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WIELKIE ŚWIĘTO FOLKLORU

W dniach 6–14 sierpnia już po raz 53. w Wiśle którzy mieli okazję podziwiać zespoły z całej Polski
odbył się Tydzień Kultury Beskidzkiej. Jak co roku, i zagranicy.
trwająca aż dziewięć dni impreza, ściągnęła do naWięcej o jednym z największych na świecie feszego miasta rzesze miłośników muzyki i tańca, stiwali folklorystycznych na str. 9–12.
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W numerze:
– Tydzień Kultury Beskidzkiej
– XVII Wiślaczek Country
– Mistrzostwa Europy w Downhill
– Program Dożynek i Dni Wisły
– Lato z Filharmonią

ZAWODY MŁODYCH DRUHÓW

rynku. Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Zbigniew
Meres odebrał raport, a następnie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” wciągnięto flagę narodową na maszt. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok powitał wszystkich zgromadzonych, życząc im udanych
zawodów i miłego pobytu w naszym mieście. Oficjalnego otwarcia
dokonała wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Teresa
Tiszbierek, a głos zabrał również starosta cieszyński Janusz Król,
który powitał przybyłe drużyny i gości na ziemi cieszyńskiej, zachęcając do odwiedzin naszego regionu.
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Po uroczystości na placu Hoffa wszystkie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze przegrupowały się na miejsce zawodów, czyli na stadion Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich przy ul. Olimpijskiej.
Tam każda z drużyn rywalizowała w trzech konkurencjach. Były to:
musztra, ćwiczenie bojowe i sztafeta pożarnicza. Zawody obserwował również Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego Związku
OSP RP. Po zawodach ich
uczestnicy przenieśli się do
Amfiteatru im. Stanisława
Hadyny, gdzie odbyła się
prezentacja województw i
koncert orkiestry OSP Mykanów.
W trzecim dniu wszystkie zespoły wraz z opiekunami i gośćmi spotkali się w
amfiteatrze na nabożeństwie
ekumenicznym, by następnie zameldować się na placu
Hoffa, gdzie ogłoszono wyniki i oficjalnie zamknięto zawody. W rywalizacji dziewcząt 1. miejsce
zajęła MDP Żdżary (woj. wielkopolskie) z wynikiem 1057,20 pkt., 2.
miejsce wywalczyła MDP Racławówka (woj. podkarpackie) z wynikiem 1050,11 pkt., a 3. MDP Korzybie (woj. pomorskie) z wynikiem
1046,32 pkt. W zmaganiach chłopców triumfowała MDP Głuchów
(woj. wielkopolskie) z wynikiem 1066,72 pkt., 2. miejsce zdobyła
MDP Skotniki (woj. świętokrzyskie) z wynikiem 1052,75 pkt., a 3.
MDP Krzeszów (woj. podkarpackie) z wynikiem 1050,66 pkt. (luki)
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W dniach 2-4 września Wisła stała się areną rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP. O tytuł najlepszej ekipy w
kraju rywalizowało kilkadziesiąt zespołów chłopców i dziewcząt z
całej Polski.
Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP poprzedził
„Wieczór Góralski” z licznymi atrakcjami– konkursami, poczęstunkiem i zabawą przy muzyce, który zorganizowano na terenie skoczni
im. Adama Małysza w Malince. Następnego dnia wszyscy uczestnicy spotkali się na placu Hoffa, gdzie dokonano oficjalnego otwarcia
imprezy. O oprawę muzyczną zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta
OSP Mykanów. Wszystkie drużyny, wraz z sędziami, przemaszerowały przez centrum miasta, by w szyku stanąć na płycie wiślańskiego

Wydawca: Wiślańskie Centrum Kultury, pl. B. Hoffa 3, 43–460 Wisła, tel. (33) 855 29 67,
e–mail: media@um.wisla.pl. Redaktor Naczelna: Maria Bujok; Redaktor Prowadzący:
Łukasz Bielski. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów
nadesłanych materiałów. Zamówionych materiałów nie zwracamy.
Skład i druk: Eurodruk–offset Sp. z o.o., 43–450 Ustroń, ul. Daszyńskiego 64,
tel. (33) 854 26 02, e–mail: beskiddruk@go2.pl, www.eurodruk.eu
Echo Wisły należy do Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.
Redakcja przyjmuje materiały i ogłoszenia do 25–tego dnia każdego miesiąca!
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Klucz do lepszej edukacji w ZS 1
„Klucz do lepszej edukacji w ZS nr 1 w Wiśle” – taki właśnie tytuł
nosi projekt, który Miasto Wisła będzie realizowało w Zespole Szkół
nr 1 w Wiśle. Projekt będzie realizowany w okresie dwóch lat szkolnych, tj. 2016/2017 oraz 2017/2018, a jego głównymi beneficjentami
będą uczniowie szkoły. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014–2020 dla osi priorytetowej XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1: Ograniczenie przedwczesnego kończenia
nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4: Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.
W ramach projektu m.in. zostanie zakupione kompletne wyposażenie nowoczesnej pracowni językowej, doposażona w pomoce
dydaktyczne zostanie pracownia matematyczna oraz zrealizowane
zostaną dodatkowe zajęcia:
– z języka angielskiego dla uczniów Gimnazjum nr 1 (zajęcia wyrównawcze – łącznie 320 godzin oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia
– łącznie 180 godzin),
– z matematyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczniów Gimnazjum nr 1 (zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas IV–VI
Szkoły Podstawowej nr 1 – łącznie 180 godzin, zajęcia wyrównawcze dla uczniów Gimnazjum nr 1 – łącznie 240 godzin).
Projekt przewiduje także wsparcie dla uczniów Gimnazjum nr 1 w
formie doradztwa zawodowego i będą to zarówno warsztaty (łącznie 240
godzin w okresie realizacji projektu), jak i indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (łącznie 120 godzin w okresie realizacji projektu).
Pozyskane dofinansowanie na realizację projektu wynosi 161190 zł.
Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS w Wiśle

Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników

DLA KOGO
SREBRNA CIESZYNIANKA?
Informujemy, iż do dnia 15 września br. można zgłaszać kandydatury do Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrna Cieszynianka”.
Prawo zgłaszania kandydatów do wyróżnienia Laurem Srebrnej
Cieszynianki przez gminę przysługuje wszystkim działającym na
jej terenie stowarzyszeniom, organizacjom, instytucjom, radom sołeckim i osiedlowym oraz wójtowi (burmistrzowi) gminy (miasta).
Każdy z podmiotów posiada prawo zgłoszenia jednego kandydata w
danym roku. Zgłoszenie kandydata winno być dokonane na formularzu, dostępnym na stronie internetowej miasta (Strefa mieszkańca à
dział Miasto à zakładka Laur Srebrna Cieszynianka) lub w Urzędzie
Miejskim w Wiśle oraz zawierać zgodę kandydata na zgłoszenie do
wyróżnienia i ujawnienie danych osobowych. Podmioty dokonują
zgłoszenia kandydatów do Urzędu Miasta Wisła.
(luki)

Opracowanie projektu budżetu
na rok 2017
Burmistrz Miasta Wisła informuje, iż przystępuje do opracowania projektu budżetu Miasta Wisła na rok 2017.
Kontynuując realizowaną od wielu lat zasadę partycypacji społeczeństwa w przygotowaniu projektu budżetu, Burmistrz Miasta
Wisła zaprasza wszystkich zainteresowanych rozwojem miasta do
składania wniosków z propozycjami zadań przewidzianych do realizacji w roku 2017 i ewentualnej ich kontynuacji w latach kolejnych.
Wnioski wraz z uzasadnieniem należy składać do dnia 21
września br., przy czym złożenie wniosku nie gwarantuje automatycznego uwzględnienia zadania w projekcie budżetu. Wnioski
można składać w Urzędzie Miejskim lub przez Internet. Więcej
informacji oraz dokumenty źródłowe dotyczące projektu budżetu
na rok 2017 są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
Damian Cieślar – Skarbnik Miasta

DWORZEC NADAL CZYNNY!

