Tym razem biblioteka szkolna, która jest odpowiedzialna za
organizację tej imprezy, zdecydowała, że obchody będą mieć formę stacji zadaniowych. Tak więc w wyznaczonym czasie dzieci z
klas I–VI przemieszczały się między stacjami: artystyczną, matematyczno–historyczną, biblioteczną, kreatywną, rekreacyjną oraz
techniczną i wykonywały na nich działania dostosowane poziomem trudności do możliwości każdej klasy. Dobór stacji nie był
przypadkowy, ponieważ odzwierciedlały one działania podejmowane w szkole. W SP2 kładziemy bowiem nacisk na rozwój artystyczny dzieci oraz organizujemy wiele warsztatów artystycznych

dla mieszkańców doliny w świetlicy środowiskowej C.Z.A.S.
Dbamy także o kulturę fizyczną uczniów (ciekawe zajęcia ruchowe w ramach lekcji WF – wyjazdy na basen i lodowisko, zajęcia
na nartach biegowych, wyjścia na sanki), zapewniamy im kontakt
z żywym słowem podczas cotygodniowych spotkań „Kwadrans z
książką” w szkolnej bibliotece, a także dostęp do nowinek technicznych w pracowni FabLab. Rozwijamy u dzieci zainteresowanie matematyką zgodnie z założeniami projektu „Po co nam ta
matma?”, oraz ich kreatywność zgodnie z wytycznymi Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination”, w
której szkoła bierze udział.
Podczas zajęć w poszczególnych stacjach uczniowie mieli za
zadanie np. namalować portret Adama Mickiewicza, wykonać
jego popiersie z gliny, przetłumaczyć jedną z jego bajek na gwarę,
nauczyć się tańczyć poloneza, rozwiązać zadania matematyczno–historyczne związane z latami życia oraz twórczością naszego
wieszcza, wysłuchać opowiadania o dzieciństwie Mickiewicza i
wykonać zadania sprawdzające umiejętność uważnego słuchania,
a także wykonać zadania wymagające od uczniów kreatywnego
rozwiązywania problemów. Po zakończeniu pracy w stacjach,
podczas apelu, każda klasa zaprezentowała efekty swojej pracy,
a następnie dyrektor Elżbieta Szajtauer podsumowała cały projekt
„Świat TechArt w Czarnem”, który zakończył się właśnie w tym
dniu. Później uczniowie odśpiewali wspólnie kilka kolęd, które
były wprowadzeniem do klasowych wigilijek, odbywających się
w tym dniu w klasach starszych.
Dzień Patrona możemy zaliczyć do udanych. Uczniowie, biorąc
udział w różnych zadaniach, z pewnością nauczyli się równie dużo,
a może nawet więcej, niż podczas standardowych lekcji. Cieszymy
się, że dzięki projektom realizowanym w szkole, możemy zapewnić
uczniom wszechstronny rozwój oraz tak wiele atrakcji.
Alicja Pieszka
REKLAMA • OGŁOSZENIA
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Promujemy się
Końcem roku 2016 Referat Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Wiśle prowadził szerokie działania promocyjne. Wisła promowała się w prasie ogólnopolskiej, branżowej i lokalnej, telewizji, radiu, oraz Internecie.
W grudniu ruszyła kampania promocyjna 4Wisła. Internetowa
strona zachęca turystów do odwiedzania miasta we wszystkie cztery
pory roku. Kampania wykorzystuje najnowsze technologie internetowe, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, m.in. poprzez
portale społecznościowe (facebook) i wyszukiwarkę Google. Pokazuje nasze miasto z różnej perspektywy, prezentując atrakcje turystyczne i wydarzenia charakterystyczne dla różnych pór roku. Oprócz
opisów atrakcji oraz najważniejszych wydarzeń z podziałem na zimę,
wiosnę, lato i jesień, znajdują się na niej odnośniki do stron z rezerwacją noclegów oraz głównej strony miasta. Kampania będzie trwała
cały rok, a jej zasięg jest ogromy. Gmina otrzymuje raporty z kampanii i przykładowo tylko w okresie 15–25 grudnia reklamę Wisły na
facebook–u dzięki tej kampanii zobaczyło 98 062 użytkowników z
województw lubelskiego, łódzkiego czy pomorskiego.
Tradycyjnie miasto w 2016 roku prowadziło kampanie promocyjne, emitując spoty reklamowe w różnych środkach masowego
przekazu. Po raz kolejny spoty z Wisły mogli zobaczyć widzowie
sieci kin Multikino. Krótkie filmy o Wiśle pokazywane były również na antenach stacji Grupy TVN, w Telewizji Silesia (TVS)
oraz TVP1 i TVP3. Nie zabrakło również spotów reklamowych w
stacjach grupy Eurozet (Radio ZET) i w Radiu Katowice. Powyższe działania promocyjne wiązały się z udziałem w popularnych
programach, m.in.: „Pytanie na Śniadanie”, „Dzień Dobry TVN”,
„Okrasa łamie przepisy”, „Polska na Weekend”, „Rączka gotuje”
czy akcji „Zet Café” na antenie Radia Zet, które zawitało ze studiem
wyjazdowym do naszego miasta. Reklamy były również publikowane w mediach lokalnych – na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej
oraz portali OX.PL i beskidzka24.pl. Gmina Wisła jest również stałym członkiem Klubu Samorządowego Polskiej Agencji Prasowej,
dlatego informacje z naszego miasta są publikowane na stronie samorzad.pap.pl i otrzymują je w newsletterach dziennikarze zajmujący się tematyką samorządową.
Poza płatnymi kampaniami promocyjnymi miasto prowadzi stałą
współpracę z dziennikarzami różnych tytułów prasowych, portali internetowych i stacji telewizyjny oraz radiowych, przekazując na bieżąco informacje o planowanych w Wiśle wydarzeniach, a w czasie zimy
również o warunkach narciarskich panujących na naszych stokach.
Informacje o wydarzeniach w mieście trafiają także bezpośrednio do
gestorów bazy turystycznej w Wiśle, oraz do mieszkańców za pośrednictwem miejskiego newslettera i systemu SMS Api. Oczywiście na
bieżąco jest prowadzony serwis internetowy www.wisla.pl praz oficjalny funpage w portalu społecznościowym facebook.com.
(luki)

