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Razem możemy zmieniać swoje otoczenie i decydować o tym, jak będzie wyglądało 
nasze miasto. Taką możliwość daje nam Budżet Obywatelski, nazywany też budżetem 
partycypacyjnym, który jest wydzieloną częścią budżetu miasta. O jego wydatkowaniu, 
poprzez głosowanie, decydujemy my – mieszkańcy.    Dokończenie na s. 3  >>
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Aktywne WAKACJE

 RYSZARD  
MACURA

Burmistrz Cieszyna

Obiekty sportowe już czekają na 
każdego, kto lubi ćwiczyć się 
w sprawności fizycznej. Specjalne 
wakacyjne oferty przygotowały 

szkoły. Nie zabraknie ciekawych propo-
zycji ze strony instytucji kultury i orga-
nizacji pozarządowych.

Ze względu na bogactwo oferty tym 
razem skupię się na półkoloniach i ko-
loniach, a w następnym numerze „Wia-
domości Ratuszowych” przedstawię 
Państwu skrótową informację na temat 
pozostałych wakacyjnych propozycji na 
aktywne lato.

Cieszyńskie szkoły ofertę półkolonii 
poprzedziły w tym roku ankietami, aby 
poprzez nie lepiej rozpoznać potrzeby 
dzieci i rodziców. W wyniku tej analizy 
powstała półkolonijna oferta szkół, uzu-
pełniona licznymi propozycjami „Domu 
Narodowego” i organizacji pozarządowych.

26-30.06 – SP 3 organizuje półkolonię 
pod hasłem „Kolory natury. Działania 
malarsko-rzeźbiarskie”.

26.06-7.07 – SP 1 zaprasza m. in. na 
warsztaty, wycieczki i konkursy.

26.06-7.07 – G 3 oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci proponują wspólne 
spędzenie wakacyjnego czasu. 

3-7.07 – „Dom Narodowy” (COK) przygo-
tował „Półkolonię z filmem animowanym”.

3-7.07 – Stowarzyszenie Cieszyńskiej 
Młodzieży Twórczej organizuje półkolonie 
pod hasłem „Twórcze lato – Fantastycz-
ne Stwory”.

10-14.07 – COK zaprasza na dwie ko-
lejne formy aktywnego  wypoczynku, 
a będą to: „Półkolonie z filmem” i „Tydzień 
ze sztuką: Kubizm …”.

10-14.07 – SCMT oferuje drugą półkolo-
nię pod hasłem „Twórcze lato – Czekolada”.

17-21.07 – COK w czwartej odsłonie 
proponuje „Półkolonie taneczno-arty-
styczne”.

17-21.07 – SCMT w trzeciej odsłonie 
proponuje półkolonię „Twórcze lato – 
Inwazja”.

24-28.07 – COK zaprasza na półkolo-
nię „Oto moja baśń …”.

24-28.07 – SCMT poprowadzi półko-
lonię „Twórcze lato – Bystre oko”.

31.07-4.08 – COK proponuje półkolo-
nię „Niezły Meksyk …”

28-31.08 – SP 7 oferuje półkolonię pod 
hasłem „Wakacyjne podróże”.

Uzupełnieniem tej półkolonijnej ofer-
ty jest propozycja G 1 (26.06 – 07.07), 
a w niej: zajęcia sportowo-rekreacyjne 
w sali gimnastycznej, zajęcia wokalno-ta-
neczne i wycieczka do Centrum Techniki 
w Ostrawie. Od wielu lat szkoły i organi-
zacje pozarządowe organizują też wypo-

czynek wyjazdowy, dofinansowywany ze 
środków miejskich. W tym roku będą to:

25.06-08.07 – kolonia w Sandomierzu 
organizowana przez parafię św. Elżbiety 
w Cieszynie.

29.07-13.08 – obóz harcerski pod 
namiotami organizowany przez Hufiec 
Ziemi Cieszyńskiej.

30.07-13.08 – kolonia w Pogorzelicy 
organizowana przez TPD.

3-13.08 – kolonia w Jastrzębiej Górze 
organizowana przez SP 4.

Organizatorom serdecznie dziękuję 
i życzę wszystkim udanego wakacyj-
nego wypoczynku. 

BEZPIECZNE WAKACJE
Tradycyjnie, ze względu na zbliżające się 
wakacje, strażnicy miejscy odwiedzają 
uczniów cieszyńskich szkół podstawo-
wych. Spotkania z młodzieżą szkolną 
mają na celu utrwalenie zasad bezpiecz-
nego zachowania się podczas spędza-
nia przez nich letniego wypoczynku, 
szczególnie nad wodą. Na spotkaniach 
wyświetlana jest przygotowywana na 
tą okoliczność prezentacja multime-
dialna pt. „Bezpieczne Wakacje 2017”, 
która cieszy się sporym zaintereso-
waniem oglądających. W najbliższych 
dniach strażnicy miejscy udadzą się do 
podopiecznych kolejnych cieszyńskich 
szkół podstawowych naszego miasta.

Akcja prowadzona jest od kilku lat. 
W 2016 roku przeprowadzono prelekcje 
dla 1 909 uczniów. W tym roku w ra-
mach akcji „Bezpieczne Wakacje 2017” 
odwiedzono już sześć kolejnych szkół: 
SP4 – 270, SP6 – 179, SP7 – 163, Kato-
licka Szkoła Podstawowa – 108, Szkoła 
Podstawowa Towarzystwa Ewangelic-
kiego – 246, Zespół Placówek Szkolno-
-Wychowawczych – 128.
Niebawem prelekcje trafią do kolejnych. 
W trakcie roku szkolnego prowadzone 
są również akcje: „Bezpieczne ferie” 
i „Bezpieczna Droga do Szkoły”. 

Straż MiejSka

w CieSzynie
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Uroczyście w Cieszynie 
3 czerwca w Cieszynie odbyły się ob-
chody 26. rocznicy powołania Straży 
Granicznej w Polsce. 
Uroczyste obchody w Cieszynie rozpoczęły 
się nabożeństwem ekumenicznym w Ko-
ściele Jezusowym. Uroczystość uświetnił 
występ Chóru Parafialnego oraz Orkie-
stry Reprezentacyjnej Straży Granicznej 
pod dyrekcją ppłk. Straży Granicznej dr. 
Stanisława Strączka. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się na cieszyńskim Rynku. 
Wydarzeniu towarzyszył koncert oraz 
musztra paradna w wykonaniu ORSG. 
Sobotnia uroczystość była również oka-
zją do złożenia życzeń i podziękowań 
za pełnioną służbę w naszym regionie, 
które w stronę funkcjonariuszy Straży 
Granicznej skierował Burmistrz Miasta 
Cieszyna, Ryszard Macura. BSk/kt

ZNAMY TERMINY  
realizacji projektów

 Dokończenie ze s. 1 

Zachęcani przez władzę samo-
rządową do zaangażowania w 
sprawy miasta, oczekujemy za-
kończenia zadań realizowanych 

przez Miejski Zarząd Dróg. Zadania te 
rekomendowane zostały przez Zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego i zgłoszone do 
realizacji w 2017 roku. Znamy planowe 
terminy wykonania prac.

Na liście projektów rekomendowanych 
znalazło się zadanie pod nazwą „Plac za-
baw przy ul. Zagrodowej w Cieszynie”. 
Zadanie wykonane planowo do 31 lipca 
br. wzbogaci się między innymi o zakup 
i montaż urządzeń zabawowych, ławek, 
koszy i podłoża z piasku. Ten sam termin 
towarzyszył będzie kolejnej pozycji, jaką 
jest „Przystanek Błogocice II – plac zabaw 
oraz siłownia pod chmurką”. 

W tym roku wśród realizowanych za-
dań MZD w ramach Budżetu Obywatel-
skiego swoje miejsce zajęła „Bezpieczna 
nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dy-
bowskiego”. W ramach prac wykonane 
zostanie między innymi bezpieczne 
podłoże pod plac zabaw i dojście w 
postaci chodnika z kostki betonowej. 
Podpisana już została umowa na reali-
zację zadania, gdzie planowany termin 
to 31.08.2017 r. 

Zakup i montaż dwóch urządzeń: 
poręczy gimnastycznych do ćwiczeń 
i deskorolki na szynie, która pozwala 
zjeżdżać z jednego końca na drugi i dbać 
o naszą kondycję – składa się na kolej-
ne przedmiotowe zadanie pod nazwą 
„Piastowskie kontynuacja – Mini Stre-
fy Sportu i Rekreacji”. Datę wykonania 
zadania, na które umowa została już 
podpisana zaplanowano nie później niż 
31.08.2017 r. 

„Remont parkingu przy MHT przy ul. 
Stawowej 6” zaplanowano natomiast na 
31.10.2017 r. Łącznie zakres robót obej-
mie powierzchnię 757,49 m2. W trakcie 
przygotowania pozostaje nadal postę-
powanie dotyczące zadania noszącego 
nazwę „Magia Świąt w centrum Cieszy-
na”. Szerszy opis projektów opubliko-
wany został w nr 10 Wiadomości Ratu-
szowych, dostępny jest też na stronie 
www.um.cieszyn.pl.  BSk
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Wspólnym mianownikiem była 
i jest historia 10 Pułku Piechoty, 
który narodził się 1 listopada 
1918 roku w Cieszynie, a od 

1919 stacjonował w Łowiczu. Na sztan-
darze pułku widnieją herby obu miast.  

Stowarzyszenie Historyczne im. 10 
Pułku Piechoty wystąpiło z propozycją do 
Rady Miasta Cieszyna, by na jeden dzień 
wywieszono flagę Łowicza. Z podobną 
prośbą wystąpiono do Rady Miasta Łowi-
cza. Tym dniem ma być 27 czerwca czyli 
historyczny dzień święta 10 pp. 

W marcu Rada Miasta Cieszyna podję-
ła uchwałę (stanowisko) o umieszczeniu 
na Urzędzie Miasta flagi Łowicza w dniu 
27 czerwca każdego roku. Podobne sta-
nowisko podjęła Rada Miasta Łowicza. 
Dodatkowo flaga Łowicza pojawi się na 
budynkach byłych koszar 10pp w Cieszy-
nie. Flagi Cieszyna zawisną w Łowiczu na 
Urzędzie Miasta, a także na masztach przy 

byłych koszarach 10pp (teren ZSP nr 1 oraz 
Seminarium Duchowne). Warto wspo-
mnieć, w tym samym czasie pojawią się 
również komunikaty w różnych środkach 
przekazu informujące o historii obu miast 
oraz 10 pułku, a także dacie 27 czerwca. 

Data została wybrana nieprzypad-
kowo. 27 czerwca 1919 r. miała miejsce 
rozstrzygająca bitwa pod Trembowlą 
w rejonie Gołogór. Sława tej bitwy za-
ważyła na wybraniu tego dnia na dzień 
dorocznego święta pułkowego. Oddajmy 
głos historykowi, przytaczając fragment 
monografii pułku autorstwa Wiesława 
Wysockiego: „W 1919 roku w miesią-
cu czerwcu cały front polski cofał się 
od Zbrucza na zachód, pod naporem 
przeważającego wroga. Wielu zwątpiło 
w możliwość powstrzymania nieprzyja-
ciela. Pułk za pułkiem słał trupami pole 
i uchodził coraz dalej i dalej tył. I w takiej 
to chwili ogromnego nieszczęścia 10pp 
stawił czoło kilkakrotnie silniejszemu 
wrogowi. Oto w dniu 27 czerwca 1919 r. 
pod Gołogórami w Małopolsce Wschod-
niej pułk odrzuca ataki wroga i nie ustę-
puje. Wytrwanie 10pp na stanowiskach 
umożliwia Naczelnemu Wodzowi marsz. J. 
Piłsudskiemu przygotowanie ostatecznej 
ofensywy, która położyła kres walkom 
w Małopolsce Wsch.” Coroczna wymia-
na flag obu miast będzie nam wszystkim 
o tych wydarzeniach przypominać. 

na podSt. Mat. StowarzySzenia  
HiStoryCznego iM. 10 pp. opraC. Mk

W 2016 roku powstał 
pomysł, by podkreślić 
w niekonwencjonalny 
sposób wyjątkowo silne 
związki Cieszyna i Łowicza. 
Tym pomysłem była 
propozycja wymiany „na flagi 
miast” między Cieszynem 
i Łowiczem. 

