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W różnorodności siła

Młodzi przedsiębiorcy

Program Cieszyńskiej 
Nocy Muzeów

„Przeżyłam z Tobą tyle lat...”

Festiwal zostanie zainaugurowany na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Do zaczytania jeden krok...

Już w przyszły piątek (29 maja) Cie-
szyn na kilka dni stanie się czytelni-
czą stolicą – jeśli nie całej Polski, to na 
pewno województwa śląskiego. Tego 
dnia nad Olzą rozpocznie się kolejna, 
ósma już edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Czytania nad Olzą.

– Z jednej strony chcemy odciągnać 
dzieci od komputerów, z drugiej – takie 
wspólne, rodzinne czytanie – na pewno 
sprzyja utrwalaniu więzi rodzinnych – 
nie ma wątpliwości Izabela Kula.

Chociaż Śląsk Cieszyński wymyka 
się ogólnopolskim statystkom, które 
podają, że co drugi Polak nie prze-
czytał w ubiegłym roku nawet jednej 
książki, dyrektor Biblioteki Miejskiej 

Główną ideą festiwalu jest zachęcenie dzieci do czytania, ale także zachęcenie rodziców do głośnego czy-
tania dzieciom – mówi Izabela Kula, dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. To właśnie ta placówka 
jest głównym organizatorem wydarzenia czytelniczego w Cieszynie, które zbliża się wielkimi krokami.

przyznaje, że kierowana przez nią pla-
cówka nie może spocząć na laurach.

– Cały czas promujemy czytelnictwo, 
przypominamy, że warto czytać książki 
– dodaje Kula.

A jakie książki są najchętniej wypo-
życzane w Bibliotece Miejskiej?

– Wśród dzieci i młodzieży najwięk-
szą popularnością cieszą się... krymi-
nały. Z drugiej jednak strony z uwagi 
na podejmowaną na wielu lekcjach te-
matykę regionalną, wzięcie mają także 
pozycje na temat Cieszyna czy całego 
regionu – odpowiada Kula.

VIII Międzynarodowy Festiwal 
Czytania nad Olzą zostanie oficjalnie 
zainaugurowany w Teatrze im. Ada-

ma Mickiewicza. W programie, który 
rozpocznie się o godz. 17.00 prze-
widziano m.in. wspólne odczytanie 
„Lokomotywy” Juliana Tuwima oraz 
występy. Festiwal potrwa do środy 
3 czerwca.

Partnerami festiwalu są: Miasto 
Cieszyn, Powiat Cieszyński, Bibliote-
ka Śląska, Miejsko-Gminny Ośrodek w 
Strumieniu, Szkolny Klub Wolontariu-
szy z ZSEG w Cieszynie i Dream Park 
Ochaby.
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Więcej o festiwalu piszemy na stronie 4.



2 miasto

Z metą na Soszowie
Już po raz 43. odbył się organizowany przez cieszyński oddział 

Beskid Śląski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go Górski Rajd Powitanie Wiosny. W sobotę 9 maja trasy na Soszów 
w Beskidzie Śląskim pokonało blisko 1000 osób. Na trasę z pleca-
kiem wybrał się także Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna.

– W sumie rozdaliśmy 850 bloczków – nie tylko dla samych uczestni-
ków, ale także obsługi i gości. Pogoda nam dopisała, a rajd jak zawsze 
się udał – powiedziała „Wiadomościom Ratuszowym” Maria Czyż 
z cieszyńskiego PTTK, organizatorka imprezy. Jak dodała, niektórzy 
uczestnicy byli bardzo ambitni i wyruszyli na trasę wcześnie rano. 
Tak zrobili na przykład uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którzy 
wyjechali z Cieszyna wcześnie rano i metę dotarli jako pierwsi. Na 
przeciwległym biegunie znaleźli się gimnazjaliści z Chybia, którzy 
na trasę wyruszyli w Wiśle Głębcach. Na Soszów dotarli więc przez 
Stożek.

– Tradycyjnie już na starcie stawiło się kilka cieszyńskich szkół. 
Z podstawówek były to placówki nr 1 i 4 oraz Alternatywna Szkoła 
Podstawowa, wędrowali ponadto gimnazjaliści z „jedynki” i „trójki” 
oraz uczniowie Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cycjnych, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespołu 
Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego 
– dodała Czyż. 
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W różnorodności siła
Do cieszyńskich szkół chodzą utalentowani 

artyści. Gratuluję wam tych talentów i życzę 
udanych występów. Jednocześnie pozwolę so-
bie podziękować wam, szanowni rodzice, że 
te talenty pielęgnujecie. Bardzo dziękuję tak-
że nauczycielom i dyrektorom. Artystom ży-
czę miłego, spokojnego i atrakcyjnego wystę-

pu – powiedział Ryszard Macura, burmistrz 
Cieszyna, otwierając kolejną edycję Szkol-
nej Ławki Artystycznej, czyli przeglądu 
twórczości artystycznej szkół podstawo-
wych i gimnazjów. To wydarzenie, organi-
zowane przez Piotra Gruchela, naczelnika 
Wydziału Kultury i Turystyki Urzędu Miej-
skiego, jedyne w swoim rodzaju. Nie chodzi 
bowiem o konkurs, ale przegląd tego, co 
dzieci z cieszyńskich szkół podstawowych 
i gimnazjów potrafią robić poza lekcjami.

O tym, jak wielka jest to siła, można się 
było przekonać w środę 13 maja, kiedy na 
deskach Teatru im. Adama Mickiewicza za-
prezentowało się ponad 200 gorących serc. 
Szkolna Ławka Artystyczna odbyła się już 
po raz 19. i tradycyjnie zachwyciła różno-
rodnością.

Przegląd otworzyły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 z oddziałami integracyjnymi, 
tańcząc żywiołowo na scenie, ale i śpiewa-
jąc o laleczce z saskiej porcelany. Przez całe 
popołudnie było sporo tańca, śpiewu, ale 

Na scenie nie mogło zabraknąć form tanecz-
nych. W akcji uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2.

Uczniowie SP nr 6 śmiali się ze swoich nauczy-
cieli, ale i samych siebie.
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i kabaretu. Na przykład uczniowie SP nr 6 
w scence kabaretowej śmiali się nie tylko ze 
swoich nauczycieli, ale i samych siebie, pre-
zentując błędy – „Mickiewicz spotkał wielu 
ludzi, od których zawsze coś wynosił” czy 
„Robinson z Piętaszkiem wkrótce zaludnili 
bezludną wyspę”. Imprezę prowadził Da-
riusz Itner.
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Czytajmy dzieciom 
nie tylko od święta

Szanowni Państwo
29 maja o godzinie 17.00 rozpocznie się już 

ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Czytania nad Olzą. W ten sposób Cieszyn od 
lat promuje głośne czytanie dzieciom i wyko-
rzystanie czasu wolnego na wspólne, rodzin-
ne rozrywki. 

Czytajmy dzieciom nie tylko od święta! 
Wspólne czytanie to forma mądrego kon-
taktu z dzieckiem, która buduje mocną więź, 
stymuluje rozwój emocjonalny i rozwija wy-

obraźnię dziecka, rozbudza jego zainteresowania i przynosi ogromną 
wiedzę ogólną, nie tylko w zakresie rozbudowanego słownictwa.

Pamiętajmy, że sukces człowieka i całych społeczeństw zależy od 
ich wiedzy. Mimo nastania wszechobecnej epoki cyfrowej, kluczem do 
wiedzy jest wciąż czytanie, a nawyk i potrzebę lektury trzeba kształ-
tować już od dziecka.

Ryszard Macura
Burmistrz Cieszyna
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Na rajd górski wybrał się także Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna.

Zabawa żaków
Koncerty, imprezy sportowe i wiele innych atrakcji złożyło się na 

tegoroczne Cieszynalia. Nowością święta żaków był korowód, który 
przemaszerował ulicami miasta. Kiedy tydzień temu w piątek stu-
denci odbierali symboliczny klucz od Ryszarda Macury, burmistrza 
Cieszyna, obiecywali, że zostawią miasto w takim stanie, w jakim je 
zastali. Słowa dotrzymali.
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W niedzielę 
wyborcza dogrywka

Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości na prezydenta RP, wygrał pierw-
szą turę wyborów, która odbyła się w nie-
dzielę 10 maja. Do drugiej tury przeszedł 
także kończący kadencję prezydent RP, 
Bronisław Komorowski, popierany przez 
Platformę Obywatelską. Na Dudę w całej 
Polsce głos oddało 34,76 proc. uprawnio-
nych do głosowania (5 179 092 głosy), 
Komorowski cieszył się poparciem rzędu 
33,77 proc. (5 031 060 głosów). Frekwen-
cja wyborcza nie przekroczyła niestety 
50 procent (48,96 proc.) i była najniższa 
w wyborach prezydenckich po roku 1989.

Na pocieszenie trzeba zauważyć, że 
w samym Cieszynie była wyższa od śred-
niej krajowej i w województwie śląskim 
(49,87 proc.) i wyniosła 52,52 proc. Do gło-
sowania uprawnionych było 28 408 miesz-
kańców, którzy oddali 14 795 głosów waż-
nych i 126 nieważnych. Żeby tradycji stało 
się zadość, niedzielne wybory miały wyjąt-
kowo spokojny przebieg.

– Jest tak od kilku wyborów. Nie tylko 
w Cieszynie, ale praktycznie w całym powie-
cie cieszyńskim nie odnotowujemy żadnych 
incydentów. Tym razem nie zanotowaliśmy 

Nie żyje proboszcz parafii pw. św. Marii 
Magdaleny, ks. kan. Piotr Kocur. 61-letni 
duchowny niespodziewanie zmarł 10 maja 
podczas pielgrzymki do sanktuarium w San-
tiago de Compostela w Hiszpanii. Przeżył 
34 lata swego życia jako kapłan. W diecezji 
pełnił posługę egzorcysty. Był promotorem 
dzieła nowej ewangelizacji, budowniczym 
kościoła na Górnym Borze w Skoczowie.

– Ta pielgrzymka do grobu św. Jakuba, 
nieoczekiwanie stała się dla niego piel-
grzymką do nieba… – mówił podczas mszy 
św. ks. Bartosz Łacek, wikary parafii 
św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Śp. ks. Piotr Kocur urodził się 1 lutego 
1954 roku w Czechowicach-Dziedzicach. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku. 
Zmarły duchowny od października ubie-
głego roku był proboszczem w cieszyńskiej 
parafii św. Marii Magdaleny. Wcześniej 
przez 20 lat kierował wspólnotą parafial-
ną pw. Matki Bożej Różańcowej na Górnym 
Borze w Skoczowie. Przyczynił się do zbu-
dowania tamtejszej świątyni.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
Diecezja bielsko-żywiecka

Nie żyje ksiądz 
Piotr Kocur

Ksiądz Piotr Kocur.

Nowy komendant
We wtorek 19 maja w cieszyńskiej ko-

mendzie odbyło się uroczyste wprowa-
dzenie na stanowisko komendanta powia-
towego policji w Cieszynie mł. insp. Jacka 
Bąka. Wprowadzenia dokonał zastępca 
śląskiego komendanta wojewódzkiego po-
licji mł. insp. Piotr Kucia w obecności władz 
samorządowych, zaproszonych gości, poli-
cjantów i pracowników cywilnych cieszyń-
skiego garnizonu. Gościem uroczystości był 
m.in. Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku 
złożonego zastępcy śląskiego komendanta 
wojewódzkiego policji. Po odczytaniu de-

Nominacji na stanowisko komendanta cie-
szyńskiej policji Jackowi Bąkowi pogratulował 
m.in. Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna.
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ani jednego, w poprzednich wyborach w gmi-
nie Istebna przyłapano jednego mieszkańca 
na zrywaniu plakatów wyborczych – powie-
dział „Wiadomościom Ratuszowym” Rafał 
Domagała, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Cieszynie.

Podobnie jak przed dwoma tygodniami, 
także przed drugą turą wyborów prezy-
denckich zostanie ogłoszona cisza wybor-
cza. Rozpocznie się dziś (piątek 22 maja) 
o północy. W niedzielę lokale wyborcze 
będą otwarte od godz. 7.00 do 21.00.
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cyzji personalnej przez naczelnika wydzia-
łu kadr i szkolenia Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach, głos zabrał mł. insp. 
Piotr Kucia, który wręczył rozkaz o powo-
łaniu wprowadzanemu komendantowi. Ko-
lejnymi elementami były okolicznościowe 
wystąpienia. Uroczystość zakończyło zło-
żenie meldunku.

Mł. insp. Jacek Bąk pełni służbę w poli-
cji od 1991 roku. Jest absolwentem Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył 
politologię na Akademii Świętokrzyskiej 
w Kielcach. Studiował zarządzenie na Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach. Służbę 
rozpoczął w pionie prewencji KMP w Ja-
strzębiu-Zdroju, gdzie zdobywał niezbędne 
doświadczenie policyjne, pełniąc służbę 
na wielu stanowiskach wykonawczych. Od 
1994 roku w pionie kryminalnym i docho-
dzeniowo-śledczym.

W 2002 roku został kierownikiem refe-
ratu kryminalnego. Trzy lata później został 
zastępcą naczelnika wydziału kryminalne-
go. Ponadto w jastrzębskiej komendzie peł-
nił funkcję oficera prasowego. Rok później 
przeniósł się do powiatu cieszyńskiego. Na 
początku 2006 roku został komendantem 
Komisariatu Policji w Skoczowie. Kolej-
nym krokiem w karierze zawodowej było 
powołanie go w 2008 roku na stanowisko 
zastępcy komendanta powiatowego policji 
w Cieszynie.

Z dniem 19 maja 2015 roku został powo-
łany na stanowisko komendanta powiato-
wego policji w Cieszynie.  

KPP w Cieszynie



4 czytanie nad olzą

Prestiż między regałami
Pracuje pani drugą dekadę w bibliotece. Jak w tym czasie 

zmieniło się czytelnictwo wśród najmłodszych gości Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie?

