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Trzy dni z trzema braćmi

Program festiwalu „Kręgi Sztuki”

Lato w mieście 2015

Cieszyn na „kółkach”

Świetny sposób na promocję Cieszyna
Liczne seanse filmowe, koncerty, warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych złożą się na Festiwal Kręgi 
Sztuki w Cieszynie. Rozpocznie się on w środę 8 lipca i potrwa do niedzieli. Zachętą do uczestnictwa w licz-
nych inicjatywach niech będzie rozmowa z Wojciechem Majewskim, pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu.

Wakacje kojarzą się z wypoczynkiem i upałem. Czy to do-
bry moment na prezentowanie sztuki?

Każda pora roku jest dobra na promowanie sztuki, a Cieszyn 
akurat, w zależności od muzy i gatunku, porozkładał w czasie 
swoje festiwale. Mamy świetne Kino na Granicy z liczną publicz-
nością, potem jest Święto Trzech Braci – impreza, która także 
przyciąga wielu widzów, a na początku lipca na scenę wchodzi-
my my, z Kręgami Sztuki. Cieszyn jest centrum Kręgów Sztuki, 
które promieniują na całą Polskę, ale nie tylko, bo imprezy od-
bywają się również w Czechach oraz na Słowacji i Węgrzech. 

W Cieszynie rusza budżet obywatelski. To jedna z najbar-
dziej przejrzystych form demokracji bezpośredniej we współ-
czesnym świecie. Po raz kolejny nad Olzą tak naprawdę każdy 
mieszkaniec może zgłosić własny projekt do realizacji. Podob-
nie jak przed rokiem, do rozdysponowania będzie 300 tysię-
cy złotych – zarówno na projekty o charakterze lokalnym, jak 
i ogólnomiejskim.

Chociaż nad Olzą budżet obywatelski dopiero raczkuje, na 
świecie ma długą historię. Przyjmuje się, że pierwszym mia-
stem, które wprowadziło go w życie było brazylijskie Porto Ale-
gre. W Polsce budżet obywatelski po raz pierwszy wprowadzo-
no przed czterema laty w Sopocie. Na stronie 14. burmistrz 
Cieszyna, Ryszard Macura, zachęca do składania wniosków 
do budżetu obywatelskiego Cieszyna na rok 2016.

Wojciech Majewski - pomysłodawca i dyrektor festiwalu.

Myślę, że Kręgi Sztuki to jest dobry sposób na promowanie 
sztuki, ale przede wszystkim na promowanie Cieszyna.

Jednym z wydarzeń o charakterze lokalnym będzie pro-
mocja filmu o Adolfie „Bolko” Kantorze. Przywiązujecie dużą 
wagę do promowania tego, co lokalne na waszym festiwalu?

Działamy i lokalnie, i globalnie. Śląsk Cieszyński jest dla nas 
bardzo ważny, dlatego premiera filmu, o którym pan wspo-
mniał, odbędzie się na Kręgach Sztuki. Kolejnym przykładem 
jest inny film – „Wszystkie kobiety Mateusza”, który także miał 
premierę w Cieszynie. Z kolei jak przygotowywałem benefis 
z okazji 15-lecia Kapeli ze Wsi Warszawa, to wystąpił na nim 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinko-
wej. Reasumując, lokalność jest dla nas ważna.

Jest jakieś wydarzenie, koncert, film, który by pan szcze-
gólnie polecił?

W tym roku poleciłbym wszystkie filmy, dlatego że udało 
nam się ściągnąć sześć obrazów przedpremierowych (cztery 
inne właśnie wchodzą do kin). Proponujemy też cykl filmów 
chińskich, które nie są dostępne w dystrybucji czy dla dzieci, 
które są bardzo dobrze zrobione. Ciekawym cyklem jest „Berli-
nale”, w ramach którego będziemy prezentować obrazy nagro-
dzone Złotym Niedźwiedziem. Zapraszam jednak nie tylko do 
sal kinowych, bo w programie Kręgów Sztuki znalazły się także 
spektakle czy warsztaty. Warto wpaść, tym bardziej, że ceny są 
symboliczne. Bilet wstępu do kina kosztuje 5 złotych.

Ciąg dalszy rozmowy na str. 5...
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Rusza druga edycja budżetu obywatelskiego
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Niedziela 
na dwóch kółkach

21 czerwca cieszyński Rynek stał się miej-
scem spotkania kilku pokoleń rowerzystów, 
którzy wyruszyli na trasę XVIII Cieszyń-
skiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, im-
prezy towarzyszącej Świętu Trzech Braci. 
Patronat nad rajdem objęli Ryszard Macura, 
burmistrz Cieszyna, Krzysztof Glajcar, wójt 
Goleszowa, a także Ryszard Mazur, hono-
rowy prezes Oddziału PTTK Beskid Śląski 
w Cieszynie. Niestety pogoda tym razem 
nie dopisała, gdyż niedzielny poranek był 
chłodny i deszczowy. W rajdzie udział wzię-
ło 87 uczestników – przedstawicieli aż czte-
rech pokoleń, co wobec fatalnej aury należy 
uznać za dobry wynik.

W peletonie byli również przedstawiciele 
grup zorganizowanych z klubów turystyki 
kolarskiej z okolicy (Przerzutka z Zebrzydo-
wic, Wiercipięta z Jastrzębia-Zdroju, Wandrus 
z Żor, Ondraszek z Cieszyna). Cieszyńskie raj-
dy tym różnią się od organizowanych w in-
nych miastach, że uczestnicy w ramach wpi-
sowego otrzymują różne przydatne elementy 
wyposażenia podnoszące komfort jazdy oraz 
bezpieczeństwo rowerzysty. Tym razem były 
to chusty tunelowe chroniące użytkownika 
przed zimnem oraz wiatrem i dodatkowo 
okolicznościowe naklejki na rower.

Trasa rajdu liczyła ok. 15 km i prowadziła 
przez Puńców do Dzięgielowa, gdzie w miej-
scowej strażnicy zorganizowano metę. Tam 
wszyscy otrzymali ciepły posiłek, mieli rów-
nież okazję nabyć domowe wypieki przygo-
towane przez członkinie klubu Ondraszek. 
Na mecie wręczono także nagrody i wy-
różnienia. Puchary otrzymali: w kategorii 
„Rodzina rajdowa” – 6-osobowa rodzina Ho-
liszów z Cieszyna, w kat. „rajdowych senio-
rów” – Kazimiera Hansel z klubu Ondraszek 
oraz 83-letni Adam Poloczek; w kategorii 
„Najliczniejsza grupa zorganizowana” – eki-
pa TKK PTTK Ondraszek. Nagrody rzeczowe 
odebrali: w kat. „Rajdowego Juniora”, czyli 
najmłodszego rowerzysty, który samodziel-
nie pokonał trasę, Igor Bubik (r. 2008); w ka-
tegorii „Najmłodszy uczestnik rajdu” Patryk 
Smyczek (r. 2010), który podróżował w to-
warzystwie rodziców.

Zbigniew Pawlik

Trzy dni 
z trzema braćmi

Symboliczny toast za pomyślność wypili 
burmistrzowie: Cieszyna – Ryszard Macura oraz 
Czeskiego Cieszyna – Vít Slováček.
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Tradycyjnie trzy dni trwało Święto 
Trzech Braci. Chociaż Cieszyn i Czeski Cie-
szyn od wielu lat dzieli już tylko symbolicz-
na granica, spotkanie na moście Przyjaźni 
samorządowców oraz mieszkańców obu 
miast, od którego tak naprawdę rozpoczęło 
się świętowanie, miało swoją wagę.

Na moście burmistrzowie: Cieszyna – Ry-
szard Macura oraz Czeskiego Cieszyna – Vít 
Slováček wypili symboliczną lampkę szam-
pana nie tylko za udaną zabawę podczas 
ŚTB, ale także za dalszą owocną współpra-
cę obu samorządów.

Wszyscy zobaczyli także początek legen-
dy o założeniu Cieszyna w wykonaniu ak-
torów Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego 

w Czeskim Cieszynie, która swój ciąg dal-
szy miała już na cieszyńskim Rynku.