ŁOWICZ I CIESZYN  
wymieniają się flagami  

27 lat współpracy 
7 czerwca w Sali KaSS „Střelnice” w Cze-
skim Cieszynie odbyło się spotkanie 
Rad Miejskich Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna. 
Głównym tematem spotkania była prezen-
tacja obszarów współpracy obu miast, tj. 
realizowanych projektów transgranicznych 
oraz działań Zespołu transgranicznego 
ds. porządku publicznego i bezpieczeń-
stwa Miasta Cieszyna i Czeskiego Cieszy-
na. Podziękowania za lata współpracy na 
ręce zebranych złożył Ryszard Macura, 
Burmistrz Miasta Cieszyna, podkreślając 
rangę realizowanej współpracy pomiędzy 
miastami, atmosferę wzajemnego zaufania 
i życzliwości, która towarzyszy podejmo-
wanym działaniom już od 27 lat.  BSk
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ŚTB z pucharem

Na cieszyńskim Rynku przypo-
mniano legendę o założeniu 
Cieszyna, po czym nastąpiło 
przekazanie klucza do bram 

miasta. Pierwszego dnia sceną zawładnęli 
TEDE i Coma. Mieszkańców i gości bawił  
kabaret Łowcy.B. W kolejnych dniach 
dobrej zabawy również nie zabrakło. 
Gwiazdą sobotniej nocy była Agnieszka 
Chylińska oraz Arhythmia. Tegoroczne 
Święto Trzech Braci zakończył występ 
Krzysztofa Krawczyka, poprzedzony dru-
gą edycją zainicjowanej przez Cieszyński 
Ośrodek Kultury „Bitwy na nogi”. 

PUCK W CIESZYNIE
W niedzielę 11 czerwca w ramach Święta 
Trzech Braci, Miasto Puck po raz kolejny 
zaprezentowało się w partnerskim Cie-
szynie. Na scenie wystąpił energetyczny 
Zespół ColoRed oraz Przemysław Bruhn, 
laureat Kaszubskiego Idola’2016. Na sto-
iskach zaprezentowana została Fundacja 
Project Puck – huta szkła i ceramiki oraz 
rękodzieło kaszubskie. W pięknych mun-
durach zaznaczyli swą obecność przed-
stawiciele Stowarzyszenia Historycznego 
Morskiego Dywizjonu Lotniczego. Goście 
z Pucka mieli również okazję zwiedzić Cie-
szyn i zakosztować regionalnych specja-
łów. Już niebawem (1 lipca) miasto Cieszyn 
zaprezentuje się w partnerskim Pucku.   

ŚTB NA SPORTOWO 
Tegoroczne Święto Trzech Braci to rów-
nież sportowa rywalizacja i niecodzienni 
goście, znane i lubiane osoby ze świata 
kultury i sportu: Krzysztof Materna, Klau-
diusz Sevković, Marek Plawgo, Mikołaj 
Grabowski, Wojciech‚ Lajan Witczak, 
Mateusz i Michał Ligocki oraz Golfowe 
Kadrowiczki Polski: Katarzyna Selwent 
i Amanda Majsterek. Honoru Cieszyna 

prócz rdzennych mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego broniły wyjątkowe oso-
bowości z wielu zakątków Polski m.in. 
z Olsztyna, Warszawy, Sosnowca, Łodzi, 
Zielonej Góry, Chorzowa czy Krakowa. 
W Akademii Golfa wziął udział również 
Grzegorz Majzel, artysta, muzyk. 

TURNIEJ GOLFOWY  
PO RAZ PIERWSZY

Niezapomniane przeżycia golfowe za-
pewnił uczestnikom Pierwszy Turniej 
Golfowy o Puchar Święta Trzech Braci 
czyli przyjacielski pojedynek narodów 
„Polacy vs Czesi”, którego głównym 
celem była dobra zabawa, braterska 
rywalizacja i wspólna integracja obu 
narodów. Puchar przechodni Pierw-
szego Golfowego Turnieju trafił na ręce 
Ryszarda Macury Burmistrza Miasta 
Cieszyna, który na zakończenie złożył 
podziękowania w stronę organizato-
rów oraz pomysłodawców wydarzenia, 
dzięki którym po raz pierwszy, po wielu 
latach starań, udało się zorganizować 
prestiżowy turniej golfa. Tego dnia na 
cieszyńskim Rynku odbyła się również 
uroczystość wręczenia nagród, wyróż-
nień oraz stypendiów za wyniki sporto-
we osiągnięte w 2016 roku. Nagrodzeni 
zostali sportowcy i trenerzy. 

BSk

Mijający weekend upłynął nad Olzą pod znakiem XXVII Święta Trzech Braci. Tradycyjnie barwny 
korowód przemaszerował ulicą Głęboką, by spotkać się na Moście Przyjaźni, gdzie burmistrzowie: 
Cieszyna – Ryszard Macura oraz Czeskiego Cieszyna – Vít Slováček symboliczną lampkę szampana 
wznieśli toast za udaną zabawę podczas ŚTB, i za dalszą owocną współpracę obu samorządów.
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Wydarzenie było znakomitą okazją 
do nawiązania bezpośrednie-
go kontaktu z pracodawcami 
różnych branż oraz zapoznania 

się z aktualnymi ofertami zatrudnienia 
przede wszystkim na naszym lokalnym 
rynku pracy, ale również w państwach 
Unii Europejskiej. Umożliwiły również 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych,  
którzy w najbliższym czasie będą do-
konywać wyborów związanych z dalszą 
ścieżką kształcenia, kontakt z przedsta-
wicielami szkół prezentujących swoją 
ofertę edukacyjną. 

Blisko 70 wystawców  
i 1000 ofert pracy

8 czerwca Zespół Szkół 
Technicznych oraz Wydział 
Zamiejscowy w Cieszynie 
Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej 
stały się centralnym 
miejscem spotkania 
lokalnych przedsiębiorców, 
firm szkoleniowych 
i edukacyjnych. A wszystko 
za sprawą organizowanych 
po raz pierwszy 
w Cieszynie Targów 
Przedsiębiorczości, 
Pracy i Edukacji.

 Targi odwiedziło wiele osób... 
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...które zapoznały się z ofertami pracy
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- Potrzebujemy pewnej zmiany myśle-
nia. O ile przez wiele lat mówiliśmy o bra-
ku miejsc pracy, to dzisiaj, coraz częściej 
zaczynamy mówić o braku rąk do pracy. 
Targi są dla nas pracodawców pewnego 
rodzaju wezwaniem, byśmy oferowali 
pracownikom coraz lepsze warunki pracy. 
Wciąż znacznie ostajemy w tym zakresie 
od centralnej części województwa śląskie-
go. To z pewnością jeden z powodów dla 
których, mamy coraz większe problemy 
ze znalezieniem dobrych pracowników 
- podkreślał Ryszard Macura Burmistrz 
Miasta, otwierając I Targi Przedsiębior-
czości, Pracy i Edukacji w Cieszynie.

Podczas Targów zaprezentowane 
zostały również instytucje szkoleniowe 
oraz instytucje wspierające przedsię-
biorczość i samozatrudnienie. Przez cały 
czas trwania imprezy doradcy zawodowi 
z OHP radzili między innymi, jak napisać 
CV, natomiast wykwalifikowani specjali-
ści udzielali kompleksowych informacji 
o możliwościach uzyskania dofinanso-
wania z Funduszy Europejskich. 

W I Targach Przedsiębiorczości, Pra-
cy i Edukacji w Cieszynie udział wzięło 
blisko 70 wystawców, którzy skierowali 
ponad 1000 ofert pracy w stronę osób 
poszukujących nowych, zawodowych 

wyzwań. Wydarzeniu towarzyszyły pa-
nele wykładowe, podejmujące między 
innymi tematy edukacyjno-zawodowe 
i nawiązujące do przyszłości rynku pracy. 
Tego dnia „Program Stażowy” przedstawił 
uczestnikom Targów – Burmistrz Miasta 
Cieszyna, Ryszard Macura. 

Organizatorem wydarzenia byli: Urząd 
Miejski w Cieszynie, Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie, Śląska Wojewódzka Komen-
da Ochotniczych Hufców Pracy, Wydział 
Zamiejscowy w Cieszynie Wyższej Szkoły 
Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół 
Technicznych w Cieszynie. Partnerami: Klub 
Przedsiębiorcy Zamek Cieszyn, Powiatowy 
Urząd Pracy w Cieszynie, Międzygminna 
Strefa Gospodarcza (Gmina Cieszyn, Chy-
bie, Dębowiec, Hażlach, Skoczów).  BSk

 1000 
ofert pracy 
czekało na odwiedzających 

70 
wystawców 
zaprezentowało się  
na Targach 

Odwiedzenie wszystkich stoisk było nie lada wyzwaniem

 Uczestnicy mogli liczyć na fachową pomoc

Warto było poznać różne możliwości
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Święto HERBATY  

W tym roku już po raz dziewiąty w Cieszynie spotkają się 
miłośnicy dobrej herbaty, a na Wzgórzu Zamkowym unosić się 
będą aromaty wszystkich stron świata. 

W dniach 1 i 2 lipca 2017 r. po 
raz kolejny otworzą się bramy 
Święta Herbaty – festiwalu kul-
tury herbacianej otwartego dla 

wszystkich uczestników, bez względu na 
wiek, wyznanie czy światopogląd.

Również w tym roku organizatorzy 
przygotowali szeroką gamę degustacji 
herbacianych, warsztatów, wykładów 

oraz koncertów. Będzie można spróbo-
wać najświeższych i najlepszych herbat 
z egzotycznych regionów świata. Swoim 
doświadczeniem podzielą się herbacia-
ni mistrzowie z Polski, Czech i Słowacji. 

Nie zabraknie także bogatej oferty 
warsztatów. Będzie można zagłębić się 
w tajemnice zielarstwa i nauczyć się, jak 
rozpoznawać i przygotowywać zioła, a tak-

że dowiedzieć się o ich sile i wpływie na 
zdrowie. Integralną częścią programu są 
spotkanie podróżnicze. W tym roku po raz 
pierwszy w ramach Święta zaplanowano 
Żywą Bibliotekę. Dalsze informacje o pro-
gramie będzie można znaleźć na stronie 
festiwalu: www.swietoherbaty.pl.  org.

Organizatorzy: Fundacja Laja, Herba-
ciarnia Laja, Petrklíč help z. s., Opowia-
damy o świecie 

Partnerzy: DDM Český Těšín, ASK ČR, 
Zamek Cieszyn.

Bajka dla dorosłych  
z dalekiej Itaki
Miłośnicy sztuki nie mogą przegapić 
tej komedii. Nietypową bajkę przed-
stawi młoda grupa teatralna „Scena 
Otwarta” działająca przy COK „Dom 
Narodowy”. „Zupełnie inna Bajka” to 
tytuł sztuki teatralnej Johna White-
wooda, na którą zaprasza Szpital Ślą-
ski w Cieszynie. Spektakl rozpocznie 
się 20 czerwca (wtorek) o godz. 17.30. 
 „Zupełnie inna Bajka” pozwala uczestni-
kom spektaklu zapoznać się z tajnikami 
i charakterystycznymi cechami teatru 
Szekspirowskiego, czyli elżbietańskiego. 

Pochodzący z Wielkiej Brytanii John 
Whitewood jest autorem kilkunastu sztuk 
wyemitowanych w latach siedemdziesią-
tych i osiemdziesiątych przez telewizję 
i radio BBC. W roku 1994 postanowił 
zostać nauczycielem języka angielskie-
go w Cieszynie. Wówczas poznał panią 
Lucynę Krzanowską, z którą zawarł 
związek małżeński. 

Oboje odkryli wspólną pasję i od 2010 
roku współpracowali z grupą teatralną 

„Baj(k)arze”, a od 2016 roku ze „Sceną 
Otwartą”. Grupa skupia aktorów-ama-
torów, z poświęceniem doskonalących 
swoje aktorskie umiejętności, po to by 
przekaz był dla widza przyjemnością i nie-
zapomnianym przeżyciem artystycznym. 