Miejski Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół w Wiśle
informuje, że zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty
pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia po spełnieniu warunków opisanych
w tym przepisie. Ponadto należy pamiętać, że dofinansowanie jest
przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy
od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Wszelkie szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel.:
33 8552944 lub pocztą elektroniczną na adres: mzeas@um.wisla.pl.
Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS w Wiśle

Wbrew pojawiającym się informacjom prasowym, po 1 września
dworzec autobusowy w Wiśle nadal jest czynny, a autobusy nadal
zatrzymują się na płycie dworca.
Do końca sierpnia dworcem zarządzała firma „Wispol”, czyli
główny przewoźnik operujący na terenie Wisły. Od 1 września, zgodnie z zawartym porozumieniem, obowiązki zarządzania dworcem
autobusowym przejęła Gmina Wisła, która udostępniła płytę dworca
dotychczasowym operatorom. Oznacza to, że dworzec nadal funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Jest to wynik negocjacji, jakie
burmistrz Wisły Tomasz Bujok podjął z właścicielem obiektu. (luki)

Dyżury Rady Miasta Wisła

Spotkania Anonimowych Alkoholików

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

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

Stypendia szkolne
Miejski Zespół Ekonomiczno–Administracyjny Szkół w Wiśle informuje, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na nowy rok szkolny 2016/2017 upływa w dniu 15 września br.
Wszelkie informacje dotyczące stypendiów szkolnych można uzyskać w Miejskim Zespole Ekonomiczno–Administracyjnym
Szkół w Wiśle pod numerem telefonu 33 855–29–44 lub pisząc na
adres e–mail: mzeas@um.wisla.pl.
Sylwester Foltyn – dyrektor MZEAS

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
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W dniach 20–21 sierpnia delegacja z miasta Wisła uczestniczyła
w Dożynkach, które odbywały się w Turczańskich Teplicach. Na zaproszenie gospodarza słowackiego miasta Pana Igora Husa pracownicy wiślańskiego magistratu prezentowali materiały o naszym mieście
na stoisku promocyjnym.
Materiały promocyjne Wisły cieszyły się dużą popularnością.
Było wiele zapytań o nasze miasto, wydano też kilkaset map i folderów. Niektórzy mieszkańcy Turczańskich Teplic deklarowali, że
odwiedzą Beskidy.					
(luki)

fot. Łukasz Bielski

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Pamiętajmy więc o naszych
pociechach i zaopatrzymy je w odblaski. Przypominam, że od
września 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa Prawo o
ruchu drogowym, która nakłada na wszystkich pieszych, którzy po
zmroku poruszają się w terenie niezabudowanym, obowiązek używania elementów odblaskowych. W ubiegłym roku w wypadkach
drogowych zginęło ponad tysiąc osób, co stanowi 1/3 wszystkich
ofiar śmiertelnych na polskich drogach! Noszenie odblasków
przez pieszych ma poprawić bezpieczeństwo. Do 2014 roku używanie odblasków dla pieszych poruszających się poboczem drogi
było obowiązkowe wyłącznie dla dzieci do lat 15 lat, natomiast
teraz ten obowiązek obejmuje wszystkich pieszych w terenie
niezabudowanym. Gdy robi się ciemno, każdy z nich powinien
być wyposażony w jakikolwiek element odblaskowy, tak, by być
dobrze widocznym dla kierowców. Co prawda ustawa nie reguluje jakiej wielkości ma być noszony element odblaskowy, więc
każdy, nawet najmniejszy odblask będzie spełniał wymóg, jednak
najważniejsze, by był on widoczny dla kierowcy z większej odległości i zwiększał nasze bezpieczeństwo. Pieszego, który porusza
się po zmroku bez odblasku, prowadzący pojazd może dostrzec
z odległości ok. 20 metrów, a widoczne odblaski zwiększają ten
dystans do ponad 150 metrów.
Nadejście jesieni, jak co roku, związane jest ze wzrostem liczby
interwencji dotyczących wypalania pozostałości roślinnych. W poprzednim jesiennym okresie Straż Miejska licznie interweniowała
w takich przypadkach. Niechlubna tradycja nie znika pomimo grożących kar. Wypalanie pozostałości roślinnych jest procederem nielegalnym! Przypominam, iż zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia
17 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wisła, odpady zielone ulegające biodegradacji mogą być kompostowane lub gromadzone w workach koloru
brązowego i przekazywane operatorowi zgodnie z harmonogramem
wywozu.
Dziękuję wszystkim właścicielom posesji, którzy przez całe lato
dbali o swoje przydomowe ogrody, wykaszali trawniki, zdobili balkony i tarasy kwiatami. Dzięki Waszym staraniom wizerunek naszego miasta, tak często odwiedzanego w czasie wakacji przez turystów,
wiele zyskał.
Beata Miś – Komendant Straży Miejskiej w Wiśle

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: Ceramika artystyczna Justyny Łodzińskiej (wernisaż 21 września o 16:00).
Galeria „U Niedźwiedzia”, ul. B. Hoffa 3 (wejście do piwniczki
od strony Parku Kopczyńskiego), czynna w godz. 10.00–16.00, tel.:
33/855 17 99. Wystawa stała prac „Grupy Twórców Wiślanie”.
Zameczek Myśliwski Habsburgów (siedziba PTTK Wisła),
ul. Lipowa 4a, czynna w godzinach pracy Informacji Turystycznej
PTTK, tel.: 33/855 35 60. Ekspozycja stała: wystawa „Głuszec w
Lasach Beskidu Śląskiego”.
Galeryjka WCK, pl. B. Hoffa 3, czynna w godz. 8.00–16.00,
tel.: 33/855 34 47. 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.

Wiadomości

fot. Tadeusz Papierzyński

6 sierpnia w centrum Wisły odbyła się realizacja programu telewizyjnego „Pytanie na śniadanie”, który na żywo można było oglądać w TVP 2.
Podczas pierwszego wejścia na żywo zachęcaliśmy do odwiedzin
Wisły podczas rozpoczynającego się Tygodnia Kultury Beskidzkiej.
Do „Perły Beskidów” zapraszał burmistrz Tomasz Bujok w towarzystwie dzieci w strojach regionalnych, zaś na scenie grał i tańczył
w tym czasie zespół Gorgany z Ukrainy. W drugim wejściu Barbara Kędzior opowiadała o pasterskich tradycjach Beskidu Śląskiego i
wyrobach z owczego mleka, z kolei Janusz Tyszkowski namawiał do
wyjazdu kolejką krzesełkową na Skolnity. Kolejne wejście na antenę było zaproszeniem na wrześniowe Mistrzostwa Świata Drwali, o
których opowiadał nadleśniczy Andrzej Kudełka a całość ubarwił
grą myśliwski sygnalista. W tle Artur Szołdra piłą spalinową rzeźbił
potężnego koguta. W ostatniej odsłonie krótki spacer z dziennikarką
Aleksandrą Kostką odbył Adam Małysz opowiadając o swoich ulubionych miejscach w mieście oraz zapraszając turystów do Wisły.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację programu
za pomoc!			
Tadeusz Papierzyński

fot. Piotr Byrt

Pytanie na śniadanie
prosto z Wisły

Koncert z okazji 20–lecia
Radia Piekary
30 lipca w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny
odbył się koncert z okazji 20–lecia Radia Piekary. Na scenie,
przy pełnej widowni, zaprezentowały się muzyczne gwiazdy
stacji, takie jak: Iroxana, Ekea, Karolina i Adam Krawczyk,
Michalina, Duet Karo, Bożena Mielnik, Arkadia Band, Joachim Koj, Weronika, Emi Band czy Magdalena Pal. Emocji
i śmiechu było wiele. Były także prezenty, konkursy wiedzy,
balony dla publiczności oraz wspólne „selfie”. Całą imprezę
świetnie poprowadzili prezenterzy Radia Piekary Anna Włodarczyk i Arkadiusz Wieczorek.
Piotr Byrt

OKRASA ŁAMIE PRZEPISY
W WIŚLE
fot. Piotr Byrt

W dniach 27–28 sierpnia w Wiśle nagrywano program „Okrasa
łamie przepisy”. W pierwszy dzień znany i lubiany Karol Okrasa gotował na Cieńkowie, drugiego dnia na Soszowie. Dania, które przygotowywał składały się m.in. z pstrąga, polędwicy oraz wołowiny.
Emisja pierwszego odcinka programu, nagranego w naszym mieście, planowana jest w połowie września.		
(luki)

fot. Natalia Bujok
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Wieści z biblioteki

Biblioteka poleca
Magdalena Parys, Biała Rika, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
Dorastająca Dagmara chce poznać tajemnice swojej rodziny.
Nie spodziewała się, że dotrze do najbardziej bolesnych wspomnień
i głęboko skrywanych sekretów swojej babki Riki, która w 1945
roku uciekła z rodzinnego Hamburga wraz z Polakami wracającymi
z przymusowych robót.
Z ukochanym Karolem osiedlają się w Szczecinie. Babcia nie
może zdradzić się ze swoim niemieckim pochodzeniem gdyż wszystko co „poniemieckie” budzi wstręt i odrazę.
„Biała Rika” to powieść oparta na prawdziwych wydarzeniach,
o ludziach, którzy nigdzie nie przynależą, bo zbyt często wyjeżdżali
na zawsze i zbyt wiele musieli zapomnieć. Warto przeczytać!
Michał Rusinek, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej,
Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
„Nic zwyczajnego” to opowieść Michała Rusinka o polskiej
noblistce, która zaczyna się w momencie, gdy autor poznał Wisławę
Szymborską i stanowi relację spędzonych w jej towarzystwie chwil.
Opisuje zarówno codzienną wspólną pracę, jak i momenty wyjątkowe – wyjazd do Sztokholmu po odbiór Nagrody Nobla czy wspólne
podróże po Europie na zaproszenie różnych instytucji, promujących
twórczość poetki poza granicami Polski. Znajdziemy w niej mnóstwo
przezabawnych anegdot, ale także fragmenty smutne i wzruszające.
Autor przedstawia nam noblistkę jako osobę niezwykle inteligentną,
posiadającą dar obserwacji otaczającego ją świata, a jednocześnie
skromną, nieco zamkniętą w sobie i powściągliwą. Taką, która – jak
sam wskazuje – pomimo rozgłosu chciała pozostać osobą, a nie osobowością. Zachęcamy do przeczytania pełnych emocji wspomnień o
jednej z największych dam polskiego pióra!