Zaczęłam pracę w oddziale dla dzieci w 1999 roku i od tego cza-
su czytelnictwo rzeczywiście bardzo się zmieniło, zresztą tak jak 
całe nasze życie. Tempo jest większe, w książkach musi się coś cią-
gle zmieniać, obrazki powinny być kolorowe, zmieniające się nie-
ustannie. Kiedyś dziewczynki zaczytywały się w przygodach Ani 
z Zielonego Wzgórza, chłopcy lubili – choć to ekstremalny przykład 
– Hitchcocka. Dziś ci ostatni lubią formy pół-komiksowe, a także 
fantastykę, która jest wspólna także dla ich koleżanek. Muszą to 
być długie serie, książki, które są mocno reklamowane, popularne, 
goszczące na wystawach księgarskich. Dzieci i młodzież zwracają 
także uwagę na książki, które zostały sfilmowane, a także na przy-
ciągające tytuły.

W ostatnich latach mamy do czynienia z prawdziwym zale-
wem nowości czytelniczych, zarówno dla dzieci, jak i ich rodzi-
ców i dziadków. Nie wszystkie wydawnictwa oferują jednak 
wartościowe pozycje. Jak w tym wszystkim się połapać?

Rzeczywiście, wysyp nowości jest ogromny. Wydawnictw jest 
tak dużo, że nie jesteśmy w stanie wszystkich kupić. Chodzi nie tyl-
ko o względy finansowe, ale i logistyczne – tych wszystkich nowych 
książek nie mielibyśmy zwyczajnie gdzie pomieścić. Staramy się 
selekcjonować nowości, wybierać sprawdzonych autorów, których 
same nazwiska już są reklamą. Warto w tym miejscu powiedzieć, 
że jest teraz ogromna różnorodność lektur. Ich lista jest długa, tym 
także staramy się kierować, kupując nowości do biblioteki. 

Mówiąc o nowościach, jak wiele dzieci pyta o nowinki tech-
nologiczne?

Ogromną popularnością cieszą się audiobooki. Są chętnie po-
życzane, najchętniej wszyscy lektury czytaliby na audiobookach. 
Mamy dużo dzieci, które są dyslektykami i taka forma jest dla nich 
wygodna. Natomiast nie obserwujemy dużego zainteresowania 
e-bookami.

Co panią przyciągnęło do biblioteki pod koniec lat 90.?
Tak się złożyło, że pisałam pracę magisterską na temat tej biblio-

teki. Weszłam w to środowisko, wdrożyłam się. Spodobało mi się 
tutaj, ja się chyba też spodobałam i tak już zostało. 

Gdyby pani miała jeszcze raz wybierać, postawiłaby ponow-
nie na bibliotekę?

Jestem zdecydowanie dumna z zawodu, który wykonuję. Jest on 
bardzo prestiżowy i nie wybrałabym innego. Jestem jeszcze z tego 
pokolenia, które nie kieruje się finansami.

Sama jest pani mamą. Zostało to powiedziane wiele razy, ale 
powtórzymy raz jeszcze: Dlaczego warto czytać dziecku?

Czytam swojemu dziecku od zawsze. Czytanie niesamowicie roz-
wija dziecko – umiejętność wypowiadania się, rozwija wyobraźnie, 
słownictwo. Ogólnie dziecko zyskuje inny ogląd na świat, zadaje 
pytania, których byśmy się po nim nie spodziewali. Czytanie na 
pewno nie jest formą archaiczną, a osoby, które na jakiś czas ode-
szły od książki do innych nośników, na pewno kiedyś powrócą do 
tej tradycyjnej formy.

Chyba łatwiej pracuje się w bibliotece, mając świadomość, że 
Śląsk Cieszyński wymyka się ogólnopolskim statystkom, które 
mówią, że w ubiegłym roku co drugi Polak nie przeczytał ani 
jednej książki...

Statystyki przemawiają na naszą korzyść, przez co rzeczywiście 
pracuje się łatwiej. Jesteśmy dumni z tego, że mieszkańcy Cieszyna 
czytają tak dużo, że nie jesteśmy pod kreską, tylko zdecydowanie 
nad nią. Z drugiej strony jest to też duże wyzwanie – do naszej pla-
cówki przychodzą bowiem świadomi czytelnicy, oczytani, wiedzą-
cy czego chcą.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Iwona Kochaniec-Kłębek w swoim królestwie.
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Program imprezy
29 maja (piątek), godz. 17.00, Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszy-

nie. Inauguracja VIII Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad 
Olzą. W programie:

• powitanie gości i wspólne odczytania Lokomotywy J. Tuwima
• występ grupy bębniarskiej działającej przy MGOK w Strumieniu
• występ artystyczny uczniów Centrum Helen Doron
• koncert zespołu Robi Show&Kilersi
• pokaz artystyczny grupy MultiVisual – finalistów V edycji pro-

gramu Mam Talent

30 maja (sobota), godz. 11.00-13.00, Park Pokoju – Kształty czy-
tania – czytanie w plenerze.

1 czerwca (poniedziałek), Biblioteka Miejska w Cieszynie, sala 
konferencyjna, II piętro.

godz. 9.30 – Podsumowanie VI Edycji Międzynarodowego Kon-
kursu Literackiego z cyklu Zostań pisarzem z... , pt. Całkiem strasz-
ne kryminałki oraz spotkanie autorskie z patronem honorowym 
Dariuszem Rekoszem 

godz. 11.30 – Spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem
godz. 15.00 – Trójkątna bajka – warsztaty literacko-plastyczne

2 czerwca (wtorek), Biblioteka Miejska w Cieszynie, sala konfe-
rencyjna, II piętro

godz. 9.00 – Warsztaty ilustratorskie z Arturem Nowickim
godz. 11.00 – Warsztaty ilustratorskie z Arturem Nowickim
godz. 15.00 – Posłuchajcie bajki nowej, prostokątnej i kwadrato-

wej – warsztaty literacko-plastyczne

3 czerwca (środa), Oddział dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Cie-
szynie

godz. 9.00-11.00 - Maraton czytania dzieciom
godz. 15.00 - Trójkątna Karolina – warsztaty literacko-plastyczne.

Rozmowa z Iwoną Kochaniec-Kłębek, kierownikiem 
oddziału dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
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Osiem dni z teatrem 
Teatr lalek, cyrk, teatr tańca, sztuczki 

iluzjonistów i niezwykły automat z bajka-
mi – tegoroczna edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Teatralnego Bez Granic ma szcze-
gólny charakter. Po raz pierwszy w histo-
rii tej imprezy głównymi odbiorcami będą 
dzieci. Od 27 maja do 7 czerwca w Cie-
szynie, Czeskim Cieszynie, Piotrowicach 
koło Karwiny i Zebrzydowicach prezento-
wane będą znakomite spektakle teatralne 
z Polski, Czech i Słowacji, atrakcyjne nie 
tylko dla młodych widzów, ale i dla całych 
rodzin. Widowiska pokazywane będą w sa-
lach teatralnych i w przestrzeni miasta, 
wiele z nich dostępnych będzie bezpłatnie. 
Wśród festiwalowych atrakcji jest też spo-
ro warsztatów i innych imprez towarzyszą-
cych, które sprawią, że przez te osiem dni 
dzieci na Śląsku Cieszyńskim mogą nie tyl-
ko oglądać, ale też w ciekawy sposób rozwi-
jać własne talenty.

Teatr Pantomimy im. Henryka Toma-
szewskiego zaprezentuje Mikrokosmos – 
przedstawienie inspirowane Calineczką 
Andersena. Spektakl uskrzydla wyobraźnię 
i pokazuje dzieciom i dorosłym niezwykłą 
mądrość świata przyrody (Teatr im. Mic-
kiewicza, 28 maja). Teatr Novogo Fronta na 
rynku w Czeskim Cieszynie i w Piotrowi-
cach przedstawi pełne fantazji i humoru wi-
dowisko Jungle Joke (27 maja). W niedzielę 
31 maja scenę Teatru im. Mickiewicza opa-

nują Smoki – przedstawienie Teatru Anima-
cji z Poznania. W Dzień Dziecka Osiedlowe 
Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Z. Kos-
sak-Szatkowskiej 6 w Cieszynie oraz ośro-
dek STŘEP w Czeskim Cieszynie-Sibicy opa-
nuje najprawdziwsza magia! Wystąpi tam 
bowiem Grupa Iluzjonistów Kreators ze 
spektaklem Sztukmistrz. Tego samego dnia 
na rynku w Czeskim Cieszynie o godz. 17.00 
zaparkuje Zazračný divadelní automat (Cu-
downy automat teatralny). To atrakcyjne 
widowisko uliczne dla dzieci, które gości-
ło już w wielu krajach Europy, a nawet... 
reprezentowało Słowację na igrzyskach 
olimpijskich. W środę 3 czerwca w Sibicy, 
a w czwartek w Piotrowicach koło Karwi-
ny wystąpi praska grupa Bratři v tri(c)ku. 
W swoim widowisku Prasečí cirkus (Cyrk 
prosiątko) obok tradycyjnej żonglerki i ma-
nipulacji przedmiotami zobaczymy elemen-
ty teatru lalek i klownady.

7 czerwca, finałowy dzień festiwalu, 
zdaniem organizatorów może na długo za-
pisać się w pamięci cieszynian. Najpierw 
w Teatrze im. Mickiewicza wrocławski Te-
atr Polski zaprezentuje Dzieci z Bullerbyn 
(godz. 16.00). Po przedstawieniu w teatrze 
wszyscy spotkamy się na moście Przyjaźni, 
gdzie o godz. 18.00 praska grupa Cirk La Pu-
tyka zaprezentuje widowisko Play. Zespół 
ten sławny jest nie tylko w Czechach. Arty-
ści występowali m.in. w Chinach, Australii, 
Brazylii czy Francji. Nowy cyrk – gatunek 
sztuki, który uprawiają – przekracza gra-

nice pomiędzy akrobatyką, tańcem współ-
czesnym, teatrem lalek, muzyką i sportem.

Program festiwalu Bez Granic dla dzieci 
obejmuje również bogatą ofertę działań 
warsztatowych. Są to m.in. warsztaty lal-
karskie, teatralno-plastyczne, tworzenia 
masek teatralnych, robienia wynalazków, 
a nawet odbijania własnych obrazków na 
koszulkach. Fachowcy w ramach warsz-
tatów będą mogli zapoznać się z formami 
terapii za pomocą lalki i nowymi metodami 
pedagogiki teatru.

Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale 
ze względów organizacyjnych konieczne 
jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnic-
twa w warsztatach (tel. +48 693 121 534 
i +420 736 627 935) do 25 maja.

Osobnym elementem programu festiwa-
lowego jest odbywający się 27-28 maja mię-
dzynarodowy konkurs teatrów dziecięcych. 

Organizatorami festiwalu są Solidarność 
Polsko-Czesko-Słowacka Oddział Regio-
nalny w Cieszynie i czeskocieszyńskie sto-
warzyszenie AVE. Wsparcia finansowego 
udzieliły: Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Ministerstwo Spraw Za-
granicznych (program Forum Polsko-Cze-
skie), Miasto Cieszyn i Powiat Cieszyński, 
Samorząd Województwa Śląskiego, Samo-
rząd Województwa Morawsko-Śląskiego, 
Miasto Czeski Cieszyn i Gmina Piotrowice 
koło Karwiny.

Szczegóły na stronie festiwalu www.
borderfestiwal.eu.
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Sportowe sukcesy 
gimnazjalistów

Drużyny dziewcząt i chłopców z Gim-
nazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Cieszynie odniosły bardzo duży sukces 
w drużynowych zawodach lekkoatletycz-
nych na szczeblu powiatowym. Zawody 
odbyły się 4 maja w Wiśle. W rywalizacji 
wzięło udział 10 drużyn dziewcząt i 9 dru-
żyn chłopców.

Gimnazjalistki pod opieką trenera Mi-
rosława Wernera i nauczycielki wychowa-
nia fizycznego Iwony Wawrzyk wystąpiły 
w składzie: Małgorzata Zamora, Adrianna 
Kupczak, Klaudia Święs (100 metrów), Ka-
tarzyna Cieślar, Zuzanna Legierska, Wikto-
ria Matuszyńska (300 metrów), Wiktoria 
Mołdrzyk, Natalia Haltof, Zuzanna Scherle 
(600 metrów), Magdalena Czempiel, Justy-
na Broda, Gabriela Sławecka (pchnięcie 
kulą), Kinga Kłoda, Martyna Kozyra (skok 
w dal oraz sztafeta 4x100metrów).

wieści ze szkół

Najlepsi w powiecie
30 kwietnia w Katolickim Liceum im. Mel-

chiora Grodzieckiego w Cieszynie odbył się 
I Wielki Test z Wiedzy o Społeczeństwie dla 
uczniów gimnazjów powiatu cieszyńskie-
go. Uczniowie biorący udział w konkursie 
musieli wykazać się dużą wiedzą na temat 
ustroju państwa polskiego, znajomością 
polityki krajów europejskich oraz zasad 
ekonomii. W rywalizacji drużynowej naj-
lepsza okazała się drużyna z Gimnazjum 
nr 3 w Cieszynie w składzie: Justyna Broda, 
Kinga Hess i Agnieszka Lupa.

r

Na te dziewczyny na pewno można liczyć. 
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…jak i uczniowie wystąpią w zawodach rejono-
wych.
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Dziewczyny gładko pokonały rywalki 
i zdobyły tytuł mistrzyń powiatu cieszyń-
skiego. Uczennice gimnazjum rywalizo-
wały w sześciu konkurencjach, szczegól-
nie w biegach były rewelacyjne. Drużyna 
dziewcząt zdobyła łącznie 1377 punktów 
i awansowała do zawodów rejonowych 
wraz z gimnazjami z Wisły (1108 punktów) 
oraz Górek Wielkich (1093).