Wydarzenie będzie miało miejsce 
w szpitalnej sali konferencyjnej (Pawilon 
Diagnostyczno-Zabiegowy). Wstęp jest 
bezpłatny.  

org.

Koncert  
„Solus  
Christus”
Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewan-
gelicko-Augsburskiego serdecznie 
zaprasza 16 czerwca o godz. 18:00 do 
Kościoła Jezusowego na koncert „So-
lus Christus” w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
 Koncert został przygotowany z myślą 
o obchodach jubileuszu 500-lecia Refor-
macji. Zespół „Śląsk” koncertuje z nim 
od kilku lat w miastach całej Polski. Na 
tę okazję wydana została również płyta 
CD. Pomysłodawcami koncertu są ks. 
Marcin Brzóska oraz Jean-Claude Haupt-
mann, który opracował większość utwo-
rów koncertu. 

„Solus Christus” to jednoczęściowy 
program utworów sakralnych, złożony 
z opracowań między innymi: Jana Seba-
stiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta, Françoisa-Josepha Gosseca, Césa-
ra Francka. Znajdują się tu także utwory 
autorstwa założyciela i patrona Zespołu 
Śląsk, Stanisława Hadyny.  org.
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Po „Wspomnieniach rodzinnych. 
Sześć lat za Uralem (1940-1946)” 
i „Listach z podróży (1940-1950)”, 
które odnosiły się do rodzinnych 

historii, Zbigniew Tomanek sięga tym ra-
zem wyłącznie do swojego życia. Wybrany 
sposób narracji sprawia, że mamy wraże-
nie słuchania historii kogoś, kto siedzi tuż 
obok nas. I w tej jednej historii odbija się, 
niczym w soczewce, rzeczywistość lat po-
wojennych, epoki PRL-u i jej realiów, dziś 
już coraz bardziej zapomnianych. I choćby 
z tego powodu książka Zbigniewa Tomanka 
pozostaje ciekawym świadectwem epoki. 

COŚ W RODZAJU 
PAMIĘTNIKA

Ciekawym również dlatego, że autor ma 
niesamowitą umiejętność zapamiętywa-
nia drobnych szczegółów opowiadanych 
historii, przywoływania słów, które pada-
ły i reakcji na nie. Książka nosi znaczący 
podtytuł: „Coś w rodzaju pamiętnika”, 
ale jest bardziej chyba niż pamiętnikiem 
pewnego rodzaju podsumowaniem, spoj-
rzeniem z dystansu na przeszłość i próbą 
uporządkowania chronologii zdarzeń, 
wybrania z ich mnogości tych, które mają 
znaczenie. Genezą jej powstania – jak pisze 
autor – były namowy bliskich mu osób. Nic 

dziwnego – każdy, kto choć przez chwilę 
posłucha opowieści Autora, jest pewien, 
że to doskonały materiał na książkę. Prze-
platają się tutaj wątki liryczne z komedio-
wymi, stanowiąc przykład rzetelnie, z pre-
cyzją godną inżyniera, przedstawionego 
życiorysu, z jednej strony – typowego 
dla epoki, a z drugiej przecież jedynego 
w swoim rodzaju. 

ZAPISAĆ ZNACZY PAMIĘTAĆ
Zbigniew Tomanek nie jest debiutantem. 
Pierwszą z jego publikacji były przywołane 
już „Wspomnienia rodzinne” – niezwykle 

cenne świadectwo zesłania autora i jego 
rodziny na Syberię. „Bycie Sybirakiem” 
wydaje się być zresztą jednym z najważ-
niejszych doświadczeń Autora, do którego 
odwołuje się również w ostatniej książce. 
Z tym mianem łączy się również poczucie 
misji, które nakazuje „dawać świadectwo” 
temu, co się przeżyło. Poczucie, które 
przyświecało również wydaniu drugiej 
publikacji – „Listów z podróży (1940-1950)” 
ojca Autora. 

ŚWIADECTWO EPOKI
W rozmowie ze Zbigniewem Tomankiem 
przywołałam „Na nieludzkiej ziemi” Józefa 
Czapskiego. Jak wiadomo, misją pisarza, 
eseisty i malarza było najpierw poznanie 
prawdy o losach swoich kolegów z obozu 
w Starobielsku, a potem – jej przechowanie 
dla potomnych. Pamięć ma moc ocalania, 
nie tylko od zapomnienia. W książkach 
Zbigniewa Tomanka ten aspekt jest nie-
zwykle istotny. Autor pisze m.in. o od-
budowie pomnika Legionistów Śląskich 
w Cieszynie, zwracając uwagę na powin-
ność żywych wobec zmarłych. Działaniom 
autora, nie tylko zresztą pisarskim, zdaje 
się przyświecać właśnie owa powinność 
i przekonanie o ocalającej mocy pamięci.  

 Marzena koCurek

„Tak było, to się zdarzyło” Zbigniewa Tomanka 

OKRUCHY codzienności
Trzecia publikacja cieszyńskiego autora, Zbigniewa Tomanka, jest ponownie opowieścią 
o przeszłości. O czasach szkolnych i studenckich, dorosłym życiu, o blaskach i cieniach 
codziennego życia. Czasami drobiazgowa, kiedy indziej – ogólna. Momentami okraszona 
humorem, ale jednocześnie nie przemilcza trudniejszych tematów. Tak było, to się zdarzyło?

Studencki Festiwal Folklorystyczny
Od 26 sierpnia do 3 września 2017 r. 
odbędzie się XXX Międzynarodowy 
Studencki Festiwal Folklorystyczny. 
Przeniesie on swoich widzów w ma-
lownicze kraje trzech kontynentów. 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie wie-
lu kultur w trakcie koncertów na terenie 
województwa śląskiego. Festiwal ma od 
dwóch lat siedzibę w Cieszynie, gdzie dla  
naszych rodzimych miłośników folkloru 
przygotowano wiele atrakcji. 
Oto wstępny program imprez cieszyń-
skich:

27 sierpnia – festiwalowe nabożeństwo 
ekumeniczne z udziałem publiczności, 
barwny korowód zespołów ulicami miasta, 

uroczysta inauguracja festiwalu na rynku 
z prezentacjami wszystkich zespołów.

28 sierpnia godz. 18.00 – Koncert 
Galowy w Teatrze im. A. Mickiewicza – 
koncert biletowany.

31 sierpnia – wieczorny koncert pt. 
„Muzyka Świata” na Wzgórzu Zamkowym

Zapraszamy mieszkańców i turystów 
do udziału we wszystkich koncertach.  

wydział kultury  
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Cieszyn stolicą  
NIEZALEŻNYCH GIER 

W ramach wydarzenia zaplano-
wano m.in.: tworzenie pro-
totypów gier w międzynaro-
dowych zespołach, wykłady 

i warsztaty prowadzone przez ekspertów 
związanych z rynkiem gier oraz światem 
sztuki, a także koncerty artystów z róż-
nych muzycznych światów. Celem festi-
walu, który w tej postaci odbył się po raz 
pierwszy w 2016 roku, jest promowanie 
działań artystycznych i naukowych zwią-
zanych ze sztuką i grami niezależnymi. 
Dzięki niemu Cieszyn ma szansę stać się 
swoistym „centrum gier”, które połączy 
zarówno osoby pracujące w tej branży, 
jak również jej odbiorców.

LAG FESTIVAL:  
WYKŁADY/SPOTKANIA/

WARSZTATY

Na uroczystej, niedzielnej gali zostaną 
zaprezentowane projekty niezależnych 
gier, a także najlepsze prace dyplomowe 
studentów i absolwentów kierunku pn. 
„Projektowania gier i przestrzeni wirtu-
alnej”. Do Cieszyna przyjadą światowej 
sławy specjaliści w tym temacie m.in. 
z Meksyku, USA i Czech. Tim Linder jest 
profesorem i kierownikiem działu projek-
towania sztuki wizualno-performerskiej 
w St. Louis Community College. Uczy 
projektowania gier, produkcji mediów 
cyfrowych, animacji 3D i projektowania 
stron internetowych. Eric Olivares Lira 
jest grafikiem, ilustratorem, dyrektorem 

artystycznym i newmedia artist. Jaromír 
Plachý jest twórcą filmów animowanych 
i gier, związanym ze studiem Amanita 
Design. Na stoiskach czołowych polskich 
wydawców i dystrybutorów gier będzie 
można zapoznać się z najnowszą ofertą. 

LAG MUSIC  
– NIEZWYKŁE KONCERTY  
NA CIESZYŃSKIM RYNKU 

Organizatorzy postarali się o zapewnie-
nie licznych atrakcji nie tylko fanom gier 
komputerowych. LAG Music to również 
niezwykłe koncerty. W sobotę w mrocz-
ny klimat klasycznego niemego filmu 
„Nosferatu” F. W. Murnau’a wprowadzi 
zgromadzonych na cieszyńskim Rynku 
widzów krakowski zespół SALK. W nie-
dzielę zabrzmią dźwięki 50 instrumen-
tów, na których zagra Reprezentacyjna 
Orkiestra Straży Granicznej z towarzy-
szeniem Chóru Uniwersytetu Śląskiego 
Harmonia. Gwiazdą, której występ zwień-
czy tegoroczną edycję będzie Percival, 
znany fanom gier ze stworzenia ścieżki 
dźwiękowej do „Wiedźmin 3: Dziki Gon”. 

LAGCON  
– PIERWSZY KONWENT 

MIŁOŚNIKÓW FANTASTYKI 

Po raz pierwszy w historii LAG Festivalu 
odbędzie się również konwent miłośni-
ków fantastyki, w ramach którego będzie 

można zagrać w tradycyjne, analogowe 
gry, wysłuchać prelekcji, wziąć udział 
w spotkaniach, konkursach, warszta-
tach, grach fabularnych i turnieju gier. 
Swój udział w wydarzeniu potwierdzili 
już: wrocławskie Otwarte Opcje Fanta-
styczne i śląska cosplayerka Daiyamondo. 

Celem dwudniowego wydarzenia 
jest przybliżenie w przystępny sposób 
idei niezależnych gier jako dzieł sztuki, 
które czerpią z kultury i jednocześnie 
są jej częścią. Nazywane coraz częściej 
XII muzą, gry przechodzą podobną dro-
gę, jaką przeszedł sto lat temu film. Już 
teraz stają się obiektem pogłębionych 
analiz, podejmowanych z rozmaitych 
perspektyw. Postrzeganie ich jako dzieł 
sztuki jest tylko jedną z nich. Wstęp na 
wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, na 
niektóre obowiązują zapisy. Szczegóło-
we informacje: www.lagfestival.us.edu.
pl oraz  www.facebook.com/lagfestival.

Festival of Art and Independent Games 
to przedsięwzięcie kilkuletnie i między-
narodowe, które oprócz Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach – lidera projektu 
– współorganizują również: Uniwersy-
tet w Ostrawie oraz Uniwersytet Cyryla 
i Metodego w Trnavie. Głównymi partne-
rami wspierającymi działania są Miasto 
Cieszyn i Agencja Rozwoju Przemysłu. 
Projekt „Festival of Art and Independent 
Games” jest współfinansowany w ramach 
programu Unii Europejskiej „Kreatywna 
Europa” przy wsparciu merytorycznym 
Miasta Cieszyna.   

Co nowego w świecie gier?
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Zespołowe tworzenie prototypów gier
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MAJSTERKOWY  
Dzień Dziecka na Rynku
Tegoroczny Dzień Dziecka rozpieszczał nas słońcem i prawdziwie letnią atmosferą. Na 
cieszyńskim Rynku można było pomajsterkować, zjechać na gigantycznej, dmuchanej huśtawce 
i „polatać” na trampolinie i uprzężach. 

Atrakcje na Rynku zapewniła fir-
ma Castorama oraz COK „Dom 
Narodowy”. Młodzi majsterko-
wicze mogli spróbować swoich 

sił w tworzeniu drewnianych konstruk-
cji. Warsztaty wprowadzały również 
w świat kolorów i miały udowodnić, jak 
kreatywnie i rodzinnie można spędzać 
czas podczas tworzenia swojego pokoju. 
1 czerwca odbyła się również inaugura-
cja 10 huśtawek podarowanych miastu 
przez Castoramę.  