Tradycje kulturowe Śląska
Cieszyńskiego i wystawa
w bibliotece
Porywający wykład na temat kultury języka Śląska Cieszyńskiego wygłosił prof. Daniel Kadłubiec w wiślańskiej bibliotece.
Znany i lubiany etnograf i historyk literatury, badacz folkloru
i gwary był gościem tegorocznej edycji Wakacyjnej Akademii
Kultury.
Wykład wygłoszony 4 sierpnia stanowił doskonałe wprowadzenie do rozpoczynającego się wtedy Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Głównym tematem rozważań prof. Kadłubca były gwary
Śląska Cieszyńskiego w ich trzech głównych odmianach, ale nie
zabrakło też lokalnych przykładów zarówno w zakresie fonetyki,
jak i składni czy leksyki. Ponieważ zaś język nie istnieje w próżni, został przedstawiony na tle historycznym i kulturowym. Prof.
Daniel Kadłubiec omówił uwarunkowania cieszyńskiej kultury
ludowej, jej specyfikę i bogactwo, przede wszystkim widoczne
przez pryzmat języka – gwary, która tworzy odmienny językowy
obraz świata.
Na spotkaniu nie zabrakło żywo reagujących słuchaczy, wielu
pytań i próśb o kolejny przyjazd prof. Kadłubca do Wisły. Dziękujemy za wspaniały wykład i żywą dyskusję oraz zapraszamy na
wystawę pt. „Śląsk Cieszyński w grafice”. Językowy obraz świata
przełożony na drzeworyt wydany w tzw. tekach w pracach Jana
Wałacha, Pawła Stellera i Bogusława Heczki można podziwiać w
godzinach pracy biblioteki, która w ten sposób prezentuje swoje
zbiory. Wystawa będzie czynna do końca września. Wstęp bezpłatny! Zapraszamy!				
(drc)

fot. MBP w Wiśle

Roald Dahl, Danny mistrz świata, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
Świat oszalał na punkcie opowieści serwowanych przez Roalda
Dahla. W roku 2016 obchodzimy setną rocznicę urodzin tego znanego angielskiego pisarza, a sam Steven Spielberg z tej okazji pokusił
się o sfilmowanie jednej z jego powieści. Wyobraźcie sobie idealną relację ojciec – syn. Wszystko układa się świetnie do czasu, gdy
Danny nakrywa swojego tatusia na kradzieży. Można byłoby się zastanowić, czy ta książka nie uczy przypadkiem wyrozumiałości dla
rodziców? Odpowiedź znajdziecie w czasie lektury!
Oprac. MBP w Wiśle
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Promocja książki używanej
Podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej odbyła się tegoroczna
edycja akcji pod hasłem „Promocja książki używanej”. Na stoisku
z książkami podarowanymi bibliotece przez czytelników pracowały wolontariuszki, głównie członkinie Wiślańskiej Akademii
Aktywnych. Stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem czytelników, którzy drobnymi kwotami postanowili wesprzeć bibliotekę, otrzymując w zamian wybrane pozycje, książki używane,
ale będące w dobrym stanie. Za zebrane środki zostaną zakupione
nowości wydawnicze dla wiślańskiej biblioteki. Wszystkim wolontariuszkom dziękujemy za pomoc!!!
MBP w Wiśle
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Monografia Wisły
Posiedzenie
dnia 18. Czerwca 1891
Przytomni: P[aweł] Raszka przewodniczący, Max Schreiber, [Jerzy] Mrowiec, P[aweł] Szturc [253], Jan Szarzec [440],
Jan Pilch 12, P[aweł] Pilch 48, Jan Raszka, P[aweł] Podżorski [71], Jerzy Cieślar [404], P[aweł] Polok [219], Jan Cieślar
[317], Jan Szalbot [373], P[aweł] Pilch 10, A[dam] Pustowka,
A[ndrzej] Raschka razem 16.
nieprzytomni: Jan Pilch 81, Jan Halama = 2
Protokoł z przeszłego posiedzenia przeczytano i przyjęto.
Przewodniczący przedkłada zgromadzeniu rozkaz Starostwa z Bielska od dnia 12. Czerwca 1891 L. 8202 do oświadczenia się względem udzielenia koncesyi na hotel dla Fryca
Fuldy pod N 77 w Wiśle.
Zgromadzenie oddało następującą deklaracyę:
„Ponieważ ludność w Wiśle podług ostatniego spisu 4629
dusz wynosi a na nieszczęście tutaj 14 szynków istnieje, więc
daleko więcej, nad legalną liczbę, które lud jako rak fizycznie,
moralnie i materyalnie niszczą, tedy jest życzeniem najgorętszem zastępstwa gminnego, te jaskinie zbojcow zmniejszyć na
9, aby gminę od przepaści uratować.
Chociaż niektórzy cudzi do Wisły przychodzą na świeżość
latową, tedy przezto potrzeba hotelu jest tém mniej udowodniona, bowiem ci panowie jakoteż na około przechadzający
(turzyści)1 zwykle w Białce2 posiłku szukają i tu w gospodzie
arcyksiążęcej schronienie dostateczne znajdują. Co się tycze
wspierania dobrobytu i cywilizacyi Wiślanow przez ten hotel,
jako się wyraził Fryc Fulda w prośbie, tedy takowe udanie jest
łudzące.
Trzeba się tylko obstarać o pracę i zarobek dla ludzi tutejszych, żeby się mogli przystojnie utrzymać, to zapewnie do
podniesienia i kształcenia ich dopomoże.
Kto w ogóle publiczności na Wiśle hotelem wygodzić chce,
ten niechaj go buduje u stóp Barani, gdzie zwykle turzyści i tak
zwani kąpielorze3 spoczynku i pokrzepienia szukają, przeciwko czemu żaden opierać się nie będzie.
Z tych wymienionych przyczyn oświadczyło się zgromadzenie jednogłośnie przeciwko udzieleniu koncesyi na hotel
pod N 77 w Wiśle.
Jak skoro zmniejszenie szynków na Wiśle będzie przeprowadzone, potem się gmina podniesie; podatki będą zapłacone bez egzekucyi, liczba zbrodniarzy się także zmniejszy, przymus szkolny, (szkolne kary) poprzestają, a co
więcej, gmina będzie silnych, zdrowych młodzieńców do
wojska odstawiać, zamiast takowych kalek, którzy w pijaństwie spłodzeni bywają.
( – ) A[ndrzej] Raschka
( – ) [Paweł] Raszka
( – ) Paweł Podżorski
( – ) Adam Pustowka

1
2
3

Posiedzenie
dnia 5. Lipca 1891
Przytomni: P[aweł] Raszka przewodniczący, Jerzy Mrowiec, Paweł Pilch 10, Jan Szarzec [440], Jan Halama, Jan Cieślar 317, P[aweł] Podżorski [71], P[aweł] Polok [219], Paweł
Szturc [253], Jan Szalbot [373], Jan Pilch 81, Jan Pilch 12,
A[dam] Pustowka, A[ndrzej] Raschka i Jan Raszka = 15
nieprzytomni: M[ax] Schreiber, P[aweł] Pilch 48, Jerzy
Cieślar [404] = 3
Protokoł z dnia 18. Czerwca 1891 przeczytano i przyjęto.
Przewodniczący daje zgromadzeniu tę nieprzyjemną do
wiadomości sprawę, iż pomimo wszelkich protestacyj ze strony gminy, Starostwo w Bielsku dekretem z dnia 22. Czerwca
1891 L. 10483 Frycowi Fulda udzieliło koncesyę na hotel pod
N 77 we Wiśle.
Wydział to bierze z oburzeniem do wiadomości i uchwala
jednogłośnie podać rekurs4 do Rządu krajowego a w razie potrzeby i do Ministerstwa, żeby to piekło, które wyrokiem Rządu krajowego z dnia 15 Sierpnia 1889 L. 10130 zasute5 zostało,
znowu nie było otworzone.
Koszta wynikające z tych rekursów mają być zapłacone z
targowych pieniędzy.
Zuzanna Cieslar (Jantkula) N 63 dostanie 1 reński na cały
rok z ubogiej kasy.
( – ) [Andrzej] Raschka
( – ) Paweł Podżorski
( – ) Paweł Raszka
( – ) [Jerzy] Mrowiec
4
5

Rekurs gwar. odwołanie od wyroku bądź decyzji.
Zasute gwar. zasypane.