– Pozwolę sobie nawiązać do tego, co 
przed chwilą usłyszeliśmy. Urodziliśmy się 
tutaj, po jednej albo po drugiej stronie Olzy. 
Cieszymy się tym miejscem, cieszymy się 
gośćmi i pozwalamy sobie otworzyć to naj-
większe święto cieszyniaków – mówił Ry-
szard Macura.

– Jesteśmy dwoma miastami, które nie mu-
szą ze sobą konkurować, ale wspaniale się 
uzupełniają – dodał Vít Slováček.

Największymi gwiazdami tegorocznego 
Święta Trzech Braci były zespoły Akurat, 
Big Cyc i Golec uOrkiestra.

  wot

Cieszyniacy 
o Święcie Trzech Braci

Jestem dziś z córką, nie możemy docze-
kać się trzech koni, które za chwilę przejdą 
przez miasto. Święto Trzech Braci to naj-
większa impreza. Ma już tak długą tradycję, 
że uczestnictwo jest przekazywane z poko-
lenia na pokolenie.

Andrzej Żur z córką Iwoną.

* * *
W Święcie Trzech Braci najbardziej podo-

ba mi się spontaniczność. Ważna jest także 
tradycja: trzej bracia to jest piękna sprawa, 
mieszkamy w mieście, które ma już po-
nad 1200 lat i to jest piękne. W Cieszynie 
wszystko idzie ku lepszemu.

Wanda Parchańska.

Anna Gembala.

Anna Stalmach.

* * *
Staram się być i bawić każdego roku. Bar-

dzo mi się podoba uroczysty przemarsz na 
most Przyjaźni, co roku ogromną siłą są 
także koncerty. Potrzebujemy więcej ta-
kich imprez w Cieszynie, miasto powinno 
pomyśleć o wykorzystaniu amfiteatru.

wot

* * *
Podoba mi się fajna atmosfera, możliwość 

spotkania wielu znajomych. Przez te trzy 
dni jest trochę inaczej, niż kiedy indziej. 
Święto Trzech Braci oferuje wiele ciekawe-
go także osobom w moim wieku.
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Rekord jak z bajki
Osiem dni, osiem nocy, w sumie 192 godziny – tyle od soboty 

27 czerwca wynosi rekord w długości czytania non stop. Już po raz 
drugi został pobity w Cieszynie.

– Czytało około 400 osób. Podobnie jak przed rokiem, do akcji włą-
czyło się mnóstwo wolontariuszy, którzy czytali także za osoby, które 
wpłaciły pieniądze. Oczywiście najtrudniej było w nocy, a właściwie 
o czwartej, piątej nad ranem. Na szczęście wolontariusze sprawowali 
się dzielnie – powiedziała Katarzyna Zych, przewodnicząca zarządu 
Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Być Razem.

Pierwszym czytającym w piątek 19 czerwca, kiedy rozpoczęło się 
bicie rekordu, był burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura. Tego dnia 
bajki czytali także między innymi bracia Łukasz i Paweł Golcowie, 
którzy później wystąpili na Święcie Trzech Braci.

W sumie udało się zebrać 20 tysięcy złotych, które zostaną prze-
znaczone na remont pomieszczeń w Centrum Profilaktyki Edukacji 
i Terapii Kontakt. – To jest bardzo niezwykłe miejsce, piękna willa, 
w której udzielana jest bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna. 

Pierwszym czytającym bajki był burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura.
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Mamy też zajęcia dla dzieci, grupy socjoterapeutyczne. Rocznie w tym 
miejscu pomoc otrzymuje 5000 osób – dodała Zych.

wot

Dorośli dzieciom
Podczas tegorocznego Święta Trzech Braci Biblioteka Miejska 

w Cieszynie przygotowała nie lada atrakcję dla najmłodszych mi-
łośników książek odwiedzających placówkę. 19 czerwca, z inicja-
tywy oddziału dla dzieci, przeprowadzono konkurs recytatorski 
Dorośli dzieciom, podczas którego w szranki o tytuł najlepszego 
recytatora stanęli dorośli oceniani przez dziecięce jury. W gronie 

śmiałków, którzy poddali się surowej ocenie zaproszonych na spo-
tkanie uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie, znaleźli się 
przedstawiciele władz miasta i powiatu: Bogdan Ścibut, zastępca 
burmistrza, Bogdan Ficek, dyrektor Zespołu Obsługi Jednostek 
Oświatowych, Maria Cieślar, wicestarosta cieszyński, Andrzej Ba-
cza, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego, Janusz Dzie-
dzic, członek zarządu powiatu cieszyńskiego, a także członkowie 
różnych organizacji i stowarzyszeń, w tym Marta Kawulok, prezes 
Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Eva Katrušák, pre-
zes Celé Česko čte dětem, Ewa Sikora, wiceprezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Polskiej Książki w Republice Czeskiej, Henryka Kuchar-
czyk, koordynator Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom, 
Iwona Czarniak, członek Polskiego Związku Niewidomych Koło 
w Cieszynie, Piotr Ryszka, członek Polskiego Towarzystwa Stward-
nienia Rozsianego oddział Ziemi Cieszyńskiej oraz Izabela Kula, dy-
rektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.

Rywalizacja była zacięta, a uczestnicy prześcigali się nie tylko 
w aktorskich umiejętnościach, ale też w pomysłach na urozmaicenie 
i ubarwienie swojego występu, gdzie wykazali się kreatywnością, 
pomysłowością i (co istotne) znajomością dziecięcych upodobań. 
Po zaciekłych bojach jury wyłoniło trójkę najlepszych zawodników. 
Bezapelacyjnie triumfatorem i zdobywcą złotego medalu w tego-
rocznych zmaganiach recytatorskich została Iwona Czarniak, która 
odczytała dzieciom napisany brajlem wiersz własnego autorstwa. 
Drugie miejsce zajął Andrzej Bacza, a trzecie Ewa Sikora.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy od-
wagi i dystansu do samych siebie i raz jeszcze dziękujemy za radość, 
uśmiech i dobrą zabawę darowane dzieciom!

BM
Tym razem to dorośli byli oceniani przez dzieci.
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Finał Ligi Talentów
20 czerwca, podczas Święta Trzech Braci, odbył się koncert fina-

łowy Cieszyńskiej Ligi Talentów 2015. Na estradzie na cieszyńskim 
Rynku zaprezentowało się 18 młodych, utalentowanych wykonaw-
ców. Jury konkursu (Wojciech Majewski, Piotr Gruchel i Bogusław 
Haręża) postanowiło przyznać Grand Prix Cieszyńskiej Ligi Ta-
lentów 2015 Matyldzie Forszpaniak (na zdjęciu, ZUS Pawła Kale-
ty), drugie miejsce Patrykowi Demkowskiemu (Studio Sing it out 
w Ustroniu), trzecie miejsce Agacie Podhorodyńskiej (Gimnazjum 
nr 3 w Cieszynie) oraz wyróżnić: Milenę Szypułę, Esterę Tomaszko 
(Sing it out w Ustroniu) i Michalinę Rajwę (Studium wokalno-in-
strumentalne Śniegulski Music).

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za udział, nagrodzonym – 
gratulujemy!
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Rok szkolny 2014/2015 dobiegł końca. Z zakończenia roku 
szkolnego cieszą się bardziej uczniowie czy nauczyciele?

Tak naprawdę cieszą się wszyscy. Każdy rok szkolny jest męczą-
cy, bo nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie wkła-
dają mnóstwo pracy, żeby osiągnąć sukces. Wcale nie mam tutaj na 
myśli tylko tzw. świadectw z czerwonym paskiem, wyróżnień. Każ-
dy uczeń wkłada mnóstwo pracy w ciągu całego roku, dlatego wa-
kacje to wymarzony wypoczynek dla wszystkich. Nauczyciele też 
bardzo intensywnie pracują, co zresztą dobrze widać, bo uczniowie 
w naszej placówce mogą się pochwalić wieloma znaczącymi osią-
gnięciami. Mało tego, na nauce się przecież nasza rola nie kończy 
– dbamy o wszechstronny rozwój, o kulturę, o to, żeby dzieci czuły 
się w szkole jak najlepiej, prawie jak w domu.