Kolejna majsterkowa impreza – Uro-
dziny Castoramy – została zaplanowana 
na 30 lipca i odbędzie się na półmetku 
wakacji. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji 
– oby tylko dopisała pogoda! 

W SKRÓCIE
Twardziele otworzyli 
sezon turystyczny 
W jubileuszowym roku 50–lecia istnienia 
Koła PTTK nr 30 „Twardziele” z Cieszyna jego 
Zarząd  zorganizował po raz 44 Rajd Górski. 
Tym razem miłośników turystyki pieszej 
zaproszono na metę przy schronisku PTTK 
Błatnia. Przy pięknej, słonecznej pogodzie 
na mecie zameldowało się 96 turystów, 
w tym 18 dzieci. Rozegrano wiele konkur-
sów i zawodów. Spotkanie zakończono 
„rodzinną” fotografią uczestników, którzy 
dotrwali na mecie do zakończenia rajdu. 
Kalendarium Koła PTTK nr 30 „Twar-
dziele” na 2017 rok 

Beskid Mały - Magurka Wilkowicka 
(25 VI),

Beskid Żywiecki – Pasmo Jałowieckie 
(9 VII),

Beskid Makowski – Koskowa Góra 
(23 VII),

Słowacja - Wielka Fatra – Kriżna (30 VII),
Słowacja – Tatry Wysokie – rejon Smo-

kowca (13 VIII),
Czechy – Jesioniki – Pradziad (27 VIII),
Czechy – Beskid Śląsko – Morawski – 

Kamienite (17 IX).
Szczegółowe informacje w wycieczkach 
są do pobrania w siedzibie Oddziału PTTK 
„Beskid Śląski” w Cieszynie, ul. Głęboka 

56 oraz w Punkcie Informacji Turystycznej 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie - Rynek 1. 
Informacje o wycieczkach można również 
uzyskać na stronie www.cieszyn.pttk.pl – 
zakładka „Kalendarium 2017 – Koło nr 30”.

zarząd koła nr 30 „twardziele”

Jubileuszowy rajd 
rowerowy
Turystyczny Klub Kolarski PTTK „ONDRA-
SZEK” zaprasza na XX Jubileuszowy Cie-
szyński Rowerowy Rajd Rodzinny.  Start:  
25.06.2017 r. od godz.10.00 Rynek  w  Cie-
szynie. Meta: Goleszów ul. Wiejska Etno 
Chata Topolej. Przejazd w 15 osobowych 
pilotowanych  grupach lub indywidualny 
przy udziale w rowerowej  grze terenowej. 
Zapisy od dnia 22 maja w:  ODDZIALE 
PTTK „BESKID ŚLĄSKI” ul. GŁĘBOKA 56, 
CIESZYŃSKIM CENTRUM INFORMACJI ( 
podcienie ratusza) Przy zapisie w dniach 
22-31.05. możliwość zamówienia pamiąt-
kowej koszulki w swoim rozmiarze. Wpi-
sowe: 12 zł, dzieci 6 zł. Na mecie: posiłek, 
konkursy rekreacyjno-sportowe. Powrót 
indywidualny. Szczegóły w regulaminie na 
stronach: www.tkk-ondraszek.pl, www.
ondraszek.prv.pl lub w miejscu zapisów.

tkk „ondraSzek” 

Sukces cieszyńskiego 
UTW

27 maja już po raz drugi słuchacze cieszyń-
skiego UTW wzięli udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Sportowej UTW i Organizacji 
Senioralnych w Łazach. 

Z 21 zgłoszonych zawodników 3 osoby 
wróciły z medalami. Złoty trafił do Zdzi-
sława Szopy (pływanie stylem dowolnym 
na 50m), srebrny zdobyła Elżbieta Woł-
kowicz (bieg na dystansie 60 m), a brązo-
wy wywalczył Lesław Tomczyk (bieg na 
dystansie 200 m). Laureatką czwartego 
miejsca w łucznictwie została Aleksandra 
Brychcy. Zawodnicy wrócili usatysfakcjo-
nowani, w dobrych humorach i mocnym 
postanowieniem, że w przyszłym roku 
będzie jeszcze lepiej. 

zarząd Cutw

Młodzi majsterkowicze przy pracy
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TAK SIĘ BAWIĄ 
dzieci w Cieszynie
 „Baw się bezpiecznie” – to sportowa impreza z tradycją, w której 
udział biorą uczniowie cieszyńskich szkół podstawowych, 
obchodząc w ten sposób swoje święto, czyli Dzień Dziecka. 

1 czerwca Hala Widowiskowo-Sporto-
wa w Cieszynie zamieniła się w miej-
sce pełne dziecięcych uśmiechów, 
gwaru, wspólnej zabawy i sportowej 

rywalizacji.
W wydarzeniu udział wzięło łącznie 1600 
uczestników, a do zmagań stanęło blisko 
420 zawodników. Rozentuzjazmowana wi-
downia wspierała swoich kolegów udziałem 
w konkurencjach na „najgorętszy” doping, 
ale nie tylko. Specjalna komisja oceniała 
takie składniki sportowego kibicowania 
jak m.in.: transparenty i przyśpiewki za-
grzewające zawodników do walki.

Sportowy Dzień Dziecka „Baw się bez-
piecznie” otworzyła parada zawodników. 

Następnie głos zabrał Burmistrz Cieszyna, 
Ryszard Macura. - Z okazji Dnia Dziecka 
życzę wam dużo radości i tego, by wa-
sze marzenia się spełniały a każdy dzień 
był radosny i podobny do dzisiejszego - 
podkreślał gospodarz miasta, kierując 
słowa uznania w stronę najmłodszych 
uczestników. 

Słowa podziękowania trafiły również 
na ręce organizatorów Sportowego Dnia 
Dziecka, a byli nimi: Wydział Sportu Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie, Straż Miejska 
w Cieszynie, Centrum Usług Wspólnych, 
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie i Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy”.  BSk

Jak nie czytam,  
jak czytam!
Uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogól-
nokształcącego im. A. Osuchowskie-
go w Cieszynie udowodnili, że czytać 
można wszędzie, a do bicia rekordu 
wystarczy trawnik, ławka, a nawet 
chodnik wokół pomnika Pawła Stal-
macha. 
1 czerwca w Dzień Dziecka cała społecz-
ność I LO im. A. Osuchowskiego z książką 
w dłoni stanęła do bicia rekordu ogólno-
polskiego czytania. Czy udało się pobić 
zeszłoroczny wyczyn i grono czytających 
w jednym momencie przekroczyło liczbę 
432 608, dowiemy się niebawem. 

- 63% Polaków powyżej 15 roku życia 
nie czyta. MY DO TEJ GRUPY NIE NALE-
ŻYMY! Czytamy dla przyjemności i dla 
pogłębienia naszej wiedzy. Kupujemy 
książki, wypożyczamy je i mamy domowe 
biblioteczki – więc „Jak nie czytamy, jak 
czytamy!” Niech inni to zobaczą! – pod-
kreślają uczniowie. 

W zeszłym roku dzięki zaangażowaniu 
ponad 2000 bibliotek z całej Polski do 
czytania włączyło się w jednym momen-
cie prawie pół miliona uczniów. Czytano 
niemal wszędzie - w szkołach, na rynkach 
miast, w centrach handlowych, a nawet 
na Giewoncie. 

Zasady akcji są proste, uczestni-
cy zbierają się w wybranym miejscu 
z książkami, następnie rozpoczynają 
wspólne czytanie, które dokumento-
wane jest zdjęciem oddającym fre-
kwencję czytających osób. Następnie 
wysłany jest formularz, który stanowi 
sprawozdanie – na adres organizatora 
ogólnopolskiej akcji.   BSk

Więcej informacji: www.czytamy.org

Czytanie w SPTE
W tym roku organizatorzy akcji „Jak nie 
czytam, jak czytam!” postawili przed 
nami nie lada wyzwanie, wyznaczając 
datę bicia rekordu w równoczesnym 
czytaniu na 1 czerwca. 
To taki dzień, w którym nie wszyscy jeste-
śmy w szkole. Jak tu zorganizować wielkie 
czytanie, kiedy młodsi w Cieszynie, śred-
ni w Ogrodzieńcu, a starsi w drodze nad 
Bałtyk? Oczywiście z rodzicami i uczniami 
SPTE wszystko jest możliwe! Czytaliśmy 
w całej Polsce! Gdzie nas godzina 10.00 
zastała. Uczniowie klas młodszych czy-
tali wraz z uczniami GTE i LOTE w parku 
przy Kościele Jezusowym, klasy czwarte 
w Ogrodzieńcu. 

Spte

Z wizytą u Burmistrza Cieszyna 
Tym razem sytuacja się odwróciła i to 
właśnie dzieci wraz ze swoją nauczy-
cielką Joanną Kuleszą w ramach akcji 
„Czytanie nad Olzą” przyszły z wizytą 
do cieszyńskiego Ratusza, by w gabine-
cie Burmistrza usiąść przy wspólnym 
stole i podzielić się z gospodarzem mia-
sta treścią swoich ulubionych książek 
i z dumą opowiedzieć o swoich szkol-
nych sukcesach.

- Źródłem pomysłu stała się ogólno-
polska akcja bicia rekordu masowego 
czytania, którą pobijamy w naszej szko-
le w poniedziałek 5 czerwca – wyjaśnia 
Joanna Kulesza. 

Wizyta dzieci z klasy czwartej Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Cieszynie była 

również okazją do tego, by porozmawiać 
o historii miejsca, a nawet zasiąść przy 
biurku i w fotelu Burmistrza. Tego dnia 
nie obyło się również bez słodkiego po-
częstunku i zwiedzania Sali Sesyjnej cie-
szyńskiego Ratusza. 

  B
S

K
Młoda widownia dopingowała uczestników
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Jubileusz  
„KLEZMERA”
Z okazji jubileuszu dziesięciolecia działający przy COK „Dom 
Narodowy” zespół „Klezmer” przygotował specjalny program 
„Święta żydowskie w tańcu”. 

W SKRÓCIE
Kotka w butach
17 czerwca o godz. 15:00 odbędzie 
się spektakl w wykonaniu Teatralnej 
Grupy Dziecięcej działającej w COK 
„Dom Narodowy” pod kierunkiem Jo-
anny Gruszki. 

Cieszyńskie 
Gwiazdeczki 
20 czerwca o godz. 17:00 zespół taneczno-
-mażoretkowy Cieszyńskie Gwiazdeczki 
zaprasza na uroczysty występ z okazji 
czwartych urodzin zespołu. 

Sztuka a gra  
– dialogi przestrzeni
Na wystawie zostaną pokazane prace 
artystów posługujących się tradycyj-
nym warsztatem graficznym, poprzez 
eksperymentujących z różnorodnymi 
mediami, a skończywszy na najnowszych 
technologiach graficznych wykorzysty-
wanych w projektowaniu gier. 

Wernisaż odbędzie się 24 czerwca 
o godz. 18:00 w COK „Dom Narodowy”.  

W inscenizacjach obrazujących 
święto Pesach, Rosz Haszana, 
Yom Kippur, Succot, Simcha 
Tora oraz Szabat 24 czerwca 

o godz. 18:00 będzie można zobaczyć 
zwyczaje związane z tymi świętami oraz 
posłuchać tradycyjnych świątecznych 
pieśni zobrazowanych tańcem. 

Zespół powstał w 2007 r. jako efekt 
warsztatów, które odbywały się co roku 
w ramach Dni Kultury Żydowskiej. Reper-
tuar zespołu to tańce izraelskie, żydowskie, 
stylizowane na chasydzkie, jemeńskie, 
orientalne, a także inscenizacja trady-
cyjnego wesela żydowskiego. „Klezmer” 
występował na wielu prestiżowych festi-
walach, przeglądach oraz wydarzeniach 
związanych z kulturą żydowską w kraju 
i za granicą. Jest jedną z trzech grup 

tańca żydowskiego i izraelskiego w Pol-
sce (oprócz Cieszyna podobne działają 
w Warszawie i Krakowie).