SUKCES
„STEJIZBIANEK”
Miło nam poinformować, że grupa śpiewacza „Stejizbianki”
z Wisły otrzymała I nagrodę w kategorii grup śpiewaczych podczas Festiwalu Folkloru Polskiego „50. Sabałowe Bajania”, który odbył się w dniach 10–14 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej.
Oprócz nagrody dla całej grupy wyróżnienia indywidualne zdobyły Marta Szarzec – I nagroda w Konkursie Gawędziarzy i Urszula
Cypcer – III nagroda w kategorii śpiewu solowego.
Warto również dodać, że Marta Szarzec zdobyła także I miejsce za gawędę podczas konkursu w Jabłonkowie, który odbył się
w ramach Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Gorolski Święto” (12–14 sierpnia).
(luki)
Gratulujemy!!! 				
REKLAMA • OGŁOSZENIA

Turzyści gwar. turyści.
Białka – dolina Białej Wisełki w Wiśle Czarnym.
Kąpielorze gwar. osoby zażywające kąpieli słonecznych i wodnych;
osoby przyjeżdżające na wypoczynek.
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fot. Łukasz Bielski
fot. Piotr Byrt

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Za nami kolejna, już 17. edycja festiwalu Wiślaczek Country. W dniach 27–28 sierpnia Wisłę odwiedziły tłumy fanów tej muzyki, wyposażonych w kowbojskie kapelusze i inne
„akcesoria”, oraz niezliczona ilość motocyklistów z Polski i
zagranicy.
XVII Wiślaczek Country rozpoczął się tradycyjnie od korowodu country złożonego z kowboi, artystów występujących
podczas festiwalu i kawalkady motocykli, która nie miała
końca. Ryk wspaniałych maszyn, które można było później
podziwiać w parku Kopczyńskiego, był „przygrywką” do koncertów w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny. Na scenie wystąpiły znakomite zespoły, jednak zanim przystąpiono do zabawy, oficjalnego otwarcia imprezy dokonał główny „szeryf”
naszego miasta – burmistrz Tomasz Bujok. W pierwszym dniu
festiwalu wspaniałe koncerty dały zespoły: Colorado Band,
Honky Tonk Brothers, Caroline and the Lucky Ones, Music
Road Pilots & Sarah Jory i Droga na Ostrołękę. Między występami efektowne pokazy tańca dawał zespół taneczny Salake.
Po zakończeniu występów na deser każdy mógł pobawić się w
rytmach muzyki country na Wiślańskiej Binie.
W drugim dniu imprezy odbył się koncert „Niedziela z Pawłem Bączkowskim. Jubileusz”. Dla fanów country tego dnia
wystąpili jubilat Paweł Bączkowski, który z rąk organizatorów
otrzymał okolicznościowy tort i życzenia, oraz zespoły Whiskey River i John Kentucky Band. Podobnie jak poprzedniego dnia zabawa była świetna, a pod sceną tańczono w rytm
dźwięków pochodzącej z Ameryki Północnej muzyki. Nie
zabrakło również konkursów dla publiczności, które prowadzono w przerwach między poszczególnymi występami. Przez
całe dwa dni koncertów w rolę konferansjera wcielił się An(luki)
drzej Trojak, znany muzyk country.			

fot. Łukasz Bielski

W RYTMIE COUNTRY
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53.

Tydzień Kultury Beskidzkiej

WISŁA

6–14 sierpnia 2016

fot. Łukasz Bielski

Solina (Chorwacja), „Śwarni Łojce” z Sadku–Kostrzy, „Proleter” z
Sarajewa (Bośnia i Hercegowina), „Równica” z Ustronia, „Kotlina” z
Osieka, „Bojszowianie” z Bojszów, „Grojcowianie” z Wieprza, „Lipniczanie” z Lipnicy Wielkiej, „Dolanie” z Gilowic, „Mały Śląsk” z
Radzionkowa, „Jaworze” z Jaworza, „Rozmarija” z Preszowa (Słowacja), „Jakubkowianie” z Łososiny Dolnej, „Dolina Nowego Sołońca” ze Złotnika, „Zornica” z Zakopanego, „Oro” z Niszu (Serbia),
„Ondraszek” ze Szczyrku, „Wańcy” z Wisły, „Jodełki” z Radziechów, „Bystry” z Augustowa, „Wesele Krzemienickie” z Krzemienicy, „Grupo Francisco de Goya” z Madrytu (Hiszpania), „Czantoria” z
Ustronia, „Odessos” z Warny (Bułgaria), „Tkocze” z Wisły, „Le Point d’Alencon” z Damigny (Francja), „Proleter” z Sarajewa (Bośnia
i Hercegowina), „Modraszka” ze Stawów Monowskich, „Koniaków”
z Koniakowa i „Chodowiacy” z Siedlec. Na zakończenie przedostatniego dnia TKB energetyczny koncert dał zespół „Turnioki”, który

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

Podczas koncertu inauguracyjnego na deskach amfiteatru wystąpili: „Bystrzyca” z Bystrzycy (Czechy), „Gorgany” z Lwowa (Ukraina), „Porębianie” z Poręby Spytkowskiej, „Drevár” z Krásna nad
Kisucą (Słowacja), „Wrocław” z Wrocławia, „Ziemia Cieszyńska”
z Cieszyna oraz „Carazón de Jalisco” z Guadalajary (Meksyk). W
kolejnych dniach na scenie prezentowali się: „Grónie” z Wisły, „Podegrodzie” z Podegrodzia, „Ćwiklice” z Ćwiklic, „Ziemia Żywiecka”
z Żywca, „Mesk” z Kyparissi (Grecja), „Wilamowice” z Wilamowic,
„Suszanie” z Suchej Górniej, „Crvena Stijena” z Podgoricy (Czarnogóra), „Stejizbianki” z Wisły, „Michalczowa” z Michalczowej,
„Karolinka” z Londynu (Anglia), „Jasieniczanka” z Jasienicy, „Magurzanie” z Łodygowic, „Kościerzyna” z Kościerzyny, „Salona” z

fot. Łukasz Bielski

6 sierpnia zainaugurowano w Wiśle 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej. Tradycyjnie jeden z największych festiwali folklorystycznych na świecie rozpoczął przemarsz barwnego korowodu zespołów
uczestniczących w tegorocznym TKB.
Imprezę, już w Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, tradycyjnie
otworzył burmistrz Wisły Tomasz Bujok wraz z małżonką. Z kolei
dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury Leszek Miłoszewski przekazał na ręce prezes Zespołu Regionalnego „Wisła” Danuty Pinkas
nagrodę, którą w tym roku przyznano zespołowi. Po odśpiewaniu
pieśni „Szumi jawor” na scenie wystąpiła grupa dziecięca „Mali
Tkocze” z Wisły.

zagrał gościnnie na wiślańskiej estradzie. 53. Tydzień Kultury Beskidzkiej zakończył koncert finałowy, w którym wystąpiły zespoły: „Mała Wisła” z Wisły, „Wisła” z Wisły, „Żywczanie” z Żywca,
„Kęty” z Ket, „Zbyrcok” z Juszczyna, „Mórahalom” z Mórahalom
(Węgry), „Kotarzanie” z Brennej i „Odessos” z Warny (Bułgaria).
Następnie, zgodnie z tradycją, wspólnie odśpiewano pieśń „Szumi jawor”, a burmistrz Wisły Tomasz Bujok oficjalnie zakończył imprezę,
która trwała całe dziewięć dni.
Warto podkreślić, że każdy występ na deskach amfiteatru wzbudzał aplauz licznie zgormadzonej widowni. Atmosfera TKB w Wiśle
zawsze jest bardzo dobra i nie inaczej było tym razem. Koncerty,
warsztaty, jarmark i wiele innych atrakcji sprawia, że już teraz zaczynamy odliczać do kolejnej edycji imprezy. Serdecznie zapraszamy
na 54. Tydzień Kultury Beskidzkiej za rok!
(luki)
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fot. Łukasz Bielski

fot. Natalia Bujok

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski
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fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Marlena Fizek

fot. Łukasz Bielski

fot. Natalia Bujok

fot. Łukasz Bielski
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fot. Natalia Bujok

fot. Natalia Bujok

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

fot. Natalia Bujok

fot. Łukasz Bielski

fot. Łukasz Bielski

LATO Z FILHARMONIĄ
tomiast później publiczność została zabrana w artystyczną podróż,
czyli „Muzyczny Voyage Dookoła Świata”. Bogaty program przedstawiła Naira Ayvazyan z przyjaciółmi, wśród których byli soliści i
tancerze oraz orkiestra kameralna.
Marlena Fizek

fot. Anna Mojeścik

fot. Anna Mojeścik

20 sierpnia w wiślańskim Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Lato z Filharmonią”.
Impreza, która w tym roku miała niecodzienny charakter, zgromadziła widzów w różnym wieku. Najpierw była okazja zobaczyć
bajkę muzyczną dla dzieci pod tytułem „Trzy magiczne słowa”, na-