Jest trudniej niż kiedyś?
Czasy się bardzo zmieniły. Ja sama, jako nauczycielka informa-

tyki i jednocześnie doradca metodyczny tego przedmiotu, mogę 
powiedzieć, że technologia informacyjna, która jest wszechobecna 
w naszym życiu, zrobiła dużo złego. Dochodzi wręcz do wyalieno-
wania dzieci. Dobrze to widać na przerwach między lekcjami, kiedy 
uczniowie nie rozmawiają ze sobą, ale siedzą na ławeczkach i wy-
ciągają smartfony oraz tablety. 

Jakich środków przekazu muszą w tej sytuacji używać na-
uczyciele, żeby dotrzeć do uczniów?

W grę wchodzą tylko nowoczesne środki przekazu. W naszej 
szkole praktycznie w każdej klasie znajdują się odtwarzacz DVD 
i telewizor wysokiej jakości, które nauczyciele wykorzystują, i to 

dość często. Mamy także pracownię multimedialną, w której znaj-
duje się tablica interaktywna. W większości sal są komputery. Na-
uczyciele mają możliwość korzystania z różnorodnych aplikacji 
i oprogramowania. Dziś nauczyciele muszą pokazywać, a nie tylko 
przekazywać wiedzę, tym bardziej, że wszystkie badania psycho-
logiczne potwierdzają jedną rzecz: zapamiętujemy przede wszyst-
kim obraz, a dopiero później dźwięk, a na końcu słowo czytane.

W jakim kierunku pani zdaniem to wszystko pójdzie?
Trudno przewidzieć, na pewno będzie inaczej. W tej chwili dzieci, 

które trafiają do szkół podstawowych, są już wdrożone w obsłu-
gę sprzętu elektronicznego. Chętnie sięgają po tzw. e-podręczniki, 
z którymi nie mają najmniejszych problemów. Dzieci wolą e-pod-
ręczniki, bo są lekkie, ogólnie dostępne, poza tym mogą odczyty-
wać potrzebne informacje na swoim sprzęcie. W przyszłości nie 
będzie więc gorzej, ale inaczej. Nauczyciel w dzisiejszych czasach 
musi być wszechstronnie przygotowany do pracy z multimediami, 
bo inaczej sobie nie poradzi.

Uczniowie zwracają się jeszcze do nauczycieli „panie profe-
sorze”?

Rzadko kiedy. Mówią raczej „proszę pani”. Wręcz przeciwnie, 
zdarzają się sytuacje, zwłaszcza w przypadku dzieci, które przy-
chodzą do nas z tzw. emigracji, gdzie rodzice wracają z różnych 
stron świata do Polski, że dzieci chcą być z nauczycielami po imie-
niu, do czego zdążyły się przyzwyczaić w innych krajach. Nie jest to 
jednak możliwe, do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 
13 do 16 lat, którzy tak naprawdę są jeszcze dużymi dziećmi. 

Kiedy w wakacje zaczyna pani tęsknić za szkołą, za ucznia-
mi?

Właściwie odkąd pracuję w szkole, a jest to dla mnie pasja, prak-
tycznie cały czas utrzymuję kontakt z moimi wychowankami. Trud-
no mówić o tęsknocie, bo my jesteśmy ze sobą non stop związani. 
Kiedy kończymy rok szkolny, umawiamy się na spotkania w czasie 
wakacji, dlatego tej tęsknoty tak naprawdę być nie może. Piszemy 
e-maile, posty na Facebooku, wysyłamy sobie nawzajem różne cie-
kawostki z wakacji i to zmieniło diametralnie naszą rzeczywistość. 
Kiedyś zaczynałam tęsknić za dziećmi już w połowie lipca, teraz – 
kiedy otoczył nas cyfrowy świat – jesteśmy ze sobą cały czas.

W gronie pani znajomych na Facebooku znajdują się także 
uczniowie?

Jestem wychowawcą, moja klasa skończyła drugi rok nauczania. 
Wszyscy moi wychowankowie mają konto na Facebooku, 100 pro-
cent. Mało tego, na początku pierwszej klasy jeden z uczniów za-
łożył grupę, w ramach której wszyscy uczniowie wymieniają się 
informacjami na przykład na temat zadań domowych. Uczniowie 
nie krępują się do mnie pisać. Wręcz przeciwnie, zdarzało się, że 
otrzymywałam wiadomości nawet o północy. W tej chwili mam 
1000 znajomych na Facebooku.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Anna Wysocka lubi uczniów, a oni odwdzięczają się tym samym.

Fo
t.

 T
om

as
z 

W
ol

ff

Rozmowa z Anną Wysocką z Gimnazjum nr 1 
w Cieszynie, nauczycielką z 30-letnim stażem
Pani profesor na Facebooku

Radiowy Cieszyn
Swoje „pięć minut” na antenie Polskiego Radia Katowice miał Cie-

szyn. W sobotę 27 czerwca przed południem radiowcy skupili się na 
stolicy Śląska Cieszyńskiego. Do odwiedzenia miasta zachęcali mię-
dzy innymi Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, Mariusz Makowski 
z Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Karol Franek z Muzeum Drukar-

stwa, z kolei Wojciech Majewski promował Festiwal Kręgi Sztuki.
– Cieszyn jest miejscem wyjątkowym, pełnym bogatej kultury i wy-

darzeń. Każdy oczywiście powinien znaleźć się na cieszyńskim Rynku, 
a następnie przespacerować się w dół ulicą Głęboką, potem odpocząć 
na Wzgórzu Zamkowym. Piękne krajobrazy, świetny klimat, człowiek 
może się trochę poczuć jak w starej epoce – mówił na antenie Radia 
Katowice Ryszard Macura.
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„Chcę powiedzieć” 
na finiszu

Od października 2014 do czerwca 2015 
roku realizowaliśmy projekt obejmujący 
pomocą rodziny, w których dzieci doświad-
czyły krzywdzenia, w formie zaniedbania, 
były świadkami lub ofiarami przemocy lub 
innych przestępstw. Działania w ramach 
projektu odbywały się w Centrum Profilak-
tyki Edukacji i Terapii Kontakt i miały na celu 
przede wszystkim udzielenie pomocy psy-
chologicznej i prawnej tym dzieciom i ich ro-
dzinom. Ideą naszego pomagania było i nadal 
jest wsparcie nie tylko samego dziecka, lecz 
także pomoc pozostałym członkom rodziny 
w zakresie ochrony dziecka przed kolejną 
traumą lub jej niszczącymi konsekwencja-
mi. Podczas realizacji projektu spotykaliśmy 
się z dziećmi, które były skrzywdzone przez 
sprawców spoza rodziny, jak i doświadczały 

przemocy ze strony najbliższych. Dodatko-
wo dzieci objęte programem uczestniczyły 
w spotkaniach grupy wsparcia, a rodzice 
mogli wziąć udział w grupie dla rodziców.

Rodziny z dziećmi, które padły ofiarą 
przestępstwa lub krzywdzenia, w ramach 
projektu, mogły skorzystać ze wsparcia 
psychologicznego i psychoterapeutyczne-
go, a także uzyskać poradę prawną. Część 
zgłaszanych spraw do tej pory dotyczyła 
przestępstw w stosunku do dzieci, dlatego 
ważnym aspektem pomocy psychologicz-
nej i prawnej było przygotowanie dziecka 
i rodziców do roli świadka w sądzie. Rodzi-
ce dzieci skrzywdzonych otrzymali porady 
prawne w zakresie postępowania w sytuacji 
przemocy, zyskali wiedzę na temat praw 
pokrzywdzonych, reprezentacji nieletniego 
w sądzie oraz form przesłuchań dzieci i mło-
dzieży w Sądzie Rejonowym i Prokuraturze 
Rejonowej w Cieszynie.

W sytuacjach, w których konieczna była 
natychmiastowa interwencja służąca ochro-

nie dziecka krzywdzonego, często ofiary 
lub świadka przemocy domowej, udzielali-
śmy schronienia w Powiatowym Ośrodku 
Wsparcia. Pobyt w nim umożliwił przerwa-
nie sytuacji krzywdzącej dziecko i wzmoc-
nił ochronę przed realnym zagrożeniem.