Drużyna chłopców pod opieką nauczycie-
la wychowania fizyczngo Tomasza Wroń-
skiego wystąpiła w składzie: Piotr Ciarka, 
Bartłomiej Bęben, Paweł Błaś, Jan Kożusz-
nik, Mikołaj Legierski, Tomasz Rakowski, 
Jakub Franczak, Filip Andrzejewski, Mate-
usz Gellen, Jakub Graboń, Mateusz Cieślar, 
Grzegorz Krzysica. Rywalizowali w sześciu 
konkurencjach. Sztafeta męska – podobnie 
jak dziewczęca – była bezkonkurencyjna 
i gładko pokonała wszystkich rywali, zdo-
bywając pierwsze miejsce.

Chłopcy zdobyli łącznie 1111 punktów, 
co dało im drugie miejsce i awans do zawo-
dów rejonowych – wraz z zespołami z Wi-
sły (1229) i Strumienia (1093).

Gimnazjum nr 3 Cieszyn

Szóste miejsce też 
cieszy

Duży sukces w Mistrzostwach Szkół Pod-
stawowych w Tenisie Stołowym, które od-
były się w Ligocie koło Czechowic-Dziedzic, 
odnieśli reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Cieszyn, zajmując szóste miejsce.

Szkołę na zawodach reprezentowali: 
Paweł Jędrulek, Kacper Urbańczyk, Seba-
stian Krótki, rezerwowy Mateusz Laszczak.

Sukces cieszy tym bardziej, że chłopcy 
byli najmłodszą reprezentacją startującą 
w tych zawodach. Nasi reprezentanci pla-
nują za rok w tym samym składzie powal-
czyć o medal.

SP nr 6 Cieszyn
Na razie zajęli miejsce poza podium, ale za 
rok…
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Żonkile hospicyjne
12 maja nastąpiło podsumowanie Ogól-

nopolskiej Kampanii Pola Nadziei w Cieszy-
nie. Podczas jej trwania po raz kolejny moż-
na było oglądać żonkilowe rabatki w całym 
mieście. Szczególnie okazale prezentowały 
się przed Szkołą Podstawową nr 7 w Kra-
snej. Na przełomie maja i kwietnia trwała 
kwesta, podczas której zebrano łącznie 
ponad 8000 złotych. Natomiast ostatnim 
etapem było rozstrzygnięcie konkursów 
dla dzieci. Do konkursu plastycznego zgło-
szono 44 prace, zaś w dyktandzie wzięło 
udział 109 osób! Rozdanie nagród miało 
miejsce w Bibliotece Publicznej, która przy-
gotowała piękną wystawę prac pokonkur-
sowych w dziale dziecięcym.

Gratulujemy zwycięzcom, a w szczegól-
ności najmłodszym laureatom pierwszego 
miejsca z przedszkoli nr 4 i 7.

Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty 

Głównym motywem prac były żonkile. 
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Szkolny konkurs 
ortograficzny

Przed uczniami klas starszych 29 kwiet-
nia postawiono nie lada wyzwanie. Musieli 
oni zmierzyć się z poprawnym napisaniem 
dyktanda O historii piłki. Zadanie nie było 
łatwe i z pewnością niejednemu z nas przy-
sporzyłoby wiele trudności.

Zwycięzcami tej konkurencji okazali 
się Kacper Gałuszka z 6a, Maria Król z 4b 
i Jakub Donocik z 6b. Wymienieni ucznio-
wie będą reprezentowali nasza placówkę 
na corocznym konkursie międzyszkolnym 
Bezbłędny w obłędnym Cieszynie, który od-
będzie się w Szkole Podstawowej Towarzy-
stwa Ewangelickiego. Życzymy powodze-
nia.

* * *
Zwiedzamy Pomorze 

Ach! Co to był za tydzień! Uczniowie 
klasy 3a  27 kwietnia wyruszyli w długą 
podróż do Darłówka. Dzięki codziennym 
atrakcjom czas niesamowicie szybko im 
mijał. Odwiedzili m.in. Kołobrzeg, po któ-
rym dzielnie spacerowali przez cały dzień,  
zwiedzając rynek, katedrę, grotę piratów, 
a na koniec wypłynęli statkiem w morze.

Tyle emocji jednego dnia na pewno na 
długo zostanie trzecioklasistom w pamię-
ci. Jednak to nie koniec przeżyć, oprócz re-
welacyjnych  zajęć  organizowanych przez 
ośrodek (animacje sportowe, plastyczne, 
chrzest z morzem), odbyło się również 
przedstawienie teatralno-edukacyjne na 
temat Kosmosu.

Bardzo udana była wycieczka do Jaro-
sławca, gdzie dzieci  zwiedziły Dom Rybaka 
i Muzeum Bursztynu. Po takich przeżyciach 
zazwyczaj cała grupa kładła się wieczorem 
do łóżka i spała bardzo twardo! Wszyscy 
wiedzieli, że kolejnego dnia też czeka na 
nich wiele atrakcji.  Niezwykle udana była  
wizyta w  Parku Wodnym  Jan w Darłówku 
oraz wejście na latarnię morską, skąd mo-
gli  zachwycać się  malowniczą panoramą 
miasteczka.

Przygotowania do naszej zielonej szko-
ły trwały prawie pół roku… Cała klasa 
dzielnie wytrwała do 4 maja, dźwigając 
na plecach bagaż nowych i pozytywnych 
wspomnień. Dziś wszyscy żałują, że ten 
cudowny tydzień już minął. Ale wrażenia 
zostaną, a to najważniejsze!

Zespół Promocji SP3

wieści ze szkół

Od ortografii do 
Budapesztu...

Wiele działo się ostatnio ciekawego w na-
szej placówce – Szkole Podstawowej nr 3 
w Cieszynie. Oto relacja z kilku wydarzeń.

 „Mieszkam 
w Beskidach”

W kwietniu odbyło się podsumowanie 
XXII edycji Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego Mieszkam w Beskidach, or-
ganizowanego przez GOK w Świnnej koło 
Żywca. Na konkurs nasza szkoła wysłała 
ok. 100 prac. Szczególne uznanie zyskały 
obrazki wykonane przez Agnieszkę Lorek 
z klasy 2b i Samantę Górniak z klasy 6b. 
Uczennice otrzymały dyplomy i nagrody. 
Pozostali uczestnicy zostali uhonorowani 
wspólnym dyplomem za udział w konkur-
sie.

* * *
Z wizytą na 
Węgrzech

W dniach od 15 do 18 kwietnia 46-oso-
bowa grupa uczniów klas piątych i szó-
stych uczestniczyła w wycieczce na Węgry. 
Celem podróży był Budapeszt. Po drodze 
zwiedziliśmy ruiny twierdzy wyszehradz-
kiej i podziwialiśmy malowniczą panoramę 
zakola Dunaju. Następnie odwiedziliśmy 
stolicę artystów – serbskie miasteczko 
Szentendre oraz podziwialiśmy niezwykłe 
marcepanowe dzieła sztuki, w Muzeum 
Marcepanu. Kolejne dwa dni poświęcone 
były na zwiedzanie pięknego Budapesztu, 
który przywitał nas słońcem, ciepłem i buj-
nie kwitnącymi drzewami i krzewami.

Dzięki opowieściom przewodnika po-
znaliśmy historię tego niezwykłego miasta, 
zwiedziliśmy najbardziej znane miejsca: 
Wzgórze Gellerta, Parlament, gdzie byliśmy 

świadkami uroczystej zmiany warty, Kate-
drę św. Stefana, Wzgórze Zamkowe, Pałac 
Prezydencki, a także ruiny budowli z okre-
su Cesarstwa Rzymskiego, liczące 2000 lat 
Aquincum. 

Mieliśmy także okazję zobaczyć metro, 
drugie po londyńskim zbudowane w Euro-
pie. Niezwykłym przeżyciem był wieczor-
ny rejs po Dunaju.

* * *

Światowid, czyli 
Panorama Świata

7 maja naszą szkołę odwiedził Stanisław 
Sielicki, autor niecodziennego widowiska 
- Światowida. Zaprosił naszych uczniów 
w niezwykłą podróż do… przeszłości, do 
miejsc, mianowanych cudami świata.

Swoją opowieść rozpoczął w starożyt-
nym Egipcie, od historii najpotężniejszego 
faraona Cheopsa i zbudowanej dla niego 
piramidy, jedynej budowli z listy siedmiu 
cudów świata, która przetrwała do naszych 
czasów. Uczniowie mieli okazję poznać hi-
storię Wiszących ogrodów Semiramidy, 
Świątyni Artemidy w Efezie, posągu Zeu-
sa w Olimpii, Mauzoleum w Halikarnasie, 
Kolosa Rodyjskiego i latarni morskiej na 
Faros. 

Poznawaniu tych niezwykłych miejsc 
towarzyszyły śmieszne konkursy, zabawy, 
dużo muzyki i śmiechu. Dzięki temu ta bo-
gata w treści podróż w odległe czasy i miej-
sca na długo pozostanie w ich pamięci.

* * *

Dni sportu 
14 maja w naszej szkole rozpoczęły się 

Międzynarodowe Dni Sportu, które trwa-
ły do 16 maja. Odwiedzili nas uczniowie ze 
szkół z Czech, Słowacji i Węgier. Brali oni 
udział w kilku konkurencjach sportowych. 
Były to: mini piłka siatkowa dziewcząt, 
mini piłka koszykowa chłopców, tenis sto-
łowy chłopców, mini piłka nożna chłopców, 
hokej dziewcząt i chłopców, sztafetowe bie-
gi przełajowe 4x300 m.
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Srebrne wesele współpracy
25 lat to jak srebrne wesele – tak jeden 

z przemawiających określił jubileusz, któ-
ry w piątek 24 kwietnia uroczyście ob-
chodzono w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. M. Kopernika w Cieszynie. Tyle lat bo-
wiem są utrzymywane kontakty partner-
skie między tą właśnie szkołą, a Trifels-
-Gymnasium w Annweiler w Niemczech.

Wszystko rozpoczęło się w czerwcu 
1990 roku, kiedy niewielka grupa przed-
stawicieli niemieckiej szkoły zawitała do 
Cieszyna z propozycją nawiązania kontak-
tów partnerskich. Po czterodniowym po-
bycie, w czasie którego spotkali się z iście 
cieszyńską gościnnością, wyjeżdżali z wiel-
kim żalem, ale zachwyceni ludźmi, okolicą 
i szkołą. I tak jest do dzisiaj – już nie tylko 
dorośli wyjeżdżają z żalem z Cieszyna, ale 
także młodzież.

Uroczystość, która odbyła się w auli 
szkolnej wypełnionej przez grono pedago-
giczne II LO oraz młodzież i nauczycieli bio-
rących udział w wymianie, zaszczycił swoją 
obecnością poseł do Parlamentu Europej-
skiego, dr Jan Olbrycht, który w tamtych 
latach piastował w Cieszynie funkcję bur-
mistrza miasta i gorąco wspierał wymianę.  
W ciepłych słowach pogratulował nauczy-
cielom i uczniom tego jubileuszu, ale rów-
nocześnie zwrócił uwagę na fakt, jak waż-
nym jest to, żeby się spotykać, rozmawiać, 
szanować i rozumieć nawzajem. Kolejny za-
proszony gość, starosta cieszyński – Janusz 
Król, złożył gratulacje na ręce dyrektorki 
szkoły, Reginy Rakowskiej, życząc dalszej 
owocnej współpracy i zaprosił gości z Nie-
miec do częstego odwiedzania Cieszyna, 
nie tylko w ramach wymiany.

Listy gratulacyjne przesłali posłowie: 
Aleksandra Trybuś-Cieślar, Małgorzata Pę-
pek, Czesław Gluza, Sławomir Kowalski, 
którzy w tym dniu musieli wykonywać swo-
je obowiązki w Warszawie. Przybył również 
zastępca naczelnika wydziału edukacji przy 
Starostwie Powiatowym w Cieszynie, Mi-
chał Rajwa oraz emerytowani nauczyciele 
II LO im. Kopernika związani z wymianą. 

Szkołę niemiecką reprezentowali zastępca 
dyrektora Trifels-Gymnasium Annweiler, 
Andrea Rempe oraz pan Gerhard Ruoff, były 
koordynator wymiany, który piastował tę 
funkcję przez 10 lat.

Na uroczystości nie zabrakło także „mat-
ki” i „ojca” wymiany, czyli Aleksandry Żeliń-
skiej, która prowadziła wymianę przez 21 lat 
oraz dyr. Alberta Schmidta, koordynatora 
ze strony niemieckiej przez 13 lat. W swym 
wystąpieniu Schmidt nawiązał do naszej 
trudnej historii i do tego, co udało się w cią-
gu tych lat przezwyciężyć i zmienić. Wyra-
ził to słowami: „torowaliśmy drogę wielkiej 
polityce”. Natomiast Aleksandra Żelińska 
wspominała trudne początki – załatwianie 
wiz, pierwszą podróż trwającą 36 godzin, 
czas spędzony na granicach; coś, o czym 
dzisiejsza młodzież już nie ma pojęcia. Ży-
czono również obecnym koordynatorkom 
wymiany, Urszuli Brodzie-Gawełek, Ewie 
Cieplik oraz Magdalenie Michalik wiele sił  
i zapału do kontynuowania tego wspaniałe-
go przedsięwzięcia.

Uroczystość uświetnił występ grupy 
tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej oraz trio wokalno-instrumental-
nego z II LO im. M. Kopernika w składzie: 
Justyna Lewandowska, Roksana Kluz oraz 
Filip Cieślar. Nasza wymiana nie byłaby 
jednak możliwa, gdyby nie dofinansowa-
nie pochodzące ze środków organizacji 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży  
z siedzibą w Warszawie, za co serdecznie 
dziękujemy!

Urszula Broda-Gawełek

Obchody rocznicy zaszczycił swoją obecnością 
dr Jan Olbrycht, który w latach 1990-1998 był 
burmistrzem Cieszyna.
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Rajd ze strzelaniem
W Święto Konstytucji 3 Maja odbył się 

rajd turystyczny Otwarcie sezonu turystycz-
nego i strzeleckiego 2015  Klubu Górskiego 
PTTK Człapoki i Koła Terenowego LOK 
w Cieszynie z metą w Wiśle Malince.