WISŁA AR
Projekt pn. „Opracowanie aplikacji Wisła AR przedstawiającej
zasoby kartograficzne miasta w technologii rozszerzonej rzeczywistości” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020
(Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych). W
ramach projektu przewidziano stworzenie mobilnej aplikacji Wisła
AR, opierającej się na nowatorskiej technologii rozszerzonej rzeczywistości.
Aplikacja przedstawiać
będzie zasoby kartograficzne miasta. Łączyć ona
będzie tradycyjną funkcjonalność map, wzbogacając
je dodatkowo o rozszerzo-
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ZAKRĘCENI NA POMAGANIE
Około 650 kg plastikowych nakrętek udało się zebrać w Wiśle
od czasu rozpoczęcia akacji „Zakręć się na pomaganie!”. Zbieramy
dalej i zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji, z której dochód przekazywany jest na Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w
Cieszynie.
Przypomnijmy. Zebrane nakrętki są oddawane do skupu w jednej z partnerskich firm, zajmującej się odpadami komunalnymi. Ta
za każdy zebrany kilogram nakrętek przekazuje na cieszyńskie hospicjum ustaloną kwotę pieniędzy. – Pomagamy i jednocześnie promujemy zachowania proekologiczne. Akcja jest prowadzona stale,
kolejne instytucje, firmy oraz osoby prywatne się do niej przyłączają.
Mamy nadzieję, że nakrętek będzie coraz więcej – mówi o akcji Ewa
Zarychta, kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta w Wiśle, która koordynuje zbiórkę.
Każdy, kto nazbiera największą ilość zakrętek i odda je do UM,
może liczyć na upominki i nagrody. Każdy przyniesiony worek nakrętek jest skrupulatnie ważony, a całość ewidencjonowana. Na dzień
17 listopada w Wiśle zebrano dokładnie 642 kg nakrętek. Najwięcej
nazbierali uczniowie, rodzice i nauczyciele z Przedszkola nr 2 przy
ul. Wodnej w Wiśle Centrum (188 kg), Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 w Wiśle Głębcach (138 kg) i Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich w Wiśle (99 kg). Spośród osób prywatnych najwięcej nazbierała Anna Poloczek (11 kg), a spośród przedsiębiorców
Karczma Drewutnia (17 kg).				
(luki)