Ponadto w ramach projektu Chcę powie-
dzieć trzydziestu specjalistów uczestniczy-
ło w szkoleniu dotyczącym pomocy dziecku 
skrzywdzonemu i jego rodzinie oraz specja-
listycznych superwizjach wspierających pra-
cę profesjonalistów w trudnych sytuacjach.

Dzięki dotacji w ramach programu Bez-
pieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje 
mogliśmy zwiększyć dostępność do bez-
płatnej pomocy psychologicznej i prawnej 
dla rodzin, w których dzieci doświadczyły 
przemocy lub krzywdzenia.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie 
Pomocy Wzajemnej Być Razem jest współfi-
nansowany w ramach programu Bezpieczne 
dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje.

Być Razem

Posprzątali szlaki
Zarząd Powiatowy Ligi Ochrony Przyrody w Cieszynie był orga-

nizatorem Wiosennego Rajdu Turystyczno-Ekologicznego Czyste 
Szlaki. Zorganizował go przy współpracy Urzędu Miejskiego i Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszynie. Odbył się on na trasie: Przełęcz 
Kubalonka – Przełęcz Szarcula – Kozińce – Groniczek – Wisła Głęb-
ce. Mimo deszczowej aury uczestnicy rajdu nazbierali pięć worków 
śmieci o pojemności 120 litrów każdy. Na mecie rajdu jego uczest-
nicy wzięli udział w wieloboju rekreacyjnym, w którym w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych zwyciężyli: Filip Majchrowski, 
Maks Mulawka, Antoni Raczkowiak, Kacper Makula, Natan Cis; zaś 
drugie miejsca zajęli: Blanka Kłaptocz, Lena Kłaptocz, Oliwia Tomi-
ca, Rafał Kulesza, Efrem Mizia – wszyscy otrzymali dyplomy. Orga-
nizatorzy przygotowali również gorący posiłek i napoje.

Mieczysław Prawdzik
Na zdjęciu zwycięzcy wieloboju rekreacyjnego.

Fo
t.

 A
R

C

...dokończenie ze str. 1.

To jednak nowość, bo do tej pory seanse były bezpłatne. 
Co się stało, że wprowadziliście opłaty?

Wszyscy wiemy, że sytuacja ekonomiczna nie jest kwitnąca, dla-
tego wprowadziliśmy te drobne opłaty. Do tej pory udawało nam 
się to robić bezpłatnie, żeby dostęp do kultury był jak najszerszy, 
żeby nie było wykluczenia. W tym roku nastąpiła jednak mała 
zmiana. Mam nadzieję, że w przyszłym będzie lepiej...

Wspomniał pan o wykluczeniu, ale przecież chyba możemy 
mówić o deficycie kultury. Mało czytamy, rzadko chodzimy do 
kina czy teatru...

To jest chyba trend światowy, że kino przeżywa regres. Z jednej 
strony winny takiemu stanowi rzeczy jest popularny serwis YouTu-
be, gdzie dostępna jest cała masa różnego rodzaj treści, z drugiej te-
lewizory w naszych domach są coraz wyższej jakości, dzięki czemu 

Rok z optymizmem
 
Minął rok od założenia w Cieszynie Klu-

bu Soroptimist International, który działa 
na rzecz kobiet i dziewcząt, mobilizując je 
do udziału w życiu społecznym i gospo-
darczym, a także wspierając inicjatywy 
środowisk kobiecych. Klub Soroptimist In-
ternational podejmuje również działania 
skierowane do środowiska lokalnego. Przy-
kładem może być bal charytatywny zorga-

nizowany dla dzieci niepełnosprawnych 
z powiatu cieszyńskiego. Przychylność 
środowiska i akceptacja naszej działalno-
ści mobilizują stowarzyszenie do podejmo-
wania kolejnych inicjatyw. Okazuje się, że 
w przestrzeni publicznej Cieszyna jest miej-
sce dla organizacji kobiecej, która daje się 
poznać jako aktywne i skuteczne gremium. 

Właśnie zostało zorganizowane przez 
Soroptimist International Klub w Cieszynie 
Centrum Praw Kobiet i Rodziny, w którym 
panie z powiatu cieszyńskiego otrzymają 

bezpłatne porady prawne. Prawnicy udzie-
lać będą kobietom i dziewczętom porad 
prawnych, a raz w miesiącu udzielane będą 
przez specjalistę – pedagoga szkolnego 
także porady pedagogiczne.

W przyszłości CPKiR będzie otaczać opie-
ką kobiety w sposób kompleksowy, w róż-
nych aspektach ich życia, np. poprzez do-
radztwo zawodowe, coaching itp. Centrum 
Praw Kobiet i Rodziny mieści się w Zamku 
Cieszyn, tel. 731-609-903.

Halina Małaszkiewicz

oferują rozrywkę niemalże jak w kinie. Na szczęście z drugiej strony 
można zaobserwować powrót do kina ambitnego, artystycznego. Nie 
ukrywam, że nazwa naszego festiwalu – Kręgi Sztuki – zobowiązuje, 
dlatego też staramy się pokazywać filmy, które na co dzień nie gosz-
czą w multipleksach. Trend do powrotów można też zaobserwować 
w jazzie, gdzie wracają melodie z Nowego Orleanu, które opracował 
ostatnio sam Wynton Marsalis. Wszystkich zainteresowanych na-
szym festiwalem odsyłam na stronę internetową: www.kregisztu-
ki.com i www.wakacyjnekadry.pl albo na nasz profil na Facebooku, 
gdzie można znaleźć szczegółowe informacje. Od 29 czerwca w Domu 
Narodowym, a od 1 lipca w kinie Piast można już kupować bilety. 
W Teatrze im. Adama Mickiewicza są już z kolei dostępne bilety mię-
dzy innymi na otwarcie Kręgów Sztuki. Wystąpią znakomity zespół 
z Berlina Beat & Blow oraz chór z Lucerny „molto cantabile”. Dodam, 
że koncert inauguracyjny odbędzie się 8 lipca, początek o godz. 18.00.

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Co nowego w SP4
Dzień Dziecka 
na sportowo!

Wielokrotnie w tym roku szkolnym cie-
szyńska „czwórka” stawała na podium! 
Tym razem zajęła drugie miejsce w mię-
dzyszkolnej rywalizacji podczas imprezy 
sportowej Baw się bezpiecznie, zorganizo-
wanej z okazji Dnia Dziecka w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej. Licząca 60 osób re-
prezentacja SP4 poradziła sobie doskonale. 
W zmaganiach sportowych była gorąco 
dopingowana przez kibiców, co zostało wy-
soko ocenione, dając „czwórce” drugie miej-
sce w obu kategoriach.

* * *
W słonecznej Italii

Kolejny raz grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Cieszynie miała oka-
zję spędzić ostatnie dni maja w słonecznej 
Italii. Opiekunowie wraz z uczniami gościli 
we włoskiej miejscowości San Mauro Mare, 
nieopodal Rimini. Podczas pobytu we Wło-
szech nie zabrakło oczywiście takich atrak-

cji, jak zwiedzanie, plażowanie i pływanie. 
Wśród przyjemności znalazł się również 
czas na naukę oraz integrację podczas 
wspólnych gier i zabaw. Uczestnicy szkol-
nego wyjazdu wrócili opaleni, zadowoleni 
i w wyśmienitych nastrojach. W sam raz na 
zakończenie roku szkolnego!

własne książeczki. Kolejnym punktem pro-
gramu była zabawa przy muzyce i drużyno-
wy konkurs scrabble. 

Wreszcie, gdy szkolne korytarze spo-
wiła całkowita ciemność, przyszła pora 
na przejście do biblioteki, gdzie przy bla-
sku świec i... latarek, czytano fragmenty 
wybranych utworów. Magiczne drzewo, 
Tajemniczy ogród, Mała księżniczka, Dżok. 
Legenda o psiej wierności – podobały się 
wszystkim, jednak największe wrażenie 
na miłośnikach książek wywarł tomik, 
pt. Dong, co ma świecący nos i inne wierszy-
ki Pana Leara. Niebanalny styl, specyficzne 
poczucie humoru i ciekawa szata graficzna 
tej niepozornej książeczki podbiły serca 
kolejnych czytelników! 