Po przejściu szlaków turystycznych na 
mecie rajdu oprócz gorącego posiłku i na-
pojów przeprowadzono konkurs strzelec-
ki, w którym wzięło udział 33 uczestników. 
Strzelano z karabinka pneumatycznego.

Wyniki: 1. Danuta Bieda, 2. Elżbieta Ho-
leksa, 3. Katarzyna Holeksa; 1. Paweł Wi-
śniowski, 2. Paweł Cieślar i Leszek Szur-
man; 1. Michalina Michałek, 2. Zuzanna 
Jankowska, 3. Wiktor Jankowski (dzieci).

Wszyscy zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz upominki.

Mieczysław Prawdzik

Kuratorzy gościli nad Olzą
W dniach 22-24 kwietnia 2015 roku na 

Uniwersytecie Śląskim, Wydziale Etnolo-
gii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyło 
się V Posiedzenie Krajowej Rady Kurato-
rów IV Kadencji. Po raz pierwszy delegaci 
z 45 okręgów sądowych spotkali się poza 
apelacją warszawską. Z tej okazji 23 kwiet-
nia odbyła się ogólnopolska konferencja spo-
łeczno-naukowa pt. Kurator sądowy w zredu-
kowanej czy w poszerzonej rzeczywistości?

W pierwszej części konferencji Henryk 
Pawlaczyk przedstawił zadania, misję służ-
by oraz współczesne problemy i perspekty-
wy. Następnie Prezes PROBARE Andrzej 
Martuszewicz przedstawił działalność fun-
dacji, a wiceprezes Adam Syldatk omówił 
rozwój i promocję środków probacji i kar 
alternatywnych, jak również problemy 
diagnostyczno-profilaktyczne. Prezentacją 
działań Wydziału Etnologii i Nauk o Edu-
kacji w Cieszynie dr Ilona Fajfer-Kruczek 
zakończyła tę część obrad.

Podczas drugiej części konferencji zapre-
zentował się okręg sądowy z Bielska-Bia-
łej. Kurator okręgowy Arkadiusz Ochodek 
omówił funkcjonowanie służby. Janusz Li-
gocki jako kurator zawodowy oraz Mariusz 
Białoń (kurator społeczny) podzielili się 
swoimi refleksjami nt. sukcesów i porażek 
w pracy.

Trzecią część rozpoczęła doktorantka UŚ 
i kurator zawodowy Danuta Jurczyk refe-
ratem dotyczącym współpracy kuratorów 
sądowych z przedstawicielami innych in-
stytucji. Było to wprowadzenie do panelu 
dyskusyjnego z przedstawicielami władz 
samorządowych oraz innych instytucji 
w środowisku lokalnym. Dr Grzegorz Stud-
nicki z Zakładu Antropologii Pogranicza 
i Społeczności Lokalnych na Wydziale Etno-
logii i Nauk o Edukacji pokazał po obiedzie 
piękne zakątki Cieszyna delegatom z Kra-
jowej Rady Kuratorów. Mogli oni również 
podziwiać dzięki burmistrzowi Cieszyna 
Ryszardowi Macurze między innymi Salę 
Sesyjną w Urzędzie Miejskim.

Dorota Prysak, Łukasz Kwadrans

Granie z Bobem
W poniedziałek 27 kwietnia odbyła się 

druga edycja Boba Budowniczego. Podob-
nie jak w poprzednim roku, konkurs po-
myślany jako gra miejska, w ramach dni 
otwartych ZSB w Cieszynie, skierowany 
do gimnazjalistów, przyciągnął zaintere-
sowanych z wielu szkół naszego powiatu. 
Czteroosobowe drużyny wraz z opiekuna-
mi miały okazję sprawdzić swoją spostrze-
gawczość, tropiąc zabytki Cieszyna oraz 
zmierzyć się w kilku konkurencjach zwią-
zanych z profilem naszej placówki.

Organizatorzy (Stowarzyszenie Młodzi 
Konstruktywni) przygotowali siedem stacji 
w różnych punktach miasta, m.in. na Ryn-
ku, Wzgórzu Zamkowym i Parku Pokoju, 
gdzie zawodnicy rywalizowali w układaniu 
mozaiki z płytek ceramicznych, fragmentu 
muru, tworzyli własne odlewy z gipsu oraz 

wcielali się w poszukiwaczy złota, przesie-
wając piasek i kruszywo przez sito. Wiele 
zabawy dostarczyły uczestnikom konku-
rencje zręcznościowe.

Na koniec wszystkie drużyny miały za 
zadanie stworzyć z puzzli podobiznę Boba 
Budowniczego.

Grę miejską wygrała „czwórka” z Gimna-
zjum w Goleszowie, drugie miejsce zajęła 
drużyna z Katolickiego Gimnazjum (Na-
talia Zając, Ola Macura, Filip Żarnowiecki, 
Sebastian Jędrysko), na trzecim miejscu 
uplasowała się grupa z Gimnazjum nr 1 
w Cieszynie, która podobnie jak drużyna 
z Gimnazjum nr 3 wywalczyła 54 punkty.

O ostatecznym zwycięstwie przesądził 
czas układania puzzli. „Jedynka” wystąpiła 
w składzie: Dominika Wapiennik, Justyna 
Gluza, Wiktoria Lizak, Wiktoria Budzińska-
-Lipka.

Stowarzyszenie Młodzi Konstruktywni
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Dwa młodzieżowe mini-przedsiębior-
stwa: WiN i PINazing, prowadzone przez 
uczniów klasy drugiej Liceum Ogólnokształ-
cącego w Szkole Organizacji i Zarządzania, 
wzięły udział w eliminacjach Ogólnopol-
skiego Konkursu na najlepsze Młodzieżowe 
Miniprzedsiębiorstwo Produkcik 2015.

Firmy te od września 2014 r. prężnie dzia-
łały produkując i sprzedając swoje towary: 
PINazing projektował oryginalne wzory 
przypinek na każdą okazję dla klientów in-
dywidualnych i przedsiębiorców ze Śląska 
Cieszyńskiego, natomiast WiN wykonywał 
artykuły rękodzielnicze m.in. metodą de-
coupage. Przez cały rok uczniowie prowa-

Młodzi przedsiębiorcy

dzili dokumentację finansową swoich firm, 
co miesiąc obliczali składki ZUS, podatek 
dochodowy oraz VAT i odprowadzali je we-
dług przepisów programu Młodzieżowego 
Miniprzedsiębiorstwa. Firmy te zaprosiły 
do współpracy konsultantów biznesowych. 
Obie firmy pracowały pod opieką nauczycie-
la przedmiotów ekonomicznych, mgr Moniki 
Żerańskiej. 

W kwietniu firmy z SOiZ opracowały cie-
kawe raporty podsumowujące ich dotych-
czasową działalność. Komisja składająca 
się z ekspertów oceniła raporty i systema-
tyczność w ewidencji działalności firm na 
platformie www.junior.org.pl. Komisja spo-

śród 300 działających młodzieżowych mini-
przedsiębiorstw w Polsce zakwalifikowała 
30 najlepszych do ścisłego finału w Warsza-
wie. Wśród nich znalazła się minifirma PINa-
zing. Będzie reprezentowała SOiZ oraz po-
wiat cieszyński podczas wielkiego finału na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie w dniach 28-29 maja. Komisja oceni 
m.in. prowadzoną działalność, umiejętności 
sprzedażowe wspólników, prezentację fir-
my oraz przygotowane stoisko firmowe.

Naszym finalistom życzymy powodze-
nia i trzymamy mocno kciuki za ich występ 
w Warszawie!

SOiZ

Odbierz „Zaufanie”
Na pierwsze 20 osób, które zgłoszą się do 

Miejskiego Centrum Informacji i Księgarni/
Czytelni na Granicy czekają bezpłatne eg-
zemplarze książki „Zaufanie” (autorstwa 
Anny Cieplak i Lidii Ostałowskiej z ilustra-
cjami Anny Pluty), skierowanej do dzieci 
w wieku 10-12. Do książek dodane są rów-
nież materiały promocyjne (niespodzian-
ki). Publikacja jest kolejną po „Biedzie” 
i „Współpracy” książką, która powstała 

Seniorzy w sieci
Kolejni cieszyńscy seniorzy mogą się pochwalić ukończeniem 

bezpłatnego kursu komputerowego zorganizowanego przez Filię 
nr 3 Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, który trwał w kwietniu i maju. 
Uczestnicząc w zajęciach kursanci odkrywali świat komputera  
i Internetu i od dziś wirtualna przestrzeń nie jest im już obca.

Zajęcia podzielone tematycznie cieszyły się dużym za-
interesowaniem ze strony seniorów i dzięki temu weszli  
w cyberprzestrzeń z dużą motywacją i planami na przyszłość.

Wszystkich seniorów, którzy chcieliby nauczyć się korzystać 
z komputera i surfowania po Internecie zapraszamy na bezpłatne 
zajęcia komputerowe do Filii nr 3 cieszyńskiej biblioteki, która mie-
ści się przy ul. Kamiennej 3c w Cieszynie (wejście od ul. Polnej).

Wszelkie informacje także pod numerem telefonu: 33 852 46 67.
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dzięki zaangażowaniu Zespołu Świetlicy 
Krytyki Politycznej „Na Granicy” oraz dzie-
ci związanych z O!Świetlicą Krytyki Poli-
tycznej w Cieszynie. Książce towarzyszy 
kampania społeczna opracowana wspólnie 
z cieszyńską młodzieżą gimnazjalną.

Publikacją i działaniami wokół „Zaufa-
nia” chcemy zachęcić młode pokolenie do 
czytania i refleksji nad relacjami społecz-
nymi, ale też rozpocząć dyskusję na temat 
zaufania na wielu płaszczyznach, w tym 
w obszarze kultury i edukacji.

Zespół Krytyki Politycznej
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Anna i Kazimierz Bednarscy

Recepta na 50 lat razem: Są różne recepty, ale przede wszyst-
kim trzeba się kochać. Jakby się ludzie nie kochali, to by się rozcho-
dzili. Na drugim miejscu niech będzie cierpliwość. Jeden musi ustę-
pować drugiemu, bo bez tego ciągle byłyby jakieś problemy.

50-lecie pożycia

Krystyna i Franciszek Culicowie

Recepta na 50 lat razem: Potrzebne jest wzajemne wspomaga-
nie się. Mój mąż od 15 ma problemy zdrowotne, więc cały czas się 
nim troskliwe opiekuję, muszę go pilnować. 

Przeżyli ze sobą 50 lat – w zgodzie i miłości. W Sali Sesyjnej Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie w ubiegły czwartek odbyła się niezwy-
kła uroczystość, której głównymi bohaterami były pary, które pół 
wieku temu powiedziały sobie sakramentalne „tak”.

– W tym roku mamy 10 par, które obchodzą Złote Gody, chociaż 
dwie z nich mają jeszcze dłuższy staż małżeński. Z tej okazji burmistrz 
Cieszyna Ryszard Macura wszystkim małżonkom wręczy medale za 
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez prezydenta RP – 
powiedział „Wiadomościom Ratuszowym” Artur Lorek, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Cieszynie.

Przemawiając do dostojnych małżonków, Ryszard Macura przy-
pomniał o audycji w Radiu Katowice. Pojawiła się w niej recepta na 
długie i szczęśliwe pożycie małżeńskie. Burmistrz cytował star-
szego mężczyznę, który mówiąc o wielu latach spędzonych ze swo-
ją żoną, zadawał sobie pytanie, co powinien zrobić, żeby była ona 
szczęśliwa. Jednocześnie był przekonany, że żona zadaje sobie to 
samo pytanie.

Uroczystość uświetnili członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

Poniżej prezentujemy dziewięć par (jedna na uroczystość nie do-
tarła), które świętują Złote Gody. wot

„Przeżyłam z Tobą tyle lat” – 50 lat razem

Szarlota i Eugeniusz Kozakowie
Doczekali się jednego syna i jednej wnuczki.
Recepta na 50 lat razem: Nie ma recepty, nam się po prostu uda-

ło przeżyć tyle lat razem. Na pewno musi być podobieństwo cha-
rakterów.

Doczekali się dwóch córek, piątki wnucząt oraz jednej prawnuczki.
Doczekali się dwóch synów i jednego wnuka.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako na-
grodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach 
i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń pań-
stwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznacze-
niach (Dz. U. z 1992 r. Nr 90, poz. 450).

Przed 1992 nazwę pisano w formie: Medal „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r., które weszło w życie 10 paździer-
nika tegoż roku, nazwa została zmieniona na Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie (Dz. U. z 2007 r. Nr 151, poz. 1075).

Łącznie do 1992 roku (do końca obowiązywania ustawy z okresu 
PRL) przyznano 445 070 Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
a w latach 1992-2009 dalszych 772 044.

Wikipedia
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Emilia i Andrzej Śliżowie

Recepta na 50 lat razem: Musi być przede wszystkim miłość, 
w wielu sytuacjach trzeba po prostu iść na kompromis, a nie na siłę 
obstawać przy swoim.

Doczekali się syna i córki oraz dwóch wnuków.

Krystyna i Rudolf Zielińscy

Recepta na 50 lat razem: W małżeństwie ważne są wyrozumia-
łość, ustępliwość i miłość. Równie ważne jest zaufanie do partnera 
i życie w spokoju.

Krystyna i Andrzej Zdejszy

Recepta na 50 lat razem: Do sukcesu potrzebne są wzajemne 
zrozumienie, wierność i miłość.

50-lecie pożycia

Jadwiga i Wincenty Kolarzowie

Recepta na 50 lat razem: W małżeństwie trzeba się wzajemnie 
szanować i wspierać. Trzeba też wieść spokojne życie. Źródłem suk-
cesu jest także praca, która stanowi podstawę.

Władysława i Kazimierz Ogonowscy

Recepta na 50 lat razem: Trzeba po prostu być grzecznym, a jak 
już dochodzi do jakieś kłótni, omijać się, ugryźć się w język. Można 
wtedy wyjść na spacer, a po powrocie jest już po burzy.