PRZYGARNIJ
MNIE
Trzy wesołe sunie szczeniaki szukają dobrych domów, mają 7 tygodni.
Mamusia suczek jest mała, ma 30 cm
w kłębie. Sunie mogą być podobne
albo ciut większe.
Bardzo prosimy o przemyślane
adopcje, piesek to nie zabawka! Może
coś pogryźć, zniszczyć, trzeba nauczyć go czystości i wielu innych rzeczy. W zamian odwdzięczy się nam
bezgraniczną miłością i oddaniem. Ile
mu poświęcisz, tyle otrzymasz.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt po numerem telefonu:
699–682–482 lub 883–299–582. Obowiązuje wizyta przedadopcyjna i podpisanie umowy adopcyjnej, a także w
późniejszym czasie sterylizacja.
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Ruszyły warsztaty „Wiedzy o Wiśle”! Projekt realizowany jest
przez Towarzystwo Miłośników Wisły dzięki dotacji Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie” i Cieszyńskiego
Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej. Udział i praca w warsztatach
pomoże stworzyć skrypty do nauczania „Wiedzy o Wiśle” w naszych
placówkach oświatowych.
Projekt polega na zorganizowaniu cyklu działań w formie wycieczek i zajęć warsztatowych dla nauczycieli i osób zainteresowanych
przekazywaniem wiedzy o Wiśle, jej historii i kultury. Jego efektem
ma być również opracowanie przejrzystych materiałów – treści, fotografii, filmów i skryptów–scenariuszy zajęć z dziećmi na różnych
etapach nauczania. Na zakończenie powstanie także krótki filmik
podsumowujący projekt, zostaną wydrukowane i nagrane płytki z
materiałami dydaktycznymi. Warsztaty są bezpłatne, istnieje jednak
konieczność pokrycia przez uczestników niektórych kosztów dojazdu, czy też wyżywienia.

fot. Zarząd Osiedla nr 7

WARSZTATY
„WIEDZY O WIŚLE”

Osiedlowo na Cieńków
15 sierpnia Zarząd Osiedla nr 7 Nowa Osada, radni oraz mieszkańcy wybrali się na wycieczkę pieszą na zbocza Cieńkowa.
Uczestnicy wycieczki wjechali Ciuchcią Wiślańską na przełęcz
Salmopolską, by stamtąd ruszyć przez Cieńków Wyśni, Cieńków
Postrzedni na Cieńków Niżni, a dalej do górnej stacji kolei linowej
skoczni narciarskiej im A. Małysza. Po zwiedzeniu skoczni uczestnicy wycieczki zjechali wyciągiem na dolny parking, z małą przerwą
na pyszne lody. Zakończenie wycieczki miało miejsce w niezwykle
gościnnej Karczmie „Drewutnia”, gdzie uczestnicy upiekli na ognisku kiełbaski. Pogoda dopisała, więc oczy mogły nacieszyć się pięknymi widokami. Uczestnicy w różnym wieku pokonali trasę liczącą
ok. 14 km.
Bardzo dziękujemy sponsorom oraz uczestnikom za udział w wycieczce.
Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7

fot. Grażyna Pruska

Osiedlowa zabawa na Jonidle

Pokaz Tańca
Szkoła Tańca STANDARD z Ornontowic przebywała przez 7 dni
w Wiśle w Hostelu Krokus na warsztatach tanecznych. Młodzi tancerze zaprezentowali się 31 lipca z nowymi układami w wiślańskim
Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny, wzbudzając duże zainteresowanie wśród turystów.				
Marlena Fizek

fot. Karina Mastalerz-Kolasińska

W ramach realizacji projektu w lipcu uczestnicy warsztatów wizytowali gospodarstwa agroturystyczne, zapoznając się z tradycyjnymi formami gospodarowania górali beskidzkich. W sierpniu razem z
wytrawnymi turystami, dawnymi członkami Zespołu „Wisła”, zdobyto górę Stożek, poznając walory krajobrazowe i turystyczne Beskidu Śląskiego, szlaki górskie i panoramy beskidzkie. We wrześniu na
uczestników czeka wycieczka do Centrum Pasterskiego w Koniakowie, a następnie warsztaty muzyczne i wizyta w Muzeum Beskidzkim. Zapraszamy!
Grażyna Pruska

30 lipca w Barze nad Stawem na Jonidle odbył się Festyn Osiedlowy, którego organizatorami byli Zarząd Osiedla nr 7 oraz Radni z
Nowej Osady.
O godzinie 16.00 rozpoczęło się biesiadowanie. Wspaniałe regionalne „specjały” przygotował właściciel baru Aleksander Kocyan, a
na słodkości i domowe wypieki zapraszał Zarząd Osiedla nr 7. Przy
dobrej muzyce „na żywo” wszyscy świetnie się bawili do późnych
godzin wieczornych. Mimo przelotnych opadów deszczu festyn cieszył się dużą frekwencją.
Bardzo dziękuję wszystkim członkom Zarządu Osiedla Nowa
Osada, Radnym, oraz właścicielom Baru na Jonidle za pomoc i zaangażowanie podczas realizacji imprezy.
Iwona Boś – Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 7
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JAK TO BYŁO HAŃDOWNIJ
NA GRÓNIACH
Oto kolejny wiersz z cyklu twórczości naszych lokalnych poetów. Tym razem prezentujemy wiersz Pawła Szturca.
fot. Z archiwum Wiktora Buczka

GAZDÓWKA

50 LAT MINĘŁO

Obraz Wiktora Buczka

20 lipca 2016 roku minęło 50 lat od ukończenia Szkoły Podstawowej w Czarnem przez uczniów urodzonych w roku 1951. Z tej okazji,
głównie z inicjatywy klasowej koleżanki Marysi Legierskiej, doszło do
spotkania absolwentów klasy ósmej z 1966 roku.
Niestety spotkanie nie odbyło się w budynku szkoły (widocznym na
obrazie Wiktora Buczka – zdjęcie poniżej), do której uczęszczali uczniowie, gdyż z uwagi na budowę zapory wodnej w Czarnem, został on wyburzony. Po dawnej szkole zostały więc tylko wspomnienia, zdjęcia oraz
dzwon umieszczony na kaplicy ewangelicko–augsburskiej w Czarnem.
Byli uczniowie – absolwenci i jubilaci stawili się niemal w komplecie. Z nauczycieli na spotkanie dotarli Stefania Brańka i kierownik
starej szkoły Wiktor Buczek. W luźnej rozmowie wspominano wszystkich nauczycieli i nie tylko. Sięgano pamięcią także do działaczy Komitetu Rodzicielskiego i Opiekuńczego, do przyjaciół szkoły i młodzieży.
Wspomnienia dotyczyły głównie relacji uczniowie–nauczyciele, ale także uczniów między sobą. Atmosfera była luźna, wesoła i humorystyczna.
Impreza rozpoczęła się wspólnym obiadem w kolibie „Watra”, zlokalizowanej na początku Doliny Biała Wisełka, która gościła uczestników
spotkania. Jej gospodarze Aniela i Piotr Cieślarowie zapewnili nam
gościnę na bardzo wysokim poziomie. Nauczycielom wręczono piękne
kwiaty z rodziny storczykowatych w doniczkach. Jubilaci zaś zostali obdarowani widocznym poniżej zdjęciem z obrazu starej szkoły, namalowanym przez Wiktora Buczka.
W spotkaniu uczestniczyli: Maria Legierska, Halina Czyż, Aniela
Wisełka, Danuta Urbanek, Anna Kenig, Anna Pilch, Zuzanna Cieślar,
Emilia Wantulok, Anna Rogula, Emilia Cieślar, Józej Szalbót, Paweł
Bujok, Tadeusz Cieślar oraz wspomniani nauczyciele Stefania Brańka i
Wiktor Buczek (wszyscy na zdjęciu u góry).
Pomimo, że wszyscy uczestnicy spotkania pochodzą z Czarnego, chętnie udali się zielonym kuligiem do doliny Białej Wisełki, która w ocenie
wielu osób uznawana jest za najpiękniejszą w Beskidzie Śląskim. Przejażdżka wozem na pewno dostarczyła byłym uczniom wielu wspomnień
z lat młodzieńczych. Po powrocie do koliby ugoszczono się jeszcze pysznymi poleśnikami, które przygotowała Marysia Legierska. Absolwenci
zachowywali się wspaniale, tak, jakby nadal chodzili do tej samej klasy,
którą opuścili 50 lat temu. Atmosfera przyjaźni, życzliwości i zgody panowała do końca tego bardzo potrzebnego i udanego spotkania.
(BW)