Na dobranoc – już po północy – amatorzy 
nocnego szaleństwa obejrzeli Sekret Eleono-
ry, piękny film animowany o książkach i czy-
taniu. Tych, którzy po projekcji mieli jeszcze 
ochotę na słuchanie, do snu ukołysały Opo-
wieści z Narnii, czytane przez bibliotekarkę, 
panią Małgosię. Z nadmiaru wrażeń zapo-
mniano o torcie, przygotowanym specjalnie 
na tę okazję przez polonistkę, panią Jolę, wo-
bec czego ten smakowity akcent zakończył 
imprezę w niedzielny poranek.

Zapraszamy do obejrzenia galerii – Noc 
Bibliotek 2015 – na www.sp4cieszyn.pl.

SP4

* * *
Noc bibliotek

Biblioteka Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Cieszynie była jedną z dwóch w po-
wiecie cieszyńskim i sześciuset w Polsce, 
które zgłosiły udział w pierwszej edycji 
krajowego wydania Nocy Bibliotek, ogólno-
polskiej imprezy promującej czytelnictwo. 
Choć spędzenie nocy w szkole nie jest u nas 
niczym nowym, to jednak ta noc – z 30 na 
31 maja – była wyjątkowa! Nikt nie zaprze-
czy, że spotkanie w bibliotece o tak późnej 
porze to raczej niecodzienne zjawisko...

Podobnie jak w innych miejscach, po-
cząwszy od Biblioteki Narodowej w War-
szawie, Noc Bibliotek w SP4 rozpoczęła się 
od wspólnego wyrecytowania Lokomotywy, 
podczas której uczestnicy mieli okazję za-
demonstrować swoje bajkowe przebrania. 
Następnie, zainspirowani krótkometrażo-
wą animacją Fantastyczne Latające Książki 
Pana Morrisa Lessmore, wykonywaliśmy 

Tytuł obroniony
1 czerwca w Hali Widowiskowo-Spor-

towej w Cieszynie, z okazji Dnia Dziecka 
odbyła się impreza sportowa pod tytułem 
Baw się bezpiecznie.

Impreza miała na celu popularyzację 
aktywności fizycznej, bezpiecznych zacho-
wań w różnych sytuacjach oraz zdrowej, 
sportowej rywalizacji wśród dzieci. Wzięło 
w niej udział 60 uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1.

Zawodnicy z SP1 rywalizowali z innymi 
szkołami w 12 sprawnościowych torach 
przeszkód, w których każdy poziom klas, 
składający się z 10 zawodników, uczestni-
czył w dwóch konkurencjach.

Ponadto uczniowie szkół zmagali się w te-
ście wiedzy dotyczącym zasad bezpieczne-
go zachowania w różnych sytuacjach oraz 
brali udział w konkursie na „najgorętszy” 
doping, gdzie specjalna komisja oceniała 
takie składniki sportowego kibicowania, 

jak  transparenty, okrzyki czy przyśpiewki 
zagrzewające zawodników do walki.

Do tego wspaniałego wyniku przyczynili 
się wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej nr 1, którzy przygotowali zawodników 
i kibiców do sportowej rywalizacji. Dzięki 
wspólnej pracy nasza szkoła zajęła pierw-
sze miejsce i tym samym powtórzyła wy-
czyn z zeszłego roku.

Paweł Łysień, SP1 Cieszyn

W imprezie wzięło udział 60 uczniów z SP1.

Wielobój pływacki
Na krytym basenie przy Szkole Pod-

stawowej nr 4 w Cieszynie odbyły się Mi-
strzostwa Katolickiej Szkoły Podstawowej 
w Wieloboju Pływackim. Uczniowie wy-
startowali w pięciu konkurencjach pływac-
kich. Rywalizowali w stylach dowolnym, 
klasycznym, grzbietowym, motylkowym 
i zmiennym.

Po przeliczeniu na punkty czasów oraz 
udziału w każdej konkurencji miejsca na 
podium zajęli: 1. Michalina Żarnowiecka, 
Jadwiga Tyrna, Oliwia Pysz, Marta Judka, 
Jakub Wojtyna, Jakub Niedzielski; 2. Kon-
rad Kraszewski, Maja Paździorko; 3. Zuzan-
na Szewczyk.

Wyżej wymienieni otrzymali pamiątko-
we dyplomy i medale. Pozostali uczestnicy 
zawodów, które przygotował i przeprowa-
dził Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sporto-
wy, otrzymali dyplomy i upominki.

Mieczysław Prawdzik
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Sukcesy na bieżni

Złota sztafeta
Kolejny wielki sukces stał się dziełem lek-

koatletek z Gimnazjum nr 3 z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Cieszynie. 3 czerwca na sta-
dionie w Sosnowcu sztafeta 100 m + 200 m + 
300 m + 400 m (tzw. szwedzka) w składzie: 
Zuzanna Legierska, Katarzyna Cieślar, Mał-
gorzata Zamora i Wiktoria Mołdrzyk zwy-
ciężyła w finale Wojewódzkiej Gimnazjady 
w sztafetach lekkoatletycznych.

W pokonanym polu dziewczęta z Cieszy-
na zostawiły 15 sztafet z województwa ślą-
skiego, z reguły reprezentujących szkoły 
sportowe lub szkoły mistrzostwa sporto-
wego. Tym samym Sztafeta z G3 reprezen-
towała województwo śląskie w finale ogól-
nopolskim w biegach rozstawnych, który 

Złota medalistka Małgorzata Zamora.

Na te dziewczyny na pewno można liczyć.

Uczennice Gimnazjum nr 3 odniosły kolejny sukces.

21 maja na stadionie w Częstochowie 
odbył się finał wojewódzki Drużynowych 
Zawodów LA, który okazał się szczęśliwy 

dla uczennic z cieszyńskiego gimnazjum. 
Dziewczyny wystartowały w składzie: 
M. Zamora, W. Mołdrzyk, A. Kupczak, 
K. Cieślar, Z. Legierska, K. Święs, L. No-
wak, N. Haltof, K. Kłoda, M. Kozyra, K. Sto-
ły, M. Czempiel, J. Broda, G. Sławecka pod 
opieką trenerów – M. Wernera i R. Grze-
gorzewskiego oraz nauczycielki wychowa-
nia fizycznego – I. Wawrzyk. Drużynowo 
gimnazjalistki wywalczyły siódme miejsce 
w województwie śląskim, a pokonały je 
uczennice ze Szkół Mistrzostwa Sportowe-
go. Na podium stanęły Dąbrowa Górnicza 
(I miejsce), Bytom (II) i Racibórz (III).

Dziewczęta w konkurencjach biegowych 
pobiły swoje własne rekordy: Kasia Cieślar 
w biegu na 300 m zajęła czwarte miejsce 
z czasem 42,76, Wiktoria Mołdrzyk – 600 m 
w 1:40,56 s ; Adrianna Kupczak – 100 m 
w 14,00 s, a Małgorzata Zamora w biegu na 

300 m zdobyła złoty medal z czasem 41,98 s 
– zwyciężając w pięknym stylu.

Wielkie gratulacje dla medalistki i ca-
łej drużyny lekkoatletek z Gimnazjum 
nr 3 w Cieszynie!

Gimnazjum nr 3

Regionalny konkurs 
rozstrzygnięty!

W piątek 29 maja w Cafe Muzeum w Cie-
szynie odbyła się uroczystość wręczania 
nagród laureatom powiatowego konkursu 
historycznego Wakacje Ślązaków – podróże 
dawniej i dziś. Nagrody autorom zwycię-
skich prac wręczali patroni honorowi im-
prezy, burmistrz Cieszyna Ryszard Macura 
oraz starosta cieszyński Janusz Król. Była 
to już druga edycja konkursu powiatowe-
go organizowanego przez SP1 w Cieszynie 
oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

W tym roku szkolnym konkurs zorga-
nizowano w dwóch kategoriach: Wspo-
mnienie najciekawszych wakacji (Praca 
pisemna przygotowana na podstawie wy-
wiadu z osobami, które wychowywały się 
na Śląsku Cieszyńskim i w latach 1945-
1979 uczęszczały do tutejszych szkół) oraz 
Album z wakacji 1945-1979 (Prezentacja 
historyczno-fotograficzna lub historycz-
no-multimedialna wykonana na podsta-
wie wywiadu z osobami, które wychowy-
wały się na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1945-1979). Jury obradowało w składzie: 
dr G. Studnicki – Muzeum Śląska Cieszyń-

Trzynastka wcale 
nie pechowa

Mówi się, że trzynastka jest pechowa. 
Tymczasem dla „Jedynki” 13 czerwca oka-
zał się wyjątkowo udany.