ną rzeczywistość. Opracowana aplikacja po zainstalowaniu na telefonie typu „smartfon” z systemem Android, oraz po skierowaniu telefonu w stronę tradycyjnej papierowej, bądź stojącej mapy,
rozpoznawać będzie ukryty wcześniej zaprogramowany znacznik
i wyświetlać na ekranie umieszczone na mapie trójwymiarowe
informacje czy wizualizacje. W ten sposób będzie można w przestrzeni zobaczyć jak wygląda określony punkt (zabytkowy, turystyczny, administracyjny).
Celem projektu jest stworzenie nowego narzędzia, które posłużyć ma promocji miejscowości, zachęcać turystów do odwiedzania najciekawszych miejsc w Wiśle, jednocześnie w innowacyjny sposób prezentować interesujące i ważne dla miasta obiekty
zabytkowe i turystyczne.
Wydatki kwalifikowalne w projekcie wyniosą 120.786,00
PLN. Dofinansowanie to 101.445,12 PLN. Projekt ma zostać zakończony do 31 marca br.
Paulina Szotkowska
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Sport

BOJE POD KOSZAMI
3 grudnia drużyna Integracyjnego Stowarzyszenia Wiślańska Jedynka rozegrała kolejny mecz w II lidze kobiet. Rywalkami wiślanek
były koszykarki z Częstochowy. Niestety górą była drużyna AZS.
ISWJ Wisła – AZS Politechnika Częstochowa 59:73 (23:15, 12:26,
6:19, 18:13) Zagrały (punkty): Marcelina Strządała (18), Justyna
Pilch (16), Beata Szarzec (10), Justyna Brańka (6), Daria Caputa (5),
Karolina Podżorska (2), Stefania Seniow (1), Patrycja Tatarczyk (1),
Agata Tomala, Katarzyna Raszka Jr.
11 grudnia, w ostatnim meczu rundy zasadniczej, pierwsza drużyna ISWJ wysoko przegrała na wyjeździe z liderkami tabeli – KU
AZS UŚ Katowice 29:85.
KU AZS UŚ Katowice – ISWJ Wisła 85:29 (27:7, 19:3, 25:9,
14:10)
Zagrały (punkty): Patrycja Tatarczyk (4), Justyna Brańka, Stefania Seniow, Justyna Pilch (6), Marcelina Strządała (10), Katarzyna
Raszka (4) i Karolina Podżorska (5).
Sezon kontynuowały młodzieżowe drużyny ISWJ Wisła. Oto
wyniki poszczególnych grup osiągane w grudniowych meczach:
– juniorki U–18: (dom) Piomar Brzeg 38:102, (dom) Olimpia
Wodzisław Śląski 26:80;
– kadetki U–16: (wyjazd) MKS MOS Katowice 11:126, (wyjazd)
Piomar Brzeg 24:113, (dom) MMKS Kędzierzyn–Koźle 48:51;
– młodziczki U–14: (dom) Pogoń Ruda Śląska 26:91, (wyjazd)
RMKS Rybnik 28:112, (dom) Piomar Brzeg 27:89;
– grupa U–12: liga w Czechowicach–Dziedzicach – MKS Czechowice–Dziedzice 12:30, SP2 Czechowice–Dziedzice 18:8;
– mini koszykówka 2005: turniej w Wiśle – Gwarek Pawłowice
12:14, Niwa Oświęcim 36:11, MKS Czechowice–Dziedzice 35:9.
– mini koszykówka 2006: turniej w Wodzisławiu – RMKS Rybnik 37:9, Olimpia Wodzisław Śląski 37:18.		
(luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP

punktów przyjechał z zawodów Pucharu Świata w kombi• Bez
nacji norweskiej Paweł Słowiok. W zawodach rozegranych w