Pora kóni i pachołek
dziywka, co krowy dojiła
kumornicy niski stołek,
bo jich biyda fórt góniła.
Bo na gazdowym siedzieli,
z jego ziemi sie żywili,
przez rok wszycko łodrobili
w niedostatku sie gnieździli.
Czy przy gnoju w nakłodaniu,
kiej zimó saniówka dobro,
abo w polu przy koszeniu
je harówka tęgo, zdrowo.
A jak z buków liści spadło
to grabiami wywijali
i się fury ścieli kładło
pote w gajnach to deptali.
Też ich dziecka krowy pasły
po posiónkach, po tych grapach
potraciły, zaś ich naszły
jak zapasły się na młakach.
A ty lepsze, więcyj dojne
na łuwięzi w miedzach paśli–
były gładki i spokojne
na pastyrki krzyki, wrzaski.
Przy deszczu se też śpiywali
a z tó nutó było różnie:
cienkim głose zacharczeli,
coby się pokozać groźnie…
A ten gazda, choć mrukliwy
dboł ło dobro swej gazdówki:
wszędy wglóndoł, był ruchliwy,
smakosz był dobrej warzónki.
Przi pobabie piyrszy chylił–
kieliszek dźwigoł na zdrowie,
strzepoł resztke, kiedy wypił
duchóm, co siedziały w trowie.
i ponagloł, coby jedli,
bo się łod zachodu mroczy;
nad gróniami pierón strzelił,
po niebie sie ćma już toczy.
W łorstwie w mig skłodali zboży–
ten, co wbijoł, nie nastarczoł
i rzónd lecioł, ten dar Boży–
aji Bulik z dziwów warczoł.
Już łostatni toczki kładli
na łozembce a do łorstwi,
z nieba deszcze grube wali,
ze skodanim só gotowi.
A pachołek jedzie kóńmi,
podkóweczki w kamień brzęczó
już go piękny głosik góni
tak go w uszach aż dogóni:
„Tyś jest gryfny pachołek,
jo je szumno dziywka,
pujdemy sie namowiać
do świńskigo chlywka.
Paweł Szturc
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Ruphert i Rico dla dzieci
W ostatni piątek lipca Wiślańskie Centrum Kultury przygotowało niespodziankę dla dzieci. Na placu Hoffa pojawili się Ruphert i
Rico z programem „Pakujemy zapasy, jedziemy na wczasy”. Zabrali
oni ze sobą w bajkową podróż zarówno najmłodszych jak i dorosłych.
Wszyscy z ogromnym zapałem przyłączyli się do zabawy i otrzymali
czarodziejskie czapki, magiczne okulary oraz zaczarowane trąbki. Dodatkowo wszyscy mieli pomalowane na kolorowo włosy, a wszystko w
otoczeniu deszczu z confetti i baniek mydlanych.
Marlena Fizek

fot. Jola Richter

fot. Marlena Fizek

20 sierpnia w Jaworniku odbył się „Piknik rodzinny”. Zarząd Osiedla nr 3 zaprosił na niego wszystkich mieszkańców
Wisły i przebywających w naszym mieście gości. Imprezę swoją obecnością uświetnił burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Nad
całością imprezy czuwała przewodnicząca Zarządu Osiedla nr
3 Jawornik Aniela Niemczyk wraz z członkami Zarządu oraz
radnym Stanisławem Cieślarem.
Pierwszą część imprezy zdominowały dzieci, które z dużym
zaangażowaniem brały udział w przygotowanych zabawach i
konkursach z nagrodami. Największą atrakcją dla najmłodszych
okazał się wóz strażacki udostępniony przez OSP Wisła Jawornik oraz pokazy kendo w wykonaniu grupy Genryoku Wisła,
prowadzonej przez Krzysztofa Kaczorowskiego. Dorośli kibicowali zawodnikom oraz gawędzili z sąsiadami i znajomymi,
a gdy już dzieci poszły spać, kontynuowali zabawę do późnych
godzin nocnych.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, dobrą zabawę oraz
pozytywne nastawienie. Już dziś zapraszamy do wspólnej zabawy za rok! Zarząd Osiedla nr 3 Jawornik dziękuje serdecznie sponsorom, którymi byli: Urząd Miasta Wisła, Wiślańskie
Centrum Kultury, pan Roman Pilch – „Wyczarowane z drewna”, pan Władysław Pilch – „Wiślanka”, pani Iwona Słowiok
– Sklep „Odido”, pan Andrzej Cieślar, pan Adam Pierzchała
– „Wis–Gaz”, pan Edward Pierzchała „Amerigas” oraz Zakłady
Przetwórstwa Mięsnego „Jur–Gast”. Ogromne podziękowania
dla wszystkich osób, które pomagały w organizacji pikniku, a
nie zostały tutaj wymienione.		
Jola Richter

fot. Tadeusz Papierzyński

„Piknik rodzinny”
w Jaworniku

Wyjątkową gratką dla fanów motoryzacji był weekendowy rajd
zabytkowych pojazdów Beskyd Rallye Turzovka, którego 19. edycja
odbyła się w dniach 29–30 lipca. Uczestnicy tego międzynarodowego
zlotu starych samochodów i motocykli zawitali także na wiślański
plac Hoffa.
Na płycie rynku i w
ciągu głównego deptaka
przez prawie trzy godziny można było podziwiać
łącznie około 150 maszyn.
Wiele z nich to prawdziwe
perełki motoryzacji. Zaprezentowano wiele unikatowych samochodów,
jeszcze sprzed II wojny
światowej. W trakcie pobytu w Wiśle uczestnicy rajdu zjedli obiad
oraz mieli możliwość zwiedzenia Muzeum Beskidzkiego. Niektórzy
zdecydowali się także na wyjazd koleją linową na Skolnity, by z góry
obejrzeć panoramę miasta. Trzem uczestniczkom, wskazanym przez
organizatorów, burmistrz Wisły Tomasz Bujok wręczył piękne puchary, przygotowane specjalnie na tą okoliczność. Całości wydarzenia towarzyszyła muzyka w wykonaniu kapeli góralskiej. Przyjazd
uczestników Beskyd Rallye Turzovka i prezentacja wspaniałych samochodów wzbudziła wśród mieszkańców i turystów ogromne zainteresowanie.			
Tadeusz Papierzyński

fot. Tadeusz Papierzyński

fot. Jola Richter

Perełki motoryzacji w Wiśle

16

echo WISŁY

Sport

MACIEJ KOT DOMINUJE
W FIS GRAND PRIX 2016
16 lipca zainaugurowano FIS Grand Prix w skokach narciarskich. We francuskim Courchevel rywalizację zdominowali Polacy. Najlepszy okazał się Maciej Kot (275,1 pkt. – 129,5 i 126,5
m), który o pięć punktów wyprzedził Kamila Stocha (270,1 pkt. –
128,5 i 128,0 m). Piotr Żyła (WSS Wisła) zajął 16. miejsce (247,7
pkt. – 126,0 i 127,5 m), a pucharowe punkty zdobyli wszyscy polscy skoczkowie.
Następne zawody z cyklu FIS Grand Prix rozegrano w dniach
22–23 lipca Wiśle (pisaliśmy o nich obszernie w poprzednim
numerze). Przypomnijmy tylko, że triumfował Maciej Kot, natomiast Piotr Żyła uplasował się poza finałową „30”. Z kolei 30 lipca rozegrano konkurs indywidualny w niemieckim Hinterzarten.
Tam Piotr Żyła zajął 26. lokatę (237,0 pkt. – 93,0 i 98,0 m). Wygrał Niemiec Andreas Wellinger (269,4 pkt. – 99,5 i 103,5 m), a
2. miejsce zajęli Maciej Kot (269,0 pkt. – 99,0 i 105,5 m) i Stefan
Kraft (269,0 pkt. – 99,0 i 104,5 m).
W sierpniu rywalizacja przeniosła się najpierw do Szwajcarii,
a następnie do Japonii. 6 sierpnia w Einsiedeln Piotr Żyła z WSS
Wisła zajął 17. miejsce (247,4 pkt. – 109,0 i 107,5 m), a zwyciężył
Maciej Kot (277,0 pkt. – 115,0 i 118,0 m), który zanotował trzecią wygraną w cyklu i powiększył swoją przewagę nad rywalami
w klasyfikacji generalnej. Następnie, po niemal trzytygodniowej
przerwie, zawodnicy przenieśli się do Hakuby, gdzie w dniach
27–28 sierpnia rozegrano kolejne dwa konkursy. W Japonii nasza
kadra wystąpiła w rezerwowym składzie, m.in. bez lidera cyklu
Macieja Kota, Kamila Stocha i Piotra Żyły. Zawody wygrywali
Norweg Anders Fannemel i Japończyk Taku Takeuchi.
Po sierpniowej części zmagań liderem klasyfikacji FIS Grand
Prix jest Maciej Kot z dorobkiem 380 pkt., natomiast Piotr Żyła
zajmuje 35. lokatę z 34 pkt. na koncie.		
(luki)

UWAGA KONKURS!