Choć początek dnia był nieznośnie gorą-
cy, a po południu zagrzmiało i nieco pokro-
piło, kolejny Rodzinny Festyn Szkolny SP1 
jak zwykle upłynął w gorącej atmosferze, 
przede wszystkim ze względu na liczbę 
rozrywek.

Wśród licznych atrakcji znalazły się: po-
kazy eksperymentów chemicznych, wozów 
strażackich, tresury psa policyjnego i arty-
stycznego rzeźbienia w drewnie, występ 
szkoły tańca i grupy mażoretek, instruktaż 
udzielania pierwszej pomocy, malowanie 
twarzy, loteria fantowa, wspólne grillo-
wanie, domowe wypieki, własnoręczne 
przygotowanie „przypinek”. Mimo upału 
ogromnym powodzeniem cieszyły się róż-
norakie konkurencje sportowe, a w zabawę 
włączały się całe rodziny. 

Na estradzie pojawili się uczniowie SP1 
i absolwenci. Wspaniałe występy wokal-
ne i taneczne oklaskiwali dumni rodzice, 
dziadkowie i goście, wśród których znalazł 
się również burmistrz Cieszyna, Ryszard 
Macura.

Zespół ds. promocji SP1 Cieszyn

Piknik szkolny był jak zawsze udany.

odbył się 14 czerwca w Łodzi. Wszystkie 
lekkoatletki są zawodniczkami Miejskiego 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „SZS” 
w Cieszynie.

Trenerem jest Mirosław Werner. 
Gimnazjum nr 3

skiego w Cieszynie, dr K. Marcol – Wydział 
Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, mgr B. Piksa 
– nauczyciel historii w SP1.

Oto lista laureatów:
Kategoria I Wspomnienie z wakacji – pra-

ca pisemna: 1. Amelia Brzóska SP2, 2. Sonia 
Kobiela SP Dzięgielów, Nadia Biegun SP2, 3. 
Karolina Szopa SP7, Łukasz Łośko SP2; wy-
różnienia otrzymali Klaudia Węglorz SP3, 
Łukasz Gaszek SP2, Natalia Drózd SP7, Aga-
ta Rygiel SP Marklowice, Agata Łukasiak 
SP6, Aleksandra Mruk SP1.

Kategoria II Album z wakacji: 1. Krzysz-
tof Londzin SP1, 2. Natalia Skiba SP3, Marta 
Siuzdak SP1, 3. Maja Chamot SP Hażlach, 
Natalia Dobromilska SP1. Wyróżnienia 
otrzymali: Bartosz Dziadek SP3, Maria Han-
kus SP3, Klaudia Wakuła SP Goleszów, Nina 
Talik SP1, Karolina Fornal SP3 Julia Pupek 
SP Hażlach, Łukasz Szeliga SP3, Sara Danie-
lec SPTE.

Fundatorami nagród były Miasto Cie-
szyn, Starostwo Powiatowe w Cieszynie 
oraz Bank Spółdzielczy w Cieszynie. Orga-
nizatorzy konkursu zapraszają do odwie-
dzania strony naszej szkoły, gdzie można 
obejrzeć zdjęcia z uroczystości wręczenia 
nagród (www.sp1cieszyn.pl).

Błażej Piksa, SP1 Cieszyn

Zd
ję

ci
a:

 A
R

C



8 Lato w mieście

Dom Narodowy przygotował bogatą 
ofertę imprez dla wszystkich pozostają-
cych w mieście na czas wakacji. Uczestnicy 
zajęć będą mogli rozwijać swoje zaintereso-
wania i pasje, biorąc udział w warsztatach, 
wycieczkach, koncertach... Zapraszamy!

3.07 g. 18.00 Dzień Dobry Wakacje – Kon-
cert „Amadeus Trio”, Park Pokoju.

Letnia Akademia Artystów:

16-17.07 g. 11.00 Wakacje z ceramiką: 
Letnia łąka –ceramiczne kwiaty. Latem łąki 
pełne są roślin i kolorów. My w pracowni 
ceramicznej postaramy się ulepić piękne 
kwiaty z samoutwardzalnej gliny, a także 
korzystając z gipsowych form, metodą od-
lewniczą wyczarować cieszyniankę...

20.07 g. 10.00 Z wizytą u Pippi Pończo-
szanki – warsztaty plastyczne. Pippi Poń-
czoszanka – dowcipna, pełna humoru po-
wieść autorstwa szwedzkiej pisarki Astrid 
Lindgren ma już 70 lat! Pokochały ją dzieci 
na całym świeci. W COK przeczytamy frag-
menty książki i wykonamy kukiełki przed-
stawiające jej uroczą, rudowłosą bohaterkę.

24.07 g. 10.00 Dziecię elfów – warsztaty 
plastyczno-teatralne. W pierwszej części 
warsztatów najmłodsi wykonają teatralne 
lalki i scenografię z różnych materiałów pla-
stycznych (ozdobnych papierów, bibuł, tek-
tury, rafii itp.). W drugiej przygotują krótki 
spektakl na podstawie baśni H.Ch. Ander-
sena Calineczka. Zostanie on wystawiony 
w drewnianym teatrzyku – replice sceny 
Starego Teatru Narodowego w Kopenhadze.

27.07 g. 10.00 Ogrodowy teatrzyk – 
warsztaty plastyczno-teatralne. Wykorzy-
stując warzywa można stworzyć wspaniałe 
kukiełki. Dzieci będą miały okazję pobawić 
się tworzeniem wyszukanych kształtów 
i postaci. Następnie z naturalnych mate-
riałów: patyków, mchu, trawy, listków 
wykonają wspólnie scenkę ogrodowego te-
atrzyku. Finalnie przygotują krótką formę 
teatralną. Inspiracją będzie książka Leny 
Anderson Mały Ogródek Mai.

3.08 g. 10.00 Kolory lata – plener malar-
ski dla dzieci.

Zrób to sam – warsztaty rękodzieła:

21,28.07 g. 10.00 Tajemnice decoupa-
ge’u – podczas zajęć dzieci zapoznają się 
z podstawami techniki decoupage. Ozdobią 

Dom Narodowy drewnianą podkładkę pod kubek koloro-
wymi wzorami oraz ozdobią własnoręcz-
nie zakładkę do książek...

23.07 6.08 g. 10.00 Wyczarowane z pa-
pieru. W origami punktem wyjścia jest 
kartka papieru, której nie można ciąć, kleić, 
dodatkowo zdobić i z której przez zginanie 
tworzone są przestrzenne figury. Podczas 
zajęć dzieci krok po kroku poznają tajniki 
tej pochodzącej z Chin, a rozwiniętej w Ja-
ponii sztuki składania papieru.

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

30.07 g. 10.00 Zwierzątka z sianka. Wie-
wiórki, ptaki, zajączki i pieski... Wszystko 
pachnące i ekologiczne. Podczas warszta-
tów – swoistego spotkania z przyrodą po-
wstaną oryginalne ozdoby z siana i trawy.

5.08 g. 10.00 Kręcimy teledysk – warszta-
ty dla dzieci. Poznamy tajniki powstawania 
profesjonalnych wideoklipów. Wymyślimy 
scenariusz, choreografię i wspólnie „zagra-
my” w roztańczonym filmie.

10.08 g. 10.00 Szyjemy pacynkę... Z róż-
nych materiałów: tkanin, nici, guzików, 
włóczki… najmłodsi wykonają swoją wy-
marzoną pacynkę.