Urszula i Henryk Klusowie

Recepta na 50 lat razem: Przede wszystkim musi być dużo mi-
łości, wyrozumiałości i szacunku jeden do drugiego. Trzeba się też 
nauczyć wybaczać. Najlepiej unikać kłótni, bo wszystko można za-
łatwić spokojnie.

Doczekali się jednego syna.

Doczekali się trzech synów, dwóch wnuczek i jednego wnuka. Doczekali się jednego syna i jednego wnuka.

Doczekali się dwóch synów i dwóch wnucząt.

Doczekali się jednego syna, dwóch wnuczek i jednej prawnuczki.
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Piorunujący debiut!
Na taką wrzawę i emocje w sportowym 

wydaniu w Cieszynie nie można liczyć zbyt 
często. Jednak jeżeli już się coś wydarzy, 
to z przytupem. Tak właśnie było podczas 
pierwszej w historii miasta gali miesza-
nych sztuk walki, czyli I Memoriału Adolfa 
„Bolko” Kantora – Szarży MMA.

W Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cie-
szyńskich Olimpijczyków kibice mogli zo-
baczyć dziewięć pojedynków w klatce. – Na 
dziewięć walk, tylko jedna zakończyła się 
decyzją sędziowską, co świadczy o tym, że ki-
bice nie mogli się nudzić – mówi Michał Man-
kiewicz, zawodnik i trener Octagon Teamu, 
który wystąpił w walce wieczoru. – Mieli-
śmy cały przekrój MMA na tej gali, bo były 
poddania, nokauty, obalenia, walka w stójce 
czy w parterze. Jestem pod wrażeniem orga-
nizacyjnym, publiczności, która praktycznie 
cały czas dopingowała, jak i samych walk, 
które stały na bardzo dobrym poziomie. Był-
bym za tym, żeby taka gala w Cieszynie od-
bywała się cyklicznie i z największą przyjem-
nością będę ją firmował swoim nazwiskiem 

– dodaje Jan Błachowicz z Cieszyna, amba-
sador Szarży i zawodnik UFC.

W sześciu pojedynkach wystąpili zawod-
nicy cieszyńskiego Octagonu. Oczekiwań 
nie zawiedli i wyszli zwycięsko w pięciu 
z nich. Tomasz Wawrzyczek i Sławomir 
Baran wygrali swoje zawodowe debiuty 
w pierwszych rundach, a Beata Wardzińska 
oraz Mateusz Legierski szybko odprawili 
z kwitkiem swoich rywali w walkach ama-
torskich. – Mieliśmy jednak bardzo trudny 
okres przygotowawczy i to nie pod względem 
treningowym, a zdrowotnym. Na sześciu za-
wodników w ciągu ostatniego miesiąca tylko 
jedna osoba uchroniła się przed leczeniem 
antybiotykami. Jak wiadomo, takie mocne 
leki bardzo osłabiają. Najciężej miał Da-
wid Kareta (przegrał z Bartkiem Farugą – 
przyp. red.), który nawet w dniu walki był na 
antybiotykach, co niestety w jego przypadku 
bardzo mocno go osłabiło i bardziej walczył 
z sobą niż z rywalem. Pokazał jednak ogrom-
ne serce do walki i to dla mnie się liczy naj-
bardziej – dodaje Michał Mankiewicz, który 
w walce wieczoru dorzucił piąte zwycię-
stwo dla Octagonu. 

Czy można liczyć na kolejną galę w Cie-
szynie? – Na pewno zebraliśmy dużo do-
świadczenia, a notowałem skrupulatnie to, 
co w przyszłości będzie trzeba poprawić. Bę-
dziemy się starać, jako BDB Event, zorganizo-
wać kolejną edycję na najwyższym poziomie, 
ale oczywiście musi się ona spotkać z przy-
chylnością miasta. Chciałbym też podzięko-
wać właśnie burmistrzowi miasta za pomoc 
merytoryczną i organizacyjną dyrektorowi 
i pracownikom MOSiR-u – mówi Marcin 
Strządała, organizator Szarży.

Artur Jarczok

Kibice na pewno nie mogli się nudzić.

Riderzy nad Olzą

Już po raz drugi na cieszyńskim torze 
motocrossowym wystartowali zawodni-
cy rywalizujący w Mistrzostwach Europy. 
Wśród kilkudziesięciu riderów znaleźli 
się reprezentanci Czech, Słowacji, Rosji, 
Ukrainy, Białorusi, Estonii, Łotwy, Litwy, 
Chorwacji, Słowenii i Polski. Rywalizowano 
w trzech klasach: 65cc, 85cc i Open. Nasi 
zawodnicy startujący w dwóch pierwszych 
klasach rozegrali także rundę w ramach 
Mistrzostw Polski. 

Dwa dni zmagań dostarczyły licznie 
zgromadzonym widzom niezapomnianych 
wrażeń. Oczywiście autorami znakomite-
go widowiska byli przede wszystkim sami 
zawodnicy, ale nie można zapominać o do-
brze przygotowanym, choć trudnym to-
rze, łaskawej aurze i dopingującym fanom 
sportów motocyklowych. O randze im-
prezy niech świadczy fakt, że na otwarcie 
przybyli prezesi Polskiego Związku Moto-
rowego: Andrzej Witkowski i Michał Siko-
ra (jednocześnie przewodniczący Głównej 
Komisji Sportu Motocyklowego), a także 
przedstawiciele lokalnych władz. Podczas 
uroczystości otwarcia zawodów list prezy-
denta Bronisława Komorowskiego skiero-
wany do uczestników i organizatorów mi-
strzostw odczytał Kamil Durczok. Zagrano 
hymn, wciągnięto biało-czerwoną flagę na 
maszt i rozpoczęła się rywalizacja.

Na pierwszy ogień poszli najmłodsi riderzy.

Na pierwszy ogień poszli najmłodsi ride-
rzy. W klasie 65cc zdecydowanymi fawory-
tami byli reprezentanci Rosji i Estonii. Nasze 
maluchy, mimo ogromnej woli zwycięstwa, 
zajęły dalsze pozycje. Najlepiej wypadł Da-
mian Zdunek, który był 9. w klasyfikacji 
generalnej. Pierwsze miejsce zdobył Kiril 
Vorobyov z Rosji, drugi był Martin Michelis 
z Estonii, a trzeci Egor Frolov (Rosja). Klasę 
85cc również zdominowali zawodnicy zza 
naszej wschodniej granicy. Najszybszy oka-
zał się Timur Petrashin (RUS), tuż za nim na 
podium stanął jego rodak Svyatoslav Pro-
nenko, trzeci był Oleksandr Chura z Ukra-
iny. Najszybsi Polacy wypadli nieco gorzej, 
zamykając pierwszą dziesiątkę (Dariusz 
Rapacz – 10. Wojciech Kucharczyk – 11.).

Oczywiście największe zainteresowanie 
wzbudzała królewska klasa Open. Na liście 
startowej pojawiły się nazwiska zawodni-
ków dobrze znanych na europejskich to-
rach, wśród nich m.in. Czech Martin Michek 
(zwycięzca rundy w Cieszynie), jego rodacy 
Petr Bartos i Petr Michalec czy Białorusin 
Evgenij Tyletski. Polskę reprezentowali 
nasi najlepsi zawodnicy zajmujący czołowe 
lokaty w Mistrzostwach Polski: bracia Kę-
dzierscy (Karol i Łukasz), Arkadiusz Mańk, 
Sebastian Witkowski, Mikołaj Kołodziejak, 
Damian Kojs i Igor Zienkiewicz. Skład bia-
ło-czerwonych zasilili także Tomasz Wy-
socki i Gabriel Chętnicki, nasi eksportowi 
riderzy startujący na zagranicznych torach, 
m.in. w Czechach i Niemczech (ADAC). Trze-
ba przyznać, że przebieg obydwu wyścigów 
w klasie Open był naprawdę emocjonujący. 
Niezaprzeczalnym i niezagrożonym lide-
rem był Michek, który dwukrotnie zdo-
był maksymalną liczbę punktów. Ale i na 
dalszych pozycjach walka toczyła się od 
startu do mety. Kwalifikacje zapowiadały 
ostrą walkę pomiędzy Tomkiem Wysoc-
kim a Petrem Bartosem. Nasz zawodnik 
uzyskał trzeci czas, podobnie jak w pierw-
szym wyścigu. Wszyscy liczyli na pudło, 
niestety w drugim przejeździe Tomek na 
metę dojechał jako 6., zajmując w generalce 

Największe zainteresowanie wzbudzała klasa Open.

5. miejsce. Wspomniany wcześniej Bartos 
mimo upadku dogonił czołówkę i był piąty, 
objeżdżając Wysockiego, który także za-
liczył upadek. Dobry wynik uzyskał Karol 
Kędzierski, który w tej doborowej stawce 
był 11. Największym pechowcem okazał 
się Arkadiusz Mańk dwukrotnie zjeżdżając 
z toru z powodu awarii motocykla. Z kolei 
Gaba Chętnicki, na którego bardzo liczyli-
śmy, pojechał dość zachowawczo ze wzglę-
du na świeżo zaleczoną kontuzję. 

Większość naszych riderów uskarża-
ła się na podłoże, po którym przyszło im 
jeździć. Cieszyński tor jest twardy, śliski 
i wymagający bardzo dobrej kondycji. 
Niemal wszystkie obiekty w naszym kra-
ju to tory „miękkie”, po których jeździ się 
nieco inaczej. Być może m.in. dlatego wy-
niki Polaków nie były satysfakcjonujące.  
W ramach ME odbyła się także runda Mi-
strzostw Polski. W klasie 65 najwięcej 
punktów zebrał Damian Zdunek (CAMK Po-
ltarex), drugi był Jurand Kuśmierczyk (Au-
tomobilklub Gorzowski), podium uzupełnił 
Olaf Włodarczyk (GAMK). Z kolei w klasie 
85cc najszybszy okazał się Dariusz Rapacz 
(MTR Osielec), Wojciech Kucharczyk (Au-
tomobilklub Gorzowski), Arkadiusz Pryk 
(KMCross Lublin).

Wyniki można znaleźć na stronie inter-
netowej: www.motoresults.pl.

Mat. pras.
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IV Koncert Charytatywny – Enej
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych oraz 

Stowarzyszenie Nasze Dzieci serdecznie zapraszają 3 czerwca do 
Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Sportowa 1) na IV Koncert Chary-
tatywny Wyśpiewajmy Marzenia. Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
Enej. Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00.

Bilety (dorośli: 35 zł, dzieci i młodzież: 20 zł) będą dostępne 
od maja: w Cieszyńskim Centrum Informacji na Rynku, w kance-
larii Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w ZPSWR w Cieszynie, 
ul. Wojska Polskiego 3 oraz w dniu koncertu w kasie Hali Widowi-
skowo-Sportowej. Więcej informacji na stronie www.zpswr.cie-
szyn.pl lub tel. 33 8520 744. Planujemy także imprezy towarzyszące 
– gry i zabawy dla dzieci od godz. 16.00.

Organizatorzy

Pamięci Karola Stryi 
i Józefa Świdra

24 maja o godz. 17.00 
w kościele Jezusowym 
odbędzie się kolejny 
koncert z cyklu Karol 
Stryja in memoriam. 
W lutym tego roku mi-
nęła 100. rocznica uro-
dzin muzyka, na 22 maja 
natomiast przypada 
1. rocznica śmierci Jó-

zefa Świdra, zasłużonego śląskiego kompo-
zytora, życiem zawodowym i twórczością 
również związanego z Cieszynem. Filhar-
monia Śląska jak co roku przyjeżdża do 
naszego miasta z okolicznościowym kon-
certem. W tym roku w wykonaniu Śląskiej 
Orkiestry Kameralnej, solistów: Elżbiety 
Kolorz – sopran i Michała Schoppa – ba-
ryton, wszystko pod dyrekcją Mirosława 
Jacka Błaszczyka, usłyszymy III Koncert 
brandenburski G-dur BWV 1048 Jana Seba-
stiana Bacha i Mszę G-dur D.167 Franciszka 
Schuberta, zaś w wykonaniu Chóru Uni-

wersytetu Śląskiego Harmonia pod dyrek-
cją Izabeli Zieleckiej-Panek pieśni a capella 
Józefa Świdra. Koncertowi towarzyszy wy-
stawa przybliżająca sylwetkę Karola Stryi 
eksponowana w galerii COK „Dom Narodo-
wy”, a na czas koncertu przeniesiona do ko-
ścioła Jezusowego.

Józef Świder, kompozytor i pedagog, 
ur. 19 sierpnia 1930 r. w Czechowicach, 
zm. 22 maja 2014 r. w Katowicach. Stu-
diował grę na fortepianie, teorię muzyki 
i kompozycję w Państwowej Wyższej Szko-
le Muzycznej, a także jako stypendysta 
w Accademia Santa Cecilia w Rzymie.

Od 1952 roku pracował jako wykładowca 
kompozycji i teorii muzyki w katowickiej 
Akademii Muzycznej (od 1979 na stanowi-
sku profesora), gdzie przez wiele lat pełnił 
także funkcję dziekana i prorektora. Po-
nadto był profesorem Uniwersytetu Ślą-
skiego – Filii w Cieszynie (przez 15 lat kie-
rował Instytutem Pedagogiki Muzycznej), 
a także Podyplomowego Studium Chórmi-
strzowskiego przy Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy. Wykładał na kursach dla 
dyrygentów i instruktorów muzycznych, 
był jurorem konkursów kompozytorskich 

i śpiewaczych. Pełnił funkcję dyrektora 
Związku Śląskich Kół Śpiewaczych i Instru-
mentalnych.

Za swoją twórczość kompozytorską zo-
stał wyróżniony  m.in. w 1964 roku II nagro-
dą na Ogólnopolskim Konkursie Kompozy-
torskim za kantatę Pieśń o Ojczyźnie, a także 
w 1984 roku – nagrodą Festiwalu Polskiej 
Muzyki Chóralnej, w 1985 roku – nagrodą 
Orła Białego na Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie 
w Kraśniku, w 1986 roku – pucharem Ślą-
skiej Polihymnii za twórczość chóralną oraz 
nagrodą radiową im. S. Ligonia.