•

•

•
•
•
•

fot. ISWJ Wisła

•

SKAKALI O PUCHAR WIŚLACZKA
31 grudnia na skoczniach w Wiśle Centrum odbył się II Sylwestrowy Puchar Wiślaczka w skokach narciarskich.
W poszczególnych kategoriach wiekowych triumfowali: Sara
Tajner (Sokół Szczyrk), Edita Škarková (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Daniel Škarka (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Tymoteusz
Dyduch (Klimczok Bystra) i Adam Křenek (TJ Rožnov pod Radhoštěm). Spośród zawodniczek i zawodników WSS Wisła najlepiej
w swoich kategoriach wiekowych spisali się: Wiktoria Kiersnowska
– 2. miejsce w kategorii dziewcząt OPEN (K–20), Nikola Kiersnowska i Zofia Pilch – 2. miejsce w kategorii dziewcząt rocznik 2007 i
młodsze (K–10), Jakub Cieślar – 7. miejsce w kategorii chłopców
z rocznika 2005–2006 (K–20), Tymoteusz Cienciała – 2. miejsce w
kategorii chłopców 2007–2008 (K–20), Jan Pilch – 2. miejsce w kategorii chłopców z rocznika 2009 i młodsi (K–10) i Jan Króżołek – 2.
wynik (poza konkurencją) w kategorii chłopców z rocznika 2009 i
młodsi (K–10).
(luki)
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dniach 3–4 grudnia w norweskim Lillehammer wiślanin zajmował 39. i 46. miejsce. Dwukrotnie na najwyższym stopniu podium stawał Niemiec Eric Frenzel.
7 grudnia zostało przełamane siedmioletnie panowanie koszykarek Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Stalmacha w Wiśle
w powiecie cieszyńskim. W turnieju finałowym mistrzostw powiatu, który odbył się w Wiśle, drużyna ze „Stalmacha” zajęła
3. miejsce, przegrywając w półfinale turnieju 20:24 z drużyną
Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego. Reprezentacja
Zespołu Szkół Gastronomiczno–Hotelarskich im. Władysława
Reymonta oddała turniej walkowerem. Zwyciężyła reprezentacja
I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskiego w
Cieszynie, która pokonała w finale ZS Cieszyn 32:19.
Ponad 220 zawodników wzięło udział w Mikołajkowym Turnieju
Judo Dzieci o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Strumień, który odbył się 10 grudnia w Hali Sportowej w Strumieniu. Bardzo
dobrze zaprezentowali zawodnicy UKS Centrum Wisła. Podopieczni Jakuba Matusznego ośmiokrotnie stawali na podium.
2. miejsce w swoich kategoriach wiekowych zajmowali: Stanisław Prochowski, Witold Prochowski, Dawid Grochowski, Oskar
Szturc, Bartosz Baczyński i Radosław Skurzok, natomiast 3. lokatę wywalczyli: Antoni Matuszny i Oliver Strycki.
11 grudnia zakończyły się rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki –
jesień 2016. 6. miejsce w rywalizacji zajęła drużyna Termobud Wisła.
Iwona Boś zajęła 15. miejsce w biegu na 5 km kobiet, a Ryszard
Cieślar był 67. w biegu na 10 km mężczyzn, podczas IV Pucharu
Kościeliska w biegach narciarskich, który odbył się 11 grudnia.
Wiślanie w swoich kategoriach wiekowych zajmowali odpowiednio 5. i 24. miejsce.
Reprezentacja II LO im. M. Kopernika w Cieszynie triumfowała
w finale powiatowym zawodów w koszykówce chłopców szkół
ponadgimnazjalnych, które rozegrano 15 grudnia w Cieszynie.
3. miejsce zajęła reprezentacja ZSGH im. W. Reymonta w Wiśle.
W dniach 15–16 grudnia w norweskim Notodden odbyły się zawody FIS Cup w skokach narciarskich. Wystartowało w nich
trzech zawodników WSS Wisła. Najlepiej zaprezentowała się
Paweł Wąsek, który zajmował 4. i 16. lokatę. Dzięki tym rezultatom nasz zawodnik objął prowadzenie w całym cyklu FIS Cup.
Tomasz Pilch w obu konkursach zajmował 27. i 39. miejsce, a
Bartosz Czyż był 35. i 69.
Paweł Słowiok z Wisły zajmował 42. i 37. miejsce w zawodach
Pucharu Świata w kombinacji norweskiej, które rozegrano w
dniach 17–18 grudnia w Ramsau. Triumfowali reprezentanci Niemiec Jahannes Rydzek i Eric Frenzel.
W dniach 27-28 grudnia w Engelbergu odbyły się zawody Pucharu
Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie
Aleksander Zniszczoł zajął 42. lokatę, a Paweł Wąsek był 51. W
drugim dniu rywalizacji zawodnicy WSS Wisła spisali się lepiej,
zajmując odpowiednio 36. i 46. miejsce. Triumfowali Norweg
Halvor Egner Granerud i Austriak Daniel Huber.
Paweł Słowiok z Wisły wygrał Mistrzostwa Tatrzańskiego Związku
Narciarskiego w kombinacji norweskiej, które odbyły się 29 grudnia
w Zakopanem. 13. miejsce zajął drugi z zawodników WSS Wisła Mateusz Małyjurek. Z kolei w skokach narciarskich triumfował Stanisław
Biela (UKS Sołtysianie Stare Bystre). Najlepszy z grona zawodników
WSS Wisła, Bartosz Czyż został sklasyfikowany na 8. pozycji.
29 grudnia na trasach biegowych PZN Kubalonka rozegrano pierwsze w tym sezonie zawody w biegach narciarskich. W Biegu Sylwestrowym bardzo dobrze zaprezentowali się młodzi zawodnicy WSS
Wisła. Laura Wantulok wygrała bieg Juniorek E na dystansie 2,5 km
techniką dowolną, a na 3. stopniu podium stawali Natalia Bury w kategorii OPEN na dystansie 5 km techniką dowolną kobiet, oraz Stanisław Boś w biegu Juniorów E na dystansie 1,5 km techniką dowolną.
(luki)

