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Przyszła kolej na działanie

Program Święta Trzech Braci

Lato w mieście 2015

Oszczędzaj energię
– płać mniejsze rachunki

Trzej bracia wkraczają na scenę
25. Święto Trzech Braci musi rządzić się swoimi 
prawami. Przede wszystkim musimy godnie 
uczcić ten jubileusz, „srebrne wesele” – zapo-
wiada Cecylia Gasz-Płońska, dyrektor Cieszyń-
skiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”. 

Jubileuszowe święto rozpocznie się dziś (19.06) i tradycyjnie 
potrwa do niedzieli. Zestaw tegorocznych gwiazd jest imponu-
jący – dziś na cieszyńskim Rynku zobaczymy m.in. kabaret Smi-
le, a gwiazdą wieczoru będzie Golec uOrkiestra. Jutro w tej roli 
wystąpi Big Cyc, a przed nim sceną rządzić będzie grupa Aku-
rat. W niedzielę dadzą z siebie wszystko Marian Opania i Wik-
tor Zborowski, których nie trzeba specjalnie przedstawiać.

– Paweł i Łukasz Golcowie są w jakiś sposób związani z Cie-
szynem, grali w różnych miejscach, więc będą się czuli u nas, jak 
u siebie w domu – nie ma wątpliwości Cecylia Gasz-Płońska. 
– W sobotę zespoły Akurat i Big Cyc na pewno zgromadzą dużą 
widownię, choć tak naprawdę z tą nie ma problemu na Święcie 
Trzech Braci. Z kolei niedziela będzie jak zawsze cieszyńska. Wy-
stąpi orkiestra dęta „Cieszynianka”, zaplanowaliśmy także kolej-
ny koncert w ramach 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Nowością będzie pokaz mody 
inspirowany folklorem. Żeby tylko dopisała nam pogoda.

Żeby zorganizować tak dużą imprezę, jaką jest Święto 
Trzech Braci, przygotowania trzeba rozpocząć, kiedy kończy 
się poprzednia edycja imprezy.

– Poszukujemy artystów na naszą kieszeń. Czerwiec jest mie-

siącem, w którym wiele miast obchodzi swoje święto, więc nie 
jest to takie proste – tłumaczy dyrektorka COK-u.

Tegoroczne Święto Trzech Braci rozpocznie się tradycyjnie 
o 17.00 na moście Przyjaźni, gdzie spotkają się samorządow-
cy i mieszkańcy Cieszyna oraz Czeskiego Cieszyna. Wymarsz 
sprzed Ratusza nastąpi o godz. 16.45.
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***
Ciekawą propozycją będzie na pewno także gra miejska Sa-

molot na brzegu Olzy. Dlaczego samolot? Bo tak tłumaczy się 
z francuskiego nazwa miejsca tuż przy wjeździe do Czeskiego 
Cieszyna, które powstało w 1933 roku z inicjatywy Rosalii Wie-
sner, obok dawnego hotelu National. Było to miejsce niezwykłe 
– centrum życia towarzyskiego i kulturalnego, w którym zbie-
rali się Polacy, Czesi, Niemcy i Żydzi. Kawiarnia miała parkiet ta-
neczny ze stałą orkiestrą, zapraszano też znanych artystów. Ze 
względu na dogodne położenie kawiarnię na punkt spotkań wy-
bierali także przemytnicy, którzy w lokalu zawierali transak-
cje, a potem zainteresowani obserwowali z tarasu wynajętych 
szmuglerów, pilnując, by wszystko poszło zgodnie z planem.

Kawiarnia zniknęła z mapy Cieszyna w 1939 roku podczas 
działań wojennych. I na tym pewnie skończyłaby się jej histo-
ria, gdyby nie szansa, która powstała dzięki wsparciu z Unii 
Europejskiej. W 2010 roku legendarna kawiarnia (a właściwie 
jej odtworzona od podstaw replika) doczekała się ponownego 
otwarcia w swojej pierwotnej lokalizacji – jako Czytelnia i Ka-
wiarnia AVION/NOIVA. Nawiązując do przedwojennej tradycji 
jest to miejsce spotkań kultur i z kulturą, odbywają się tu spo-
tkania, koncerty i dyskusje.

COK

Święto Trzech Braci co roku przyciąga tłumy sympatyków dobrej zabawy.
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Zdjęcie do pierwszej części zadania z gry miejskiej (widokówka z 1935 r.).
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Przystanek Cieszyn dzi nie tylko o sam węzeł przesiadkowy, który będzie budynkiem 
i platformą komunikacji autobusowej, ale także o infrastruktu-
rę drogową. Układ komunikacyjny będzie się składał z ronda na 
skrzyżowaniu ulic Bobreckiej i Hajduka, przebudowanego odcinka 
ulicy Hajduka pomiędzy tym rondem a ulicą Bielską, a także drugie-
go ronda na ulicy Bielskiej. W tym rejonie już teraz jest duży ruch, 
należy się liczyć z jego zwiększeniem, nie tylko z uwagi na budowę 
Przystanku Cieszyn, ale i galerii handlowej. Dlatego naszym celem 
jest usprawnienie tego ruchu, skanalizowanie go i generalnie po-
prawa warunków podróżowania mieszkańców Cieszyna.

Z waszej perspektywy, architektów, taki projekt społecznie 
potrzebny, przygotowuje się inaczej niż w przypadku zwykłe-
go domu?

Tak naprawdę staramy się podchodzić do każdego projektu z za-
angażowaniem. W sytuacji jednak, kiedy projekt posiada tak dużą 
rangę dla miasta, a nawet całego regionu, to stanowi to dla nas 
z jednej strony dodatkowe obciążenie, a z drugiej dodatkowe pro-
jektowe wyzwanie. Zwłaszcza że projekt jest bardzo skomplikowa-
ny z uwagi na wiele elementów. W tej sytuacji staramy się spełnić 
nie tylko oczekiwania samego inwestora, ale także mieszkańców.

Trzeba pamiętać, że każdy projekt jest osadzony w jakimś kon-
tekście. Nie budujemy przecież modelowego, idealnego węzła prze-
siadkowego, tylko mamy do dyspozycji pewien teren, musimy się 
liczyć z pewnymi ograniczeniami. Dysponując tym, co zostało nam 
zadane, musimy jak najlepiej starać się rozwiązać dane zagadnienie 
projektowe.

W czasie konferencji wiceburmistrz Cieszyna, Bogdan Ści-
but, mówił, że w przyszłości miasto będzie analizowało, jakie 
zastosować materiały wykończeniowe. Inaczej mówiąc, wasz 
projekt może zostać nieznacznie zmieniony. Dopuszczacie taki 
scenariusz?

Każdy projekt, zwłaszcza tego typu, żyje. On nie tylko powsta-
je jako dokumentacja, którą należy wybudować i przeciąć wstęgę, 
ale jest to żywy organizm, który się zmienia wraz z potrzebami 
komunikacyjnymi miasta, wraz ze zmianami związanymi z infra-
strukturą. Te zmiany dotyczą praktycznie wszystkich elementów. 
Przygotowując dany projekt, należy przewiedzieć możliwość do-
konywania zmian, modyfikowania go, dostosowania do aktualnych 
potrzeb. Jesteśmy więc gotowi na nowe sugestie.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za 2,5 roku mieszkańcy 
Cieszyna i przyjezdni będą korzystali z nowoczesnego Przystanku 
Cieszyn. Będzie łączył w sobie dworzec kolejowy z platformą ko-
munikacji autobusowej. Zostały w nim uwzględnione nawet takie 
nowoczesne rozwiązania, jak… biblioteka dla podróżnych. Na spo-
tkaniu w starostwie przedstawiono harmonogram prac. Do końca 
tego roku miasto chce złożyć wniosek o dofinansowanie projektu 
ze środków unijnych. Miesiąc później ma zostać ogłoszony przetarg 
na wykonawcę prac, z zastrzeżeniem jednak, że projekt będzie re-
alizowany, jeżeli miasto otrzyma unijne dofinansowanie. Władze 
Cieszyna chcą, żeby prace rozpoczęły się w kwietniu 2016 roku, a 
zakończyły we wrześniu 2017 roku. Do końca 2017 byłby czas na 
rozliczenie projektu i oddanie inwestycji do użytku. Poniżej pre-
zentujemy rozmowę z Wojciechem Łapą z pracowni Archex z Biel-
ska-Białej, która przygotowała projekt Przystanku Cieszyn.

Przystanek Cieszyn obejmuje wiele elementów. Oprócz re-
montu dworca kolejowego, do którego zostanie dobudowana 
zupełnie nowa część, zmieni się także znacząco układ komuni-
kacyjny w tej części Cieszyna. Jak to wszystko będzie wyglądało?

Cała inwestycja rzeczywiście obejmuje wiele elementów. Cho-
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Tak to wszystko będzie wyglądało...

Wojciech Łapa z pracowni Archex.
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Przyszła kolej na działanie
Wspólne i zdecydowane działania urzędników z Urzędu Miejskie-

go oraz Starostwa Powiatowego w Cieszynie w sprawie przywró-
cenia komunikacji kolejowej na linii nr 190 Cieszyn – Bielsko-Biała 
– to jeden z najważniejszych wniosków po konferencji Komunikacja 
publiczna łącząca Cieszyn z innymi miejscowościami, która w czwar-
tek 11 czerwca odbyła się w starostwie. Pracownia projektowa 
Archex z Bielska-Białej przedstawiła także koncepcję Przystanku 
Cieszyn.

Z jednej strony było to kolejne spotkanie burmistrza Cieszyna 
Ryszarda Macury z mieszkańcami, z drugiej konferencja, na której 

Od lewej: Janusz Król, starosta cieszyński, gospodarz spotkania oraz bur-
mistrz Cieszyna, Ryszard Macura.
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poruszono wiele szczegółowych zagadnień. Cieszyński włodarz 
dziękując za gościnę w Starostwie Powiatowym, zapewniał, że sa-
morządy będą robiły wszystko, żeby transport publiczny był na jak 
najwyższym poziomie. Ryszard Macura przyznał także, że chociaż 
włodarze wojewódzcy otrzymali reprymendę ze strony Unii Euro-
pejskiej – chodzi o zbyt duże nakłady na drogi kosztem transportu 
kolejowego – dalej niewiele sobie z tego robią. – Niestety nie mam 
na dziś dobrych informacji, jeżeli chodzi o linię nr 190. Województwo 
stoi na stanowisku, że nie będzie odtwarzana. W tym przypadku nie 
chodzi o prosty rachunek ekonomiczny, trzeba kierować się interesem 
społecznym – przekonywał burmistrz Cieszyna, jednocześnie wska-
zując na ustawodawstwo, które nie do końca właściwie reguluje ry-
nek przewozów na drogach.

Szczegółowe dane dotyczące „190” przedstawił Jan Gerlach, peł-
nomocnik burmistrza Cieszyna ds. infrastruktury transportowej. 
Ostatnia ważna data w tej sprawie to 19 marca, kiedy to z powo-
du złego stanu toru odcinek Cieszyn – Goleszów został wyłączony 
z eksploatacji. Pełnomocnik zwrócił uwagę, że miasta stają się co-
raz bardziej zatłoczone, co w przyszłości daje zielone światło dla 
transportu na szynach. Gdyby tylko udało się doprowadzić do mo-
dernizacji linii kolejowej nr 190, to pociągi na tej trasie mogłyby 
rozwinąć taką prędkość (70-80 kilometrów na godzinę), która gwa-
rantowałaby pokonanie całej trasy Cieszyn – Bielsko-Biała w nieca-
łą godzinę, co na pewno stanowiłoby konkurencję dla komunikacji 
autobusowej. Według wyliczeń, dziś koszt rewitalizacji jednego 

kilometra linii kolejowej oscyluje wokół 4 milionów złotych. Rachu-
nek jest prosty: modernizacja odcinka Cieszyn – Goleszów to koszt 
rzędu 40 mln złotych, odcinka Skoczów – Bielsko-Biała ok. 88 mi-
lionów zł. Gerlach przyznał, że zmodernizowanie wspomnianej linii 
i utrzymywanie na niej normalnej komunikacji powinno być także 
w interesie kolei, stanowiłaby bowiem naturalną alternatywę dla 
głównego szlaku Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice.

– Było ostatnio takie zdarzenie, że pociąg jadący z Wiednia do War-
szawy utknął na 240 minut w Zebrzydowicach. Gdyby linia 190 była 
czynna, opóźnienie wyniosłoby co najwyżej godzinę, a nie cztery. Kie-
dy będą prowadzone jakiekolwiek roboty między Czechowicami i Ze-
brzydowicami, nie będzie linii zapasowej – przekonywał pełnomoc-
nik burmistrza.

Na zakończenie Gerlach przytoczył wypowiedź mieszkanki gmi-
ny Jasienica, która zwróciła uwagę, że dawniej non stop kursowały 
pociągi, a dziś wszystko popada w ruinę.

– Nagle wszystko stało się nieopłacalne. Druty rdzewieją albo są 
rozkradane. Nad morzem ze Sławna do Darłowa kursuje szynobus. Da 
się? Da, ale trzeba chcieć. Pociąg relacji Katowice – Wisła Głębce za-
pchany, więc niech nie opowiadają bzdur, że nie ma chętnych na podró-
że kolejami. Z Bielska-Białej ludzie też chętnie pojechaliby pociągiem 
w kierunku Cieszyna czy Wisły – stwierdziła jasieniczanka.

Pomysł powrotu pociągów na trasę Cieszyn – Bielsko-Biała po-
pierają także władze tego drugiego miasta. W starostwie obecny 
był zresztą Henryk Juszczyk, pełnomocnik prezydenta, który mó-
wił, że droga ekspresowa łącząca Cieszyn z Bielskiem nie rozwiązu-
je problemu komunikacji. Zwrócił także uwagę na Czeski Cieszyn, 
z którego każdego dnia wyjeżdża 128 pociągów. 

Na konferencji ustalono też, że należy naciskać na kolej, żeby 
wróciła do połączenia Cieszyn – Katowice.

– Chcąc dziś dojechać z Cieszyna do Katowic potrzeba ponad trzech 
godzin. Trzeba więc wziąć urlop – przyznał Jan Gerlach.

Tomasz Wolff

Rok szkolny na finiszu
Już tylko tydzień został do zakończenia kolejnego roku szkol-

nego. W roku 2014/2015 do cieszyńskich przedszkoli publicznych 
uczęszczało 829 dzieci, które skupione były w 34 oddziałach. 
W tym czasie naukę w szkołach podstawowych publicznych pobie-
rało 1715 uczniów w 78 oddziałach. Z kolei do gimnazjów publicz-
nych uczęszczało 919 uczniów w 37 oddziałach.

W kolejnym roku szkolnym, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, 
planowane jest utworzenie w klasach pierwszych trzech dodat-

kowych oddziałów. Dodatkowe oddziały mają powstać w Szko-
le Podstawowej nr 2 (cztery zamiast trzech), Szkole Podstawo-
wej nr 3 (sześć zamiast pięciu) oraz Szkole Podstawowej nr 4 (trzy 
zamiast dwóch).

Z kolei w gimnazjach liczba oddziałów w klasach pierwszych 
zmniejszy się z 13 do 12, co ma związek z niżem demograficznym. 
O jeden mniej oddział niż dotychczas zostanie utworzony w Gim-
nazjum nr 2 (trzy oddziały zamiast czterech). Dodajmy, że wydatki 
na oświatę to jedna z najważniejszych pozycji w budżecie miasta, 
stanowią ok. 30 procent.
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Jedno z pism wysłanych przez kolej, które nie pozostawia złudzeń.
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Ach, co to były za koncerty
Różnorodny repertuar, wypełniona po brzegi widownia Teatru 

im. Adama Mickiewicza, na scenie przedstawiciele wielu pokoleń 
– w pierwszy piątek i sobotę czerwca odbyły się koncerty jubile-
uszowe z okazji 65-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej. – To była ogromna porcja energii. Chociaż 
nie występowałem, nogi same chciały tańczyć, a ręce wciąż klaskać 
– mówił jeden z widzów. Takich głosów było zdecydowanie więcej.

nowskiej zaledwie osiem par zauroczonych wspaniałymi tańcami i pie-
śniami ziemi cieszyńskiej zaczęło swoją wielką artystyczną przygodę z 
kulturą regionalną. Początki były skromne, jednak już po trzech latach 
zespół liczył 100 członków. Zespół zawsze miał szczęście do wybitnych 
artystycznych osobowości. Najlepszym przykładem jest niezwykła po-
stać pani Janiny Marcinkowej, która – jak pisano od początku – została 
zaślubiona z zespołem na dobre i na złe. To ona wypracowała oryginal-
ny sposób adaptacji wspaniałych tańców i pieśni ziemi cieszyńskiej na 
specyficzne potrzeby sceniczne. Dbała też o jak najwyższy poziom arty-
styczny – mówił prowadzący sobotni koncert Jacek Stefaniak.