Został odznaczony m.in. Srebrnym i Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzy-
mał też Nagrody Ministra Kultury i Sztuki 
I i II stopnia, Nagrodę Ministra Edukacji za 
działalność pedagogiczną, Nagrodę Prezesa 
Rady Ministrów za twórczość dla dzieci.

Nasz majowy koncert jak zwykle jest bez-
płatny, a do udziału serdecznie zapraszają 
dyrektor Filharmonii Śląskiej Mirosław Ja-
cek Błaszczyk i Burmistrz Miasta Cieszyna 
Ryszard Macura.

Piotr Gruchel
Wydział Kultury i Turystyki

Moja przygoda z Dzikim Zachodem
27 maja o  godz. 17.00 zapraszamy do „Domu Narodowego” na 

multimedialną podróż przez dziki zachód, którą poprowadzi Elżbie-
ta Holeksa – podróżniczka, poetka. Kilkanaście lat spędziła w USA, 
by w 2012 r. powrócić do rodzinnego Cieszyna. Będzie to opowieść 
m.in. o tradycjach północno-amerykańskich Indian, zjazdach ple-
mion „paw-wow" w Milwaukee (Wisconsin), Black Hill w Płd. Dako-
cie, Monumencie Szalonego Konia, a także Parkach Narodowych Utah 
i Dead Valley w Kalifornii. Nie zabraknie wspomnień z Las Vegas...  
A wszystko zilustrują piękne zdjęcia i filmy.

COK

Spotkaj się z Andrusem
W sobotę 23 maja o godz. 12.00 cie-

szyńska biblioteka zaprasza na spotkanie 
z dziennikarzem, poetą, artystą kabareto-
wym i konferansjerem, Arturem Andrusem. 
Tematem spotkania będzie m.in. najnowsza 
płyta zatytułowana Cyniczne córy Zurychu. 
Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, odbę-
dzie się ono w sali konferencyjnej Biblioteki 
Miejskiej (ul. Głęboka 15, II piętro).

BM

Pasibrzuch
Teatr Lalek Bajka z Czeskiego Cieszyna zaprasza dzieci na spek-

takl do Domu Narodowego, gdzie 8 czerwca o godz. 9.00 przedsta-
wi dynamiczną, pełną niespodziewanych zwrotów opowieść o tym, 
że należy jeść, by być zdrowym, ale bez przesady. Bilety w cenie 
13 zł do nabycia w COK. COK

Piękno i historia Izraela
2 czerwca o godz. 17.00 zapraszamy do 

„Domu Narodowego” na drugą część multi-
medialnej wyprawy do Izraela. O najpięk-
niejszych zabytkach tego kraju i najciekaw-
szych, izraelskich rezerwatach przyrody 
opowie Lidia Hławiczka, która m.in. współ-
działa przy organizacji Dni Kultury Żydow-
skiej w Cieszynie.

COK

Spektakle plenerowe
Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie i Za-

mek Cieszyn zapraszają na Wzgórze Zam-
kowe. Scena Polska zaprezentuje spektakl 
Cyrano de Bergerac (5 czerwca godz.  1.00), 
a Scena Czeska – Jedną noc na Karlštejně 
(6 czerwca godz. 21.00). Bilety: 100 koron 
lub 15 zł do kupienia w Informacji Turystycz-
nej Zamku Cieszyn, Teatrze w Czeskim Cie-
szynie lub bezpośrednio przed spektaklem.

Zamek Cieszyn

Festiwal „Muzyka Dawna – Persona 
Grata”

Kolejne wydarzenie w Teatrze im. A. Mickiewicza 11 czerwca 
(czwartek) o godz. 19.00 w Operze Instrumentalnej wykonawcy na-
dają programowi pozbawionemu tekstu narrację, wzorowaną na 
operze barokowej, ale głównymi bohaterami przedstawienia są 
instrumenty, które przejmują wiodącą rolę. Słuchacz głęboko zato-
piony w warstwie dźwiękowej, będzie przechodził z aktu do aktu 
tworząc w swojej wyobraźni coraz to nowe historie. Bilety w cenie 
25 i 40 zł.

Teatr



14 miasto

Gmina Cieszyn przystąpiła w maju bieżącego roku do realizacji 
projektu pn. Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz 
przy zbiegu ulicy Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie, współfi-
nansowanego ze środków unijnych. Jednostką realizującą projekt 
w imieniu Gminy Cieszyn jest Miejski Zarząd Dróg. Wykonawcą ro-
bót jest firma Bud-Mar, Marek Płoneczka z siedzibą w Warszowi-
cach.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dwóch placów parkingo-
wych przy Al. Łyska oraz przy skrzyżowaniu ulicy Młyńska Brama 
i Al. Łyska w Cieszynie.

W ramach projektu wykonane zostaną drogi manewrowe, chod-
niki i 67 miejsc parkingowych, w tym 3 stanowiska dla osób niepeł-
nosprawnych. Docelowo teren zagospodarowany zostanie zielenią. 
Termin zakończenia robót drogowych zaplanowany został do dnia 

Oddając elektrośmieci – wspierasz szkoły
W ramach popularyzowania właściwego postępowania z niebez-

piecznymi odpadami komunalnymi powstającymi w naszych gospo-
darstwach domowych, w roku 2015 nawiązano współpracę z Elektro-
Eko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego 
S.A. z Warszawy, celem przeprowadzenia jednorazowej akcji zbie-
rania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach 
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. Moje miasto bez elektro-
śmieci. ElektroEko jest twórcą i organizatorem ww. programu reali-
zowanego na terenie całego kraju. Celem akcji jest zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci, poprzez 
zorganizowanie mobilnych punktów zbiórki odpadów, do których 
mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać elektrośmieci. 

Wymiernym efektem akcji – oczywiście oprócz właściwego zago-
spodarowania elektrośmieci – jest fakt, że za oddany sprzęt miesz-
kańcy otrzymują kupony, które mogą przekazać dowolnej cieszyńskiej 
szkole podstawowej. Z kolei szkoły za przekazane od mieszkańców 
kupony, po przystąpieniu do programu, będą miały możliwość bez-
płatnego pozyskania pomocy dydaktycznych czy wyposażenie sal lek-
cyjnych i gimnastycznych, których fundatorem jest ww. organizacja.

Po stronie szkoły należy: 
1. przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

pn. Moje miasto bez elektrośmieci,
2. ewentualne przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w klasach III 

dotyczących elektrośmieci, w oparciu o dostarczone szkole materia-
ły edukacyjne,

3. aktywne zachęcenie rodziców, dziadków czy sąsiadów do od-
dania na rzecz szkoły elektrośmieci do punktów zorganizowanych 
w ramach akcji.

Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej 
www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl.

Stąd apelujemy do mieszkańców o włączenie się do akcji poprzez:
KROK 1. Przyniesienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-

nicznego, tzw. elektrośmieci w wyznaczonych dniach, godzinach do 
miejsc zbiórki. Nie należy takiego sprzętu pozostawić przed ani po 
wyznaczonych dniach i godzinach zbiórki, ponieważ w ten sposób 
mieszkaniec nie otrzyma kuponu przeznaczonego do szkoły, czyli 
nie pomaga w zbiórce.

KROK 2. Mieszkaniec powinien pobrać kupon za oddany odpad, 
a następnie przekazać go wybranej przez siebie szkole

Poniżej zamieszczono wykaz szkół podstawowych, które zadekla-
rowały chęć udziału w zbiórce, a tym samym chęć przyjęcia kupo-
nów od mieszkańców:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1, Cieszyn, ul. Matejki 3
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Cieszyn, 

ul. Chopina 37
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janu-

sza Korczaka, Cieszyn, ul. gen. J. Hallera 8
4. Szkoła Podstawowa Nr 4, Cieszyn, Pl. Wolności 7a
5. Szkoła Podstawowa Nr 6, Cieszyn, ul. Katowicka 68
6. Katolicka Szkoła Podstawowa im. „Świętej Rodziny”, Cieszyn, 

ul. Błogocka 19
7. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, Cieszyn, 

Pl. Kościelny 5

25 czerwca 2015 roku. Przebudowane parkingi będą stanowić za-
plecze dla obszaru Cieszyńskiej Wenecji i kompleksu rekreacyjno-
-sportowego powstałego na zmodernizowanych nadbrzeżach rzeki 
Olzy w Cieszynie.

Za utrudnienia spowodowane prowadzonymi robotami przepra-
szamy.

Projekt Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz przy 
zbiegu ulicy Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie jest realizowa-
ny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet 3, Turystyka, działanie 3.2 
Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne, typ pro-
jektu: Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa), przebudowa i re-
mont bazy okołoturystycznej.

MZD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Przypominamy, co kryje się pod nazwą elektrośmieć i jakie odpady 
wliczamy do tej kategorii: Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, 
komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, 
sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasila-
ne na prąd lub na baterie/akumulatory.

PAMIĘTAJ!
• Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektroniczne-

go łącznie  z innymi odpadami w tym samym pojemniku,
• Nie porzucaj zużytego sprzętu w lesie,
• Nie demontuj sprzętu samodzielnie, ponieważ zawiera wiele sub-

stancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska,
• Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie 

stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju, w ilości nie 
większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że np. starą pral-
ką można oddać w sklepie, w którym kupujemy nową. 

Więcej na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpada-
mi komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn, w tym m.in. informacje 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na 
stronie www.um.cieszyn.pl/smieci w zakładce Selektywna zbiórka.

Wydział OŚR
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Basen nieczynny

W czwartek 4 czerwca (Boże Ciało) obiekt 
sportowy – basen przy SP nr 4 w Cieszynie, bę-
dzie zamknięty. SP4

Będą sprawdzać azbest

Urząd Miasta Cieszyn informuje, że do 31.05.2015 r. na terenie Miasta 
Cieszyn przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest (eternit). Inwentaryzację prowadzić będzie Zakład Analiz Środowi-
skowych Eko-precyzja z siedzibą w Ustroniu (43-450), ul. Sikorskiego 10. 

Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać 
będą ankietę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wyko-
nywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów 
azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-pre-
cyzja.eu/azbest. Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy 
azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miasta Cieszyn lub 
bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne 
na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Cieszyna. 
Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na 
uzyskanie ww. dofinansowania.

Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach 
Konkursu Azbest 2015!

Wydział OŚR

Regionalne obserwatoria

Główny Instytut Górnictwa, Urząd Miejski w Cieszynie oraz Zamek Cieszyn 
zapraszają 26 maja na spotkanie panelowe organizowane w ramach projek-
tu systemowego pn. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Spotkanie ma na celu wspólne przedyskutowanie doświadczeń w zakresie 
budowania relacji i współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw, sek-
torem B+R oraz jednostkami samorządu terytorialnego, a także wskazanie 
potencjalnych rozwiązań innowacyjnych w obszarze ochrony środowiska.

Program spotkania panelowego realizowanego w ramach Sieci Regional-
nych Obserwatoriów Specjalistycznych:

10.00-10.15 – Powitanie
10.15-10.35 – Działalność Regionalnego Obserwatorium Specjalistyczne-

go Technologie dla Ochrony Środowiska – współpraca pomiędzy nauką a go-
spodarką w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska 

10.35-11.05 – Jak podnosić atrakcyjność inwestycyjną na poziomie lokal-
nym i regionalnym? Kierunki rozwojowe województwa śląskiego w priory-
tetach Regionalnego Programu Operacyjnego 

11.05-11.35 – Zasady wsparcia współpracy sektora MŚP i sektora B+R 
w okresie programowania 2014 - 2020

11.35-11.45 – Dyskusja 
11.45-12.00 – Przerwa kawowa
12.00-12.30 – Technologie dla ochrony środowiska w gospodarce wodno 

-ściekowej i osadowej. Remediacja i rewitalizacja terenów poprzemysłowych 
12.30-12.50 – Identyfikacja pól współpracy w układzie przedsiębiorstwo 

- instytucja naukowo-badawcza - Jednostka Samorządu Terytorialnego jako 
warunek skutecznego aplikowania o środki dotacyjne

12.50-13.00 – Podsumowanie spotkania i zakończenie.
Organizatorzy

Przegląd instalacji gazowej

Z nastaniem wiosny wraca temat przeglądów okresowych budynków, 
w tym między innymi przeglądów instalacji gazowej.

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym 
stanie, obowiązujące przepisy nakazują zarządcom nieruchomości lub 
wspólnocie mieszkaniowej przeprowadzanie w lokalach użytkowych oraz 
w budynkach jednorodzinnych obowiązkowych, okresowych przeglądów 
technicznych, w tym także przeglądu instalacji gazowej na podstawie 
prawnej Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 r. 
Nr 89, poz. 414 , art. 62 z późn. zm.)
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Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
nieruchomość położoną w Cieszynie przy ul. Głę-
bokiej, zabudowaną częścią budynku mieszkalne-
go – oficyny nr 39A o pow. użytkowej 25 m2, ozna-
czoną w ewidencji gruntów jako działka nr 26/3 
obr. 43 o pow. 65 m2, obj. KW nr BB1C/00058117/2 
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 7 do 28 maja 2015 r.
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Nieruchomość na sprzedaż przy ul. Głębokiej.
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Wybory ławników

Rada Miejska Cieszyna informuje, że w termi-
nie do dnia 30 czerwca 2015 roku w Biurze Rady 
Miejskiej w Ratuszu, pok. nr 203 (II piętro)  moż-
na zgłaszać kandydatów na ławników do sądów 
okręgowych i sądów rejonowych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać pre-
zesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne or-
ganizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem 
partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesię-
ciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonu-
jącej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika doko-
nanego na karcie zgłoszenia dołącza się nastę-
pujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego 
dotyczącą zgłaszanej osoby;

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowa-
dzone przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe;

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie 
był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że 
władza rodzicielska nie została mu ograniczona 
ani zawieszona;

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wy-
stawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 
ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 
1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciw-
wskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowa-
nymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu 
osobistego.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądo-
wego albo odpis lub zaświadczenie potwierdza-
jące wpis do innego właściwego rejestru lub ewi-
dencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie 
lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, 
zarejestrowana na podstawie przepisów prawa;

2. imienną listę osób zgłaszających kandydata 
wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca sta-
łego zamieszkania i własnoręcznym podpisem 
każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na 
ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. 
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w spra-
wie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwi-
sko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru 
Karnego, oświadczenie kandydata na ławnika 
oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opa-
trzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed 
dniem zgłoszenia.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo od-
pis lub zaświadczenie potwierdzające wpis orga-
nizacji społecznej lub zawodowej do właściwego 
rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcze-
śniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z KRK oraz 
opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskie-
go ponosi kandydat na ławnika. Koszt za wydanie 
odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub inne-
go właściwego rejestru ponosi podmiot, którego 
dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można 
otrzymać w Biurze Rady Miejskiej Cieszyna, wzór 
karty jest także dostępny w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości.