MOCNY POCZĄTEK SEZONU
7 sierpnia piłkarze Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego
w Wiśle rozpoczęli ligowy sezon 2016/17. Był to imponujący początek, gdyż podopieczni Tomasza Wuwra rozgromili na Jonidle
Metal WG Skałkę Żabnica aż 9:2!
Bohaterem meczu został Szymon Płoszaj (na zdjęciu przy
piłce), który zaaplikował rywalom aż 5 goli. 2 trafienia dorzucił
Dariusz Rucki, a po 1 zaliczyli Mateusz Cieślar i Dariusz Juroszek. W kolejnym meczu, który rozegrano 14 sierpnia, wiślanie
potwierdzili dobrą dyspozycję i ograli 5:0 na własnym boisku
Bory Pietrzykowice. Gole beniaminkowi strzelali Szymon Płoszaj
(2), Dariusz Rucki, Bartłomiej Rucki i Kamil Kotrys.
Kolejnym pojedynkiem naszych futbolistów był pucharowy
mecz, który rozegrano 17 sierpnia z Błyskawicą Drogomyśl. Na
boisku rywala nasz zespół pewnie wygrał 4:1, awansując do kolejnej rundy gier. Dwie bramki na swoje konto zapisał Marcin Jasiński, a po jednej Bartłomiej Rucki i Szymon Płoszaj.
Po pucharowej rywalizacji zespół WSS wrócił do ligowych
zmagań i kontynuował swoją fantastyczną passę. 21 sierpnia rozgromił 6:0 Pasjonata Dankowice, po golach Dariusza Ruckiego
(3), Bartłomieja Ruckiego, Szymona Płoszaja i Kamila Kotrysa,
natomiast 28 sierpnia, w pojedynku z MRKS–em Czechowice–
Dziedzice, zwyciężył 2:0 po trafieniach Szymona Płoszaja i Dawida Mazurka.
Po czterech sierpniowych kolejkach wiślanie zajmowali w tabeli pozycję lidera z dorobkiem 12 pkt. i bilansem bramek 22:2
W drugiej połowie sierpnia rozgrywki wznowili także piłkarze młodzieżowych drużyn WSS Wisła. W inauguracyjnej kolejce podopieczni Kamila Kotrysa mierzyli się z Cukrownikiem
Chybie. Trampkarze przegrali 1:6 (Kacper Kiraga), a juniorzy
zremisowali 0:0. W drugim dwumeczu rozegranym w minionym
miesiącu, nasz zespół grał z Olzą Pogwizdów. Trampkarze przegrali 1:6 (Seweryn Tatara), a juniorzy zwyciężyli 3:0 (samobójcza, Waldemar Szarzec, Mateusz Cieślar).
Po dwóch kolejkach juniorzy WSS zajmowali w tabeli 4. miejsce z dorobkiem 4 pkt. i bilansem goli 3:0, natomiast trampkarze
byli na 11. miejscu z dorobkiem 0 pkt. i bilansem bramek 2:12.
(luki)

fot. Łukasz Bielski

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Rajd Wisły – historia”. Trzy osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi na poniższe pytania konkursowe, podając jednocześnie
swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, e–mail, numer telefonu), otrzymają książkę „Dzieje Automobilklubu Śląskiego w
latach 1924 – 2014 na tle przeobrażeń społeczno–politycznych”,
wydaną przez Automobilklub Śląski z okazji jubileuszu 90–lecia.
Oto pytania:
– Wymień miasta, w których początkiem XX w. (po odzyskaniu przez Polskę niepodległości) powstały pierwsze trzy
kluby motorowe.
– Jakim mianem określano niegdyś dyrektora rajdu?
– Na przestrzeni 60 lat historii Rajdu Wisły, podział samochodów na grupy i klasy był zróżnicowany. Istnieje jednak
jedna wspólna miara, według której rozróżniano pojazdy.
Jaka to miara?
Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać na adres e–mail:
office@auto–slaski.katowice.pl, wpisując w temacie wiadomości
nazwę konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 września
na stronach www.wisla.pl oraz www.rajd–wisly.pl. Szczegółowy
regulamin konkursu znajdą Państwo na ww. stronach.
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II Wiślański Turniej
Siatkówki Plażowej

TENISOWE ZAJĘCIA

20 sierpnia odbył się II Wiślański Turniej Piłki Plażowej o
Puchar Burmistrza Miasta Wisły. W turnieju wzięło udział 6 drużyn. Triumfowała para Marcin Czyż i Wojciech Polok, 2. miejsce
wywalczyli Adam Cieślar i Marek Polok, a 3. Andrzej Szalbot i
Jan Lazar.
Pasjonaci siatkówki plażowej z Wisły składają serdeczne podziękowania dla burmistrza Wisły Tomasza Bujoka za ufundowanie pucharów, firmie Brugi za ufundowanie nagród, oraz Adamowi Małyszowi i Państwu Antas za udostępnienie boisk.
(luki)

fot. mat. prasowe

fot. mat. prasowe

12 sierpnia na kortach w centrum Wisły odbyło się spotkanie
podsumowujące zajęcia tenisowe, które od początku wakacji, w
każdy wtorek odbywały się w trzech miejscach – Głębcach, Malince i Centrum. Zajęcia były finansowane z budżetu gminy.
Przez siedem wtorków liczna grupa dzieci i młodzieży mogła
pod okiem profesjonalnego instruktora Jerzego Kochaja spróbować swoich sił w tenisie ziemnym. Spotkania, podczas których
uczestnicy poznawali tajniki tej pięknej gry, cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że zajęcia pozwoliły
zaszczepić u młodych ludzi pasję do sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.		
(luki)

SPORTOWY KALEJDOSKOP
•

•
•

•
•
•
•

13 sierpnia w Dusznikach–Zdroju odbyła się trzecia edycja biegu
na nartorolkach Barnet Uphill. Świetnie na trasie o długości 11
kilometrów i przewyższeniu około 350 metrów spisali się nasi zawodnicy. Zwyciężył reprezentant Polski w kombinacji norweskiej
Adam Cieślar z WSS Wisła, a drugie miejsce zajął jego kolega z
kadry wiślanin Paweł Słowiok.
Krzysztof Hatlas zajął 7. miejsce w biegu głównym na dystansie
5 km podczas Biegowego Grand Prix Powiatu Puckiego o Puchar
Starosty. Zawody odbyły się w 13 sierpnia w Jastarni.
14 sierpnia w Bystrej odbyły się kolejne zawody w skokach narciarskich z cyklu „Nadzieje Beskidzkie”. Tym razem rywalizowano o Puchar Wójta Gminy Wilkowice. Bardzo dobrze skakali
reprezentanci WSS Wisła. W kategorii chłopców urodzonych w
roku 2007 i później (Junior E2) najlepszy okazał się Tymoteusz
Cienciała, w nieco starszej kategorii (Junior E1) 2. lokatę wywalczył Wiktor Szozda, natomiast w rywalizacji dziewcząt bezkonkurencyjna była Paulina Cieślar.
14 sierpnia w Cieszynie odbyła się czwarta edycja Amatorskiego
Wyścigu Motocyklowego „O Błękitną Wstęgę Olzy”. W kategorii
samochodów Sportowe/Turystyczne (pow. 600 ccm) 2. miejsce
zajął Daniel Święty z Wisły. Gościem specjalnym zawodów był
Adam Małysz.
Aleksander Zniszczoł zajął 4. miejsce w konkursie FIS Cup w
skokach narciarskich, który został rozegrany 18 sierpnia w fińskim Kuopio. Drugi z zawodników WSS Wisła Bartosz Czyż
został sklasyfikowany na 69. pozycji. Dzień później, 19 sierpnia,
Olek stanął na 2. stopniu podium, a Bartosz był 57.
W dniach 20–21 sierpnia rozegrano kolejne konkursy Pucharu
Kontynentalnego w skokach narciarskich. W pierwszym konkursie Aleksander Zniszczoł był 8., a Bartosz Czyż 49. W drugim
zawodnicy WSS Wisła zajmowali odpowiednio 9. i 56. miejsce.
20 sierpnia w Zagórzu odbył się Letni Puchar Bieszczadów – Mistrzostwa Podkarpackiego Okręgowego Związku Narciarskiego
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w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W konkursie
skoków bardzo dobrze zaprezentowali się zawodnicy WSS Wisła,
którzy czterokrotnie stawali na podium w swoich kategoriach wiekowych. 2. lokaty wywalczyli Paulina Cieślar i Tymoteusz Cienciała, natomiast 3. Wojciech Troszok oraz Wiktor Szozda.
Łukasz Adamik, rodem z Wisły, zajął 50. miejsce w II Ultramaratonie Magurskim, który odbył się 20 sierpnia w Krempnej.
21 sierpnia na stoku Starego Gronia w Brennej odbyła się trzecia runda zawodów w zjeździe rowerowym Local Series of
Downhill. W kategorii Hardtail 6. miejsce zajął Tomasz Goryczka z Wisły, natomiast w kategorii Full najlepszy z wiślan
Tomasz Raszyk był 10.
21 sierpnia pasjonaci ekstremalnych biegów terenowych z przeszkodami spotkali się w Tychach, by wziąć udział w drugiej edycji
zawodów Barbarian Race. Rywalizowano na dwóch trasach. Na
krótszej z nich nieźle zaprezentowała się Karolina Chrapek z Wisły, która zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej kobiet.
W dniach 26–27 sierpnia w czeskiej miejscowości Frenštát pod
Radhoštěm rozegrano dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w
skokach narciarskich. Znakomicie spisał się zawodnik WSS Wisła
Aleksander Zniszczoł, który w pierwszym stanął na najniższym
stopniu podium (wygrał Lukáš Hlava), a w drugim triumfował.
Dzięki temu zwycięstwu zawodnik WSS Wisła objął prowadzenie
w klasyfikacji generalnej cyklu. Ponadto Olek zajął 2. miejsce w
Memoriale Jiřího Raški, do którego wliczano wyniki uzyskane w
obu konkursach. Drugi zawodnik WSS Wisła Bartosz Czyż zajmował w zawodach 19. i 23. miejsce.
Adam Cieślar z WSS Wisła i Paweł Słowiok z Wisły zajęli 12.
miejsce w sprincie drużynowym – pierwszych zawodach Letniego
Grand Prix w kombinacji norweskiej, które odbyły się 27 sierpnia w niemieckim Oberwiesentahl. Do zwycięskiego duetu Björn
Kircheisen i Eric Frenzel reprezentanci Polski stracili ponad dwie
minuty. W drugim dniu zmagań, 28 sierpnia, w zawodach indywidulanych metodą Gundersena Adam był 20., a Paweł 26. Triumfował Norweg Jarl Magnus Riiber.
(luki)