Zarówno piątkowy, jak i sobotni koncert trwały ponad trzy go-
dziny. Artyści zmieniali się jak w kalejdoskopie, podobnie, jak re-
giony, które zostały zaprezentowane na teatralnych deskach. Wi-
dzowie zobaczyli w akcji grupy taneczne, dziecięce, kapele ludową 
i dziecięco-młodzieżową oraz chór jubileuszowy. Łącznie na scenie 
zaprezentowało się ponad 150 artystów. Jak powiedziała Wiadomo-
ściom Ratuszowym Karolina Małysz-Tulec, dyrektor ZPiTZC, przy-
gotowania do jubileuszu rozpoczęły się już w ubiegłym roku.

– Jeżeli chodzi o program artystyczny, to przygotowywaliśmy się od 
września, a jeżeli chodzi o organizację, to od marca 2014 roku. Wy-
ćwiczenie tak ogromnego programu musiało zająć trochę czasu. Za-
wsze, kiedy artyści wychodzą na scenę, to dają z siebie wszystko, ale 
jubileusz rządzi się swoimi prawami. Myślę, że każdy członek zespołu 
jest dodatkowo zmobilizowany na koncerty jubileuszowe – przyznała 
Małysz-Tulec.

Jednym z akcentów sobotniego koncertu było podziękowanie 
dla sponsorów. Miłym akcentem było także wręczenie członkom 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej odznak „Zasłużony dla 
Województwa Śląskiego”. Złotą odznakę otrzymały Ewelina Bałdys 
oraz Karolina Małysz-Tulec, srebrne powędrowały do Agnieszki 
Dygoś, Remigiusza Guzdka, Maksymiliana Kuśki i Bartłomieja Tul-
ca. Wyróżnienia wręczyły radne Sejmiku Województwa Śląskiego 
– Sylwia Cieślar i Danuta Kożusznik.

Ponadto Ryszard Mazur, prezes honorowy PTTK Beskid Śląski 
w Cieszynie wręczył zespołowi odznaczenie PTTK za długoletnią 
współpracę.

Tomasz Wolff

Wyćwiczenie różnorodnego repertuaru zajęło zespołowi blisko rok.

Chór jubileuszowy pięknie zaśpiewał.
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Na widowni zasiedli mieszkańcy całego Śląska Cieszyńskiego, 
przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów (Klimczok, Komes, Ma-
zowsze, Roztocze, Wisła i Żywczanie), byli członkowie ZPiTZC, bliscy 
tych, którzy dziś udzielają się w nim, a także wielu zaproszonych 
gości. W sobotnim koncercie uczestniczyli między innymi Aleksan-
dra Trybuś-Cieślar, posłanka na Sejm RP, senator Tadeusz Kopeć, 
Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, Jan Olbrycht, poseł do Parla-
mentu Europejskiego, a także przedstawiciel Polskiej Sekcji CIOFF 
– Leszek Chołuj.

– Taki jubileusz, jak dzisiaj, to okazja do wspomnień. Wszystko zaczę-
ło się w połowie marca 1950 roku, kiedy to z inicjatywy Danuty Bara-

Jubileuszowe rozdanie
W środę w Zamku Cieszyn wręczono nagrody w 10. edycji kon-

kursu Śląska Rzecz. W kategorii produkt wygrał terminal par-
kingowy Multic, którego producentem jest bielska spółka Mulic 
Technology. System informacji wizualnej dla budynku Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zwyciężył 
w kategorii grafika użytkowa. System zaprojektowały Justyna 
Kucharczyk i Agnieszka Nawrocka na zlecenie Konior Studio. Za 
najlepszą usługę uznano Dizajn ze sznurka. Projekt aktywizujący 
społeczność inspirowany sztuką ludową w ramach projektu Dizajn 
na pograniczu. Re-kreacja miast na pograniczu polsko-czeskim, który 
zrealizowano w Czechowicach-Dziedzicach.

Jego autorkami są Magdalena Kamińska i Magdalena Zawieja. 
Partner konkursu – Stowarzyszenie Projektantów Form Przemysło-

wych – nagrodził kolekcję mebli K2 Tomka Rygalika / Studio Rygalik 
dla Paged Meble z Jasienicy. Jury przyznało także trzy nagrody spe-
cjalne. Pierwsza z nich trafiła do firmy P. W. Demar z Mstowa oraz 
projektanta Marka Dewódzkiego za trzewiki ochronne STARR UP.

Drugą otrzymali projektant Roman Kaczmarczyk oraz Centrum 
Sztuki Współczesnej Kronika w Bytomiu za książkę Plica Polo-
nica. Trzecią z nagród wyróżniono Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Jejkowicach za wdrożenie systemu oznakowania zewnętrznego 
i wewnętrznego, którego elementy zaprojektowało Motor Studio, 
a opracowaniem technicznym zajęło się Stowarzyszenie ODBLO-
KUJ. System powstał w ramach konkursu Kierunek biblioteka.

Nagrodzone produkty, projekty graficzne oraz usługi, a także te 
zakwalifikowane do wystawy, można oglądać w Zamku Cieszyn do 
26 lipca. 

Zamek Cieszyn
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Podpisanie umowy patrnerskiej.

Ziarno zasiane – podpisali 
umowę partnerską

W dniach od 5 do 8 czerwca ponad 50-osobowa grupa para-
fian z Cieszyna przebywała w Bawarii. W piątek 5 czerwca w ol-
brzymiej sali miejscowego domu zborowego odbyło się uroczyste 
podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Parafią Ewangelicko-
-Augsburską w Cieszynie oraz Evangelisch-Lutherische Kirchen-
gemeinde Schwabach-St. Martin. Stosowne dokumenty podpisali 
ks. proboszcz Janusz Sikora z Cieszyna i proboszcz parafii św. Mar-
cina ks. dr Paul-Hermann Zellfelder.

Kontakty pomiędzy obiema parafiami zainicjowane zostały już 
w 2012 roku, kiedy podczas swojego bawarskiego tournée w Schwa-
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bach wystąpił Wyższobramki Chór Kameralny z Cieszyna. Podpisanie 
umowy poprzedziły wielokrotne wzajemne wizyty różnych grup pa-
rafialnych, podczas których wypracowany został plan działań part-
nerskich. Przewiduje on regularne wzajemne wizyty i projekty, które 
służyć mają pogłębianiu wiary oraz zbliżać do siebie ich uczestników. 
Obok wymiany chórów, wychowawców przedszkolnych oraz udzia-
łu w ważnych dla partnerskich parafii wydarzeniach, zaplanowano 
również wspólne wędrówki górskie i akcje ekologiczne. Słowa po-
parcia dla nowych polsko-niemieckich inicjatyw wyraził burmistrz 
miasta Schwabach dr Roland Oeser. Obecna na spotkaniu przewod-
nicząca Gustav-Adolf-Werk do spraw diaspory Heike Gröschel-Pickel 
nawiązała w swoim przemówieniu do przypowieści o ziarnie gorczy-
cy, z którego wyrasta potężne drzewo. – Ziarno zostało już zasiane 
i otrzymaliśmy młodą roślinkę – powiedziała. Jej zdaniem, zadaniem 
obu partnerów jest teraz pielęgnowanie jej tak, by stale przybywało 
nowych gałązek porozumienia.

Zwieńczeniem wizyty cieszyńskich parafian w Schwabach był 
udział w niedzielnych uroczystościach związanych z ponownym 
poświęceniem kościoła św. Jana i św. Marcina. Potężna gotycka 
budowla wznoszona była w latach 1420-1510 w samym sercu mia-
sta. Ze względu na zły stan techniczny przez 4,5 roku pozostawała 
zamknięta dla mieszkańców i turystów. W tym czasie przeprowa-
dzono kapitalny remont kościoła od fundamentów po dach i wieżę. 
Odnowiona świątynia prezentuje się bardzo okazale. Na szczególną 
uwagę zasługuje ołtarz główny autorstwa słynnego norymber-
skiego rzeźbiarza Wita Stwosza. Niedzielne uroczystości rozpo-
czął uroczysty pochód ulicami miasta, w którym wziął również 
udział cieszyński Chór Kościelny w tradycyjnych strojach śląskich. 
Podczas uroczystego nabożeństwa cieszyńscy chórzyści śpiewali 
wspólnie z Kantorei Schwabach pod dyr. Klausa Peschika. Po po-
łudniu chór pod dyr. Joanny Sikory dał koncert w wypełnionym po 
brzegi kościele, prezentując polskie pieśni religijne oraz folklor Ślą-
ska Cieszyńskiego.

Piotr Sikora

Podczas imprezy dzieci zażyły sporo ruchu, ale też sporo dowiedziały się 
na temat bezpieczeństwa.
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Bezpieczny Dzień Dziecka
Czerwiec jest miesiącem, na który każde dziecko czeka z utęsknie-

niem. To właśnie wtedy przychodzi upragnione lato oraz kończy się 
rok szkolny. W tym także okresie przypada Dzień Dziecka. Z okazji 
tego wyjątkowego dnia Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cie-
szynie wraz ze Strażą Miejską w Cieszynie, Zespołem Obsługi Jed-
nostek Oświatowych, Wydziałem Kultury i Turystyki, Cieszyńskim 
Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy” oraz Komendą Powiatową 
Policji przygotował niezwykłą imprezę sportową dla dzieci ze szkół 
podstawowych pn. Baw się bezpiecznie. Odbyła się ona w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków i miała na celu 
popularyzację aktywności fizycznej, bezpiecznych zachowań w róż-
nych sytuacjach oraz zdrowej sportowej rywalizacji wśród dzieci. 
W imprezie wzięło udział ponad 1000 dzieci, z sześciu cieszyńskich 
szkół podstawowych, które rywalizowały ze sobą w sprawnościo-
wych torach przeszkód, dostosowanych do danego poziomu klas, 
w teście wiedzy dotyczącym zasad bezpiecznego zachowania w róż-
nych sytuacjach oraz w konkursie na „najgorętszy” doping, gdzie 
specjalna komisja oceniała takie składniki sportowego kibicowania, 
jak m.in. transparenty, okrzyki, przyśpiewki zagrzewające zawodni-
ków do walki itp. Najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa nr 1, któ-

ra wyprzedziła Szkołę Podstawową nr 4 i Szkołę Podstawową nr 3.
Oprócz zmagań sportowych na dzieci czekało wiele różnych 

atrakcji. Swoimi występami imprezę uatrakcyjniły: zespół ta-
neczny i teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. J. Korczaka z Cieszyna, Studio Ruchu i Tańca Ewy 
Bogdanowicz oraz Karolina Klimus, która wykonała piosenkę 
„BAJ”. Zwieńczeniem zmagań uczniów było nagrodzenie szkół, oraz 
uczestników i zawodników imprezy.

MOSiR

Maszerowali dla życia
Najpierw zatańczyli poloneza, później 

przy dźwiękach pieśni przemaszerowali na 
dziedziniec klasztoru sióstr boromeuszek, 
by wspólnie wziąć udział w rodzinnym 
pikniku. III Chrześcijański Marsz dla Ży-
cia i Rodziny, który odbył się w Cieszynie 
w minioną niedzielę (14.06) przyciągnął 
wszystkich tych, dla których rodzina ma 
w życiu bardzo ważne znaczenie. Tego-
rocznym obchodom towarzyszyło hasło 
Rodzina Chroni – Chrońmy Rodzinę. Marsze 

dla Życia i Rodziny, które od kilku lat prze-
chodzą ulicami miast całej Polski, pokazu-
ją przywiązanie Polaków do tradycyjnych 
form wychowania i kształtowania świado-
mości społecznej przyszłych pokoleń.  Jesz-
cze cztery lata temu w Polsce naliczyć moż-
na było zaledwie 16 tego typu inicjatyw. 
Dziś  można zauważyć nagły wzrost popu-
larności tego typu manifestacji przywiąza-
nia do tradycyjnych chrześcijańskich war-
tości budowania relacji rodzinnych. Ten 
rok pod tym względem był wyjątkowy. Uli-
cami całej Polski przeszło aż 160 marszów, 
w tym także w Cieszynie. III Chrześcijański 

Marsz w Cieszynie przyciągnął zarówno 
młodszych, jak i starszych mieszkańców 
tego miasta. Ox.pl
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Cieszyniacy zawojowali Warszawę.

Najlepsi w Polsce

Podczas odbywającego się w czwartek i piątek (28 i 29 maja) fi-
nału Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Mini-
przedsiębiorstwo Produkcik 2015, uczniowie ze Szkoły Organizacji 
i Zarządzania w Cieszynie pokonali 30 najlepszych firm uczniow-
skich z całego kraju, zdobywając najwyższą nagrodę. Teraz przez 
nimi zmagania europejskie, które odbędą się pod koniec lipca 
w Berlinie. Przypomnijmy, że do finału zakwalifikowało się 30 naj-
lepszych firm uczniowskich spośród 324, które w roku szkolnym 
2014/2015 uczestniczyły w Polsce w programie edukacyjnym Mło-
dzieżowe Miniprzedsiębiorstwo. Być przedsiębiorczym. Program ten 

prowadzony jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości 
i uczy młodych ludzi prowadzenia działalności gospodarczej i za-
stosowania wiedzy z zakresu ekonomii w praktycznym działaniu.

Uczniowie klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego w SOiZ 
w Cieszynie przez cały rok szkolny na lekcjach ekonomii w praktyce 
oraz zajęciach pozalekcyjnych prowadzili własną firmę PINazing, 
jej dokumentację finansową na portalu programu www.junior.
org.pl, projektowali i wybijali piny, a poprzez firmowego Facebo-
oka www.facebook.com przypinamy reklamowali swoje przypin-
ki. Sprzedaż prowadzili na rynku lokalnym, ogólnopolskim oraz 
zagranicznym podczas wyjazdów uczniów do szkół partnerskich 
w Europie. Pracowali pod opieką nauczycielki Moniki Żerańskiej 
i konsultantów biznesowych: nauczycielki Natalii Piekarek, głów-
nej księgowej w SOiZ Barbary Łucji Glet oraz przedsiębiorcy Woj-
ciecha Chamota, właściciela firmy Chamot Studio Grafiki i Reklamy.

Finał odbył się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie. Miniprzedsiębiorstwo PINazing z SOiZ reprezento-
wali jego wspólnicy: Anita Braszak, Marcela Janecka, Magdalena 
Pędrys i Adrian Smolorz. Uczniowie – finaliści konkursu zmierzyli 
się w biznesowej rywalizacji ze swoimi rówieśnikami z innych szkół 
oraz poddali swoje działania ocenie ekspertów ze świata biznesu w 
czterech kategoriach: raport z działalności miniprzedsiębiorstwa, 
rozmowa z komisją konkursową (przedstawiciele kilku banków), 
prezentacja miniprzedsiębiorstwa, umiejętności sprzedaży oraz 
stoisko firmowe).

Reprezentanci firmy PINazing wykazali się kreatywnością, zna-
komitą znajomością rynku i skutecznymi metodami sprzedaży. Ich 
stoisko firmowe zostało przygotowane profesjonalnie, a sprzeda-
wane przypinki cieszyły się dużym powodzeniem wśród uczestni-
ków konkursu.

Mat. pras.
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Nie chcemy zarabiać, ale zdobyć 
doświadczenie

Rozmowa z Marcelą Janecką oraz Adrianem Smolorzem z klasy 
drugiej Liceum Ogólnokształcącego przy Szkole Organizacji i Za-
rządzania w Cieszynie, jednymi z kilkunastu uczniów, którzy pro-
wadzą firmę PINazing.

Osiągnęliście ogromny sukces. Powiedzcie, jak się to wszyst-
ko zaczęło...

Adrian Smolorz: Pomysł na naszą firmę wziął się tak naprawdę 
z obserwacji. Zauważyliśmy bowiem, że piny cieszą się ogromną 
popularnością wśród młodych ludzi, dlatego postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw tym oczekiwaniom. Chcieliśmy wszystkich zaskoczyć, 
dlatego wymyśliliśmy osiem, nigdzie dotąd niespotykanych kolekcji.