Informacji w sprawie wyboru ławników udziela 
Biuro Rady Miejskiej Cieszyna, tel. 4794 311/312, 
e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Krzysztof Kasztura
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Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie har-
monogramu robót budowlano-montażowych związanych z budową sie-
ci cieplnej rozdzielczej oraz przyłączy odbiorczych do budynków przy 
Pl. Św. Krzyża 1, ul. Sejmowej 1 i 2 oraz ul. Głębokiej 13 w ramach przed-
sięwzięcia pn. Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pi-
lotażowy.

Z uwagi na dotychczas sprawnie prowadzone prace i badania archeolo-
giczne podczas realizacji etapu 1 inwestycji, możliwe jest wcześniejsze 
rozpoczęcie robót w zakresie etapu 3. W związku z powyższym planowany 
termin prowadzenia prac etapu 3 ulega przesunięciu z czerwca br. na okres 
od końca kwietnia do połowy czerwca. Termin rozpoczęcia robót w zakre-
sie etapu 3 to 27.04.2015 r.

Powyższa zmiana harmonogramu robót zapewni zakończenie prac 
na ul. Głębokiej przed dniem 19.06.2015 r. i umożliwi bezkolizyjny prze-
marsz pochodu podczas „Święta Trzech Braci”.

Aktualne okresy realizacji poszczególnych etapów są następujące:
Etap 1 - marzec – kwiecień 2015 r.,
Etap 2 - maj 2015 r.,
Etap 3 - kwiecień – pierwsza połowa czerwca 2015 r.,
Etap 4 - lipiec 2015 r.
Jednocześnie zapewniamy, iż w dalszym ciągu dołożymy wszelkich sta-

rań, aby przedmiotowe roboty były prowadzone sprawnie i zostały moż-
liwie jak najszybciej zakończone. Ponadto gwarantujemy uporządkowanie 
i odtworzenie terenu robót do stanu sprzed ich rozpoczęcia.

Za wynikłe z tytułu prowadzenia przedmiotowych robót budowlano-
-montażowych utrudnienia z góry przepraszamy.

Energetyka Cieszyńska

Przetarg na pomieszczenia 
w Miejskich Halach Targowych

Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie 
ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na uży-
wanie w drodze zawarcia umowy najmu lokal 
użytkowy położony w budynku Miejskich Hal 
Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie na 
parterze, stanowiący własność Gminy Cieszyn, 
składający się z pomieszczenia o powierzchni 
233 m² (pomieszczenie 1) oraz 323 m² (po-
mieszczenie 2), na prowadzenie w lokalu do-
wolnej działalności.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy 
najmu mogą składać oferty do dnia 27 maja 
2015 roku (środa) do godz. 9.00 w Sekretaria-
cie Miejskiego Zarządu Dróg, ul. Liburnia nr 4, 
I piętro, pokój nr 6, w zamkniętych kopertach 
z adnotacją „Przetarg na lokal użytkowy przy 
ul. Stawowej 6 w Cieszynie – pomieszczenie 1” 
lub „... – pomieszczenie 2”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 
27 maja 2015 roku (środa) o godz. 10.00 
w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg.

Cena wywoławcza licytacji: 1,00 zł za 1m2 

plus VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 

dokonanie przelewu na konto ING Bank Śląski 
S.A. o/Cieszyn Nr 29 1050 1083 1000 0022 8826 
4480 z dopiskiem: „Wadium, przetarg na lokal 
użytkowy przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie – po-
mieszczenie 1” lub „... – pomieszczenie 2” do dnia 
27 maja 2015 roku do godz. 9.00 wadium w wy-
sokości: 233,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści 
trzy złote 00/100) lub 323,00 zł (słownie: trzy-
sta dwadzieścia trzy złote 00/100), w zależności 
od wybranego pomieszczenia.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwo-
łaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 
w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany 
jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu 
oraz dostarczenia wszelkich wymaganych do-
kumentów, nie później jednak niż w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, 
pod rygorem utraty wadium. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetar-
gu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet 

opłat czynszu najmu lub innych należności MZD. 
Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega 
oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział osoby lub in-
stytucje niezalegające z opłacaniem danin pu-
blicznych, nieposiadające nieuregulowanych 
w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz 
nieposiadające zaległości finansowych wobec:

• Urzędu Skarbowego,
• Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• Miejskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Cie-

szynie
Powyższe warunki dotyczące oferty podane 

w ogłoszeniu powinny być spełnione łącznie. 
Niespełnienie jakiegokolwiek z nich powoduje 

wyłączenie dalszego oferenta z dalszej procedu-
ry przetargowej – licytacji.

Oferta musi zawierać:
• dane oferenta,
• określenie sposobu zagospodarowania lo-

kalu,
• oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem 

składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłaca-
niem danin publicznych, nieposiadaniu nieure-
gulowanych, w terminie zobowiązań cywilno-
prawnych,

• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem 
technicznym lokalu oraz projektem umowy naj-
mu i ich akceptacja,

• dowód uiszczenia wadium,
• podpis oferenta,
• numer konta na które należy zwrócić wpła-

cone wadium.
Formularz ofertowy, projekt umowy najmu są 

udostępnione do pobrania na stronie 
internetowej www.bip.mzd.cieszyn.pl, a tak-

że w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg z siedzi-
bą w Cieszynie

W przypadku złożenia oferty nie na formula-
rzu ofertowym, oferta winna zawierać wszelkie 
informacje zawarte w formularzu ofertowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Miejskim Zarządzie Dróg – Dział Targowisk 
Miejskich, ul. Stawowa 6, tel. 33 85 23 653.

MZD zastrzega sobie prawo zamknięcia prze-
targu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub od-
stąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

MZD

Najem lokali

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu wol-
ny lokal mieszkalny położony w Cieszynie przy:

• ul. Górnej nr 7 o powierzchni 117.00 m2,
• ul. Menniczej nr 2 o powierzchni 87.66 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.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej Za-
kładu www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój 
nr 8, tel. 33 851 18 86.

ZBM

Wybory do Rad Powiatowych 
Śląskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie komisji okręgowej nr 101 
w mieście/gminie: Cieszyn, z dnia 15 maja 
2015 r.

Na podstawie uchwały nr 8/2010 Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 
2010 roku w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu przeprowadzania wyborów do walnych 
zgromadzeń izb rolniczych podaję do wiado-
mości osób uprawnionych listę kandydatów 
w okręgu nr 101 w wyborach do Rad Powiato-
wych Śląskiej Izby Rolniczej, zarządzonych na 
dzień 31 maja 2015 r.

Nazwisko i imię (imiona): Kożusznik Danuta 
Maria

Wiek: 41
Wykształcenie: wyższe
Zawód: nauczyciel
Miejsce zamieszkania: Cieszyn
Wybory odbędą się w lokalu wybor-

czym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), czynnym 
w godz. 8.00-18.00.

Okręgowa Komisja Wyborcza



1722 maja 2015
Nr 11 (860)co? gdzie? kiedy?

PREMIERY
22-28.05 g. 14.00 2D Dom – dubbing (animowa-
na, familijna komedia przygodowa), USA, b.o.
22-28.05 g. 15.45 3D Dom – dubbing (animowa-
na, familijna komedia przygodowa), USA, b.o.
22-28.05 g. 17.45 2D Mad Max: Na Drodze 
Gniewu – napisy (thriller futurystyczny), USA, 
od lat 15
22-27.05 g. 20.15 3D Mad Max: Na Drodze 
Gniewu – napisy (thriller futurystyczny), USA, 
od lat 15
29.05-4.06 g. 20.15 3D Mad Max: Na Drodze 
Gniewu – napisy (thriller futurystyczny), USA, 
od lat 15
29.05-4.06 g. 14.30, 16.15 Rechotek – dubbing 
(animowana komedia familijna), Malezja, b.o.
29.05-4.06 g. 18.00 Wiek Adaline – napisy 
(dramat/romans), USA, od lat 12
5-11.06 g. 15.00 Rechotek – dubbing (animo-
wana komedia familijna), Malezja, b.o.
5-11.06 g. 16.45, 18.15 Apartament (doku-
ment biograficzny), Polska, od lat 7
5-9.06 g. 19.45 Szybcy i Wściekli 7 – napisy 
(sensacyjny film akcji), Japonia/USA, od lat 12
DKF „Fafik”
28.05 g. 20.00 Przeboje i oldboje, Czechy, 
od lat 15
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

TEATR

22.05 g. 17.30 Jerzy Połomski, Koncert z oka-
zji „Dnia Matki” „Cała sala śpiewa z nami”
22/23.05 g. 21.00 Noc Muzeów: „Ostatni 
spektakl...”, w wyk. Szkoły TańcaPeDeBe
23.05 g. 18.00 Recital Artura Andrusa promu-
jący najnowszą płytę „Cyniczne Córy Zurychu”
28.05 g. 11.00 Międzynarodowy Festiwal Te-
atralny Bez Granic dla dzieci: Mikrokosmos
29.05 g. 17.00 Inauguracja VIII Międzyna-
rodowego Festiwalu Czytania nad Olzą
31.05 g. 11.00 Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny Bez Granic dla dzieci: Smoki
5.05 g. 17.00, 6.05 g. 16.00 Koncert Galowy 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

COK

22.05 g. 18.30 Cieszyńska Noc Muzeów 
2015 – szczegóły na afiszach (współorg.)
25.05 g. 15.00 Nad Olzą „Trzej bracia jak 
malowani” – polsko-czeskie warsztaty pla-
styczne dla dzieci
26.05 g. 16.00 „W indiańskim stylu: et-
niczne kolczyki” – warsztaty rękodzieła 
dla młodzieży i dorosłych, prowadzenie 
Agnieszka Pawlitko (Zapisy do 22.05, bile-
ty w COK)
27.05 g. 10.00 „Zdrowie po cieszyńsku” 
i „Żyj bez uzależnień” – finałowy przegląd 
scenek rodzajowych konkursów teatral-
nych dla dzieci i młodzieży
27.05 g. 17.00 „Moja przygoda z Dzikim Za-
chodem” – prelekcja multimedialna Elżbie-
ty Holeksy
28.05 Computer Applications In Archeology 
Visegrad – międzynar. konferencja naukowa
2.06 g. 17.00 „Historia i piękno Izraela” – 
prelekcja multimedialna Lidii Hławiczki

3.06 g. 15.00 „Efekt cieplarniany – zagro-
żenie dla środowiska” – prelekcja multime-
dialna Adama Krzywonia
3.06 g. 16.00 Bliżej natury – prelekcja 
w Kole Radiestetów
WYSTAWY
Galeria 
do 22.05 „Karol Stryja in Memoriam” – wy-
stawa w 100. rocznicę urodzin Mistrza
9-30.06 „Z drugiej strony Olzy” – wystawa prac 
członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków w RC (wernisaż 9.06 godz. 17.00)
Galeria „Na Piętrze”
do 30.05 „W harmonii z sobą...” – wystawa ma-
larstwa, rysunku i fotografii uczestników za-
jęć Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie
1-30.06 „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.
27.05 g. 17.00 „Zgromadzić starożytności 
i wszelkie pomniki przeszłości kraju nasze-
go”, Sala Rzymska
31.05 g. 13.30 X Dzień tradycji i stroju re-
gionalnego, dziedziniec MŚC
3.06-30.06 „Cieszyńskie Rękodzieło” – wy-
stawa Piotra Brody w ramach roku jubile-
uszowego CTF

BIBLIOTEKA

Oddział dla dzieci
22.05 g. 15.00 – WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
22.05 g. 19.00-21.00 – Strefa czytania – 
warsztaty plastyczne, literackie, gry i za-
bawy w ramach Cieszyńskiej Nocy Muzeów
25.05 g. 15.00 – Fun English – zabawy z ję-
zykiem angielskim
26.05 g. 15.00 – Bon czy ton? – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
27.05 g. 10.30 – Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
27.05 g. 15.00 – Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
29.05 g. 17.00 – Inauguracja VIII Między-
narodowego Festiwalu Czytania nad Olzą 
(wejściówki)
30.05 g. 11.00-13.00 – Kształty czytania – 
czytanie w plenerze
Czytelnia
23, 30.05 g. 9.00-11.00 – Cieszyński Klub Co-
derDojo
25.05 g. 16.00 „FOTOmedia” – warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży i dorosłych 
(stała grupa)
26.05 g. 16.00 – „VIDEOmedia” – warsztaty 
filmowe (stała grupa)
27.05 g. 16.00 – „FOTOmedia50+” – warsz-
taty fotograficzne dla osób 50+ (stała grupa)
Pracownia multimed. YOURmedi@TWO-
JEmedia
Sala konferencyjna, II piętro
23.05 g. 12.00 Spotkanie aut. z Arturem 
Andrusem

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 

8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
29.05 g. 18.00 X Dzień tradycji i stroju re-
gionalnego, Projekcja filmów poświęco-
nych Zaolziu
30.04-31.07 By nigdy nie zapomnieć. Nie-
mieckie 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.