PUCHAROWA KARUZELA SIĘ KRĘCI

Piotr Żyła mistrzem Polski
Reprezentujący barwy klubu WSS Wisła Piotr Żyła po raz drugi w
swojej karierze wywalczył tytuł Mistrza Polski Seniorów, wygrywając
w świątecznym konkursie, rozegranym 26 grudnia na Wielkiej Krokwi
w Zakopanem. Po srebrny medal sięgnął Dawid Kubacki (TS Wisła
Zakopane), natomiast brąz zdobył Maciej Kot (AZS Zakopane), który
w drugiej serii poszybował na rekordową odległość 139 metrów.
W zawodach udział wzięło 35 skoczków z Polski i Czech. Na
starcie pojawili się nasi czołowi zawodnicy – zabrakło tylko skoczków powołanych na Puchar Kontynentalny w Engelbergu, a także
przeziębionego Kamila Stocha.
Niespodzianek nie było, gdyż w mistrzostwach sześć pierwszych
miejsc zajęli kadrowicze trenera Stefana Horngachera. Zwyciężył Piotr
Żyła, który uzyskał 3,3 pkt. więcej od drugiego Dawida Kubackiego. –
Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze. Złoty medal jest dla mnie
zaskoczeniem, bo wszyscy koledzy skaczą naprawdę bardzo daleko.
Cieszę się, że udało mi się wywalczyć pierwsze miejsce – komentował
po zawodach mistrz Polski, który nie krył zadowolenia ze swoich prób.

PUCHAR ŚWIATA W WIŚLE
Już w najbliższy weekend, tj. 13–15 stycznia najlepsi skoczkowie
narciarscy na świecie przyjadą do Wisły na zawody Pucharu Świata.
Poniżej prezentujemy program rywalizacji.
Program:
13.01.2017, piątek: 16:00 – trening oficjalny (2 serie), 18:00 –
kwalifikacje, 19:30 – rozdanie numerów startowych zawodnikom w
Strefie Kibica;
14.01.2017, sobota: 15:00 – seria próbna, 16:00 – pierwsza seria
konkursowa, seria finałowa, ceremonia rozdania nagród;
15.01.2017, niedziela: 14:30 – kwalifikacje, 16:00 – pierwsza seria konkursowa, seria finałowa, ceremonia rozdania nagród.
Zapraszamy!
(luki)
Prócz Piotra Żyły w konkursie wystartowało jeszcze kilku zawodników wiślańskiego klubu. 12. był Tomasz Pilch (194,0 pkt. –
114 i 111 m), 14. Bartosz Czyż (180,9 pkt. –106,5 i 111,5 m), 20.
Kacper Juroszek (139,7 pkt. 101 i 98 m), 23. Artur Kukuła (134,2
pkt. – 98,5 i 98 m), 31. Jakub Jurosz (36,3 pkt. – 83,5 m), a 34. Szymon Jojko (24,6 pkt. – 77 m).				
(luki)