Marcela Janecka: Są to na przykład kolekcja flower, w której zamy-
kamy naturę, zasuszone kwiatki pod folią; fashion – czyli ścinki mate-
riałów tekstylnych; event&company, w której firmy mogą się promo-
wać; regionalna – promująca Śląsk Cieszyński czy każdy inny region 
w Polsce; w ofercie mamy także przypinki dla najmłodszych. Nowością 
są przypinki 3D, w których wykorzystujemy technikę quillingu. Ostat-
nio otrzymaliśmy zamówienie z Warszawy na wykonanie dwudziestu 
takich przypinek.

Jak to wszystko wygląda od strony technicznej? Wybijacie 
przypinki na imprezach, gdzie rozkładacie swoje stoisko, czy 
robicie to w zaciszu Szkoły Organizacji i Zarządzania, w której 
się uczycie?

A.S.: Jest dowolność – możemy wybijać piny na miejscu, na każ-
dym stoisku mamy piniarkę i gotowe wzory, dzięki obecności gra-
fików na miejscu możemy zaproponować klientowi taki wzór, jaki 
sobie zażyczy. Wykonujemy także zamówienia, w tym dla dużych 
firm. Wtedy pracujemy w szkole.

Dzięki zwycięstwu w Warszawie jedziecie do Berlina. Boicie się 
tego wyjazdu?

M.J.: W ogóle nie boimy się tego wyjazdu, wręcz przeciwnie – je-
steśmy dumni z tego, że w Berlinie będziemy reprezentować naszą 
szkołę, Cieszyn i tak naprawdę całą Polskę. Wyjeżdżamy 28 lipca 
i zostaniemy tam do końca miesiąca. 

A.S: Na miejscu mają się stawić przedstawiciele 40 krajów. Każdy 

zespół zaprezentuje swoje miniprzedsiębiorstwo. Konkurs będzie się 
składał z kilku etapów – zaplanowano ocenę naszego raportu i zdolno-
ści sprzedażowych, mamy też mieć indywidualną rozmowę z komisją.

W przyszłości pewnie pozakładacie własne firmy, skoro już 
teraz tak dobrze sobie radzicie. Wiążecie z tym swoją przy-
szłość?

A.S: To doświadczenie, które tutaj zdobywamy, dało nam funda-
ment i możemy się rozwijać na przykład w działalności marketin-
gowej. Wiążę przyszłość z tą branżą.

M.J.: Chciałabym skończyć studia pedagogiczne i pracować 
w przedszkolu, dlatego na pewno przydały się warsztaty, które zor-
ganizowaliśmy dla przedszkolaków w Jastrzębiu-Zdroju i Skoczowie.

Ile zarobiliście do tej pory?
A.S.: Zysk netto wynosi obecnie ponad 2000 złotych, z którego 

oczywiście odprowadzamy podatki. 
Obecnie, czyli w tym miesiącu, czy od początku istnienia firmy?
A.S.: Od początku istnienia firmy. Taka kwota wynika z faktu, że 

tak naprawdę jest to gra edukacyjna, a my nie chcemy zarabiać, tyl-
ko zdobyć doświadczenie.

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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„Dom Narodowy” przygotował bogatą ofertę 
imprez dla wszystkich pozostających w mieście 
na czas wakacji. Uczestnicy zajęć będą mogli 
rozwijać swe zainteresowania i pasje biorąc 
udział w warsztatach, wycieczkach, koncer-
tach... Zapraszamy!

1.07 g. 10.00 Letnia Akademia Artystów: Bar-
wy lata – plener malarski dla dzieci.

2.07 g. 10.00 Kolorowy świat z bibuły – warsz-
taty rękodzieła. Podczas warsztatów dzieci po-
znają podstawy pracy z delikatną materią bibuł-
kowej krepiny... Wykonają różne kwiaty, które 
zabiorą do domu.

3.07 g. 18.00 Park Pokoju, Dzień dobry waka-
cje – koncert Amadeus Trio. W składzie: Łukasz 
Iskrzycki (klarnet), Tomasz Gmyrk (klarnet), 
Tomasz Małkowski (fagot). Zespół przeniesie 
nas w czasy muzycznej epoki klasycyzmu euro-
pejskiego. Usłyszymy m.in. fragmenty słynnych 
oper: Wesele Figara, Czarodziejski Flet czy Cosi 
fan tutte Wolfganga Amadeusza Mozarta.

5.07 g. 8.00 Rynek – Targi staroci.
8-12.07 VI Festiwal Europejskich Szkół Arty-

stycznych I Twórczości Kręgi Sztuki, X Przegląd Fil-
mowy Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki – szcze-
góły na afiszach i na www.wakacyjnekadry.pl.

13-15.07 Rynek, COK, Noiva, Muzeum na kół-
kach – Historia Żydów Polskich: warsztaty dla 
dzieci, filmy, wycieczki, koncerty, wystawy.

14.07 g. 10.00 Budujemy sztetl – warsztaty dla 
dzieci. Opowiemy o tradycyjnej kulturze żydow-
skiej: świętach, obyczajach i dawnych zawodach, 

Dom Narodowy a także o kulturowej różnorodności przedwo-
jennej i powojennej Polski. Treść opowiadania 
dzieci przeniosą na pracę plastyczną.

15.07 g. 10.00 Poznawanie żydowskiego świa-
ta – warsztaty dla dzieci. Kalendarz żydowski, 
znaczenie synagogi, jesziwy, bejt midraszu, my-
kwy, wesele żydowskie, tradycjne i współczesne 
atrybuty żydowskiego domu – to główne tematy 
tych zajęć warsztatowych.

13.07 g. 17.00 Rzóndzymy, rozprawiomy i śpiy-
wómy po naszymu – spotkanie miłośników gwa-
ry cieszyńskiej.

16.07 g. 11.00 Letnia Akademia Artystów: 
Wakacje z ceramiką: Letnia łąka – ceramiczne 
kwiaty. Latem łąki pełne są roślin i kolorów. My 
w pracowni ceramicznej postaramy się ulepić 
piękne kwiaty z samoutwardzalnej gliny, a także 
korzystając z gipsowych form, metodą odlewni-
czą wyczarować cieszyniankę.

17.07 g. 11.00 Letnia Akademia Artystów: Wa-
kacje z ceramiką: Letnia łąka – ceramiczne kwiaty.

20.07 g. 10.00 Z wizytą u Pippi Pończoszan-
ki – warsztaty plastyczne. Pippi Pończoszanka 
– dowcipna, pełna humoru powieść autorstwa 
szwedzkiej pisarki Astrid Lingren ma już 70 lat! 
Pokochały ją dzieci na całym świeci. W COK prze-
czytamy fragmenty książki i wykonamy kukiełki 
przedstawiające jej uroczą, rudowłosą bohaterkę.

21.07 g. 10.00 Tajemnice decoupage’u – warsz-
taty rękodzieła. Podczas zajęć dzieci zapoznają się 
z podstawami techniki decoupage’u. Ozdobią drew-
nianą podkładkę pod kubek kolorowymi wzorami.

22.07 g.10.00 Modelarskie abc: Konstruujemy 
szybowiec – warsztaty. Dowiemy się jak z kartki 
papieru zrobić latający model samolotu, zazna-
jomimy się też z podstawami sklejania prostych 
modeli kartonowych.

23.07 g. 10.00 Wyczarowane z papieru – warsz-
taty origami. W origami punktem wyjścia jest 
kartka papieru, której nie można ciąć, kleić, do-
datkowo zdobić i z której przez zginanie tworzone 
są przestrzenne figury. Podczas zajęć dzieci krok 
po kroku poznają tajniki tej pochodzącej z Chin, 
a rozwiniętej w Japonii sztuki składania papieru.

24.07 g.10.00 Letnia Akademia Artystów 
Dziecię elfów – warsztaty plastyczno-teatralne. 
W pierwszej części warsztatów najmłodsi wy-
konają teatralne lalki i scenografię z różnych 
materiałów plastycznych (ozdobnych papierów, 
bibuł, tektury, rafii itp.). W drugiej przygotują 

krótki spektakl na podstawie baśni J. CH. An-
dersena Calineczka. Zostanie on wystawiony 
w drewnianym teatrzyku – replice sceny Stare-
go Teatru Narodowego w Kopenhadze.

25.07 g. 11.00 Przewodnik czeka: Cieszyńska 
secesja – wycieczka z przewodnikiem PTTK dla 
dorosłych.

27.07 g. 10.00 Letnia Akademia Artystów 
Ogrodowy teatrzyk – warsztaty plastyczno-te-
atralne. Wykorzystując warzywa można stwo-
rzyć wspaniałe kukiełki. Dzieci będą miały okazję 
pobawić się tworzeniem wyszukanych kształtów 
i postaci. Następnie z naturalnych materiałów: 
patyków, mchu, trawy, listków wykonają wspól-
nie scenkę ogrodowego teatrzyku. Finalnie przy-
gotują krótką formę teatralną. Inspiracją będzie 
książka Leny Anderson Mały Ogródek Mai.

28.07 g.10.00 Decoupage bez tajemnic 
– warsztaty rękodzieła. Po krótkim wprowadze-
niu dzieci w świat decoupage’u, młodzi artyści 
ozdobią własnoręcznie zakładkę do książek.

29.07 g. 10.00 Koralikowe cuda – warsztaty 
rękodzieła. Uczestnicy zajęć nauczą się tworzyć 
biżuterię z koralików. Przy pomocy igły, nici, 
żyłki i koralików wykonają kolorową bizuterię.

30.07 g. 10.00 Zwierzątka z sianka – warsztaty 
rękodzieła ludowego. Wiewiórki, ptaki, zajączki 
i pieski. Wszystko pachnące i ekologiczne. Pod-
czas warsztatów – swoistego spotkania z przyro-
dą powstaną oryginalne ozdoby z siana i trawy.

Poniedziałki, czwartki, g. 16.00 Wakacje 
z szachami: Szkółka szachowa dla najmłodszych. 
Szachy to nie tylko gra, ale i dyscyplina sporto-
wa. Wywiera pozytywny wpływ na gracza ucząc 
go przewidywania, logicznego myślenia, sporto-
wego współzawodnictwa, cierpliwości, trenuje 
pamięć, również podczas wakacyjnej „laby”.

17.07 g. 8.30 Turniej Wakacje z szachami.
Wystawy: Galeria COK i Galeria Na Piętrze:
8-24.07 Wystawa w ramach X Przeglądu Fil-

mowego Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki.
Uwaga! Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat, 

zapisy, liczba miejsc ograniczona. Warunkiem 
uczestnictwa jest dokonanie wpłaty (karnet na 
5 zajęć – 30 zł, bilet pojedynczy – 7 zł) na tydzień 
przed imprezą, W razie niepogody zajęcia plenero-
we odbędą się w „Domu Narodowym”. Wycieczki 
z przewodnikiem PTTK, warsztaty w ramach Mu-
zeum na kółkach i zajęcia szachowe – wstęp wolny.

MOSiR

Już wkrótce zabrzmi ostatni dzwonek w 
szkole i zaczną się wakacje. Jak co roku z 
tej okazji Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Cieszynie przygotował propozycję 
aktywnego spędzenia wolnego czasu dla 
dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych. 

I Zajęcia sportowo-rekreacyjne

29.06-31.07 g. 10.00-12.00 Animacje spor-
towe Gim3, boisko Orlik przy Gim3, ul. Wojska 
Polskiego 1, (od poniedziałku do piątku z wyjąt-
kiem dni świątecznych wolnych od pracy).

7,14,21,28.07 g. 10.00-12.00 Piłkarskie ABC 

– podstawy piłki nożnej, kompleks boisk „Sport 
Park”, ul. Bolko-Kantora.

1-3.07, 14-16.07 g. 9.00-12.00, 
2,6,9,13,16,20,23.07 g. 16.00-19.00 Wakacje 
z szachami – wakacyjne warsztaty szachowe, 
Dom Narodowy, Rynek 12.

30.06-31.07 (wtorki i czwartki) g. 10.00-
11.30 Zajęcia sportowe z zakresu karate Spróbuj 
karate, sala treningowa KS Shindo, ul. Śrutar-
ska 39.

29.06-31.07 (poniedziałki i środy) g. 17.00-
19.00 Zajęcia sportowe z zakresu judo, pawilon 
judo przy ul. Sarkandra.

13-17.07 (od poniedziałku do piątku) 
g. 10.00-13.00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
z zakresu hokeja na trawie dla dzieci w wieku 
7-13 lat, boisko wielofunkcyjne przy SP3, ul. Hal-
lera 8, w lasku miejskim oraz w Sport Parku nad 
Olzą (zapisy do 10.07 pod nr tel. 501 410 129).

II Turnieje:

2-31.07 (w każdy czwartek) g. 9.30-12.30 
Wakacyjna liga tenisa ziemnego, korty tenisowe 
przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Sportowa 1

17.07 g. 9.00-14.00 Turniej – Wakacje z sza-
chami, Dom Narodowy, Rynek 12.

8.07 g. 10.00 Piłka nożna kat. Szkoły Podsta-
wowe, boisko Sport Park Pod Wałką.

22.07 g. 10.00 Piłka nożna kat. Gimnazja, bo-
isko Orlik Gim3 ul. Wojska Polskiego 1.

3,17.07 g. 10.00 Wakacyjny turniej siatków-
ki, boisko wielofunkcyjne na os. Podgórze obok 
ul. Kossak-Szatkowskiej 10.

III Wakacyjne kąpielisko

5-31.07 (każda niedziela) g. 15.00 Aqua ae-
robik, Kąpielisko Miejskie al. J.Łyska 23.

1-31.07 g. (poniedziałki) g. 16.00-16.45, 
(środy) g. 11.00-11.45 Wakacyjna nauka pły-
wania.

24.07 g. 10.00 Wyścig na materacach.

IV Inne

27.07 g. 19.00-20.00 Ice-Hawaii – letnie śli-
zganie (bezpłatna ślizgawka z możliwością 
nauki jazdy na łyżwach), sztuczne lodowisko 
w Czeskim Cieszynie, ul. Svojsíkova 833.
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Utrudnienia w ruchu
W związku z organizacją Święta Trzech 

Braci w Cieszynie, w dniach 19-21 czerwca 
bieżącego roku wyłączone z ruchu kołowego 
będą Rynek, Stary Targ oraz ulica Matejki.

Ruch pojazdów w centrum miasta zosta-
nie ograniczony tylko do mieszkańców i za-
opatrzenia. Kierowców przepraszamy za 
utrudnienia i prosimy o dostosowanie się 
do znaków objazdu.