Zespół występował na wielu prestiżo-
wych festiwalach, przeglądach oraz wy-
darzeniach związanych z kulturą żydow-
ską w kraju i za granicą. Grupa pragnie 
się przyczyniać do upamiętniania Żydów 
żyjących w Polsce i ich bogatego wkładu 
w polską kulturę i sztukę oraz przybliżyć 
odbiorcom żydowską kulturę i zwyczaje, 
obecne na naszych ziemiach od 1000 lat.

Podczas wieczoru będzie można także 
zobaczyć prezentację multimedialną na 
temat historii zespołu oraz z ostatniego 
wyjazdu na Zakarpacie na Ukrainie (m.in. 
do ubogich rejonów zamieszkałych przez 
ludność romską). Koncert odbędzie się 
24 czerwca o godz. 18:00 (wstęp 15 zł). 
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Poznamy ZWYCIĘZCÓW
21 czerwca w samo 
południe poznamy laureatów 
„Śląskiej Rzeczy”. To jedyny 
w Polsce regionalny konkurs 
doceniający wysoką 
jakość wzorniczą oraz 
funkcjonalne i innowacyjne 
rozwiązania projektowe. Jest 
organizowany przez Zamek 
Cieszyn od 2006 roku z myślą 
o firmach, organizacjach 
pozarządowych, instytucjach 
publicznych oraz 
projektantach. 

Nagradzane w konkursie pro-
dukty, projekty graficzne oraz 
usługi wyróżniają się na rynku 
i są doceniane przez użytkowni-

ków. Co więcej, stają wizytówką regionu, 
który kojarzy się z jakością w projekto-
waniu. Od 2017 roku konkurs obejmuje 
swoim zasięgiem województwo śląskie 

i opolskie. Honorowy patronat nad kon-
kursem objęli: Marszałek Województwa 
Śląskiego, Marszałek Województwa Opol-
skiego oraz Burmistrz Miasta Cieszyna. 
Rozstrzygnięciu konkursu towarzyszy 
otwarcie wystawy pokonkursowej, 
która będzie prezentowana w Zamku 
Cieszyn do 30 lipca.  Od 16 sierpnia do 

15 października 2017 wystawa będzie 
gościć w Dobrotece w Dobrodzieniu. 
A w dniach 18-20 października pokaże-
my ją w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach podczas VII 
Europejskiego Kongresu Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. Informacje: www.
zamekcieszyn.pl. 

Noc Słowa
W magiczną noc letniego przesilenia, 
23 czerwca w godz. 16.00-24.00, za-
praszamy na Wzgórze Zamkowe na 
wyjątkowe spotkanie sztuk wszela-
kich: poezji, muzyki, sztuk wizualnych.  

PROGRAM: 
Herbaciarnia Laja,  godz. 18.00

Spotkanie autorskie z Jerzym Kronholdem 
(prowadzenie: Joanna Jurgała-Jureczka

Amfiteatr, instalacja poetycka:
Taniec słowa – Dorota Herok, godz. 17.00
Strefa podziemna – Bębny i gajdy – rytm 
słowa, godz. 22.30

Basteja, godz. 16.00-24.00
Ulica Andrzeja Szewczyka – ekspozycja, 
Tomasz Targowski

Wieża Piastowska, godz. 20.00, 
20.30,21.00 
Wznoszenie –  działanie teatralno-muzyczne 
– Bogusław Słupczyński, Zbigniew Wałach

Wieża Ostatecznej Obrony: 
Konstelacje – Alfred Kula
Mystic Lab (ze specjalnym udziałem w ra-
mach Przeglądu Twórczości Studentów 
A Rt+), godz. 18.30

Rotunda:
Sanktuarium słowa – instalacja  Jolanty 
Wozimko oraz muzyka na żywo: 
Słowo muzyki – Jolanta Kozieł, godz. 16.30; 
Impresje – Marta Sandurska – harfa, godz. 
20.00; Miłość słowem pisana – Rehuka, 
godz. 21.00. 

Więcej informacji: www.zamekcieszyn.pl

Strefa  
wypoczynku 
dla seniorów 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszy-
nianka, jako pierwsza na Śląsku Cie-
szyńskim, zainicjowała powstawanie 
miejsc wypoczynku dla seniorów na 
swoich osiedlach. Pierwsza „Strefa 
Wypoczynku Seniora” znajduje się na 
osiedlu Podgórze. 
Uroczyste otwarcie przez przedstawicieli 
Zarządu SM Cieszynianka, Alicję Wlach oraz 
Jana Cichego nastąpiło 24 maja. Pomimo 
niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych na otwarcie przybyli seniorzy oraz 
przedstawiciele Cieszyńskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku i Cieszyńskiej Rady 
Seniorów. W strefie wypoczynku można 
miło spędzić czas w otoczeniu zieleni i ży-
wej architektury, na świeżym powietrzu 
poczytać książki, pograć w szachy, warca-
by, chińczyka oraz w boule. Istnieje moż-
liwość wypożyczenia gier i sprzętu spor-
towego (w tym bouli) w siedzibie Fundacji 
Aktywności Społecznej Cieszynianka (ul. 
Z. Kossak-Szatkowskiej 6).  
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Kolejne ważne zmiany prawne 

Usuwanie DRZEW
Z dniem 17 czerwca 2017 r. wchodzą w życie nowe uregulowania prawne, dotyczące usuwania 
drzew, wprowadzone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Najważniejsze zmiany związane są z wycinką drzew rosnących na 
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Ponadto zmianie ulegają graniczne 
parametry wielkościowe drzew, 
po przekroczeniu których za-
chodzi konieczność dokonania 

zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia na 
usunięcie drzew.

Nowelizacja ustawy wprowadza od 
dnia 17 czerwca 2017 r. zwolnienie z obo-
wiązku dokonania zgłoszenia lub uzy-
skania zezwolenia na usunięcie drzew, 
których obwód pnia na wysokości 5 cm 
nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu sre-
brzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz pla-
tanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

JAK ZGŁOSIĆ ZAMIAR 
WYCINKI?

Nowością ustawy jest wprowadzenie obo-
wiązku dokonywania zgłoszeń zamiaru 
usunięcia drzew  rosnących na nierucho-
mościach stanowiących własność osób 
fizycznych, na cele nie związane z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. 
Jeśli obwód przewidzianego do usunię-
cia drzewa przekracza ww. parametry 
graniczne, osoba fizyczna władająca 
nieruchomością zlokalizowaną na tere-
nie Gminy Cieszyn winna zgłosić zamiar 
wycinki do Burmistrza Miasta Cieszyna, 
a w przypadku nieruchomości wpisanych 
do rejestru zabytków – do Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków – Delegatu-
ra w Bielsku-Białej. W zgłoszeniu należy 
uwzględnić takie dane jak: imię i nazwisko 
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomo-
ści, z której ma zostać usunięte drzewo, 
a także rysunek lub mapę określające 
usytuowanie drzewa na nieruchomości 
(pomocny formularz zgłoszenia wraz 
z opisem całej procedury dostępny jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej, na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie – um.cieszyn.pl).

OGLĘDZINY DRZEW

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgło-
szenia przedstawiciele właściwego organu 
dokonują oględzin drzew przewidzianych 
do wycinki, ustalając ich gatunek i obwód 
oraz sporządzają stosowny protokół. W ter-
minie 14 dni od oględzin organ w drodze 
decyzji administracyjnej może wnieść 
sprzeciw wobec zamiaru usunięcia drzewa, 
biorąc pod uwagę takie kryteria jak lokali-
zacja drzewa (nieruchomości wpisane do 
rejestru zabytków, tereny objęte formami 
ochrony przyrody, tereny przeznaczone 
w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronione 
innymi jego zapisami), a także spełnienie 
przez drzewo kryteriów uznania go za po-
mnik przyrody. Organ jest zobowiązany 
do wniesienia sprzeciwu jeśli okaże się, 
że wycinka drzewa, której dotyczy zgło-
szenie objęta jest obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia (np. w przypadku gdy wycinka 
dotyczy nieruchomości nie stanowiących 
własności osób fizycznych lub ma zostać 
zrealizowana na cele związane z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej), a tak-
że w przypadku gdy zgłoszenie nie było 
kompletne, a zgłaszający nie uzupełnił 
jego treści mimo otrzymania wezwania 
do jego uzupełnienia.

Jeśli w terminie 14 dni od oględzin or-
gan nie wniesie sprzeciwu, można będzie 
przystąpić do wycinki. W praktyce termin 
ten będzie nieco dłuższy, ponieważ 14 dni 
to czas na wydanie decyzji i jej nadanie 
w placówce pocztowej, do którego należy 
doliczyć czas na jej doręczenie. Natomiast 
organ może przed upływem 14-dniowe-
go terminu wydać zaświadczenie o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Po dokonaniu zgłoszenia nie można zbyt 
długo zwlekać z wycinką – w przypadku 
nieusunięcia drzewa w terminie 6 miesię-
cy od przeprowadzonych oględzin, jego 
wycinka będzie musiała być poprzedzo-
na dokonaniem ponownego zgłoszenia.

Nowe uregulowania prawne przewidują 
administracyjne kary pieniężne za usunię-
cie drzewa bez dokonanego zgłoszenia lub 

przed upływem 14-dniowego terminu na 
wniesienie administracyjnego sprzeciwu, 
jak również za usunięcie drzewa pomimo 
wniesionego przez organ sprzeciwu.

W znowelizowanych przepisach ustawy 
o ochronie przyrody wprowadzono swo-
isty mechanizm zabezpieczający przed 
dokonywaniem wycinek pozornie nie 
mających związku z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – jeżeli w terminie 
5 lat od dokonania oględzin wystąpiono 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę 
na podstawie ustawy Prawo budowlane, 
a budowa ta ma związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizo-
wana na części nieruchomości, na której 
rosło usunięte drzewo, organ który prze-
prowadzał oględziny drzewa, uwzględ-
niając dane ustalone w trakcie oględzin, 
nakłada na właściciela nieruchomości de-
cyzję administracyjną zobowiązującą go 
do uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Ponadto nowelizacja przepisów przy-
wraca obowiązek uzgodnienia wycinki 
drzew rosnących w pasie drogowym 
drogi publicznej (z wyłączeniem obcych 
gatunków topoli) z regionalnym dyrek-
torem ochrony środowiska.

Należy przypomnieć, że nowelizacja 
ustawy nie zmienia dotychczasowych 
procedur odnoszących się do wycinki 
drzew na nieruchomościach nie będących 
własnością osób fizycznych (np. stanowią-
cych własność podmiotów gospodarczych 
lub oddanych w użytkowanie wieczyste), 
a także wycinki realizowanej na cele zwią-
zane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej – w tego typu przypadkach nadal 
niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na 
usunięcie drzew, o ile ich obwody prze-
kraczają wskazane powyżej wielkości. 

Bliższe informacje na temat aktual-
nych obowiązków w zakresie usuwania 
drzew i krzewów z terenu nieruchomości 
uzyskać można w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie, ul. Rynek 1, pok. 117  
(tel. 334794270 i 334794271,  
e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl).
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RÓŻNICE W PRZEPISACH  
po obu stronach granicy
Cieszyn i Czeski Cieszyn dla wielu osób wydaje się być jednym miastem. Trzeba jednak pamiętać,  
że w obu obowiązują odmienne przepisy prawne, między innymi te dotyczące spożywania alkoholu.

Zbliża się lato, za oknem coraz bar-
dziej zielono i coraz cieplej. Może 
więc przyjść nam ochota, by wraz 
ze znajomymi wybrać się na łono 

natury i wypić przysłowiowe piwko. Zdarza 
się, że na miejsce wypadu wybieramy teren 
sąsiadów zza Olzy. Przekonani, że mamy 
do tego prawo,   siadamy gdzieś na ławce 
w parku lub nad brzegiem rzeki, otwiera-
my napój i wtedy zjawia się patrol Straży 
Miejskiej lub Policji, proponując mandat 
za „picie alkoholu w miejscu zabronio-
nym”. Może się zdarzyć również, że nim 
jeszcze zdążymy pociągnąć pierwszy łyk, 
funkcjonariusze zarzucą nam „usiłowanie 
spożycia alkoholu w miejscu zabronio-
nym”. Właśnie dla uniknięcia kosztownej 
przygody przedstawiamy poniżej przepisy 
regulujące kwestie spożywania alkoholu 
po obu stronach granicy.