11.08 g. 10.00 Bibułkowy ogród. Zajęcia 
będą okazją poznania różnych technik ro-
bienia kwiatków z bibuły. Tym razem dzieci 
spróbują zrobić stokrotkę i krokusa.

12.08 g. 10.00 Zaginiony świat – tworzy-
my dinozaura – zajęcia warsztatowe. Z tek-
turowych pudełek, taśmy, kleju i innych 
materiałów stworzymy prehistorycznego 
gada...

13.08 g. 10.00 Szyjemy kwiatowe brosz-
ki. Nauczymy się jak z resztek materiałów 
tworzyć piękne kwiaty. Można je będzie 
wykorzystać jako broszkę, naszyć na ubra-
nia, dopiąć do torby, gumki do włosów...

Wakacje z szachami:

...Szachy to nie tylko gra, ale i dyscyplina 
sportowa. Wywiera pozytywny wpływ na 
gracza ucząc go przewidywania, logicznego 
myślenia, sportowego współzawodnictwa, 
cierpliwości, trenuje pamięć... również pod-
czas wakacyjnej „laby”.

Poniedziałki, czwartki, g. 16.00 Szkół-
ka szachowa dla najmłodszych.

1-3.07, 14-16.07 g. 9.00 Warsztaty sza-
chowe dla dzieci.

17.07 g. 8.30 Turniej Wakacje z szachami.

„Muzeum na Kółkach”:

13-15.07 Rynek, COK, Noiva. Historia Ży-
dów Polskich – warsztaty dla dzieci, filmy, 
wycieczki, koncerty, wystawy.

14.07 g. 10.00 Budujemy sztetl – warsz-
taty dla dzieci. Opowiemy o tradycyjnej 
kulturze żydowskiej: świętach, obyczajach 
i dawnych zawodach, a także o kulturowej 
różnorodności w przedwojennej i powojen-
nej Polsce. Treść opowiadania dzieci prze-
niosą na pracę plastyczną.

15.07 g. 10.00 Poznawanie żydowskiego 
świata – warsztaty dla dzieci. Kalendarz 
żydowski, znaczenie synagogi, jesziwy, 

bejt midraszu, mykwy, wesele żydowskie, 
tradycjne i współczesne atrybuty żydow-
skiego domu – to główne tematy tych zajęć 
warsztatowych.

Modelarskie ABC:

22.07 g. 10.00 Konstruujemy szybowiec. 
Dowiemy się jak z kartki papieru zrobić 
latający model samolotu, zaznajomimy się 
też z podstawami sklejania prostych mode-
li kartonowych.

4.08 g. 10.00 Budujemy latawiec – warsz-
taty. Młodzi modelarze poznają historię 
najstarszych, wywodzących się z Chin 
obiektów latających… Zbudują najprostszy, 
kolorowy model latawca i zaprezentują go 
w plenerze. Mamy nadzieję, że w tym dniu 
będą nam sprzyjały pomyślne wiatry... 

Przewodnik czeka:

25.07 g. 11.00 Cieszyńska secesja – wy-
cieczka z przewodnikiem PTTK dla doro-
słych.

7,14.08 g. 10.00 Przewodnik czeka i opo-
wiada – wycieczka z przewodnikiem PTTK 
dla dzieci.

Zapraszamy również:

5.07, 2.08 g. 8.00 Targi Staroci, Rynek.
5.08 g. 15.00 Jesień w ogrodach i na po-

lach – wykład Joanny Surzyckiej i Stefanii 
Bojdy.

13.07, 10.08 g. 17.00 Rzóndzymy, rozpra-
wiomy i śpiywómy po naszymu – spotkanie 
miłośników gwary cieszyńskiej.

23.08 g. 9.00 Jarmark Piastowski, Rynek.
29.08 g. 18.30 Strachy na Zamku – poże-

gnanie wakacji, Wzgórze Zamkowe. Trady-
cyjnie żegnamy wakacje zabawą plenerową 
ze szczyptą… czarnego humoru. Wzgórze 
Zamkowe obejmą we władanie duchy, wam-
piry i inne straszydła. Nie zabraknie insce-
nizacji teatralnej, zabaw, konkursów na 
„najstraszniejsze straszydło”. Imprezę za-
kończy pokaz ogni sztucznych nad Olzą.

Wystawy:

Galeria COK:
8-24.07 Wystawa w ramach X Przeglądu 

Filmowego Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki.
4-27.08 Polska Szkoła Plakatu – Plakat 

Teatralny – wystawa ze zbiorów Jarosława 
Mrożkiewicza (wernisaż 4.08 g. 16.00).

Galeria „Na Piętrze”:
8-24.07 Wystawa w ramach X Przeglądu 

Filmowego Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki.
3-31.08 Wystawa prac z Pracowni ma-

larstwa i rysunku COK.

Uwaga! Warsztaty dla dzieci w wieku 
6-12 lat, zapisy, liczba miejsc ograniczona. 
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie 
wpłaty (karnet na 5 zajęć – 30 zł, bilet po-
jedynczy – 7 zł) na tydzień przed imprezą, 
w razie niepogody zajęcia plenerowe od-
będą się w Domu Narodowym. Wycieczki 
z przewodnikiem PTTK, warsztaty w ra-
mach „Muzeum na kółkach” i zajęcia sza-
chowe – wstęp wolny.
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Osiedlowe lato
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji 

zaprasza na wakacyjne zajęcia dla dzieci 
i młodzieży.

6,13,20.07 godz. 10.00 Boisko wielofunk-
cyjne, os. Podgórze – Tenis ziemny, zajęcia z in-

struktorem Piotrem Głuchowskim (od 8 lat)
7.07 godz. 10.00 sala widowiskowo-kon-

ferencyjna OCKiR – Bajki w pudełku od za-
pałek, warsztaty teatralno-plastyczne, pro-
wadzenie Mariola i Grzegorz Ptak

8-12.07 sala widowiskowo-konferencyj-
na OCKiR – Festiwal Europejskich Szkół 
Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki, 
Przegląd Filmowy Wakacyjne Kadry w Krę-
gach Sztuki

14.07 godz. 10.00 sala widowiskowo-
-konferencyjna OCKiR  – Kraina Absurdu, 
czyli Świat Królika Mokrego Nieboraka, 
warsztaty teatralno-plastyczne, prowadze-
nie Mariola i Grzegorz Ptak

15,22.07 godz. 10.00 sala widowisko-
wo-konferencyjna OCKiR – Zostań szefem 
kuchni, warsztaty kulinarne dla dzieci

16,21.07 godz. 10.00 OCKiR – Dzień 
z grami, zajęcia w sali zajęć i gier OCKiR 

17.07 godz. 10.00 Boisko wielofunkcyjne, 
os. Podgórze – Turniej piłki siatkowej dla 
dzieci i młodzieży

23.07 godz. 10.00 sala widowiskowo-
-konferencyjna OCKiR – Papierowy zawrót 
głowy, warsztaty etnologiczne, prowadze-
nie Anna Czapek i Piotr Mojżyszek.

Zajęcia dla dzieci od 6 lat, wstęp wol-
ny, liczba miejsc ograniczona, zapisy 
tel.  536 050 906. Bliższe informacje w Osie-
dlowym Centrum Kultury i Rekreacji, 
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 6, 43-400 Cie-
szyn.

Biblioteka Miejska
Kreatywne Moliki – zajęcia plastyczne 

prowadzone w każdy poniedziałek:
6.07 g. 14.00 – Malinowy ekspres
13.07 g. 14.00 – Ziemniaczana zabawa
20.07 g. 14.00 – Trawy ździebełko
27.07 g. 14.00 – Na przepięknym, koloro-

wym kwiatku siedziała królowa
3.08 g. 14.00 – Taki wielki pies
10.08 g. 14.00 – Płynęły białe okręty
17.08 g. 14.00 – Kiedy byłam mała
24.08 g. 14.00 – Tik-tak mówią szczerze 

najróżniejsze czasomierze
31.08 g. 14.00 – Ślimak – domator
Moliki Czytają – zajęcia literackie pro-

wadzone w każdy wtorek:
7.07 g. 14.00 – Miałem małe drzewko
14.07 g. 14.00 – Bajka o królewiczu, ka-

lejdoskopach i babie
21.07 g. 14.00 – Bajka o stu królach Lulach
28.07 g. 14.00 – Wielka miłość strzygi Tekli
4.08 g. 14.00 – Straszny wypadek Kaczora
11.08 g. 14.00 – Chcę mieć przyjaciela
18.08 g. 14.00 – Chemik na nocniku
25.08 g. 14.00 – Jak cesarz pije herbatę
Moliki w Plenerze – zajęcia literackie 

prowadzone poza oddziałem dla dzieci 
w każdą środę:

8.07 g. 14.00 – Dziwny dom
15.07 g. 14.00 – Am stram gram!
22.07 g. 14.00 – Jak można być smutnym?