Organizatorzy

19.06, piątek, Rynek – Czeski 
Cieszyn

14.00-15.00 Dom Dzieci I Młodzieży – 
muzyczne prezentacje

15.20-16.10 Silesian Dixie Band
16.15-16.45 Zespół Pieśni i Tańca Olza 
16.45-17.30 Nauczyciele i uczniowie ZUŠ 

P. Kalety Český Těšín

Święta Trzech Braci
19.06, piątek, Rynek – Cieszyn

16.45 – Wyjście pochodu spod Ratusza 
w kierunku Mostu Przyjaźni

17.00 – Spotkanie władz i mieszkanców 
Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na Moście 
Przyjaźni

ok. 17.30 – Uroczysta inauguracja Święta 
Trzech Braci (na Rynku w Cieszynie), insce-
nizacja legendy o założeniu miasta w wyk. 
aktorów z Teatru Cieszyńskiego w Czeskim 
Cieszynie

od 18.00 – Uśmiech Trzech Braci: Kaba-
ret Smile

od 19.00 – Zespół Bartnicky – nowa od-
słona folku

od 20.30 – Gwiazda wieczoru: Golec uOr-
kiestra

20.06, sobota, Rynek – Cieszyn

10.00 – Wehikuł czasu: akcja w Cieszynie 
– interaktywna gra przygodowa

13.00 – Z piosenką weselej – laureaci 
konkursu piosenki przedszkolnej

14.00 – Liga Talentów 2015 – koncert fi-
nałowy, występ laureatów konkursu tańca 
Dance Cieszyn 2015, High Horse – koncert 
zwycięzcy „Pojedynku Rocka”

od 19.00 – Akurat – reggae/ska (koncert 
na 20-lecie zespołu)

ok. 21.30 – Gwiazda wieczoru: Big Cyc

21.06, niedziela, Rynek – Cieszyn

13.00 – Muzyczne prezentacje studen-
tów Instytutu Muzyki UŚ w Cieszynie

14.00 – Siostry Wajs i stonoga – program 
dla dzieci

16.00 – Miejska Orkiestra Dęta Cieszy-
nianka i mażoretki Cieszyńskie Gwiazdeczki

17.00 – Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej im. Janiny Marcinkowej, Inspiro-
wane folklorem – pokaz mody (Łucja Beskid 
Folk)

19.00 – Uśmiech Trzech Braci: Super Duo 
– Wiktor Zborowski i Marian Opania

ok. 20.15 – Ela i chłopcy – cieszyński pop
ok. 21.00 – Drops – country z Zaolzia
ok. 22.30 – pokaz sztucznych ogni

Imprezy towarzyszące

19.06 g. 10.00-18.00, Biblioteka Miejska 
Znani cieszyniacy czytają dzieciom – kon-
kurs czytelniczy, kiermasz używanej książ-
ki

Imprezy sportowo-rekreacyjne

20.06 g. 14.00, sala MOSiR, al. Łyska 21 – 
II Otwarte Mistrzostwa Cieszyna w Mas 
Wrestlingu (zapisy – 12.00-13.30)

21.06 g. 9.00, Strzelnica Hubertus w Go-
leszowie – Zawody Strzeleckie o Puchar 
Dyrektora Domu Narodowego w Cieszynie

21.06 g. 9.00, sala MOSiR, al. Łyska 21 – 
Amatorski Turniej Siatkówki

21.06, Korty tenisowe TKKF Ogniwo 
al. J. Łyska 25 – Tenis ziemny, mecz TKKF 
Ogniwo – TS Slavoj Czeski Cieszyn

21.06 g. 10.00, Rynek w Cieszynie – XVIII 
Cieszyński Rowerowy Rajd Rodzinny, start 
z Rynku, meta w Dzięgielowie (org. Tury-
styczny Klub Kolarski PTTK Ondraszek)

21.06 g. 10.00, Stadion Piłkarski Pod Wał-
ką, ul. Bolko Kantora 10 – „Piłkarskie Przed-
szkole” Piasta Cieszyn – otwarty trening

21.06 g. 11.00, Mecz piłkarski Cieszyn 
– Czeski Cieszyn o Puchar Burmistrza Cie-
szyna, po meczu piknik dla wszystkich 
uczestników na Kempingu Olza

18.00-19.00 Lenny – laureatka nagrody 
Anděl za muzyczne odkrycie roku 

19.30-21.10 Ondřej Brzobohatý z zespo-
łem

22.00-23.00 Mňága a Ždorp – alterna-
tywny rock

20.06, sobota, Rynek – Czeski 
Cieszyn

14.00-15.00 Poznajemy dinozaury – pro-
gram dla dzieci

15.30-16.30 Back To Basics – akustyczny 
pop z Czeskiego Cieszyna

17.00-18.00 Pangea – przeboje zespołu 
The Beatles

18.30-19.30 Petr Bende – pop/rock, fina-
lista programu Super Star

20.00-21.00 Žlutý pes – boogie-blues-
-rock

21.30-23.00 Tři sestry (Banditos) – 
punk-rockowa orkiestra dęta

21.06, niedziela, Rynek – Czeski 
Cieszyn

17.00-18.30 Chrześcijańskie popołudnie 

19.06 g. 12.00, Piwnica i Sala Audio-Vi-
deo Muzeum Śląska Cieszyńskiego Rekord 
jak z bajki – warsztaty oraz czytanie tek-
stów na rzecz Stowarzyszenia Być razem

20.06 g. 10.00-18.00, Biblioteka Miej-
ska: kiermasz używanej książki

20.06 g. 11.00-20.00, Browar Zamko-
wy w Cieszynie, Dzień otwarty Browaru 
– zwiedzanie (zgłoszenia browarcieszyn@
browarcieszyn.pl), od. 15.00 – koncerty: 
Lokomotywa Band, Wytrawni, pop rock, 
blues, covery 70.- 80’s

20.06 g. 11.00 i 13.00, Teatr im. A. Mic-
kiewicza Teatr zza kulis – zwiedzanie 
w grupach zorganizowanych

* * *
19-20-21 czerwca

Rynek – Kiermasz handlowy
Stary Targ – Wesołe Miasteczko, plac 

zabaw
* * *

Wystawy

Dom Narodowy
Galeria: Z drugiej strony Olzy – wystawa 

prac członków Polskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

Galeria „Na Piętrze”: 25 lat Święta Trzech 
Braci

Zamek Cieszyn
Śląska Rzecz - wystawa pokonkursowa 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Galeria: Cieszyńskie rękodzieło – fotogra-

fie Piotra Brody
Piwnica: Arche o-Logos – wystawa  rzeź-

by Maksa Kapalskiego
Sala Rzymska: Secesja – początek nowej 

epoki
Biblioteka Miejska (witryny)
Mury i fortyfikacje Cieszyna

Zapraszamy do uczestnictwa w jubileuszowej edycji
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Sportowe ujęcia
Szpital Śląski serdecznie zaprasza na 

czerwcową wystawę w Galerii zmiennej. 
Autorem prac Adrenalina – fotografia spor-
towa jest Zbigniew Dorighi, amator, który 
jednak stale poszerza swoją wiedzęJego 
zdjęcia są pełne koloru i apetytu na życie, 
pełne mocnych wrażeń, malowniczych 
miejsc i niezapomnianych kadrów.

O sobie mówi tak: – Zamiłowanie do fo-
tografii sportowej wywodzi się z mojego 
stylu życia. Jako dziecko fascynowałem się 
samochodami i aktywnie spędzałem swój 
czas. Jako nastolatek próbowałem swoich 
sił w ekstremalnej odmianie kolarstwa gór-
skiego – downhillu. Niestety, po czasie zro-
zumiałem, że pomimo ekscytujących doznań 
warunki fizyczne nie pozwalają mi na konty-
nuowanie tej przygody.

Wtedy właśnie pojawił się pomysł z foto-
grafią, która pozwoliła autorowi prac na-
dal, choć nieco w inny sposób, być uczest-
nikiem sportowych wydarzeń. Dodajmy, że 
swoje fotografie Zbigniew Dorighi prezen-
tuje także na blogu fotograficznym  www.
fotozdorighi.blogspot.com.

Galeria zmienna znajduje się w zespole po-
radni specjalistycznych, wstęp jest wolny.

Mat. pras.

Fotografie aż zapierają dech w piersiach.

Fo
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Na wystawie zobaczymy ponad 70 prac.

Listy na wystawie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z ponad 70 pracami, które wpłynęły na  
I Regionalny Konkurs Biblioteczny Wyjąt-
kowa książka z mojej biblioteki szkolnej – zo-
stań autorem listu do przyjaciela! Uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów, także 

Galeria Domu 
Narodowego zaprasza...

Do 30 czerwca można oglądać w „Domu 
Narodowym” wystawę Z drugiej strony 
Olzy. Są to prace członków Polskiego Sto-
warzyszenia Artystów Plastyków w RC, 
które powstało w 2004 r. z przekształcenia 
działającej w strukturze Polskiego Związ-
ku Kulturalno-Oświatowego Sekcji Lite-
racko-Artystycznej, zrzeszającej artystów 
różnych dziedzin sztuki. SAP w ciągu 11 lat 
swej działalności zorganizowało w Polsce 
i Czechach kilkanaście wspólnych wystaw 
i międzynarodowych plenerów Beskidy.

W wystawie biorą udział: Alicja Bartulec, 
Władysław Ćmiel, Józef Drong, Renata Hu-

Śniadanie biznesowe
Zamek Cieszyn i Klub Przedsiębiorcy za-

praszają na śniadanie biznesowe poświę-
cone budowaniu marki przy współpracy 
z projektantem. Dlaczego warto współpra-
cować z projektantem? Jaka jest jego rola w 
budowaniu marki? Co przedsiębiorca może 
dzięki temu zyskać i czy małe firmy stać na 
taką współpracę? Co projektant może zro-
bić dla instytucji miejskich lub organizacji 

mel, Edward Kaim, Agata Kaleta, Barbara 
Kowalczyk, Darina Krygiel, Zbigniew Ku-
beczka, Ewa Matykiewicz, Monika Miler-
ska, Agnieszka Pawlitko, Jan Rusnok, Paweł 
Wałach i Stanisław Waszek.

COK

specjalnych, z powiatu cieszyńskiego oraz 
Jastrzębia-Zdroju, refleksje o swoich ulubio-
nych lekturach opisali w listach oraz prze-
kazali w pracach plastycznych.

Celem konkursu była popularyzacja za-
pomnianego współcześnie gatunku lite-
rackiego, jakim jest list oraz promowanie 
bibliotek szkolnych i rozwijanie zaintere-
sowań czytelniczych. Zachęcamy do odwie-
dzin Biblioteki Pedagogicznej w Cieszynie 
przy ul. Stalmacha 14, oglądania ciekawych 
pokonkursowych prac i czytania pięknych, 
inspirujących listów, do końca września 
2015 r. w godzinach otwarcia biblioteki. 
Lista laureatów na stronie: http://pbw.biel-
sko.pl/?str=cieszyn.

Organizatorzy konkursu składają gratu-
lacje zwycięzcom oraz serdeczne podzięko-
wania wszystkim uczestnikom i zapraszają 
do kolejnej edycji.

PBW Filia w Cieszynie

pozarządowych? Zapraszamy 25 czerwca 
przedstawicieli firm, administracji publicz-
nej oraz trzeciego sektora do rozmowy, któ-
rej pretekstem jest wystawa Śląska Rzecz 
i prezentowane na niej zwycięskie oraz 
wyróżnione projekty w 10. edycji konkursu 
organizowanego przez Zamek Cieszyn.

O znaczeniu współpracy projektantów 
z firmami, samorządami i trzecim sekto-
rem będą mówić: Mirosław Jamróz, dy-
rektor operacyjny ds. produkcji w firmie 

Infobox, Ewa Gołębiowska, dyrektor Zam-
ku Cieszyn oraz Lubomira Trojan, odpo-
wiedzialna w Zamku Cieszyn za innowa-
cje społeczne oraz szkolenia z dziedziny 
projektowania usług. Śniadanie biznesowe 
potrwa w godz. 9.00-11.00, sala konferen-
cyjna Zamku Cieszyn. Udział w spotkaniu 
jest bezpłatny. Zgłoszenia mailowo: biuro-
klub@zamekcieszyn.pl lub telefonicznie: 
33 851 08 21 w. 22 lub 21.

Zamek Cieszyn

I Przegląd Twórczości 
Studentów „A Rt+”

W dniach od 22 czerwca do 3 lipca zatętni artystyczna tkanka 
Cieszyna! Z wnętrza murów i budynków przebijać będzie się przez 
miasto twórczość studentów Wydziału Artystycznego Uniwersyte-
tu Śląskiego. Ich pasja to sztuka i muzyka. Ich grupa krwi to A Rt+.

Końcem czerwca pokażą swoje artystyczne działania mieszkań-
com Cieszyna. Wówczas wybrane obiekty przestrzeni miejskich za-
mienią się w galerie sztuki i sale koncertowe. Tak promować chcą 
swoją obecność w mieście studenci Instytutu Sztuki oraz Instytutu 
Muzyki Wydziału Artystycznego UŚ.

Projekt powstał w wyniki współpracy środowiska akademickie-
go z władzami miasta. Więcej informacji oraz program na stronie 
www.artcieszyn.us.edu.pl.

Organizatorzy

Fo
t.

 A
R

C



10 wieści ze szkół

Wydarzenia z SP3
Dzień Godności

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 
zorganizowali Dzień Dobrych Uczynków. 
W tym roku włączyli się w działania cha-
rytatywne na rzecz swoich ciężko chorych 
kolegów. Zorganizowali kiermasz słodyczy 
„od serca”. Zachętą dla kupujących była 
specjalnie przygotowana na tę okazję de-
koracja oraz wystrój stoisk. Sprzedawane 
pyszności były ozdobione i opatrzone afo-
ryzmami promującymi dobroć i życzliwość. 
Kiermasz cieszył się ogromnym zaintereso-
waniem, dochód z niego w całości zostanie 
przeznaczony na leczenie i rehabilitację 
Piotrusia Margiety i Kubusia Bodery.

do półfinału, w którym chłopcy wygrali 
z SP 4 3:1.

W finale przyszło nam się zmierzyć 
w meczu przyjaźni z SP2, gdzie znowu lep-
si okazali się piłkarze „trójki”, wygrywając 
2:0. Szkołę reprezentowali: Maciej Surzyc-
ki, Kacper Felsztyński, Wojciech Maciejow-
ski (najlepszy strzelec turnieju – 6 bramek), 
Tomasz Legierski, Dominik Waniński, Kac-
per Sikora, Jan Andrychowski, Filip Wałga, 
Kacper Szewczyk. Drużynę przygotowali 
Adam Rakus i Grzegorz Wanat

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

* * *
Najlepsi w powiecie

Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce 
w Powiatowym Konkursie Zdrowie po cie-
szyńsku w kategorii scenek rodzajowych, 
który odbył się 27 maja w Domu Narodo-
wym. Uczniowie z klasy IIIa: Aleksandra 
Wrona, Julia Marek, Paulina Wielgosz i Jan 
Mendroch pod opieką pani Martyny Dulęby 
przygotowali scenkę pt. Żyj zdrowo. Dzięki 
doskonałej grze aktorskiej, pięknym ko-
stiumom i zabawnym tekstom nasza szkoła 
nie miała sobie równych!

W maju, w całej Europie obchodzony 
jest Dzień Godności Osób Niepełnospraw-
nych. Nasza szkoła, jak co roku włączyła 
się w obchody, manifestując tym samym 
tolerancję wobec osób niepełnospraw-
nych oraz propagując szeroko rozumianą 
integrację. Naszym gościem był niepełno-
sprawny lekkoatleta, kulomiot, dwukrotny 
wicemistrz paraolimpijski Janusz Rokicki. 
Uczniowie z wielką uwagą i zaintereso-
waniem wysłuchali jego opowieści o tym, 
jak pokonując trudności i bariery można 
spełniać swoje marzenia i osiągać najwyż-
sze cele. Ponadto Klasa IVa przygotowała 
przedstawienie teatralne pt.: Bądź sobą. 
Spektakl ten pokazał, że każdy z nas choć 
inny, jest wyjątkowy.

W szkole zorganizowano także dwa kon-
kursy, mające na celu szerzenie integracji 
z osobami niepełnosprawnymi. Organi-
zatorem podjętych działań była klasa IVa 
wraz z wychowawczynią Aleksandrą Bro-
dą. W konkursie plastycznym: w kategorii 
klas I-III nagrodę główną zdobyła klasa Ia, 
w kategorii klas IV-VI nagrodę główną wy-
walczyła Julia Tuźnik. W konkursie literac-
kim przyznano trzy równorzędne nagrody 
główne, dla Mileny Berlin, Anny Dzwon-
kowskiej i Dominiki Brachaczek.

* * *
Dobre uczynki

* * *
Piłkarscy mistrzowie

W tym samym konkursie, w kategorii gra 
edukacyjna, uczennice klasy Vc: Justyna 
Macura i Emilka Szczotka, pod opieką pani 
Beaty Śliż i Joanny Malinowskiej-Walichrad 
zajęły miejsce drugie.

* * *
Piknik charytatywny

13 czerwca od godz. 13.00 w Szkole Pod-
stawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Cieszynie odbędzie się piknik rodzinny, 
w trakcie którego zbierane będą pieniądze 
dla Piotrusia chorego na dystrofię mięśnio-
wą Duchenne’a i Kubusia, który zmaga się 
z nawrotem białaczki. Nasi podopieczni 
bardzo nas potrzebują! Specjalnie dla nich 
zorganizowaliśmy wiele atrakcji, m.in. spo-
tkanie z Grzegorzem Wałgą – dwukrotnym 
mistrzem Europy w wyciskaniu sztangi 
leżąc, spotkanie z siatkarzami, występy ze-
społu z UŚ, zespołów tanecznych i teatral-
nych, pokazy motocyklowe, strażackie. Ser-
decznie zapraszamy! 