fot. mat. prasowe

W finałach Elite Women francuska zawodniczka Marine Cabirou utrzymała swój rezultat z kwalifikacji, kończąc wyścig z bardzo
dobrym czasem 2:39:406. Drugie miejsce zajęła Monika Hrastnik
(Słowenia), a trzecie Lea Rutz (Szwajcaria). Jedyna Polka, Elżbieta
Figura, zajęła szóstą pozycję.
W kategorii Junior Men najszybszy był Max Hartenstern z Niemiec, który uzyskał świetny czas 2:16:936. Wicemistrzem Europy został Moritz Ribarich (Austria), a podium uzupełnił Adam Rojcek (Słowacja). Najszybszy Polak, Sebastian Macura, zajął siódmą pozycję.
Tradycyjnie konkursem, na który wszyscy czekali najbardziej był
Elite Men. Jure Zabjek zrekompensował swój słaby wynik z kwalifikacji ustanawiając w finale czas 2:15:706. Jednak na szybkim,
suchym torze ten wynik pozwolił Słoweńcowi jedynie na zajęcie
czwartego miejsca. Trzecie miejsce na podium przypadło w udziale

Wojciechowi Czermakowi, kóry uzyskał czas 2:15:30. Wicemistrzem
Europy został Lutz Weber z czasem 2:14:605. Pomimo problemów
w czasie treningów i kwalifikacji, najszybszym zawodnikiem okazał
się Sławek Łukasik. Zawodnik z Wieliczki uzyskał rewelacyjny czas
2:13:692 i został nowym Mistrzem Europy!
Warto dodać, że w kategorii Junior młodszy (U–17) dobry występ zaliczyli wiślanie. Marek Goryczka stanął na najniższym stopniu
podium, a Tomasz Raszyk był 6. Triumfował Węgier Balazs Muszula. W ramach ME rozegrano także konkurencje Masters I i Masters II,
w których zwyciężali Rostislav Stencel (Słowacja) i Rafał Wiszniewski (Polska). Natomiast w ramach amatorskiego konkursu Diverse
Downhill Contest wyłoniono następujących zwycięzców: Lubomir
Grega (Słowacja) – Hobby Hardtail (4. miejsce Tomasza Goryczki
z Wisły), Łukasz Wojtas (Polska) – Hobby Full oraz Filip Rawicki
(Polska) – Hobby Junior.
W pierwszym dniu imprezy odbył się również widowiskowy konkurs Monster Energy Best Whip. Szesnastu zawodników rywalizowało w formacie jam session. W ciągu pół godziny każdy zawodnik
mógł wykonać dowolną ilość Whipów. Sędziowie oceniali wysokość
i długość lotu oraz stopień „wyłamania” rowerów. Po pierwszych
kilku próbach publiczność wybrała swoich faworytów i nagradzała
ich dopingiem trochę bardziej niż pozostałych zawodników. Hugo
Robenek, James Hurst i Jakub Żbikowski czarowali widzów „łamiąc”
rowery w niesamowitym stylu. I tak też uplasowali się na konkursowym podium.
Ostatni, upalny weekend wakacji na Górze Stożek dostarczył
wielu sportowych emocji zarówno licznie przybyłym widzom, ale
przede wszystkim najlepszym zawodnikom Starego Kontynentu. Po
raz drugi Wisła stała się europejską stolicą zjazdów rowerowych,
a kibice, którzy żywiołowo wspierali zawodników, po raz kolejny
stworzyli wyjątkową atmosferę sportowego święta.
(luki/mat. prasowe Sportainment)
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W dniach 27–28 sierpnia w Wiśle czołówka europejskiego kolarstwa zjazdowego stanęła na starcie Mistrzostw Europy – Diverse
Downhill Contest. Ich występy oraz obecność tysięcy niesamowitych
kibiców sprawiły, że Góra Stożek już po raz drugi stała się stolicą
sportów rowerowych Starego Kontynentu. Do tego wspaniały występ Polaków w klasie Elite Man, zwieńczony dwoma miejscami na
podium, sprawił, że publiczność obecna na mecie oszalała z radości.
Zawodnicy z dwunastu krajów walczyli w dziewięciu kategoriach. Kwalifikacje w prestiżowej kategorii Elite Man wygrał Szwajcar Lutz Weber, a wśród kobiet triumfowała Marine Cabirou z Francji. O sporym pechu może mówić Mistrzyni Europy z zeszłego roku
Jana Bartova, która podczas treningów nabawiła się kontuzji ręki i nie
wystartowała. Sławomir Łukasik z kolei zaliczył upadek i mimo, że
początkowo miał najlepszy czas, na metę dojechał dopiero na ósmej
pozycji. O szczęściu nie może też mówić Mistrz Europy z zeszłego
roku Jure Zabjek, który przejechał metę z 29. rezultatem.

fot. mat. prasowe

Diverse Downhill Contest
Sławomir Łukasik Mistrzem Europy!
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ROZMAITOŚCI

rys. Anna Wawak

Z NATURĄ NA TY

KALENDARIUM IMPREZ
10 września (sobota) – Pokaz wyrobu gontu przez Zgrapian z
Jaworzynki – Muzeum Beskidzkie
16–18 września (piątek–niedziela) – Dożynki i Dni Wisły
– Pl. B. Hoffa i Amfiteatr im. Stanisława Hadyny
18 września (niedziela) – Bieg na Stożek – Łabajów
18 września (niedziela) – Puchar Polski w Dogtrekkingu
– Pl. B. Hoffa
23–24 września (piątek–sobota) – 62. Rajd Wisły – Pl. B. Hoffa (start, meta) oraz OS Jarzębata (ul. 11 Listopada – Os. Jarzębata
– ul. Kamienna – ul. Bukowa i OS Kubalonka (ul. Zameczek –
Przełęcz Szarcula – Przełęcz Kubalonka – Os. Kozińce)
24 września (sobota) – Rozchód Owiec – Cieńków
24–25 września (sobota–niedziela) – Puchar Kontynentalny
w skokach narciarskich – Skocznia im. Adama Małysza w Malince
24–25 września (sobota–niedziela) – Amatorski Turniej Tenisowy o Puchar Burmistrza Miasta Wisła – Korty tenisowe w Centrum (za amfiteatrem)
25 września (niedziela) – VII Beskidzki Zlot Pojazdów Zabytkowych – Pl. B. Hoffa
29 września (czwartek) – II Konkurs Pięknego Czytania –
Miejska Biblioteka Publiczna

KRONIKA POLICYJNA
– 30 lipca jednej z turystek przebywających w hotelu przy ul.
Wyzwolenia skradziono torebkę z dokumentami, gotówką i telefonem. Straty oszacowano na 3400 złotych.
– W okresie 1–6 sierpnia dokonano włamania do domku letniskowego w Malince. Skradziono sprzęt audio o wartości ok. 1000
złotych.
– 6 sierpnia na placu Hoffa policjanci zatrzymali nieletniego
mieszkańca Tychów, który posiadał przy sobie 1,8 grama suszu konopi indyjskich.
– 7 sierpnia z kasy sklepu przy ul. 1 Maja skradziono ok. 1000
złotych. Szkodę poniósł wiślański przedsiębiorca.
– 12 sierpnia włamano się do kiosku przy ul. Konopnickiej, z
którego skradziono papierosy, kosmetyki i inny towar o łącznej
wartości ok. 1000 złotych.
– 24 sierpnia wiślański Komisariat Policji został powiadomiony
przez mieszkańców Malinki, iż w czasie krótkiej nieobecności do
ich domu wszedł nieznany mężczyzna, który skradł na ich szkodę
1000 złotych. W trakcie, gdy złodziej opuszczał budynek został zauważony przez pokrzywdzonych, którzy… odebrali mu skradzioną
gotówkę. Mężczyzna zbiegł w kierunku centrum miasta, jednak
policjanci wspólnie z pokrzywdzonymi ruszyli na poszukiwania i
po półtorej godziny zatrzymali sprawcę. W toku czynności okazało
się, że mieszkaniec Limanowej 17 sierpnia ukradł pieniądze (ok.
800 złotych) z innego budynku w Wiśle, przy ul. Spokojnej.
– 24 sierpnia w trakcie czynności służbowych funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Wiśle ujawnili, iż jedna z turystek wynajmująca domek letniskowy przy ul. Reymonta posiada 1,17 grama
suszu marihuany.
We współpracy z Komendantem KP Wisła Markiem Legierskim
opracował Łukasz Bielski
1 października (sobota) – Letnia Spartakiada Dolin – Boisko
wielofunkcyjne w centrum, Park Kopczyńskiego, Sala gimnastyczna im. Wiślańskich Olimpijczyków
7–9 października (piątek–niedziela) – Od Tyrolu po Beskidy
– Pl. B. Hoffa
Więcej wydarzeń i szczegóły na www.wisla.pl oraz na plakatach.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i miejsca
imprezy