PRZEPISY PO POLSKIEJ 
STRONIE

Obowiązująca w Polsce ustawa o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi  jasno i klarownie wylicza 
miejsca, w których zakazane jest spożywa-
nie alkoholu. Napojów wyskokowych nie 
powinniśmy zatem otwierać w miejscach 
i czasie masowych zgromadzeń, na ulicach, 
placach i w parkach, za wyjątkiem miejsc 
przeznaczonych do spożycia alkoholu na 
miejscu. Zakaz sprzedaży, podawania 
i spożywania alkoholu obejmuje rów-
nież szkoły oraz inne zakłady i placówki 
oświatowo-wychowawczo i opiekuńcze. 
Studenci przebywający w akademikach 
również powinni zachować abstynencję 
na ich terenie. Ustawa jako miejsca objęte 
zakazem sprzedaży, podawania i spoży-
wania alkoholu wymienia również zakła-
dy pracy, miejsca zbiorowego żywienia 
pracowników oraz środki komunikacji 
publicznej (z wyłączeniem pociągowych 
bufetów). Zakaz spożywania napojów 
alkoholowych obowiązuje także w obiek-
tach zajmowanych przez organy wojsko-
we i organy podległe MSW, jak również 
w rejonie obiektów koszarowych i za-
kwaterowania przejściowego jednostek 
wojskowych. Podkreślić należy, iż każda 
gmina może podjąć uchwałę rozszerza-
jącą miejsca objęte zakazem spożycia 

alkoholu. W Cieszynie taka uchwała nie 
została podjęta.

W przypadku nie stosowania się do 
obowiązujących zakazów ustawa oprócz 
kar pieniężnych (mandatów w wysoko-
ści 100 zł za spożywanie i od 20 zł do 
500 zł za usiłowanie oraz grzywien są-
dowych od 20 zł do 5 000 zł) umożliwia 
także przepadek napojów alkoholowych, 
chociażby nie były własnością sprawcy, 
co dla niektórych może stanowić najdo-
tkliwszą karę.

I PO CZESKIEJ STRONIE
Podobne ograniczenia dotyczące spoży-
wania napojów alkoholowych obowiązu-
ją po czeskiej stronie granicy i zawarte 
są w nowej ustawie o ochronie zdrowia 
przed szkodliwością substancji odurza-
jących, która zaczęła obowiązywać od 1 
czerwca 2017 roku. Zgodnie z tą ustawą 
Rada Miejska Czeskiego Cieszyna wyzna-
czyła dziewięć stref, w których przez cały 
rok zabronione jest spożywanie alkoholu. 
Miejscami tymi są:
Ë Centrum miasta (ograniczone ulicami: 
Hlavni /Główna/ Nadrażni /Dworcowa/, 
Strelnicni /Strzelnicza/ Nabrezi Miru /
Nabrzeże Pokoju).

Ì Masarykovy Sady, łącznie z małym par-
kiem przy Saunie. Strefa zaznaczona na 
powyższej mapce.
Í Nabrezi Svobody /Nabrzeże Wolności/ 
a Nabrezi Miru (od mostu kolejowego po 
wejście do Parku Sikory).
Î Svibice (dziecięcy plac zabaw ograniczo-
ny ulicami: Svibicka, Mladieżnicka, Polni).
Ï Park i Targ na ul. Smetanova. 
Ð Park na Rozvoji oraz teren wokół kościo-
ła i parku przy kościele na ulicy Frýdecká.
Ń Teren wokół budynku Apostolskiej Cerkwi 
(od ogrodzenia w kierunku ul. Slovenska
i chodnik w kierunku ogródków).
Ò Teren wokół Centrum Handlowego ogra-
niczony ulicami Kopernikova i Ostavska.
Ó Teren wokół Domu Handlowego BILLA.
Miejsca te obrazuje powyższa mapka. Nie 
stosowanie się do zakazów obowiązujących 
po czeskiej stronie granicy zagrożone jest 
mandatem do 1000 koron lub grzywną do 
100 000 koron. Jak wynika z przytoczonych 
zapisów, warto przed przystąpieniem do 
spożywania alkoholu pod przysłowiową 
chmurką dokładnie sprawdzić, czy rzeczy-
wiście na danym terenie można zgodnie 
z prawem konsumować napoje wyskokowe. 

opraCował zeSpół tranSgraniCzny  
dS. porządku puBliCznego i BezpieCzeńStwa 

MiaSt: CieSzyna i CzeSkiego CieSzyna 
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W ten sposób Starosta Powia-
tu Cieszyńskiego zwraca się  
z prośbą  o rozpowszechnienie 
idei rodzicielstwa zastępczego. 

W powiecie cieszyńskim aktualnie funk-
cjonują 172 rodziny, w których łącznie 
przebywa 240 dzieci. 

Potrzeby związane z rodzicielstwem za-
stępczym są znacznie większe. Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie  w Cieszynie 
jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastęp-

czej nieustannie poszukuje kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
oraz organizuje szkolenia w tym zakresie. 

Każde dziecko marzy o tym, aby wzra-
stać w domu pełnym miłości, wzajemne-
go szacunku i życzliwości. By móc cieszyć 
się dzieciństwem, potrzebuje poczucia 
stabilizacji, przynależności i akceptacji, 
dlatego rodzina zastępcza jest szansą dla 
dziecka na lepszy start w przyszłość. Istotą 
rodzicielstwa zastępczego jest otwartość 

kandydatów na przyjęcie dziecka, którego 
rodzice biologiczni czasowo bądź trwale są 
niezdolni do wypełniania roli rodzicielskiej.

O tych i wielu innych kwestiach związa-
nych z rodzicielstwem zastępczym można 
porozmawiać w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Pracowni-
cy Centrum udzielą informacji na temat 
procedur związanych z powstaniem ro-
dziny zastępczej.  

pCpr w CieSzynie

Dla Marka i innych chorych
Marek Kamieński ma 32 lata, jest mę-
żem i tatą dwóch synów. Urodził się 
w Cieszynie. Od stycznia 2017 roku 
walczy z białaczką mielomonocyto-
wa. 6 czerwca w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie odbyła się konferencja 
prasowa, której tematem głównym 
była organizowana na cieszyńskim 
Rynku akcja rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku i komórek ma-
cierzystych. 
W konferencji udział wzięli przedstawi-
ciele Fundacji DKMS, koordynatorzy akcji 
z Cieszyna, Skoczowa i Kończyc Małych 
oraz Małgorzata Kołek z Cieszyna – dawca 
szpiku. Obecny był również Marek Ka-
mieński wraz z żoną. Konferencję otwo-
rzył Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard 
Macura, który objął patronat nad Dniem 
Dawcy Szpiku w Cieszynie, dedykowany 
Panu Markowi i innym potrzebującym. 

Zaproszone na konferencję osoby po-
dzieliły się swoimi historiami, przemyśle-
niami i emocjami. Celem spotkania było 
przekazanie informacji o chorującym na 

białaczkę Marku oraz informacji o planowa-
nej akcji rejestracji i idei dawstwa szpiku.

- To piękna rzecz, którą możemy w swo-
im życiu uczynić – mówił gospodarz mia-
sta, dziękując organizatorom i mediom 
za tak liczny udział w nagłośnieniu akcji 

pomocy. Nie zabrakło również życzeń 
powrotu do zdrowia dedykowanych 
Panu Markowi i wszystkim tym, którzy 
znaleźli się w tym trudnym momencie 
swojego życia. 

BSk

„Spełnij dziecięce marzenia o rodzinie, 
bo każde dziecko ma prawo wzrastać 
w domu pełnym miłości” – pod takim 
hasłem rusza w Powiecie Cieszyńskim 
kampania mająca na celu pozyskanie 
kandydatów na rodziny zastępcze oraz 
przełamanie stereotypów na temat tej 
formy opieki. 

DZIECI  
CZEKAJĄ  
na rodziny 

 B
S

K

Nagłaśnianie potrzeby rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

POLECAMY
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NABÓR DO PROJEKTU 

 
Miasto Cieszyn w partnerstwie z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz gminami powiatu cie-
szyńskiego realizuje Projekt pn. „Aktywny powiat cie-
szyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej 
w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizato-
rem Projektu z ramienia miasta Cieszyn jest Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Cieszynie.
Projekt skierowany jest do mieszkańców Cieszyna: 

osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, 
osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczają-

cych pieczę oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy 
(prace społecznie użyteczne).
Celem Projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 
oraz integracja społeczno-zawodowa osób i grup zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.
Proponowane formy wsparcia:

poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe, 
szkolenia miękkie, 
kursy i/lub szkolenia zawodowe,
usługi edukacyjne i zdrowotne,
realizacja Programu Aktywizacja i Integracja – w przypadku 

osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy.
Aktualnie trwa nabór do III grupy projektowej, w ramach 
której realizowany będzie Program Aktywizacja i Integracja 
(w tym prace społecznie użyteczne). Zakończenie realizacji 
Projektu przypada na 31 grudnia 2017 r.
Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie. Oso-
by do kontaktu: Katarzyna Źlik: 33 4794 934; Agnieszka 
Kołeczko: 33 4794 926.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU  
W KONSULTACJACH

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców na spo-
tkania konsultacyjne w sprawie wzorów i formatów kart do 
głosowania, które obowiązywać będą w czasie wyborów 
samorządowych w 2018 r. 
Spotkania odbędą się w dniach 20 (wtorek) i 21 (środa) 
czerwca 2017 roku w godzinach: 12.00 i 16.00 w sali narad 
Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, sala nr 126.
Zachęcam wszystkich mieszkańców miasta Cieszyna do 
aktywnego włączenia się w proces opracowania wzorów 
kart do głosowania i udziału w konsultacjach w sprawie 
kształtu, rozmiaru, czytelności i funkcjonalności karty do 
głosowania. Formularz zgłoszenia opinii oraz wzory kart 
do głosowania znajdują się na stronie: www.um.cieszyn.pl 
w Aktualnościach.

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza przetargi na sprzedaż 
niżej wymienionych nieruchomości, oznaczonych jako działki: 

drugi ustny przetarg nieograniczony – działka nr 21/6 
obr. 29 o pow. 361 m2 położona w Cieszynie w rejonie ulic 
Łukowej i Frysztackiej, zapisana w księdze wieczystej nr 

BB1C/00002898/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowa-
na budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 46 m2,

ustny przetarg nieograniczony – działka nr 101/3 obr. 43 
o pow. 19 m2 położona w Cieszynie w rejonie ulicy Młyńska 
Brama, zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/0054145/9 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie, zabudowana budynkiem garażu 
w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 15,85 m2.

Przetargi odbędą się w dniu 10 lipca 2017 r. w sali nr 126 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godzi-
nie: 10:00 - dz. 21/6 i o godz. 10:30 – dz. 101/3.
Ceny wywoławcze do przetargów wynoszą odpowied-
nio: 29.000,00 zł (dz. 21/3) i 13.000,00 zł (dz. 101/3).
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie, 
w formie pieniężnej, wadium w wysokości odpowiednio: 
2.900,00 zł (dz. 21/3) i 1.300,00 zł (dz. 101/3) na konto 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 
6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie, w terminie 
do dnia 5 lipca 2017 r. 

Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nierucho-
mości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 
parter – pokój nr 6), gdzie można również uzyskać szcze-
gółowe informacje dotyczące przetargów (tel. 33/4794 
234, 33/4794 230).
Ogłoszenia o przetargach w pełnej treści zostały zamieszczo-
ne na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE  
DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono 
do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych 
najemców:

lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Tysiąc-
lecia 7 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 4355/135695 części,
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lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Bobrec-
kiej 7 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 10414/40154 części,

lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Bobrec-
kiej 16 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 8169/45181 części,

lokal mieszkalny nr 35 położony w budynku przy ul. Tysiąc-
lecia 5 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 4075/181534 części,

lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. Moniuszki 
7 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspól-
nych budynku w 7630/241396 części. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
/ Rynek 1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.
pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 31 maja 2017 r. do dnia 21 
czerwca 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE  
DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do 
zbycia, w trybie ustnego przetargu nieograniczonego dział-
kę nr 154 obr. 68 o pow. 2751 m2 zabudowaną budynkiem 
mieszkalno-użytkowym nr 39 przy ul. Ładnej w Cieszynie 
zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00051144/1 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie (Rynek 1, I piętro) oraz na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.
pl) na okres 21 dni, tj. od dnia 31 maja 2017 r. do dnia 21 
czerwca 2017 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE  
DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono 
do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych 
najemców:

- lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy ul. Sejmo-
wej 14 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 6176/81453 części,

- lokal mieszkalny nr 35 położony w budynku przy ul. Mo-
niuszki 7 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 5420/241396 części. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie  
(Rynek 1, I piętro) oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) 
na okres 21 dni, tj. od dnia 5 czerwca 2017 r. do dnia 26 
czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIE ZBM
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. in-
formuje, że przeznacza do najmu wolne lokale mieszkalne 
położone w Cieszynie:
Ë przy ul. Głębokiej nr 57/3 o powierzchni 80.53 m2,
Ì przy ul. Przykopa nr 13 o powierzchni 67.50 m2,
których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązują-
cych się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem 
i na własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 
2a, I piętro) oraz umieszczone na stronach internetowych 
Zakładu: www.zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl 
zakładka Jednostki Organizacyjne, katalog Zakład Budyn-
ków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 
2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 0338511886.

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Spółka z o.o. 
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na wysokość stawki 
czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej o powierzchni 
25,00 m² położonej przy cmentarzu komunalnym na ul. Kato-
wickiej, na czas określony (12 miesięcy). Przetarg odbędzie się 
w Dziale Cmentarzy przy ul. Katowickiej 34 w Cieszynie, w dniu 
20 czerwca 2017 r. o godz. 10.00. Szczegółowych informa-
cji udzielają pracownicy Działu Cmentarzy, tel. 33 8521136.

NAJEM LOKALU  
PRZY UL. GÓRNEJ 16

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. in-
formuje, że przeznacza do najmu, w drodze przetargu pi-
semnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na 
parterze budynku nr 16 przy ul. Górnej w Cieszynie o po-
wierzchni użytkowej 66.01 m2.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. 
(ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie inter-
netowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o. o. bip.um.cieszyn.pl. - zakładka Jednostki Organizacyj-
ne - katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. 
z o. o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.
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NAJEM LOKALU  
PRZY PL. TEATRALNYM 19

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. in-
formuje, że przeznacza do najmu, w drodze dwuetapowe-
go przetargu ustnego, nieograniczonego, lokal użytkowy 
położony na parterze budynku nr 19 przy Placu Teatral-
nym nr 19 (wejście do lokalu od strony ul. Głębokiej nr 38) 
w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 63.44 m2. 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o. o. (ul. Liburnia 2, I piętro) oraz umieszczone na stronie 
internetowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. 
z o. o. bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyj-
ne = katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. 
z o. o. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie 
Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o., ul. Liburnia nr 
2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 8523752.

NAJEM LOKALU PRZY UL. SIKORSKIEGO 5
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. infor-
muje, że przeznacza do najmu, w drodze przetargu pisem-
nego, ograniczonego, lokal użytkowy położony na parterze 
budynku nr 5 przy ul. Sikorskiego w Cieszynie o łącznej po-
wierzchni użytkowej 30.70 m2, na prowadzenie cichej, nie-
uciążliwej dla mieszkańców działalności gospodarczej. Ogło-
szenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. (ul. 
Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie interne-
towej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. 
o.: bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = 
katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 85 23 752.

NAJEM LOKALU PRZY UL. GŁĘBOKIEJ 19
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. 
informuje, że przeznacza do najmu, w drodze dwuetapo-
wego przetargu ustnego, nieograniczonego lokal użytko-
wy położony na parterze budynku przy ul. Głębokiej nr 
19 w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 29.67 m2.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. 
(ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie inter-
netowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o. o. www.bip.um.cieszyn.pl. = Jednostki Organizacyjne = 
katalog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o..
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

CIESZYŃSKA RADA SENIORÓW
Dyżury członków Rady Seniorów odbywają się w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca od 9:00 do 10:00 w holu 
wejściowym Urzędu Miasta. 
Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza również do wzięcia 
udziału w ankiecie na następujące tematy: 
Ë Czy widzisz potrzebę otwarcia w centrum miasta Klubu 
Seniora?
Ì Przedstaw wizję jego funkcjonowania.
Odpowiedzi prosimy składać w Klubie Emerytów i Renci-
stów na Starym Targu i – lub – w urnie w Ratuszu do koń-
ca lipca b.r.

WOLNE MIEJSCA NA TURNUSIE 
REHABILITACYJNYM 

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Tu-
rystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie 
informuje, że posiada jeszcze wolne miejsca na dwutygo-
dniowy turnus rehabilitacyjny organizowany w Kołobrzegu 
w terminie 30.09-13.10.2017 r. Ilość dodatkowych miejsc 
ograniczona! Bliższe informacje można uzyskać w siedzi-
bie Stowarzyszenia w dniach i godzinach dyżurów – tel. 
(33) 858 12 56.

DYŻURY PRAWNE  
I PSYCHOLOGICZNE 

Zapraszamy mieszkańców Cieszyna do korzystania z bez-
płatnych dyżurów psychologicznych i prawnych, związanych 
z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie. Zapisy 
w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod nr tel. (33) 479 49 00.

SEZON WAKACYJNY – ZASADY 
BEZPIECZEŃSTWA 

 W związku ze zbliżającym się sezonem wakacyjnym przy-
pominamy o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących 
nad wodą:

Kąp się tylko w miejscach oznakowanych. 
Przestrzegaj zasad i zapoznaj się z regulaminem kąpieliska. 
Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
Nie skacz do wody w miejscach nieznanych.
Jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natychmiast wezwij pomoc.

Ponadto przypominamy, że Beskidzkie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej uruchomiło numer 
ratunkowy nad wodą: 604 900 300. Numer ten jest prze-
znaczony dla osób potrzebujących pomocy na obszarach 
wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego. 

TELEFON ALARMOWY 112 
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 

STRAŻ POŻARNA 998 
POLICJA 997 

STRAŻ MIEJSKA 986 
WOPR 601 100 100

Więcej informacji oraz znaczenia znaków nakazu, zakazu i 
informacyjnych na stronie: www.cieszyn.pl 
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

14.06, g. 19:45 Song to song – napisy 
(dramat muzyczny), USA 15

17-18.06. g. 13:00 2 D Auta 3 – dubbing 
(animowany/familijny/przygodowy), USA, 
b.o.

24-25.06, g. 13:00 2D Auta 3 – dubbing 
(animowany/familijny/przygodowy), USA 
b.o.

15-29.06, g. 15:15 2D Auta 3 – dubbing 
(animowany/familijny/przygodowy), USA 
b.o.

15-29.06, g. 17:30 2D Auta 3 – dubbing 
(animowany/familijny/przygodowy), USA 
b.o.

15-21.06, g. 19:45 Obcy: Przymierze 
– napisy (science-fiction/horror), USA/
Australia/Nowa Zelandia/Anglia 15

23-28.06. g. 19:45 Tożsamość zdrajcy – 
napisy (film akcji/thriller), Anglia 15

30.06-6.07, g. 19:45 Tożsamość zdraj-
cy – napisy (film akcji/thriller), Anglia 15

30.06-2.07, g. 14:00 2D Gru, Dru i Mi-
nionki – dubbing (animowana komedia 
familijna), USA b.o.

23-25.06, g. 21:30 The Circle. Krąg – 
napisy (thriller), USA 15

27.06, g. 10:30 2D Auta 3 – dubbing 
(animowany/familijny/przygodowy), USA 
b.o.; cena biletu: 10,00 zł

28.06, g. 10:30 Alpejska przygoda – 
dubbing (przygodowy/familijny), Szwaj-
caria 6; cena biletu: 8,00 zł

29.06, g. 10:30 3D Auta 3 – dubbing 
(animowany/familijny/przygodowy), USA 
b.o.; cena biletu: 12,00 zł

TEATR IM. 
A. MICKIEWICZA
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

16 06, g. 11:30 Ewangelickie Dni 
Kościoła – Diecezja Cieszyńska Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP

23.06, g. 18:00 Spektakl „Wszystko 
o mężczyznach”

BIBLIOTEKA
MIEJSKA
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

19.06, g. 15:00 English story – warszta-
ty językowo-plastyczne

20.06, g.15:00 Warsztaty bibliotera-
peutyczne (stała grupa)

21.06, g.10:00 Spotkanie grupy zaba-
wowej Gromadka Uszatka (stała grupa)

21.06, g.15:00 COOLturalnie – warszta-
ty edukacyjno-wychowawcze

23.06, g.15:00 WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

26.06, g.15:00 English story – warszta-
ty językowo-plastyczne

27.06, g.15:00 Warsztaty bibliotera-
peutyczne (stała grupa)

28.06, g.15:00 Strefa czytania – warsz-
taty literacko-plastyczne

COK
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 25 20

17.06, g. 15:00 „Kotka w butach” - 
spektakl w wykonaniu dziecięcej grupy 
teatralnej działającej w COK pod kier. 
Joanny Gruszki

19.06, g. 15:00 „Cieszyńskie Gwiaz-
deczki” – próba

20.06, g. 17:00 „4. urodziny Cieszyń-
skich Gwiazdeczek” – koncert mażoretek 
(bilety 15 zł w COK)

21.06, g. 17:30 Język z kulturą: kultural-
ny czeski

22.06, g. 15:00 Szkółka szachowa 
zaprasza…

23.06, g. 16:00 Warsztaty tańca żydow-
skiego

24.06, g. 18:00 10 lat Zespołu Tańca 
Żydowskiego i Izraelskiego „KLEZMER” 
- widowisko taneczno-muzyczne (bilety 
w COK)

24-25.06 LAG - Festival of Art & Inde-
pendent Games – szczegóły na afiszach

24.06 Podróże z Kulturą: Morawy: 
folklor, wino, śliwowica..., zapisy w COK 
(Biuro Lipsa Travel, COK)

26-30.06 Półkolonie produkcji filmu dla 
młodzieży (zapisy i opłata  w COK)

26-30.06 Półkolonie filmowe dla 
dzieci – zajęcia dla dzieci (zapisy i opłata 
w COK)

30.06, g. 21:00 Rynek Wakacyjne 
Kadry i Dźwięki – inauguracja festiwalu, 
AKURAT gra do filmu „Sherlock Jr.” reż. 
B. Keaton (USA, 1924, 44 min.)