Zespół Promocji SP3 

Materiały w rubryce „Wieści ze szkół” publi-
kowane są w kolejności, w jakiej zostały nade-
słane do redakcji.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Cieszynie nie 
ma sobie równych w piłce nożnej. 27 maja 
piłkarze naszej szkoły wzięli udział w tur-
nieju Sportowy tryb życia bez narkotyków 
i przemocy, zorganizowanym przez Ko-
mendę Powiatową Policji w Cieszynie oraz 
Zakład Karny w Cieszynie. „Trójka” w spo-
tkaniach grupowych okazała się lepsza od 
SP7, wygrywając 8:1, uległa natomiast SP1 
0:3, to jednak wystarczyło by awansować 
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Bezpieczny 
konkurs

22 maja uczniowie Gimnazjum nr 3 w Cie-
szynie wzięli udział w finale międzysz-
kolnego konkursu wiedzy z edukacji dla 
bezpieczeństwa, który został zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie Polska-Świat 
w Bielsku-Białej. Wystartowało w nim 
50 uczestników, w tym dwuosobowa dru-
żyna G3: Agnieszka Lupa i Krzysztof Kilian, 
przygotowywana przez panią Alicję Maiku-
siak. Krzysztof Kilian zajął trzecie miejsce 
i został uhonorowany brązowym medalem 
oraz dyplomem.

G3

Uczniowie Gimnazjum nr 3 wzięli udział w kolej-
nym konkursie.

Konkurs Wiedzy 
Biblijnej – Laureaci 
z SP2 w Cieszynie

Uroczysta gala finałowa XVIII Między-
narodowego Ekumenicznego Konkursu 
Wiedzy Biblijnej Jonasz 2014/2015 odbyła 
się 2 czerwca w Bielskim Centrum Kultury. 
Sam konkurs odbywał się w kilku etapach 
i trwał od grudnia 2014 roku do kwietnia 
2015 roku. Tegoroczny konkurs obejmował 
życie Mojżesza.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 
z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie 
zajęli wysokie lokaty. Filip Rzymanek z kl. 
VI b, którego przygotowywała do konkur-
su s. Tarsycja Bielicka uzyskał tytuł lau-
reata. Natomiast w Specgrupie uczennica 
oddziału integracyjnego (Va) Aleksandra 
Ostaszewska zajęła drugie miejsce, a Błażej 
Sztefka i Robert Połednik tytuły laureatów. 
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Laureaci z biskupem Romanem Pindlem.

Mocne w językach
15 maja w Zespole Szkół Ekonomiczno-

-Gastronomicznych w Cieszynie odbyła się 
IV Edycja Konkursu Językowego dla gim-
nazjalistów pod nazwą „Pokaz swój język”. 

Znajomość języków obcych to dzisiaj podstawa.

Obeznana w Unii
25 maja w Książnicy Beskidzkiej w Biel-

sku-Białej odbył się konkurs dotyczący Unii 
Europejskiej. Tegoroczna edycja nosiła na-
zwę „Jeden z dwudziestu”.

Uczestnicy przystąpili do gry na zasa-
dach przypominających znany teleturniej. 
Sami organizatorzy przyznali, że poziom 

Czwartoklasiści 
w Ogrodzieńcu

W maju uczniowie czwartej klasy Kato-
lickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Ro-
dziny w Cieszynie wybrali się na wyciecz-
kę do Ogrodzieńca. Pierwszym punktem 
programu wycieczki klasowej było zwie-
dzenie Grodu Birów. Jest to rekonstrukcja 
drewnianej osady słowiańskiej. W jej wnę-
trzu znajdowały się różne wystawy, które 
przedstawiały średniowieczne przedmioty 
codziennego użytku.

Kolejnym celem podróży był Zamek 
w Ogrodzieńcu. Uchodzi on za najbardziej 
imponujące Orle Gniazdo ze wszystkich 
zamków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. 
W tym miejscu dzieci mogły obejrzeć salę 
tortur oraz Dom Legend i Strachów. Tutaj 
przewodnikiem czwartoklasistów był pan 
Artur, przewodnik ze Stowarzyszenia Prze-
wodników i Pilotów „Habitantus”. Ostatnią 
atrakcją tej wycieczki był Park Doświad-
czeń Fizycznych. Wszyscy chętni mogli sko-
rzystać z symulatora lotów i poczuć się ja 
prawdziwi piloci.

– Wycieczka bardzo mi się podobała i nie 
mogę się doczekać kolejnej… – powiedziała 
jedna z uczennic klasy IV. Podobnie twier-
dzili pozostali uczniowie klasy IV. Opiekę 
nad wychowankami podczas tej wycieczki 
sprawowały panie wychowawczynie Ewe-
lina i Dagmara, a także kierownik wyprawy 
pan Andrzej Surma.

Gwiazdka Cieszyńska

„English is cool”
28 maja 2015 r. w Gimnazjum nr 3 w Cie-

szynie odbył się finał Powiatowego Kon-
kursu Języka Angielskiego „English is cool”. 
Patronat nad nim objęła posłanka Aleksan-
dra Trybuś-Cieślar. W konkursie wzięło 
udział 24 uczniów z dzięwięciu gimnazjów. 
Po 80 minutach zmagań z testem z języ-
ka angielskiego składającego się z części 
słuchanej, zadań gramatycznych, leksy-
kalnych i tekstów czytanych w trójce naj-
lepszych uczniów znaleźli się: 1. Dorota 
Stasicka z Chybia; 2. Adrian Cinal z klasy 3c 
Gimnazjum nr 3 w Cieszynie; 3. Anna Temel 
z Zebrzydowic.

G3

Uczniów w Specgrupie przygotowywała 
p. Anna Szczerba.

W ramach KWB Jonasz Wydział Kate-
chetyczny zaproponował konkursy towa-
rzyszące, które mają za zadanie niesienie 
ewangelicznego orędzia poprzez sztukę. 
W tym roku został zaproponowany kon-
kurs „Modlitwa psalmami” w następują-
cych formach: aranżacja słowna (recy-
tacja), aranżacja muzyczna (piosenka), 
aranżacja słowno-muzyczna, aranżacja 
muzyczno-taneczna. Nagrodzeni ucznio-
wie: I miejsce w kategorii soliści Hanna 
Stoszek z kl. Va w utworze „Jak przedziw-
ne Twe imię”, opiekun p. Anna Szczerba; 
I miejsce w kategorii zespoły muzyczne 
w utworze „Błogosław duszo moja Pana” 
uczniowie: Bartosz Szczypka Ic, Konrad 
Czudej IIc, Łucja Krzywoń IVb, Julia Pniok 
IVb, Oliwia Szczypka IVb, Natalia Kmoni-
czek IVb, Małgorzata Cieślar IVb, Krystian 
Czudej IVv, Nadia Biegun IVc, Filip Wróbel 
IVc, Karolina Vb, Zofia Furmaniuk Vb, Anna 

Panak Vb, Justyna Koper Vc, Emilia Walica 
Vc, Oliwia Lizak Vc, Aleksandra Balcer VIa. 
Uczniów przygotowała p. Anna Szczerba 
i p. Roman Sudlitz; III miejsce w kategorii 
recytacja Justyna Wawrzacz z kl. Va w Psal-
mie 115 pod opieką p. Anny Szczerby.

Zespół ds. promocji szkoły

Jego celem było umożliwienie uczniom za-
prezentowania swoich umiejętności w za-
kresie wiedzy o krajach angielsko-, francu-
sko- i niemieckojęzycznych (film, muzyka, 
sport, polityka, geografia);

rozwijanie wrażliwości na naukę języ-
ków obcych, doskonalenie umiejętności 
w zakresie podstawowych struktur grama-
tycznych i leksykalnych oraz zaprezento-
wanie swoich pomysłów na projekt okładki 
na zeszyt do nauki danego języka obcego.

W konkursie wzięło udział 31 uczniów 
z ośmiu gimnazjów.

Nasze dwie uczennice: Marysia Bisch 
(I kl.) oraz Zuzia Dąbrowska (III kl.) zajęły 
pierwsze i drugie miejsce z j. francuskiego.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

wiedzy uczestników bardzo ich zaskoczył, 
ale także ucieszył.

Gimnazjaliści odpowiadali na pytania 
związane z polityką unijną, poszczególny-
mi państwami EU. W wyniku rywalizacji 
wyłoniono najlepszych.

Miło jest nam poinformować, że trze-
cie miejsce zajęła uczennica Gimnazjum 
nr 3 w Cieszynie, Agnieszka Lupa.

G3
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Koniec siatkówki
31 maja odbył się III Cieszyński Turniej 

Amatorów w Piłce Siatkowej. Na starcie sta-
nęło sześć drużyn.

Zwyciężyła ekipa z Istebnej, drugie miej-
sce zajęli Amatorzy, a trzecie Krawaciarze. 
Na tym zakończył się cykl trzej turniejów 
i w łącznej klasyfikacji najlepszą okazała się 
drużyna Kasy Chorych.

Organizatorzy: Stanisław Mucek, SSM 
Cieszyn, Fundacja Talent Cieszyn, Firma 
Kisbud Cieszyn.

Organizatorzy

Zwycięska ekipa z Istebnej.

Lekkoatletyczne 
sukcesy

Podczas Otwartego Mitingu Lekkoatle-
tycznego w Słubicach zawodnicy trenera 
Zbigniewa Gryżbonia pokazali światową 
klasę.Janusz Rokicki osiągnął rewelacyjny 
rezultat w pchnięciu kulą. Poprawił nie-
oficjalnie rekord Świata o 81 cm, co jak na 
pierwszy start w sezonie wygląda bardzo 
obiecująco. Rokicki został zresztą najlep-
szym zawodnikiem zawodów i otrzymał aż 
trzy puchary: wojewody lubuskiego dla naj-
lepszego zawodnika mitingu, za zdobycie 
pierwszego miejsca w rzutach oraz puchar 
pchnięcia kulą open.

Z kolei Mirosław Madzia podczas mitin-
gu po rewelacyjnych rzutach dyskiem po-
prawił swój tegoroczny wynik uzyskany 
miesiąc temu podczas Światowych Igrzysk 
federacji IBSA w Korei (gdzie zdobył srebr-
ny medal), jednocześnie uplasował się na 
pierwszym miejscu w tegorocznym rankin-
gu światowym. Również Katarzyna Słomka 
uzyskała bardzo dobry wynik w rzucie ma-
czugą, jest to najlepsza zawodniczka Polski.

Mat. pras.

Zmagania młodych 
pływaków

Po takich sukcesach trudno nie być uśmiech-
niętym...

Dzieci mogły zdobywać doświadczenie podczas 
amatorskich zawodów.
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W ostatnią sobotę maja w Cieszynie od-
była się 10. edycja zawodów Już pływam. 
Impreza miała charakter amatorski i adre-
sowana była do całych rodzin.

I tym razem nie zabrakło zdrowej ry-
walizacji, uśmiechów dzieci, prawdziwych 
emocji, dobrej muzyki oraz ludzi, którzy 
chcieli wziąć udział w tej imprezie. Została 
ona zorganizowana przez firmę Human-
Sport pod patronatem Burmistrza Miasta 
Cieszyna. W jubileuszowej edycji zmierzyli 
się ze sobą uczniowie z kilku szkółek.

Na starcie stanęły następujące ekipy: Hu-
manSport z oddziałami z Cieszyna, Skoczo-
wa i Bielska-Białej, Argo Aktywni z Piekar 
Śląskich, Milanos ze Skoczowa, Marbi-Sport 
z Żywca, MarioSport z Cieszyna oraz Mac-
-Sport i RJSport ze Skoczowa.

Wśród dopingujących byli rodzice, krewni oraz 
rodzeństwo pływaków. Maria Juroszek na podium.
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Łącznie rywalizowało ponad 160 uczest-
ników. Wszyscy byli dopingowani przez 
rodziców, dziadków i innych krewnych. 
Wydarzenie zostało sfinansowane przez 
lokalnych sponsorów.

Poza kluczową wartością przejawiającą 
się w każdym działaniu w HumanSport, 
jaką jest człowiek, istotna jest również 
sprawna organizacja i profesjonalizm. To 
zaś nie byłoby możliwe gdyby nie wkład 
sponsorów: – Jako organizatorzy jesteśmy 
zbudowani tym, że tyle sponsorów włączyło 
się w to wydarzenie. Cieszy nas fakt, że lokal-
nym firmom nie jest obojętny los dzieci i że 
chętnie przeznaczają środki finansowe na 
taki cel, pokazując tym samym że jest to waż-
ny sport – powiedział Jacek Szczypka, wła-
ściciel HumanSport i główny organizator 
wydarzenia.

Kolejne edycja zawodów Już pływam pla-
nowana jest na grudzień.

Mat. pras.

Mamy złoto
Kolejny medal na międzynarodowej im-

prezie zdobyła Maria Juroszek z Cieszyna.
Na odbywających się od 1 do 7 czerwca 

w Sofii mistrzostwach Europy w armwre-
stlingu zdobyła złoty medal.

W zawodach w stolicy Bułgarii 
udział wzięło około 800 zawodników 
z 27 państw.

– Ten medal nie byłby możliwy bez spon-
sorów, którzy dali mi finanse na wyjazd. 
Dlatego chciałabym też serdecznie podzię-
kować burmistrzowi Cieszyna Ryszardowi 
Macurze, Bertramowi Bisz, Agnieszce i Jac-
kowi Szymczak, Ninie i Pani Basi – powie-
działa na łamach portalu Ox.pl szczęśliwa 
sportsmenka.

r
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Zjednoczenie Soundsystem.

W Centrum 
Kręgów Sztuki

8-12 lipca 2015 r. w Cieszynie będzie cza-
sem świętowania sztuki we wszystkich jej 
przejawach. Zapraszamy na 6. Kręgi Sztuki 
oraz 10. przegląd filmowy Wakacyjne Kadry 
w Kręgach Sztuki. 

Festiwal Europejskich Szkół Artystycz-
nych i Twórczości Kręgi Sztuki w tym roku 
rozprzestrzenia się już od maja. Rozpoczę-
liśmy wernisażem wystawy pt. Teatr żyje 
w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego 
w Katowicach. Następnie poprzez wydarze-
nia w Warszawie i Ustroniu znajdziemy się 
w Cieszynie – centrum wydarzeń Kręgów 
Sztuki, gdzie 8 lipca rozpoczniemy projekcje 
filmów, warsztaty, koncerty, pokazy i wysta-
wy. Mieszkańcom i turystom przybyłym do 
Cieszyna, zaprezentujemy repertuar filmo-
wy, na który złożą się obrazy przeznaczone 
dla najmłodszej widowni, filmy fabularne, 
kino familijne oraz dokument zaadresowa-
ny do wyrobionego widza.

Stworzyliśmy m.in. cykle poświęcone 
znakomitym filmom, które zostały na-
grodzone na festiwalu w Berlinie, współ-
czesnej kinematografii chińskiej, polskim 
fabułom i dokumentom nagradzanym na 
festiwalach, duńskim dokumentom spo-
łecznym i wielu innym.

W cyklu Miniseriale podczas dwóch pro-
jekcji pokażemy całość złożoną z czterech 
odcinków Olive Kitteridge. Ta produkcja, 
udostępniona nam przez HBO, podbiła wi-
downię Festiwalu w Wenecji i ma wielbicieli 
na całym świecie. Kto nie widział – zapra-
szamy na pokazy do sali widowiskowej 
Klubu Osiedlowego Centrum Kultury i Re-
kreacji przy ul. Kossak-Szatkowskiej 6. Tam 
też będą pokazy filmów dla dzieci w wieku 
8-12 lat udostępnionych przez polskie stu-
dia filmowe – Grupę Smacznego i Badi Badi. 
Z tych samych wytwórni pochodzą filmy 
dla jeszcze młodszej widowni, które bę-
dziemy wyświetlali w COK „Dom Narodo-
wy”, a filmy familijne w Kinie Piast.

Przewidujemy także projekcje na rynku 
i na Wzgórzu Zamkowym. Do atrakcji na 
wzgórzu, bez względu na pogodę, bo zosta-
nie tam rozstawiony namiot, będą zaliczały 
się pokazy filmów oraz koncerty gwiazdor-
skich zespołów: Steamlove (środa, 8 lipca, 
od godz. 22.00), Zjednoczenie Soundsys-
tem i Damian SyjonFam & DRoots Brothers 
(11 lipca, od godz. 20.00). W piątkowy 
wieczór, 10 lipca, od godz. 22.00, posłucha-
my i zobaczymy coś równie wyjątkowego: 
Vimeo Party z Facebook – czyli teledyski, 

o których nie miałeś pojęcia, bo jesteś miły i 
dobrze uczesany, przygotowane i poprowa-
dzone przez Marcina Fischera.