fot. Alicja Kosman/PZN

fot. Alicja Kosman/PZN

Grudzień był dla polskich skoczków pracowitym miesiącem.
Rozpoczął się od bardzo miłego akcentu. Reprezentacja Polski w
składzie: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Maciej Kot
wygrała pierwszy w historii konkurs drużynowy Pucharu Świata! 3
grudnia w niemieckim Klingenthal podopieczni Stefana Horngachera
zdeklasowali rywali, uzyskując łączną notę 1128,7 pkt. 2. lokatę zajęli Niemcy – 1087,2 pkt., a skład podium uzupełniła reprezentacja
Austrii – 1086,3 pkt. Dzień później, 4 grudnia, rozegrano konkurs
indywidualny. Piotr Żyła zajął 20. miejsce (250,0 pkt. – 131 i 133 m),
natomiast drugi z zawodników WSS Wisła Aleksander Zniszczoł nie
startował, gdyż nie przebrnął kwalifikacji. Triumfował reprezentant
Słowenii Domen Prevc (286,9 pkt. – 140 i 141 m).
Kolejne pucharowe zawody rozegrano w dniach 10–11 grudnia w
norweskim Lillehammer. W pierwszym konkursie Piotr Żyła zajął 16.
miejsce (248,3 pkt. – 124,5 i 130 m), a Aleksander Zniszczoł został sklasyfikowany na 31. pozycji (107,7 pkt. – 118,5 m). Zwyciężył Słoweniec
Domen Prevc (301,2 pkt. – 142,5 i 141,5 m). Drugiego dnia triumfował
Kamil Stoch (289,9 pkt. – 134 i 130,5 m) przed Maciejem Kotem (289,3
pkt. – 129,5 i 136 m). Na 22. pozycji uplasował się Aleksander Zniszczoł
(256,8 pkt. – 130 i 126,5 m), a Piotr Żyła, który był 18. po pierwszej serii, w drugiej został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon i
ostatecznie zajął 30. miejsce (122,6 pkt. – 128 m i DSQ).
Z Norwegii skoczkowie przenieśli się do Szwajcarii. W dniach 17–
18 grudnia w Engelbergu bardzo solidnie skakał Piotr Żyła. W pierwszym konkursie wiślanin zajął 20. lokatę (267,3 pkt. – 130,5 i 129 m),
natomiast Aleksander Zniszczoł był 32. (130,0 pkt. – 123 m). Wygrał
Austriak Michael Hayboeck (304,7 pkt. – 138 i 134 m). W drugim dniu
rywalizacji Piotr Żyła zajął znakomite 9. miejsce (274,4 pkt. – 137,5 i
134,5 m), a Aleksander Zniszczoł zajął 46. pozycję (111,1 pkt. – 125
m). Triumfował Domen Prevc (305,9 pkt. – 144 i 141,5 m), a 2. miejsce
na podium zajął Kamil Stoch (293,8 pkt. – 143,5 i 141,5 m).
Kolejnym etapem sezonu był Turniej Czterech Skoczni, którego
rezultaty podamy w kolejnym numerze „Echa Wisły”.
(luki)
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ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KRONIKA POLICYJNA
– 1 grudnia w jednym z hoteli w centrum miasta dokonano
przywłaszczenia portfela z dokumentami i gotówką. Stratę w
wysokości ok. 2300 złotych poniósł turysta ze Śląska.
– 6 grudnia na ul. Kopydło zastopowano kierowcę z Jaworzna, który podróżował VW Golfem, mając ok. 1,9 promila alkoholu w organizmie.
– 17 grudnia na placu Hoffa „kieszonkowiec” zwinął turyście
portfel z gotówką i dokumentami. Straty oszacowano na 1100
złotych.
– 18 grudnia w jednym z hoteli w centrum Wisły turyście
skradziono telefon komórkowy o wartości 1150 złotych.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski

KALENDARIUM IMPREZ
13–15 stycznia (piątek–niedziela) – Puchar Świata w skokach narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza
13–15 stycznia (piątek–niedziela) –Strefa Kibica Pucharu Świata – Amfiteatr im. S. Hadyny i Pl. B. Hoffa
13–15 stycznia (piątek–niedziela) – Winter Food Festival – Pl. B. Hoffa
15 stycznia (niedziela) – 25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – Pl. B. Hoffa
16–27 stycznia (poniedziałek–piątek) – Czytanie na śniadanie, czyli ferie w bibliotece – Miejska Biblioteka
Publiczna
21 stycznia (sobota) – Nocny Bieg Dwóch Szczytów – Pl. B. Hoffa i Park Kopczyńskiego
29 stycznia (sobota) – Narciarski Bieg Retro – Pl. B. Hoffa
3–5 lutego (piątek–niedziela) – Winter Food Festival – Pl. B. Hoffa
4–5 lutego (sobota–niedziela) – Snow Polo (rozgrywki konne na śniegu) – Park Kopczyńskiego
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca imprezy