22 Wiadomości RatuszoweCO? GDZIE? KIEDY?

WYSTAWY
MIEJSKA GALERIA 12 

do 23.06 „Piękni Malarze” / malarstwo 
(wernisaż 26.05, g. 18:00)

GALERIA „NA PIĘTRZE” 
do 30.06 „Obiekty/grafika” Justyna 

Szarowska (wernisaż 7.06. godz. 18.00)

GALERIA NA PIĘTRZE
do 30.06 LAPIDARIUM/fotografia 

studentów i członków Koła Naukowego 
„Technicolor” działającego przy UŚ 

ZAMEK CIESZYN
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

17.06, g. 6:00 (rano) Ptasi mieszkańcy 
Wzgórza Zamkowego – spacer z przyrod-
nikiem (zapisy: akaleta@zamekcieszyn.
pl, tel. +48 33 851 08 21 wew. 35)

21.06, g. 12:00 Śląska Rzecz – rozstrzy-
gnięcie konkursu i otwarcie wystawy

22.06, g. 9:00 Jak efektywnie wykorzy-
stać media społecznościowe w biznesie? 
Zamek Cieszyn

23.06, g. 16:00-24:00 Noc Słowa – 
Wzgórze Zamkowe

30.06, godz. 21:00 Ondraszek. Pan 
Łysej Góry na Wzgórzu Zamkowym, 
Wzgórze Zamkowe
WYSTAWY

do 18.06 Miasto i Las – Oranżeria
24.06 Grafika ZaGra, Zamek Cieszyn, 

antresola – wystawa prac studentów 
Projektowania Gier i Przestrzeni Wirtu-
alnej Uniwersytetu Śląskiego w ramach 

do 2.07 Zapomniany śląski Stephen-
son, Zamek Cieszyn, Oranżeria

21.06-3.07 Śląska Rzecz – wystawa 
laureatów konkursu i nominowanych 
do prezentacji w trzech kategoriach: 
produkt, grafika użytkowa, usługa

KSIĄŻNICA 
CIESZYŃSKA
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt.  
w godz. 8:00-18:00, sob. 9:00-15:00

„Ojcowie nasi i bracia Polacy ewange-
licy” (wernisaż 14.06, g. 15:00, wystawa 
plenerowa na Rynku w Cieszynie)

17.06-31.10 Dziedzictwo reformacji 
(wernisaż 16.06, g. 18:00, galeria Książni-
cy Cieszyńskiej)

MUZEUM ŚLĄSKA
CIESZYŃSKIEGO
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., 
niedz.: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
14:00; śr.: 12:00,13:00, 14:00, 15:00, 
16:00; pon.: nieczynne.

28.06, g. 17:00 Jan Paweł Borowski, Po-
wstanie Zboru Luterańskiego w Drogo-
myślu jako przyczynek do dziejów refor-
macji Księstwie Cieszyńskim w 500-lecie 
wystąpienia Marcina Lutra

do 17.09 Kościoły Łaski i ich historia 
(Sala Rzymska)

MUZEUM 4. PUŁKU
STRZELCÓW P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum  

(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcześniej-
szym kontakcie tel. 604 833 667, Krzysz-
tof Neścior.

MUZEUM
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 33 851 16 30

Czynne: wt.-pt. 10:00-17:00. W sezonie 
turystycznym (maj-wrzesień) również 
w soboty i niedziele: 14.00-18.00. Zwie-
dzanie i udział w warsztatach graficznych, 
introligatorskich i typograficznych dla 
grup w każdym dniu tygodnia po uzgod-
nieniu terminu: 696 652 114 lub osobiście.

OSIEDLOWE 
OCKIR
16.06, g. 17:00 Moja przyjaciółka - re-

fleksologia - spotkanie z Wandą Bratko, 
wstęp wolny, zapisy: tel. 536 050 906

19.06, g. 17:00 Jak towarzyszyć dziecku, 
aby budowało poczucie własnej wartości 
– warsztaty dla rodziców – prowadzenie 
Jolanta Dróżdż-Stoszek,wstęp – 10 zł , 
zapisy: tel. 536 050 906 (org. OCKiR, Klub 
Rodzica ABC)

21.06, g. 17:00  Nasi przodkowie 
i obyczaje – spotkanie z Ireną Klimczak 
z Lesznej Górnej w Dyskusyjnym Klubie 
Propozycji „Podgórze” (org. Koło nr 2 
„Mały Jaworowy” MZC, OCKiR)

23.06, g. 17:00 Wakacyjne mistrzostwa 
Polski w biegach przełajowych, szczegó-
ły na afiszach (org. OCKiR, oraz Cieszyń-
ski Klub i Szkoła Narciarska „Skręty”)

26.06-7.07 Półkolonia letnia z TPD – 
bliższe informacje w świetlicy TPD

Do 23 czerwca 2017 r. trwa konkurs na 
najpiękniejszy balkon i ogródek w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” 
Zgłoszenia do konkursu, regulamin 
i karta zgłoszeń dostępna w Administra-
cjach Osiedli.

CZYTELNIA 
I KAWIARNIA 
„AVION“
16.06, g. 17:00 Salon muzyczny Chanson 

Tap – występ Igora Šelešovského oraz Šárki 
Secovej. Org. Biblioteka Miejska w Cz. Cie-
szynie (70 koron, klub AKROPOL 50 koron)

23.06, g. 17:00 Salon muzyczny Milan 
Vilč Trio. Organizuje Biblioteka Miejska 
w Czeskim Cieszynie (70 koron, klub 
AKROPOL 50 koron)

do 28.6 Wystawa exlibrisów Torill 
Elisabeth Larsen „Wikingowie nad Olzą” 
organizowana we współpracy z Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie.

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW  

ul. Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. 
godz. 10:00-16:00, so.-niedz. po uzgod-
nieniu telefonicznym.

MUZEUM PROTESTANTYZMU  
Czytelnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy poniedzia-
łek i środę w godz. 15:30 do 19:00. Czytel-
nia budynek Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9,  
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, www.olza.pl

Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl. 
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, www.mops.cie-
szyn.pl

Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
Ochotniczych Hufców Pracy w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Górny Rynek 1  
(wejście od ul. Szerokiej)
Biuro czynne od pn – pt. 7:45 - 15:45
tel. 502-031-659 e-mail: osz.cieszyn@ohp.pl; osz.
ohp.cieszyn@gmail.com

Punkt konsultacyjno-informacyjny 
dla osób nadużywających środków 
psychoaktywnych oraz ich rodzin
ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31

Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Punkt  
Konsultacyjn-Informacyjny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19

Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)
ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 
29 29

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54 (pon-pt, 8.00-
16.00), w pozostałych dniach i godz. 33 851 29 29

Hospicjum Domowe
ul. Wąska 2, tel. 691 771 892

Klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości  
pon., czw., pt. 16.00–20.00  
i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00

GRUPA AA „DROMADER” -
 Mitingi AA - Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3,  
spotkania w każdą niedzielę miesiąca  
o godz. 17.00.

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny w piątki w godz. 11.00-20.00

Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 
„Kontakt”
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
www.bycrazem.com

Miejski Zarząd Dróg
ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,  
www.mzd.cieszyn.pl

Pogotowia
Energetyczne: tel. 991,  
Gazowe: tel. 992,  
Ciepłownicze: tel. 993,  
Wodociągowe: tel. 994,  
Ratunkowe: tel. 999,  
Policja: tel. 997,  
Straż Pożarna: tel. 998,
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112

Starostwo Powiatowe
ul. Bobrecka 29, Szeroka 13,
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl

Straż Miejska
ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,
www.sm.cieszyn.pl

Szpital Śląski
ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpitalslaski.pl

Urząd Miejski
Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl

Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60,  
www.zbm.cieszyn.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00,  
www.zgk.cieszyn.pl

Dyżury aptek
Farmarosa ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

POLUB CIESZYN NA FB
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi imprez, kon-
kursy itd. – to wszystko na www.facebook.com/
CieszynRobiWrazenie.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Cieszynie. 
Wejdź na www.cieszyn.pl w zakładce Newsletter 
podaj swój adres e-mail, a będziesz otrzymywał 
na skrzynkę mailową informacje o ważnych wyda-
rzeniach w naszym mieście.

ZGŁOŚ IMPREZĘ NA WWW.CIESZYN.PL
Organizatorów imprez odbywających się 
w naszym mieście zachęcamy do skorzystania 
z możliwości bezpłatnej promocji polegającej na 
zgłoszeniu imprez do Kalendarium na stronie in-
ternetowej miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl 
prosimy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją im-
prezę do kalendarium” i wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego.

INFORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-owym. 
Otrzymuj powiadomienia SMS o wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, a także ostrzeżenia 
i komunikaty. Wejdź na stronę www.cieszyn.pl 
i podać swój numer telefonu.

WIADOMOŚCI 
RATUSZOWE Informator Urzędu  

Miejskiego w Cieszynie

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746. Nakład: 7.000 szt.
Wydawca:  
Urząd Miejski w Cieszynie 
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 42,  
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Zespół redakcyjny:  
Marzena Kocurek, Barbara Stelmach-Kubaszczyk
Redaktor naczelna: Renata Karpińska 
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski
Druk: PP Modena sp. z o.o.,  
ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn

WIKTORIA KOSTKA    
jest uczennicą  
Szkoły Organizacji  
i Zarządzania Technikum 
Obsługi Turystycznej, 
miłośniczką zwierząt 
i aktywności fizycznej.

Malutka suczka Finka 
ma około 1 roku i mierzy 
ok. 35 cm. Najpierw 
schowała się za Wiktorią, 
a potem na chwilę 
wychynęła pyszczek 
do zdjęcia. Znaleziona 
18 maja 2017 roku 
w Cieszynie.

Numer ewidencyjny: 
147/2017.

PRZYTUL PSISKO
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że poszukiwania zaginionego psa 
dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszynie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

SZYMON KULAK    
jest uczniem Szkoły 
Organizacji i Zarządzania 
Technikum Obsługi 
Turystycznej 
i szczęśliwym 
właścicielem kotki 
Stefanii. 

Babsi ma ok. 5 lat, długą 
sierść i mierzy ok. 35 cm. 
Była bardzo spokojna, 
ale trzeba ją było przez 
chwilę zachęcać do 
pozowania. Znaleziona 
25 maja 2017 roku 
w Pogórzu.

Numer ewidencyjny: 
154/2017.
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W rytmie maszyn

INDUSTRIADA w Cieszynie
Kto nie chciałby zobaczyć od podszewki procesu powstawania druku? Podpatrzeć, w jaki sposób 
warzy się piwo? Posłuchać anegdot i w zabieganym świecie zanurzyć się na chwilę w innej epoce, 
w której królowało solidne rzemiosło i wymierna praca rąk obsługujących maszyny. 

To wszystko stało się możliwe w Cie-
szynie, podczas tegorocznej edycji 
Industriady czyli święta zabytków 
techniki w woj. śląskim. Na Szla-

ku zorganizowano ponad 500 różnych 
atrakcji, które czekały na zwiedzających 
w 47 obiektach. Wśród nich znalazły się 
również: po raz kolejny Muzeum Drukar-
stwa, a po raz pierwszy – Browar Zam-
kowy w Cieszynie. 

SKŁADANIE MERCEDESA 
W czasie pokazu „INDUSTRIADA Mercede-
sa składa” można było śledzić składanie 
i pracę maszyny z 1948 roku. Drukarze 
cierpliwie odpowiadali na wszystkie pyta-
nia, a zachwyt po wydobyciu zadrukowanej 
kartki i zademonstrowaniu jej zwiedza-
jącym świadczył o tym, że na pewno nie 

popadli w rutynę. Składanie Mercedesa 
zakończyło się pełnym sukcesem!

JAK POWSTAJE PIWO?
Temat na czasie, zważywszy, że hektoli-
try złotego trunku lały się m.in. z okazji 
Święta Trzech Braci, które opanowało 
Cieszyn. Opowieść przewodnika, pełna 
anegdot i mało znanych faktów, pozwo-
liła zwiedzającym wyobrazić sobie, jak 
wyglądał kiedyś i jak wygląda dzisiaj ten 
proces. Zwiedzający schodzili do chłodni, 
gdzie panowała temperatura w okolicach 
5 stopni i zaglądali do ogromnych, nowo-
czesnych kadzi, w których przechowuje się 
piwo. Hitem wśród zwiedzających stało 
się przytoczone przez przewodnika po-
wiedzenie: „Każdy bochenek chleba jest 
płaczem ziarna, które nie stało się piwem”. 

STACJA METRA 

Za tajemniczym opisem wchodzenia do 
metra i ubierania się ciepło kryła się wy-
stawa prac fotograficznych Ignacego 50 
czyli Ignacego Cembrzyńskiego i 20-mi-
nutowy pokaz fotokastu w starej lodowni. 
Czarno-białe zdjęcia przedstawiające ludzi 
w metrach niemal całej Europy i Szangha-
ju, w połączeniu z zapadającą w pamięć 
muzyką Dominika Wawaka, podkreśliły 
dynamikę zdjęć. Wystawa była okazją 
do spotkania z artystą i porozmawiania 
o jego pracach i planach na przyszłość. 

W lutym Polska Organizacja Turystycz-
na odznaczyła INDUSTRIADĘ Złotym 
Certyfikatem, a tym samym uznała, że 
jest najlepszym produktem turystycz-
nym w Polsce. Całkowicie zasłużenie.  
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