Do Teatru im. A. Mickiewicza zapraszamy 
na koncerty, premiery i występy.

8 lipca o godz. 18. 00 odbędzie się kon-
cert oficjalnie inaugurujący tegoroczne 
Kręgi Sztuki. Wystąpi szwajcarski chór: 
Molto Cantabile i brawurowa niemiecka 
grupa Beat & Blow z nowym repertuarem. 
W 25. rocznicę zburzenia Muru Berlińskie-
go zespół Beat & Blow występował w pre-
stiżowym koncercie pod Bramą Branden-
burską dla 100 000 widowni, teraz przyjął 
nasze zaproszenie i przyjedzie do Cieszyna.

W czwartek, 9 lipca, o godz. 18.00 odbę-
dzie się premiera filmu dokumentalnego po-
święconego legendarnej postaci związanej 
z miastem, pt. Bolko Kantor prawy prosty.

W piątek, 10 lipca o godz. 18.00 Teatr bę-
dzie gościł na swoich deskach barwny chór 
z Filipin: University of the Philippines Ma-
nila Chorale z atrakcyjnym repertuarem.

W niedzielę, 12 lipca o godz. 18.00 za-
praszamy na występ, którego nie trzeba 
rekomendować: Artur Barciś Show. Wizycie 
artysty w Cieszynie towarzyszyć będzie re-
trospektywny przegląd filmów z jego udzia-
łem, zakończony w sobotę w COK „Dom Na-
rodowy” spotkaniem z publicznością.

Po zakończeniu Festiwalu w Cieszynie, 
Kręgi Sztuki będą rozchodzić się na kolejne 
miasta Śląska, by w październiku i listopa-
dzie – w Warszawie i Łodzi zakończyć tego-
roczny sezon.

Od 8 do 12 lipca, podczas Festiwalu 
Kręgi Sztuki, jak co roku odbędą się rów-
nież warsztaty dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, na które serdecznie zapraszamy. 
Więcej napiszemy w następnej zapowiedzi. 

Organizatorzy zmuszeni zostali do wpro-
wadzenia symbolicznej odpłatności na 
imprezy festiwalowe: seanse filmowe 5 zł, 
koncerty 15-10 zł z wyjątkiem oferty dla 
dzieci, która jest w dalszym ciągu bezpłat-
na. Rezerwacja biletów na imprezy w te-
atrze w kasie lub internetowo: www.teatr.
cieszyn.pl. Przedsprzedaż biletów na filmy 
w kinie „Piast” będzie prowadzić kasa na 
kilka dni przed festiwalem i każdorazowo 
30 min. przed danym seansem.

Szczegóły programowe i inne informacje 
publikujemy na stronach: www.kregisztu-
ki.com i www.wakacyjnekadry.pl oraz pro-
filach obu imprez na Facebooku.

Organizatorzy
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192 godziny czytania. 
Czy się uda?

Kolejny raz w Cieszynie będzie bity rekord 
w długości czytania non stop. Wydarzenie 
Rekord jak z Bajki 2 to inicjatywa Stowa-
rzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem w 
Cieszynie. Po zeszłorocznym sukcesie akcji 
zostaliśmy zachęceni do organizacji drugiej 
edycji czytania bajek pod hasłem: Bajki Czy-
tamy – Razem Pomagamy. Planujemy ustano-
wić nowy rekord i czytać non stop – dzień i 
noc- 192 godziny! Ciepłe słowa zachęty oraz 
ponad 400 osób czytających podczas ubie-
głorocznej akcji utwierdziło nas w przeko-
naniu, iż wydarzenie miało również wymiar 
kulturalny i społeczny!

Zeszłoroczna akcja polegała na próbie po-
bicia rekordu Guinnessa w czytaniu bajek 
oraz zbiórce pieniędzy na rzecz Domu Mat-
ki i Dziecka Słonecznik. Efekt tygodniowe-
go czytania był niezwykły! Czytając przez 
168 godzin bez przerwy zebraliśmy łącznie 
16 229,79 zł, które przeznaczyliśmy w ca-
łości na budowę placu zabaw przy Domu 
Matki i Dziecka Słonecznik. Otrzymaliśmy 
również wpis do Polskiej Księgi Rekordów 
i Osobliwości. Całej akcji towarzyszyć bę-
dzie moc atrakcji, szereg warsztatów tema-
tycznych oraz czytanie bajek w różnych ję-
zykach świata. Na koniec warto wspomnieć, 
że towarzyszyć nam będą niezwykłe oso-
bowości polskiej estrady (m.in. artyści z ze-
społów: Golec uOrkiestra, Big Cyc i Akurat).

Druga edycja bicia rekordu rozpocz-
nie się w dniu 19 czerwca 2015 roku 
o godz. 12.00 w Parku Pokoju przy Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. Czytamy dzień i noc, 
dzień i noc przez cały tydzień od 19 czerw-
ca do 27 czerwca. Zebrane w czasie akcji 
pieniądze przeznaczone zostaną na remont 
pomieszczeń w Centrum Profilaktyki Edu-
kacji i Terapii Kontakt, które na co dzień 
zajmuje się szeroko rozumianą pomocą na 
rzecz mieszkańców powiatu cieszyńskiego. 
Odbywają się tam nieodpłatne terapie, kon-
sultacje prawne, grupy socjoterapeutyczne 
oraz szereg warsztatów, półkolonii rów-
nież dla dzieci i młodzieży.

Zapisy na stronie internetowej: www.by-
crazem.com/przylacz-sie.html.

„Być razem”

Trwają zapisy
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji, 

Kultury Fizycznej, Turystyki i Integra-
cji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie 
informuje, że 18 lipca organizuje zawo-
dy strzeleckie osób niepełnosprawnych 
w OSP Gumna (zapisy tylko do 2 lipca), a 22-
24 sierpnia – wyjazd integracyjny w rejon 
Kazimierza Dolnego i Sandomierza (zapisy 
do 20 lipca). Liczba miejsc ograniczona.

Bliższe informacje można uzyskać w sie-
dzibie stowarzyszenia w dniach i godzinach 
dyżurów (ul. Głęboka 11). Informacje są do-
stępne również na stronie www.strehon.
ox.pl lub tel. 33 858 12 56.

Mat. pras.
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Koszty ponoszone na energię stanowią istotną pozycję w domowym 
budżecie. Zmniejszenie zużycia energii to korzyść zarówno dla nasze-
go portfela, jak i dla środowiska. Zwiększenie efektywności wykorzy-
stania energii jest jednym z założeń realizacji Planu gospodarki ni-
skoemisyjnej Cieszyna przyjętego przez Radę Miejską w dniu 28 maja 
2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr X/66/15. Plan zrealizowany został 
w ramach projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna współ-
finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójno-
ści w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termomoder-
nizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie planów 
gospodarki niskiej emisji. Jednym z wielu zadań ujętych w Planie 
gospodarki niskoemisyjnej jest kampania informacyjno-edukacyjna 
w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej.

Warto wiedzieć, że wiele działań prowadzących do zmniejszenia 
zużycia energii we własnym gospodarstwie domowym nie wymaga 
żadnych nakładów finansowych. Szacuje się, że dzięki zmianie nawy-
ków w wykorzystywaniu energii można zaoszczędzić od 10% do 15% 
energii zużywanej w gospodarstwie domowym.

Dobre nawyki w oszczędzaniu energii:
• nie zasłaniaj grzejników – zasłony i obudowy grzejników ograni-

czają swobodny przepływ ciepła do pomieszczenia,
• zachowaj czystość grzejników – zakurzone grzejniki grzeją gorzej, 
• obniżaj temperaturę ogrzewania na noc oraz gdy pomieszczenie 

nie jest używane,
• wietrz krótko, ale intensywnie, pamiętaj o zakręcaniu zaworów 

termostatycznych przy otwieraniu okna,
• wykorzystuj urządzenia zgodnie z ich przeznaczeniem,
• nie umieszczaj urządzeń chłodzących w pobliżu grzejnika, piekar-

nika, kuchenki,
• przykrywaj garnki – gotując w otwartych naczyniach traci się na-

wet 30% energii,
• gotuj tylko tyle wody ile potrzebujesz,
• utrzymuj czystość urządzeń – odkurzacza, pralki, lodówki, ku-

chenki,
• regularnie wymieniaj filtry i worki odkurzacza,
• regularnie czyść oprawy oświetleniowe – zakurzone oprawy 

mogą zmniejszyć skuteczność świetlną o 20-50%,
• wyłączaj urządzenia pozostawione w stanie czuwania (stand-by),
• pierz w odpowiedniej temperaturze – pranie w 60⁰ zamiast w 90⁰ 

oszczędza ok. 30% energii, a odzież pozostaje mniej zużyta,
• korzystaj z funkcji prania wstępnego tylko w przypadku silnego 

zabrudzenia,
• nie wkładaj ciepłych produktów do lodówki, 
• regularnie odmrażaj chłodziarko-zamrażarki i zamrażarki, które 

nie mają automatycznej funkcji odmrażania,
• w miarę możliwości układaj produkty w chłodziarce w odpowied-

nich strefach temperaturowych (producenci zawsze podają szczegóły 
w instrukcji obsługi),

• jak najrzadziej otwieraj drzwiczki piekarnika podczas pieczenia,
• dbaj o stan swojego kotła.

Aby zmniejszyć wydatki na energię warto zainwestować w na-
stępujące rozwiązania:

• ocieplenie budynku – przez nieocieplone ściany, dach i podłogę na 
gruncie tracimy od 38 do 62% ciepła, ocieplenie przegród pozwoli na 
zatrzymanie tej energii w budynku, przez co mniej energii trzeba bę-
dzie do niego dostarczyć,

• wymiana okien i drzwi, 
• montaż zaworów termostatycznych,
• izolacja przewodów cieplnych na korytarzach, poddaszu, piwnicy,
• wymiana kotła na bardziej efektywny,
• wymiana oświetlenia na energooszczędne,
• wymiana sprzętów na energooszczędne: pralka, lodówka, zmy-

warka,
• odnawialne źródła energii – korzystając z odnawialnych źródeł 

energii zużywasz jej mniej ze źródeł konwencjonalnych.
Ministerstwo Gospodarki na swojej stronie internetowej (www.

mg.gov.pl, zakładki Bezpieczeństwo gospodarcze/Energetyka/Czas 
na oszczędzanie energii) informuje w jaki sposób racjonalnie wyko-
rzystywać energię. Jednym z działań prowadzącym do oszczędzania 
energii jest korzystanie z nowoczesnych energooszczędnych urzą-
dzeń. Przy ich wyborze warto kierować się informacjami zawartymi 
na etykietach energetycznych. Przykład etykiety energetycznej dla 
lodówki został przedstawiony poniżej:

Oszczędzaj energię – płać mniejsze rachunki

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nabór propozycji projektów 
do Budżetu Obywatelskiego

Działając na podstawie § 2 ust. 5 załącznika 
do Uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej Cieszy-
na z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i try-
bu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Cieszyna na temat części wy-
datków z budżetu miasta Cieszyna na 2016 rok 
ogłasza się nabór propozycji projektów do Bu-
dżetu Obywatelskiego.

Propozycję projektu może zgłosić każdy 
mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla 
swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 

20 mieszkańców Cieszyna. Obok opisu zadania, 
wymagane jest określenie szacunkowego kosz-
tu jego realizacji, natomiast można dodatkowo 
opisać poszczególne działania w projekcie oraz 
załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną 
dokumentację techniczną.

Formularze propozycji projektu oraz formu-
larze list poparcia dla projektu są dostępne na 
stronie internetowej miasta Cieszyna www.cie-
szyn.pl, stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) 
www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce pn. Budżet 
obywatelski oraz w formie papierowej w Punk-
cie Obsługi Klienta przy Rynek 1 w Cieszynie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgła-

szać można projekty inwestycyjne i remontowe 
o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak 
np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa 
ścieżki rowerowej, małej architektury, urządze-
nia miejsca rekreacyjnego itp.

Termin zgłaszania projektów:
Projekty należy zgłaszać od 22 czerwca do 

24 sierpnia 2015 r. w następujący sposób:
• listownie (w zaklejonej kopercie), na adres 

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn 
(z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”),

• osobiście, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie 
w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (Ratusz).

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Cieszy-
na do wspólnej pracy na rzecz naszego Miasta.
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Konferencja prasowa projektu Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej

W dniu 9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie odbyła się 
konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu Uporządkowanie gospo-
darki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej. Konferencja miała na celu zapo-
znanie dziennikarzy z obecnym stanem realizacji projektu.  Na spotkaniu 
został omówiony rys historyczny przygotowania projektu i stan jego reali-
zacji do chwili obecnej, czyli etapu końcowego rozliczenia. Spotkanie było 
również okazją do omówienia odkryć archeologicznych, które miały miej-
sce podczas realizowanego zadania w śródmieściu Cieszyna. Po podsumo-
waniu konferencji przez burmistrza Cieszyna Ryszarda Macury, dziennika-
rze mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z kierownictwem urzędu oraz 
osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za realizację projektu. 

Projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej 
jest największym projektem realizowany przez Gminę Cieszyn, zarówno 
pod względem finansowym, jak i zakresu zrealizowanych zadań. Inwesty-
cja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko.

Środki Funduszu przeznaczane są na projekty bardzo duże z zakresu in-
frastruktury transportowej i ochrony środowiska. Program ma na celu po-
prawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski, poprzez rozbudowę infrastruk-
tury technicznej, ochronę środowiska i zdrowia, zachowanie tożsamości 
kulturowej, rozwijanie spójności terytorialnej.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Basen już otwarty

W sezonie 2015 kąpielisko jest czynne od 
13 czerwca. Na terenie obiektu można skorzy-
stać z dużego basenu o wymiarach olimpijskich 
50x25 metrów i mniejszego połączonego ze zjeż-
dżalnią oraz brodzika dla najmłodszych z małą 
zjeżdżalnią.

Przy basenie znajdują się również dwa boiska 
do siatkówki plażowej i stół do tenisa stołowe-
go. Sprzęt sportowy (piłki, rakietki do tenisa 
stołowego, rakietki do badmintona, itp.) można 
wypożyczyć u gospodarzy obiektu. W sezonie 
2013 przygotowany został tor do skimboardu. 
Na piętrze znajdują się bufet z tarasem, a także 
punkt medyczny i pokój ratowników. Kąpielisko 
czynne jest od czerwca do września. Godziny 
otwarcia kąpieliska miejskiego są uzależnione 
od warunków pogodowych.

Ceny biletów: normalny – 6 zł, ulgowy – 4 zł, 
(uczniowie, studenci, osoby niepełnosprawne 
i emeryci), ulgowy – 3 zł (dzieci szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych w grupie zorganizowanej 
z opiekunem, liczącej co najmniej 10 osób), kar-
net normalny – 25 zł (5-wejściowy), karnet ulgo-
wy – 15 zł (5-wejściowy).

Dzieci do lat 6 wstęp wolny. Po godz. 15.00 bi-
let normalny – 3 zł, ulgowy – 2 zł.

Godziny otwarcia: 13-30.06 g. 10.00-19.00, 
1-31.07 g. 9.30-19.30, 1-31.08 g. 9.30-19:00.

MOSiR

Kluby radnych 
zapraszają na dyżury

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa zaprasza mieszkańców na dyżury 
w każdą środę miesiąca w godz. od 16.00 do 
17.00 (za wyjątkiem tygodnia, w którym od-
bywa się sesja). Dyżury odbywają się w Biurze 
Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro).

Radni Klubu Cieszyński Ruch Społeczny pełnią 
dyżury w każdy poniedziałek od godz. 16.30 do 
17.30 w Ratuszu, pokój nr 205 – obok sali sesyjnej.

UM Cieszyn

ZBM ogłasza

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o. o. informuje, że:

• przeznacza do najmu, w drodze pisemne-
go przetargu nieograniczonego, lokal użytko-
wy położony na parterze w budynku nr 7 przy 
ul. Zamkowej w Cieszynie o powierzchni użyt-
kowej 55.70 m2.