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 31.05 Dizajn tuStela; sala ekspozycyjna.
do 07.06 Farbione na modro. Modrzyńce w 
tradycji i modzie, sala ekspozycyjna w Oran-
żerii, wernisaż wystawy 28.04 g. 16.00
WYDARZENIA
22/23.05 g. 19.00-1.00 Cieszyńska Noc Mu-
zeów, Zamek Cieszyn/Wzgórze Zamkowe
22.05 g. 17.00 Szlakiem Cieszyńskiej Mo-
derny – spacer po Cieszynie i Czeskim Cie-
szynie z Przemysławem Czernkiem
Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynne 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

22.05 Dzień otwarty w Państwowej Szkole 
Muzycznej
22.05 g. 16.00 Spotkanie z Agatą i Dagną 
twórczyniami Polale, SP6
24.05 g. 13.30 30-lecie Chóru Dziecięcego 
Hosanna, Kościół Jezusowy

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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24.05 g. 17.00 Karol Stryja in Memoriam, 
Kościół Jezusowy
26.05 g. 21.00 „Dzioło”, Panopticum
27.05-7.06 Międzynarodowy Festiwal Te-
atralny „Bez Granic” – dla dzieci
28.05 g. 16.00 Muzykoterapia jako wyzwa-
lacz i katalizator emocji, Szpital Śląski
29.05-3.06 VIII Międzynarodowy Festiwal 
Czytania nad Olzą
29.05 g. 19.30 Trzeci Wymiar: Odmienny 
Stan Świadomości, Panopticum
29.05 g. 20.00 Gruby Mielzky, Anielski Młyn
31.05 g. 12.00 Góralska msza św., Kościół 
św. Marii Magdaleny
do 31.05 „Słowa miejsc – miejsca słów. 
Światłoczuły pejzaż miasta”, Galeria 
Zmienna Szpitala Śląskiego w Cieszynie
3.06 g. 18.00 IV Koncert Charytatywny 
„Wyśpiewajmy Marzenia” – Enej, Hala W-S
5.06 g. 21.00 „Cyrano de Bergerac”, Wzgórze 
Zamkowe
6.06 g. 21.00 „Jedna noc na Karlštejně”, 
Wzgórze Zamkowe
do 30.06 „Z Halle do Cieszyna. August Her-
mann Francke śladami Marcina Lutra”, Ko-
ściół Jezusowy
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

Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
24.05 g. 14.00 VI Turniej badmintona, Hala 
Sportowa Zespołu Szkół Technicznych
25.05 g. 17.00 Zumba dla mam z dziećmi, SP6
26.05 g. 16.00 Darmowe zajęcia z tenisa ziem-
nego dla seniorów, Klub Tenisowy „Ogniwo”
30-31.05 Warsztaty z Aikido, UŚ
2.06 g. 16.00 Darmowe zajęcia z tenisa ziem-
nego dla seniorów, Klub Tenisowy „Ogniwo”

PO 2 STR. OLZY

Teatr Cieszyński, Czeski Cieszyn, 
Ostrawska 67
30.05 g. 10.00 „Panna Julia” (pr. generalna)
31.05 g. 17.30 „Panna Julia”
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hla-
vní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
22.05 g. 18.00-23.00 Noc w Avionie
26.05 g. 10.15 Czytanie sceniczne
27.05 g. 16.00 Czytanie sceniczne
29.05 g. 17.00 Sum Sumnych Knihoven
30.05 g. 10.00 Adolf Dudek: Malowanie dla 
dzieci

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
22 V – 

5 VI
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 – pieska Bonzo 

i suczkę Kikę. Do akcji włączyli się Ludwika Mierska-Cwiniart oraz Michał Cwiniart, wła-
ściciele firmy Cieszyńskie Kiermasze Świąteczne, od ponad 20 lat organizatorzy kiermaszy 
na cieszyńskim Rynku.

rk

Michał Cwiniart z pieskiem Bonzo.

Bonzo (316/2014) ma około 4 lat. Jest krótko-
włosy, mały, w kłębie ma około 45 cm.  Został 
znaleziony na początku lipca w Cieszynie, 
miał numer szczepienia: 947/2014.

Kika (526/2014) ma około 6 lat. Została zna-
leziona 27 października 2014 r. w Andrycho-
wie. Jest bardzo wesoła i żywiołowa. Nadaje 
się do domu, w którym stale jest ktoś obecny.

Ludwika Mierska-Cwiniart z suczką Kiką.
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 rk Recital Haliny Kunickiej

Jak można nie znać artystki, której 14 al-
bumów płytowych wykupiono w nakładzie 
ponad miliona egzemplarzy, a jej trzy Złote 
Płyty potwierdzają to ogromne zaintere-
sowanie. Ponad 3000 razy występowała 
już ze swym recitalem. Do jej największych 
przebojów należą Orkiestry dęte, Niech no 
tylko zakwitną jabłonie, Lato, lato czeka, Od 
nocy do nocy, To były piękne dni. Śpiewa róż-
norodny repertuar. Wiele piosenek napisa-
li specjalnie dla niej Wojciech Młynarski, 
Agnieszka Osiecka i Ernest Bryll.

Teatr

7 maja w serwisie Aviva. To dla mnie waż-
ne, wystartowała cieszyńska inicjatywa 
„Usprawnianie przez pluskanie w Cieszy-
nie”, której celem jest zdobycie dofinanso-
wania na stworzenie sali do hydroterapii 
w Zespole Placówek Szkolno-Wychowaw-
czo-Rewalidacyjnych. Po prawie dwóch 
tygodniach akcję poparło prawie 4 tys. in-
ternautów. Dzięki temu cieszyński projekt 
ma szansę na realizację! Inicjatorem akcji 
jest Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijne-
go Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nasze Dzieci, 
które swoją działalnością wspiera przede 
wszystkim dzieci i młodzież z Zespołu Pla-
cówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cyjnych (ZPSWR) w Cieszynie.

Sala do hydroterapii ma być udostępnia-
nia całkowicie bezpłatnie. Korzystać z niej 
będą zarówno dzieci z oddziałów wczesne-
go wspomagania, jak i dzieci z oddziałów 

szkoły podstawowej i ośrodka rewalidacyj-
no-wychowawczego przy Zespole Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Cieszynie.

Aby marzenie o niezwykle skutecznej 
formie rehabilitacji mogło się ziścić, inicja-
torzy akcji potrzebują 50 tys. zł. Taką kwo-
tę może wypłacić Fundacja Aviva. W tym 
celu do 14 czerwca należy zagłosować na 
wyposażenie pracowni hydroterapeu-
tycznej na stronie www.todlamniewazne.
pl/inicjatywa,229,usprawnianie-przez-
pluskanie-w-cieszynie.html.

Z jednego e-maila można oddać tylko 
jeden głos. Po oddaniu głosu należy go 
potwierdzić poprzez kliknięcie w link wy-
słany na podany przez siebie adres e-mail. 
Więcej informacji na profilu Facebook sto-
warzyszenia.

ZPSWR

Usprawnianie 
przez pluskanie

Każdy głos jest ważny, aby pomóc dzieciom.

Fo
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Popraw kondycję, 
zgub parę kilo

K a m p a n i a 
Uspokój się – tra-
cisz kilogramy, 
zyskuje hospi-
cjum ruszy na 
Śląsku Cieszyń-
skim 1 czerwca, 
a zakończy się 
30 czerwca.

Kampania skierowana jest do wszyst-
kich, którzy chcą poprawić swoją kondycję, 
poczuć się lepiej, zrzucić zbędne kilogramy 

i jednocześnie wesprzeć lokalne hospicja, 
a w szczególności cieszyńskie Hospicjum 
św. Łukasza. Kampania polega na zakupie 
karnetu w wybranych klubach fitness, ba-
senach itp. Część dochodu z zakupu karne-
tów zostanie przeznaczona na działalność 
hospicjów.

Organizatorem kampanii wg autor-
skiego projektu pedagoga i etyka Aliny 
Podżorskiej-Wituckiej jest Centrum Misji 
i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego, którego jednym z celów jest 
poprawa jakości życia społeczeństwa.

Partnerzy zaproszeni do współpracy 
z Cieszyna to HumanSport i MarioSport.

Mat. pras.



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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nasze sprawy

Właśnie wyszedłem z murów 
Osucha, gdzie przed szkołą 
niespodziewanie spotykam 
koleżanki, tancerki Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej. 

Namawiają mnie, żebym poszedł ra-
zem z nimi na przesłuchanie do Zespołu. 
Miałem pewne opory, ale w końcu dałem 
się przekonać. Takie były moje początki 
przygody z folklorem, która trwa do dziś. 
Nie jestem pierwszym, a już na pewno 
nie ostatnim przykładem osoby, która 
znalazła się w Zespole przez przypadek 
i pokochała polski folklor prawie od 
pierwszego wejrzenia.

Wstyd się przyznać, ale Zespół ko-
jarzyłem tylko z dziewczynami o dłu-
gich warkoczach i panami, tańczącymi 
w czerwonych kamizelkach zabawny, 
popisowy męski taniec na corocznym 
Święcie Trzech Braci. Moja wiedza na te-
mat rodzimego i polskiego folkloru była 
absolutnie znikoma. Nie rozumiałem, że 
Zespół to nie tylko odpowiednio dobra-
ny strój, śpiew i taniec, ale coś zupełnie 
innego i o wiele bardziej wartościowego. 
Miłośników folkloru z Zespołu łączy nie 
tylko pasja do tańca i śpiewu, ale wiele 
znajomości, przyjaźni, a nawet miłości.

Pierwszy rok dla adeptów w Zespo-
le bywa bardzo pracowity. Wymaga od 
nich dużo wytrwałości, cierpliwości i sa-
mozaparcia, nie inaczej wyglądał mój. 
Rozpoczynając próby w sali baletowej 
filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, 
filigranowa i uśmiechnięta Pani Hele-
na Lehmann wprowadzała nas, nowych 
tancerzy, w skomplikowane zasady tańca 
i prezencji.

My stanęliśmy przy drążku, a ona po-
kazała proste ćwiczenia, które wydawa-
ły nam się niewyobrażalnie trudne i nie 
do odtworzenia. Już na tym etapie przy-
gody z tańcem trzeba było wykazać się 
cierpliwością i sumiennością, uwierzyć, 
że kiedyś i my wykonamy wszystkie ru-
chy z taką samą dokładnością i gracją jak 
Pani Helenka. Kiedy kończyliśmy zajęcia 
grupy przygotowawczej, przed szklany-
mi drzwiami sali gromadzili się aktualni 
członkowie Zespołu, bacznie obserwując 
nasze postępy.

Najbardziej zainteresowaną zawsze 
była Pani Grażyna Stawarska, która peł-
niła funkcję choreografa. Wszyscy czuli-

Od przypadku po sposób na życie

Pierwszy rok dla adeptów w Zespole bywa bardzo pracowity.

śmy jej wzrok na plecach i wiedzieliśmy, 
że była wymagająca, a żadna wymówka 
nas nie uratuje. Próby z Panią Grażyną 
były ciągłą nauką, doprecyzowaniem po-
stawy, ruchu. Nigdy też nie dopuszczała 
do niedbalstwa z naszej strony. Oczeki-
wała takiej techniki i wyrazu artystycz-
nego, jaki został jej przekazany przez 
Panią Janinę Marcinkową. Sama przecież 
opanowała to do perfekcji.

Pierwsze próby, koncerty są ważny-
mi składowymi życia w Zespole, ale nie 
można zapomnieć o wyjazdach krajo-
wych i zagranicznych. Do końca lat dzie-
więćdziesiątych to one głównie przycią-
gały młodzież do Zespołu. Niemniej do 
dziś są czymś wyjątkowym dla członków 
zespołu, bo zarówno podczas tych krót-
kich, jak i dłuższych podróży poznajemy 
siebie nawzajem. Wspólnie spędzony 
czas, mieszkanie w jednym pokoju (nie-
kiedy sali lekcyjnej, która jest sypialnią 
dla kilku osób jednocześnie) trwający 
przez tydzień, czy nawet pół miesiąca 
zbliża do siebie ludzi i pozwala na nawią-
zanie bliższych relacji.

Śpiewy podczas wielogodzinnych po-
dróży autobusem, niezliczone partie gier 
karcianych, wspólne tańce do świtu mię-
dzy kolejnymi festiwalowymi koncerta-
mi łączą grupę. Zaciera się różnica wie-
ku, wykształcenia, czy wykonywanego 
zawodu. Członkowie zespołu nazywają 
się wielką rodziną - zespołową rodziną. 
Sam uważam, że po pierwszym wyjeź-

dzie na festiwal do Turcji, przywiozłem 
do Polski kilka nowych „ciotek i ujców”, 
śpiewających w naszym chórze jubile-
uszowym. Jako jeden z najmłodszych 
uczestników festiwalu, byłem pod spe-
cjalną opieką praktycznie wszystkich 
chórzystów.

To było bardzo miłe, wspominam te 
czasy często, bo niestety minęły, a w Ze-
spole jest dużo nowych osób młodszych 
ode mnie. Aby wejść w męskie grono tan-
cerzy trzeba otrzymać miano Gamonia, 
co jest najbardziej pożądanym komple-
mentem zarówno z ust kolegów, jak i ko-
leżanek. A być Gamoniem to spełnienie 
kilku warunków koniecznych. Oprócz 
zaangażowania w życie artystyczne Ze-
społu (co oczywiście jest najważniejsze), 
to również znajomość co najmniej dwu-
dziestu zwrotek piosenki ludowej Ora-
wa, obecność na wszystkich spotkaniach 
andrzejkowych i karnawałowych oraz 
zamiłowanie do wspólnej integracji pod-
czas wyjazdów. Na szczęście dopiero co 
przyjęte osoby szybko i z przyjemnością 
wywiązują się z tych zobowiązań.

I tak mijają lata z zespolakami. Kto 
zmuszony jest odejść i tak wraca, czego 
ja jestem przykładem. Dziś, choć pracu-
ję jako tancerz w Zespole Pieśni i Tańca 
Śląsk, to z wielkim sercem powracam 
do mojej Ziemi Cieszyńskiej, która mnie 
przecież wychowała na zawodowego 
tancerza.

Krystian Olszowski