• przeznacza do najmu, w drodze przetargu 
pisemnego – konkurs ofert, nieograniczonego, 
lokal użytkowy położony na parterze w bu-
dynku nr 10 przy ul. Nowe Miasto w Cieszynie 
(wejście do lokalu przez korytarz) o łącznej po-
wierzchni użytkowej 18.68 m2.

• przeznacza do najmu, w drodze przetargu 
pisemnego – konkurs ofert, ograniczony do bran-
ży biurowej, lokal użytkowy położony na II pię-
trze budynku nr 6 przy ul. Srebrnej w Cieszynie 
(wejście do lokalu wewnętrzną klatką schodową) 
o łącznej powierzchni użytkowej 15.21 m2, na pro-
wadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ZBM w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia 2a, 
I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

* * *

ZBM w Cieszynie Spółka z o. o. informuje, że:
• przeznacza do najmu wolny lokal mieszkal-

ny położony w Cieszynie przy ul. Górnej 7 o po-
wierzchni 117.00 m2, którego najem może nastąpić 
na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania 
w lokalu remontu własnym staraniem i na własny 
koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ZBM w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia 2a, 
I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

* * *

ZBM w Cieszynie Spółka z o. o. informuje, że:
• przeznacza do wynajmu, w drodze przetar-

gu nieograniczonego, 6 szt powierzchni rekla-
mowych na budynkach przy ul. Głębokiej 40 
(od strony pl. Teatralnego), Garncarskiej 2, Li-
burnia 2a w Cieszynie.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ZBM w Cieszynie Spółka z o. o. ul. Liburnia 2a, 
I piętro, pokój nr 10, tel. 33 852 03 63.

* * *

Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń ZBM w Cieszynie Spółka 
z o. o. (ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone 
na stronie internetowej ZBM w Cieszynie Spółka 
z o. o. – www.bip.zbm.cieszyn.pl.

ZBM

Lokale do zbycia

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

• lokal mieszkalny nr 24 położony w budynku 
przy ul. Moniuszki 7 w Cieszynie wraz z udzia-
łem w nieruchomości gruntowej i części wspól-
nych budynku w 6560/241396 części,

• lokal mieszkalny nr 19 położony w budynku 
przy ul. Moniuszki 8 w Cieszynie wraz z udzia-
łem w nieruchomości gruntowej i części wspól-
nych budynku w 4440/246660 części,

• lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku 
przy ul. Głębokiej 62 w Cieszynie wraz z udzia-
łem w nieruchomości gruntowej i części wspól-
nych budynku w 9060/106012 części.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres 21 dni, tj. od 10 do 30 czerwca 
2015 r.

Wydział GN

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Otwarte zostało adresowane do kobiet Centrum 
Praw Kobiet i Rodziny, w którym kobiety i dziew-
częta z powiatu cieszyńskiego otrzymają bezpłat-
ne porady prawne udzielane przez prawników. Po-
rady będą udzielane 3 razy w miesiącu (pierwszy, 
drugi, trzeci czwartek) w godz. 15.00-18.00.

Porady pedagogiczne będą udzielane przez 
specjalistę – pedagoga szkolnego – w ostatnią 
środę każdego miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Centrum Praw Kobiet i Rodziny mieści się na 
Zamku Cieszyn, ul Zamkowa 3abc (naprzeciwko 
informacji turystycznej). Rejestracja telefonicz-
na – 731 609 903.

W przyszłości Centrum Praw Kobiet i Rodziny 
będzie otaczać opieką kobiety w sposób kom-
pleksowy w różnych aspektach życia, np. po-
przez doradztwo zawodowe, coaching itp.

Międzynarodowa organizacja Soroptimist 
Klub w Cieszynie zaprasza do współpracy sa-
morządy, organizacje pozarządowe oraz wolon-
tariuszy. Pragniemy w swoje działania zaanga-
żować wszystkich tych, którym leży na sercu 
dobro miasta i jego mieszkańców.

Halina Małaszkiewicz

Dzierżawa nieruchomości

Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do 
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na 
czas nieoznaczony, grunt położony w rejonie 
ul. Działkowej w Cieszynie, tj. części działki 
nr 1/5 obr. 16, o pow. 0,0450 ha z przeznacze-
niem na cel rekreacyjny.

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wydzier-
żawienia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, I piętro 
na okres od 10 czerwca do 30 czerwca 2015 r.

Wydział GN
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Nadanie Medalu za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co 
najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim 
i są obywatelami polskimi (art. 4 i 19 Ustawy 
z dnia 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach, 
Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.). Aby zainicjo-
wać procedurę nadania Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie, należy w Urzędzie Stanu 
Cywilnego właściwym ze względu na miejsce 
zameldowania jubilatów złożyć skrócony odpis 
aktu zawarcia związku małżeńskiego oraz kse-
rokopie dowodów osobistych małżonków.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać woje-
wodowie i ich zastępcy (art. 33 ust.2) oraz mar-
szałek województwa, starosta, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta (art. 33 ust. 2a).

Wymagane dokumenty – skrócony odpis aktu 
zawarcia związku małżeńskiego oraz kseroko-
pie dowodów osobistych obojga jubilatów.

Miejsce złożenia dokumentów – Urząd Stanu 
Cywilnego właściwy ze względu na miejsce za-
mieszkania jubilatów.

Składający nie ponoszą żadnych opłat.
Wniosek do pobrania na stronie: bip.katowi-

ce.uw.gov.pl/dokumenty/KI_2012/SO/SO_wnio-
sek_mdm_formularz_041012.doc

USC

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu ograniczonego do właścicieli i użytkow-
ników wieczystych nieruchomości sąsiednich, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, 
a obejmujący nieruchomość położoną w Cieszy-
nie w rejonie ul. Skrajnej, oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako działki obrębu 21 nr 30/79 o pow. 
0,0802 ha oraz nr 30/81 o pow. 0,0028 ha, zapi-
sane w księdze wieczystej nr BB1C/00100703/7 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres od 29 maja do 19 czerwca 2015 r.

Sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do właścicieli nie-
ruchomości sąsiednich, stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia, a obejmujący nie-
ruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Za-
marskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 2/1 obr. 14 o pow. 0,0404 ha zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1C/00041192/9 Sądu 
Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres od 29 maja do 19 czerwca 2015 r.

Nieruchomość przy ul. Skrajnej. Nieruchomość przy ul. Zamarskiej.

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Osoby przebywające na obszarach wodnych obowiązane są do zachowa-
nia należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz in-
nych osób, a w szczególności:

1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub 
urządzenia i ich przestrzegania;

2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez pod-
mioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego

3. zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do umiejęt-
ności oraz aktualnych warunków atmosferycznych;

4. użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej ak-
tywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasa-
dami użycia;

5. bezzwłocznego informowania odpowiednich służb ratowniczych lub 
podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego o zaist-
niałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwy-
czajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

Prosimy także o zapoznanie się z poniższymi znakami:
1. Znaki zakazu (czerwone) – wskazują rodzaj zakazu i określają jego 

przyczynę:

2. Znaki nakazu (niebieskie):

3. Znaki informacyjne (czerwone trójkąty, niebieskie kwadraty) – uprze-
dzają kąpiących się o niebezpiecznych miejscach na obszarze wodnym, 
wskazują przyczynę niebezpieczeństwa, a także informują o znajdującym 
się w pobliżu znaku obiekcie lub urządzeniu:

Oznaczenia kolorów flag:
1. flaga biała – kąpiel dozwolona; 2. flaga czerwona – zakaz kąpieli.

Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:
Temperatura wody wynosi poniżej 14°C, widoczność jest ograniczona do 

50 m, szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta, występuje fala 
pow. 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, występują silne 
prądy wsteczne, trwa akcja ratownicza, prędkość nurtu wody przekracza 
1 m/s, występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody, występują wy-
ładowania atmosferyczne.

Brak flag oznacza brak dyżuru ratowniczego! Zachowaj ostrożność 
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 przeznaczony dla osób potrzebujących pomocy na 
obszarach wodnych miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cie-
szyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim, w szczególności na te-
renie Jeziora Międzybrodzkiego i Jeziora Żywieckiego.

Telefon alarmowy 112, Straż Pożarna 998, Policja 997, Pogotowie 
Ratunkowe 999, Straż Miejska 986, WOPR 601 100 100.

MCZK

Targowisko ma swój parking

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie informuje, że na terenie targowiska 
przemysłowego przy ul. Katowickiej został udostępniony parking dla osób 
kupujących. Wjazd na przedmiotowy parking znajduje się przy ul. Katowic-
kiej. Serdecznie zapraszamy na zakupy.

MZD
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PREMIERY
12-25.06 g. 15.00 2D Jurassic World – napisy 
(przygodowy/science-fiction), USA, od lat 12
12-25.06 g. 17.30 3D Jurassic World – napisy 
(przygodowy/science-fiction), USA, od lat 12
19-24.06 g. 20.00 3D Jurassic World – napisy 
(przygodowy/science-fiction), USA, od lat 12
26.06-7.07 g. 14.00 2D Minionki – dubbing 
(animowana komedia familijna), USA, b.o.
26.06-7.07 g. 16.00 3D Minionki – dubbing 
(animowana komedia familijna), USA, b.o.
26.06-2.07 g. 18.00 3D Minionki – dubbing 
(animowana komedia familijna), USA, b.o.
26.06 21.30 Ex, Machina – napisy (thriller 
science-fiction), Anglia, od lat 15
27.06-2.07 g. 20.00 Ex, Machina – napisy 
(thriller science-fiction), Anglia, od lat 15
3-7.07 g. 18.00 Rozumiemy się bez słów – 
napisy (komedia obyczajowa), Francja/Bel-
gia, od lat 15
3-7.07 g. 20.00 System – napisy (thriller), 
USA/Ang./Czechy/Rum./Bel., od lat 15
DKF „Fafik”
25.06 g. 20.00 Zakończenie sezonu i zapo-
wiedź wakacji*
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF
Specjalny Seans Sponsorowany
26.06 g. 20.00 Karski i władcy ludzkości (do-
kument biograficzny), Polska/USA, od lat 12
Wakacyjne  Kino  Familijne
30.06 g. 10.30 2D Fru! – dubbing (komedia 
animowana), Francja/Belgia, b.o.
2-3.07 g. 10.30 2D Pingwiny z Madagaskaru 
– dubbing (komedia animowana), USA, b.o.

TEATR

26.06 g. 19.00 „Klimakterium 2 czyli meno-
pauzy szał...”
8.07 g. 18.00 Kręgi Sztuki – koncert inau-
guracyjny w ramach VI Festiwalu Euro-
pejskich Szkół Artystycznych i Twórczości 
Kręgi Sztuki
10.07 g. 18.00 Koncert Chóru z Filipin w ra-
mach VI Festiwalu Europejskich Szkół Ar-
tystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki
12.07 g. 18.00 Recital „Artur Barciś Show” 
Uroczyste zakończenie 6. Festiwalu Kręgi 
Sztuki i 10. Przeglądu Filmowego Wakacyj-
ne Kadry

COK

19-21.06 Cieszyn – Czeski Cieszyn, XXV 
Święto Trzech Braci – szczegóły na afiszach
22-24.06 g. 16.00 Letnie Etiudy Baletowe
23.06 g. 16.00 „W krainie melodii” – popis 
uczestników sekcji nauki gry na instru-
mentach klawiszowych COK
29.06 g. 17.00 W cyklu Żywe Źródła: „Od 
moja do świętego Jóna”
1.07 g. 10.00 Letnia Akademia Artystów: 
Barwy lata – plener malarski dla dzieci

2.07 g. 10.00 Kolorowy świat z bibuły – 
warsztaty rękodzieła
WYSTAWY
Galeria 
do 30.06 „Z drugiej strony Olzy” – wystawa 
prac członków Polskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków w RC
Galeria „Na Piętrze”
do 30.06 „25 lat Święta Trzech Braci”

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nie-
czynne.
24.06 g. 17.00 Cieszyńska belle époque 
w starej fotografii, Sala Rzymska
do 30.06 „Cieszyńskie Rękodzieło” – wy-
stawa Piotra Brody w ramach roku jubile-
uszowego CTF
do 30.06 Archeo_logos – wystawa rzeźb 
Maksa Kapalskiego

BIBLIOTEKA

Oddział dla dzieci
19.06 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
22.06 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim 
23.06 g. 15.00 Bon czy ton? – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
24.06 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
24.06 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
26.06 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
29.06 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim 
30.06 g. 15.00 DalEKOwzroczni – warszta-
ty ekologiczne
Czytelnia
19.06 g. 10.00-18.00 – Kiermasz książki uży-
wanej
20.06 g. 10.00-18.00 – Kiermasz książki uży-
wanej
23.06 g. 8.30 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów  60+” – warsztaty komputerowe  
(grupa początkująca)
25.06 g. 8.30 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów  60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa początkująca)
25.06 g. 12.00 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów  60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa zaawansowana)
26.06 g. 8.30 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów  60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa zaawansowana)

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
do 31.07 By nigdy nie zapomnieć. Niemiec-
kie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym: 604 833 667, Krzysz-
tof Neścior.

MUZEUM DRUKARSTWA

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
do 19.06 „Czerń nieoczywista”

ZAMEK CN

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Lau-
reaci konkursu „Śląska Rzecz”. Możli-
wość organizacji warsztatów dla dzieci: 
tel. 33 851 08 21, wew. 30, 35 lub 53
do 12.07 Rozmowa – wystawa prac stu-
dentów Pracowni Ceramiki Instytutu Sztu-
ki w Cieszynie, Antresola Zamku Cieszyn
17.06-26.07 Śląska Rzecz – wystawa po-
konkursowa, sala wystawowa Oranżerii 
Zamku
WYDARZENIA
25.06 g. 9.00-11.00 Jak budować markę 
przy współpracy z projektantem?
3.07 g. 21.00 „Ondraszek. Pan Łysej Góry”, 
Wzgórze Zamkowe
Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynny codziennie (za wyjątkiem po-
niedziałków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i In-
ternetu dla osób 50+
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

RÓŻNE

19.06 g. 12.00 do 27.06 Rekord jak z Bajki 
2, Park Pokoju
22.06-3.07 I Przegląd Twórczości Studen-
tów „A Rt+”, start 22.06 g. 18.00 Rynek
23.06 g. 17.00 „Poznajcie doktora Toman-
ka”, Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Bia-
łej, filia w Cieszynie, ul. Stalmacha 14
23-27.06 Letnia Akademia Gier 2015, Uni-

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

Kino Piast
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

Książnica Cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Teatr im. 
A. Mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

Muzeum
4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30

Zamek Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

Różne...
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wersytet Śląski, ul. Bielska 62
26.06 g. 9.00-15.00 Ciesz-Lab. Cieszyńskie 
Laboratorium Współpracy, Sala posiedzeń 
Starostwa Powiatowego, ul. Bobrecka 29
26.06 g. 18.00 „Dobry Troll” – Spotkanie 
z Jasiem Kapelą, Księgarnia/Czytelnia „Na 
Granicy”, ul. Zamkowa 1
do 30.06 Adrenalina – fotografia sportowa 
Zbigniewa Dorighi, Galeria Zmienna Szpita-
la Śląskiego w Cieszynie
do 30.06 „Z Halle do Cieszyna. August Her-
mann Francke śladami Marcina Lutra”, Ko-
ściół Jezusowy
do 30.09 Wyjątkowa książka z mojej biblio-
teki szkolnej, Biblioteka Wojewódzka w Biel-
sku-Białej, filia w Cieszynie, ul. Stalmacha 14
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

SPORT

Poniedziałki g. 17.00 Zumba co tydzień, 
SP6 ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Środy g. 19.00 Nordic Walking, Szkoła Pod-
stawowa nr 6, ul. Katowicka 68
Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
20.06 g. 12.00 II Otwarte Mistrzostwa Cieszy-
na w Mas wrestlingu, sala MOSiR
21.06 g. 9.00 Amatorski Turniej Piłki Siatko-
wej, sala MOSiR, al. J. Łyska 21
21.06 g. 10.00 XVIII Cieszyński Rowerowy 
Rajd Rodzinny, wycieczka PTTK „Ondraszek”
23.06 g. 16.00 Darmowe zajęcia z tenisa ziem-
nego dla seniorów, Klub Tenisowy „Ogniwo”
27.06 g. 8.00 XV Rowerowy Rajd do Źródła 
Olzy, zbiórka przed Mostem Przyjaźni

PO 2 STR. OLZY

Teatr Cieszyński, Czeski Cieszyn, 
Ostrawska 67
27.06 g. 17.30 Teatr Cieszyński: „Grube 
Ryby”
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hla-
vní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
19.06 g. 16.30 Świątynie i święte miejsca 
wielkich religii Azji
25.06 g. 16.00 Koncert uczniów i nauczy-
cieli
26.06-9.07 Rysunki Karoliny Sacherowej, 
otwarcie wystawy 26.06 g. 17.00
30.06 g. 16.30 Wszystkiego po trochu – sa-
lon muzyczny, molinogranie

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)

19 VI –
3 VII

Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
33 858-27-65

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

Tych, którzy chcą być na bieżąco infor-
mowani o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych w Cieszynie, 
zachęcamy do skorzystania z Newslettera. 
Po wejściu na www.cieszyn.pl w zakładce 
Newsletter wystarczy podać swój adres  
e-mail, a wtedy na skrzynkę mailową będą 
trafiać informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.                    BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich organizatorów imprez odby-
wających się w naszym mieście zachęcamy 
do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
promocji polegającej na zgłoszeniu imprez 
do Kalendarium na stronie internetowej 
miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.          BZ

Polub Cieszyn na 
Facebooku

Zachęcamy do polubienia profilu Cieszy-
na na portalu społecznościowym Facebook. 
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi im-
prez, konkursy itd. – to wszystko na www.
facebook.com/CieszynRobiWrazenie.        BZ

Sport

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, 
mci@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.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.cieszyn.pl
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 Konsultacyjno- 
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. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)
Hospicjum Domowe

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892
Klub Abstynenta „Familia”

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
14.00–20.00 i wt., śr. 10.00–16.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny: wt. g. 14-16, śr. g. 15-20, pt. g. 12-17
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 54,  
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, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998, Europej-
ski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
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.szpital.netus.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
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Przytul psisko
Dzisiaj prezentujemy Państwu kolejne psy z cieszyńskiego schroniska: suczkę Milę i psa 

Mańka.
RK

Jerzy Wałga, rusznikarz, twórca cieszynek, od 
40 lat związany z rzemiosłem cieszyńskim.

Maniek (460/2011) ma około 5 lat, mały, bar-
dzo ruchliwy, o wesołym usposobieniu. Zna-
leziony 20 października 2011 roku, na ulicy 
Stary Targ w Cieszynie.

Mila (513/2012) ma około 3 lat, krótkowłosa, 
średniej wielkości, około 40 cm w kłębie, pło-
chliwa. Znaleziona została na ulicy Przepiliń-
skiego, 15 października 2012 roku w Cieszynie.

Irena Adamczyk, kierownik działu sztuki 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, muzealnik od 
30 lat, kurator ponad 90 wystaw.
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Pomóż hospicjom, pomóż sobie

Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielo-
wie chce wspomóc lokalne hospicja – w Cie-
szynie i w Skoczowie. Kampania społeczna 
Uspokój się – tracisz kilogramy, zyskuje hospi-
cjum skierowana jest do wszystkich, którzy 
chcą poprawić swoją kondycję, poczuć się 
lepiej, zrzucić zbędne kilogramy i jednocze-
śnie wesprzeć hospicja.

Akcja prowadzona jest według autor-
skiego projektu pedagoga-etyka Aliny 
Podżorskiej-Wituckiej. Czas na intensyw-
niejszy wysiłek – znakomity. Przed nami 
wakacyjne wyjazdy, odpoczynek nad wodą 
i przewiewne stroje. Każdy chce prezen-
tować ładną, wysportowaną sylwetkę. 
Kampania wychodzi także naprzeciw co-
raz powszechniejszemu również w Polsce 
zjawisku nadwagi, z którą wiąże się wiele 
chorób. Kampania Uspokój się, zachęca do 
aktywności dla własnego zdrowia, ale tak-
że wychodzi z myślą o wsparciu hospicjów. 

– Trzeba włączać różne podmioty i anga-
żować ludzi z różnych środowisk, aby kam-
pania na rzecz społeczną, którą są hospicja, 
sprawa ważna dla wszystkich, odniosła suk-
ces i dotarła do jak największej liczby osób – 
wyjaśnia pomysłodawczyni, Alina Podżor-
ska-Witucka.

Od 1 do 30 czerwca w czterech miejscach 
świadczących usługi sportowo-rekreacyjne 
będzie można wykupić karnet lub bilet na 
wybrane zajęcia, z którego część dochodu 
zostanie przekazany hospicjom. Są to: Hu-
mansport w Cieszynie, Centrum Szkolenio-
wo-Rekreacyjne Park Poniwiec w Ustroniu, 
Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Dom Wczasowy Beskidy w Wiśle. 

Kampania została objęta patronatem 
czterech burmistrzów: Cieszyna, Ustronia, 
Skoczowa i Wisły, rozpoczęła się 1 czerwca 
i potrwa do końca miesiąca.

– Dziękuję za wysiłek i wkład w pomoc oso-
bom znajdującym się w hospicjach, a także oso-
bom borykającym się z problemem nadwagi – 
napisał burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura.

Sytuacja opieki paliatywnej prowadzonej 
w polskich hospicjach jest trudna, często ze 
względu na brak wystarczających środków 
przekazywanych z budżetu państwa. Nowo 
powołane Obywatelskie Porozumienie na 
rzecz Medycyny Paliatywnej (zawiązane 
w kwietniu 2015 r.) informuje, że prawie 
wszystkie hospicja stacjonarne w Polsce 
są zmuszone do przekraczania limitów 
przyjęć. Pomimo to w niektórych woje-
wództwach czas oczekiwania na objęcie 
opieką paliatywną wynosi ok. 3 miesięcy, 
co oznacza, że wielu pacjentów umiera nie 
skorzystawszy z tego świadczenia. Czas 
oczekiwania na hospicyjną opiekę domową 
wynosi około 30 dni. To także oznacza, że 
pacjenci nie otrzymują opieki odpowied-
niej do swojego stadium choroby i we wła-
ściwym czasie. 

Tematyka opieki paliatywnej i hospi-
cyjnej jest od lat ważna dla Centrum Misji 
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego. Strona kampanii: www.uspo-
kojsie.cme.org.pl

CME

XVIII Cieszyński 
Rowerowy Rajd Rodzinny

Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondra-
szek, Urząd Miejski w Cieszynie oraz MOSiR 
w Cieszynie zapraszają na XVIII Cieszyński 
Rowerowy Rajd Rodzinny, który odbędzie 
się 21 czerwca o godz. 10.00, zbiórka na 
Rynku. Trasa biegnie przez Cieszyn, Puń-
ców i Dzięgielów, teren OSP, łącznie liczy 
ok. 17 km w jedną stronę. Zapisy w Od-

Jak być twardym 
psychicznie

Klub Przedsiębiorcy zaprasza na warsz-
taty Twardość psychiczna (hardiness) jako 
narzędzie radzenia sobie w sytuacjach kry-
zysowych w ramach cyklu: Psychologia 
w biznesie. Spotkanie poprowadzi Marzena 
Jankowska – przedsiębiorca, wykładowca 
akademicki, trener biznesu i coach, która 
wyjaśni, jaką rolę pełni hardiness w radze-
niu sobie ze stresem oraz zmiennością śro-
dowiska. Podpowie też, w jaki sposób „stre-
sować się lepiej”, wzrastać oraz rozwijać się 
nawet w kryzysowych sytuacjach.

Marzena Jankowska jest współautorką 

książki Automotywacja. Odkryj w sobie siłę do 
działania. Od 8 lat wspiera biznes, organiza-
cje pozarządowe i budżetowe w realizacji ich 
celów, prowadząc szkolenia, treningi i exce-
cutive coaching. W swojej praktyce wyko-
rzystuje narzędzia stosowane do wspierania 
ludzi pracujących w zawodach szczególnie 
narażonych na stres i trudne sytuacje (np. 
siły specjalne USA, armia izraelska, pra-
cownicy obsługujący klientów, menedżero-
wie, pielęgniarki, kierowcy autobusów itd.).  
Warsztaty odbędą się 8 lipca w sali kon-
ferencyjnej Zamku Cieszyn. Przewidziano 
dwie grupy o godz. 12.00-15.00 oraz 16.30-
19.30. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 
Zgłoszenia telefonicznie: 33 851-08-21 w. 22 
lub mailowo: biuroklub@zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

dziale PTTK Beskid Śląski, ul. Głęboka 56, 
tel. 33 852 11 86 lub w Cieszyńskim Centrum 
Informacji, Rynek 1, tel. 33 479 42 48. Opłata 
startowa wynosi 12 zł, dzieci – 10 zł.

Na mecie przewidziany jest posiłek i kon-
kursy rekreacyjno-sportowe. Szczegóły 
w regulaminie dostępnym w miejscu zapi-
sów lub na stronie www.ondraszek.prv.pl.

Patronat honorowy objęli: Burmistrz Mia-
sta Cieszyna, Wójt Gminy Goleszów, Prezes 
Oddziału PTTK Beskid Śląski w Cieszynie.

Organizatorzy



Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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W setną rocznicę śmierci (31.8.1872-
3.6.1915) pragniemy przypomnieć po-
stać jednego z trzech właścicieli firmy 
rzeźbiarsko-kamieniarskiej – Raimun-
da Schustera, którego ślady twórczości 
można znaleźć do dziś w postaci bar-
dzo licznych pomników nagrobnych na 
cmentarzach Śląska Cieszyńskiego, od 
Bielska po Ostrawę i Frydek, wielu krzy-
ży przykościelnych i przydrożnych czy 
też rzeźbiarskich dekoracji kamienic.

Raimund urodził się w Brnie jako siód-
me dziecko sukiennika Laurentza Schus-
tera i Karoliny z domu Rohaczek. Według 
archiwalnych metryk parafialnych Schu-
sterowie mieszkali w Brnie od co najmniej 
1650 r. na przedmieściu Neustift (obecnie 
Nové Sady), trudniąc się ogrodnictwem 
i uprawą winorośli. Przodkowie przybyli 
tam prawdopodobnie w XVI wieku, jako 
osadnicy z Austrii, gdzie nazwisko to po-
wszechnie występuje.

Pierwsze spotkanie z Cieszynem miało 
miejsce w 1890 roku i nie zakończyło się 
zbyt szczęśliwie. Starszy o 6 lat brat He-
inrich Schuster, rzeźbiarz wykształcony 
w pracowniach Brna, Wiednia i Opawy, 
otrzymał zlecenie na gruntowną reno-
wację ołtarza głównego, tabernakulum, 
ambony i chrzcielnicy w kościele para-
fialnym pw. św. Marii Magdaleny. 18-let-
ni Raimund pomagając w pracach spadł 
z drabiny przy chrzcielnicy z wysokości 

Raimund Anton Schuster 
– cieszyński rzeźbiarz i kamieniarz

ok. 3 metrów, doznając lekkiego wstrzą-
su mózgu oraz urazu kręgosłupa. Pomi-
mo tego wypadku po kilku latach jako 
wyszkolony rzeźbiarz dołączy do otwar-
tej w Cieszynie z końcem 1891 r. pracow-
ni brata, założy tu rodzinę i pozostawi 
potomków mieszkających do dziś po pol-
skiej stronie Olzy.

Po tragicznej śmierci w lutym 
1897 roku zaledwie 31-letniego Heinri-
cha, jego żony i dziecka w wyniku zacza-
dzenia (o czym szeroko pisała ówczesna 
prasa), Raimund przejął firmę brata kon-
tynuując i rozszerzając działalność.

3 sierpnia 1897 r. Raimund ożenił się 
z Marią Teresą z domu Cimała, pochodzą-
cą z rodziny żyjącej od pokoleń w Cieszy-
nie i najbliższych okolicach. Zamieszkali 
w domu z warsztatem pozostawionym 
przez Heinricha przy obecnej ul. Štefa-
nika 30. W następnych latach małżon-
kom przyszła na świat czwórka dzieci: 
w 1900 r. – Raimund (+1972 r., Wiedeń), 
w 1901 r. – Olga (+1983 r., Cieszyn), 
w 1903 r. – Karl Andreas (+1945 r. na woj-
nie), w 1906 r. – Maria (+1913 r., Cieszyn). 
Językiem domowym w rodzinie Raimun-
da był niemiecki, dzieci uczęszczały do 
szkół niemieckich, jednak za sprawą cie-
szyńskiej rodziny matki i otoczenia stały 
się później dwujęzyczne, z elementarną 
znajomością gwary cieszyńskiej.

W 1904 r. Schusterowie zamieszkali 
we własnej reprezentacyjnej kamieni-
cy, która również obecnie wyróżnia się 
na tle ościennych budynków. Wzniesio-
no ją wg projektu Adalberta Krasnego 
na przyległej do warsztatu, niezabudo-
wanej od 10 lat działce, przy ul. Saska 
Kępa 27 w Cieszynie (obecnie Hlavni 29).

Do dzieł Raimunda, które poza wie-
loma nagrobkami przetrwały do dziś, 
należy chociażby krzyż przed kościołem 
w Pierśćcu (symboliczny dla rodziny – 
wzniesiony 30.3.1900 r. w dniu narodzin 
córki Olgi, zamieszkałej tam później, po 
ślubie z legionistą Karolem Tomankiem 
przez ponad 50 lat), pomnik cesarza 
Franciszka Józefa I w Żukowie Górnym 
z 1907 r., główny krzyż cmentarza ewan-
gelickiego w Krasnej z 1908 r. Z jego 
pracowni wyszło też sporo dekoracji 
rzeźbiarskich i sztukaterii zdobiących 
kościoły (np. na Bobrku) i cieszyńskie 
kamienice z początku ub. wieku, niestety 
(w odróżnieniu od sygnowanych pomni-
ków) trudnych dziś do identyfikacji.

Raimund, podobnie jak wcześniej brat, 

uczestniczył w życiu społecznym Cieszy-
na, był powszechnie znanym i szanowa-
nym obywatelem, m.in. w 1910 r. zasiadał 
w ławie przysięgłych. Owocna praca zo-
stała przerwana 3 czerwca 1915 r. Zmarł 
po dłuższej chorobie licząc niespełna 
43 lata. Przyczyną zgonu była gruźlica 
kręgosłupa, co mogło być późną konse-
kwencją upadku w 1890 r.

W następnych latach firmą zarządzała 
wdowa Maria, zaś po uzyskaniu pełnolet-
niości młodszy syn – Karl Andreas Schu-
ster, którego dzieła można podziwiać 
m.in. na czeskocieszyńskim cmentarzu. 
Po podziale Cieszyna w 1920 r. warsz-
tat znalazł się w czeskiej części miasta 
i działał wraz z otwartą w Polsce filią 
przy ul. Polnej 36 (dziś Katowickiej) aż 
do śmierci Karola w lutym 1945 r. Zginął 
na froncie wschodnim, zmobilizowany 
zaledwie kilka tygodni wcześniej, nie zo-
stawiając następcy w zawodzie. W Cze-
skim Cieszynie została tylko 70-letnia 
wdowa po Raimundzie, która z racji wie-
ku i braku finansów została zmuszona do 
sprzedania pracowni i kamienicy, zacho-
wując tam aż do śmierci w 1948 r. tylko 
1 pokój „na wymowie”.

Ironią losu twórcy setek pomników 
i rzeźb nie mają obecnie własnego na-
grobka – grobowiec Schusterów na cie-
szyńskim cmentarzu w latach 60. XX wie-
ku został bowiem odebrany rodzinie.

Teresa Sileikis

Uwaga: opracowanie, opisujące szerzej 
ponad 50-letnią historię pracowni i twór-
czość Heinricha, Raimunda i Karola jest 
przygotowywane przez p. Czesława Kra-
inę i autorkę do druku w „Kalendarzu Cie-
szyńskim 2016”. Stąd prośba o informacje 
o ich zidentyfikowanych dziełach.

Trzy pokolenia rodziny Schusterów 
(ok. 1905 r.). Stoją: Raimund Schuster, żona 
Maria z Cimałów, brat żony Alois Cimała, 
niżej: matka Karolina Schuster z Rohaczków, 
córka Olga, syn Karol, teściowa Maria Cimała 
z Kuczerów, syn Raimund.

Kamienica w 1904 r. Czeski Cieszyn, ul. Hla-
vni 29 (Sachsenberg 27).
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