29.07 g. 14.00 – Poważna sprawa
5.08 g. 14.00 – Kopnięte królestwo
12.08 g. 14.00 – Szyfrant Klusek donosi
19.08 g. 14.00 – Zebra z pingwinem przy-

chodzą do fotografa
26.08 g. 14.00 – Miotła czarownicy Irenki
Rozbawione Moliki – gry i zabawy oraz 

turnieje gier planszowych prowadzone 
w każdy piątek:

3.07 g. 14.00 – WyGRYwamy
10.07 g. 14.00 – Uszy na wietrze
17.07 g. 14.00 – Kto zagadkę zgadnie, 

tego nuda nie dopadnie!
24.07 g. 14.00 – Głową rusz i wierszyk złóż
31.07 g. 14.00 – Obrazkowa krzyżówka 

zagadkowa
7.08 g. 14.00 – Słowa hop do słowa, czy to 

jest rozmowa?
14.08 g. 14.00 – Prawda czy fałsz?
21.08 g. 14.00 – Bajeczka matematyczna
28.08 g. 14.00 – Domalunki
Moliki i Bajkobranie – seanse bajkowe:
13.07-31.08 g. 10.00 – Bajkobranie – pro-

jekcja bajek i filmów dla dzieci.



10 wakacyjne kręgi sztuki



113 lipca 2015
Nr 14 (864)wakacyjne kręgi sztuki



12 sport

Mistrzowie siły

W przedostatnią sobotę czerwca sala 
sportowa MOSiR-u przeżywała prawdziwe 
oblężenie miłośników sportów siłowych. 

Zawodnicy dawali z siebie wszystko.
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Bezkonkurencyjni 
Old Boysi

21 czerwca w Cieszynie odbył się zor-
ganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Amatorski Turniej Piłki Siatko-
wej. W turnieju wzięło udział sześć zespo-
łów, m.in. z Dzięgielowa, Istebnej, Strumie-
nia oraz Cieszyna. Wszystkie mecze zostały 
rozegrane w sali sportowej cieszyńskiego 
MOSiR-u przy al. J. Łyska 21.

Najmilszy moment – wręczenie pucharów dla 
najlepszych.
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Wszystko za sprawą II Otwartych Mi-
strzostw Cieszyna w Mas Wrestlingu, zor-
ganizowanych przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Cieszynie w ramach Święta 
Trzech Braci. Duże zainteresowanie zawo-
dami przed rokiem, sugerowało, że kolejna 
edycja może również przyciągnąć osoby, 
które chcą sprawdzić się w tej dyscyplinie 
sportu. Rzeczywiście tak było. Na starcie 
stanęli zawodnicy z Polski, Czech i Słowacji. 
Wśród nich nie zabrakło mistrzów w mas 
wrestlingu, także mistrzów innych dyscy-
plin sportowych (armwrestling czy trójbój 
siłowy).

Uczestnicy zawodów rywalizowali ze 
sobą w pięciu kategoriach: kobiety open, 
mężczyźni -80kg, -105kg, +105kg, open. 
Zawodnicy rywalizowali ze sobą w syste-
mie do dwóch wygranych pojedynków pod 
okiem aktualnego mistrza Polski, brązowe-

Sukcesy w wodzie
Kolejne świetne występy cieszyniaków 

w Mistrzostwach Śląska OPEN w pływaniu. 
12 i 13 czerwca na 50-metrowej pływalni 
Olimpijczyk w Gliwicach odbyły się Mistrzo-
stwa Śląska OPEN.

W zawodach wzięło udział aż 422 zawod-
ników i zawodniczek z 43 klubów z całego 
województwa śląskiego. Nasz klub dumnie 
reprezentowali Marcin Chrapek, Matylda 
Faruzel, Bartłomiej Witoszek, Kacper Sto-
szek, Michał Maniszewski oraz Wiktoria 
Wnętrzak.

W starciu z czołówką śląskich pływa-
ków (a warto zaznaczyć, że województwo 
śląskie jest jednym z najmocniejszych wo-
jewództw pod względem sportowym) nasi 
zawodnicy ponownie, jak zimą, spisali się 
bardzo dobrze – zdobywając łącznie siedem 
medali: Kacper Stoszek – mistrz Śląska na 
400 metrów dowolnym oraz wicemistrz na 
200 metrów grzbietowym; Wiktoria Wnę-
trzak – wicemistrzyni Śląska na 50 oraz 
200 metrów klasycznym oraz brązowa 
medalistka na 100 klasycznym; Michał Ma-
niszewski – drugie miejsce na 50 metrów 
grzbietowym; Marcin Chrapek – brązowy 
medal na 1500 metrów dowolnym.

Podsumowując sezon Mistrzostw Śląska 
2014/2015, nasz klub zgromadził łącznie 
17 medali (cztery złote, cztery srebrne oraz 
dziewięć brązowych).

Łukasz Widzik

Ci zawodnicy czują się w wodzie, jak przysło-
wiowe ryby...
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Medalowy Cieszyn
Podczas Otwartych Lekkoatletycznych 

Mistrzostw Polski w Zielonej Górze ekipa 
KS MOSiR Cieszyn osiągnęła dużo dobrych 
wyników. Kasia Słomka w rzucie maczu-
gą zajęła pierwsze miejsce, Maria Juroszek 
była pierwsza w pchnięciu kulą, Gabriela 
Patoła trzecia w rzucie dyskiem, a debiu-
tantka Beata Świderska-Kaleta wywalczyła 
dobre miejsce w finale rzutu dyskiem. Jeże-
li chodzi o panów, to Mirosław Madzia był 
drugi w pchnięciu kulą oraz trzeci w rzucie 
dyskiem, Piotr Cieślik zajął trzecie miejsce 
w rzucie dyskiem, a Janusz Rokicki dwu-
krotnie stanął na najwyższym stopniu po-
dium: w pchnięciu kulą oraz rzucie dyskiem.

Tym samym pierwsza połowa sezonu 
startowego dobiegła końca. Drugą część za- Cieszyńska ekipa z trofeami.
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go medalisty mistrzostw świata w mas wre-
stlingu – Szymona Niemca oraz reprezen-
tanta Polski i aktualnego wicemistrza Polski 
w tej dyscyplinie, Karola Płocharczyka.

Wyniki zawodów:
Kategoria kobiety open: 1. Klaudia Wie-

czorek (Olesno), 2. Maria Juroszek (Cie-
szyn), 3. Estera Biegun (Cieszyn); Kategoria 
mężczyźni -80 kg: 1. Marek Morawiec (Cie-
szyn), 2. Adam Maleska (Olesno); Kategoria 
mężczyźni -105 kg: 1. Mykhaylo Krasily-
nets (Czechy), 2. Dávid Bendik (Słowacja), 
3. Łukasz Wieczorek (Olesno); Kategoria 
mężczyźni +105 kg: 1. Szymon Niemiec 
(Dzięgielów), 2. František Hrecha (Słowa-
cja), 3. Jacek Herjan (Bielsko- Biała); Kate-
goria mężczyźni open: 1. Karol Płocharczyk 
(Cieszyn), 2. František Hrecha (Słowacja), 
3. Mykhaylo Krasilynets (Czechy).

MOSiR Cieszyn

wodnicy trenera Zbigniewa Gryżbonia: Mi-
rosław Madzia i Janusz Rokicki rozpoczną 
zgrupowaniami kadry Polski w wiślańskim 
Starcie, przygotowując się do październiko-
wych mistrzostw świata w Katarze.

Mat. pras.

Chociaż o zabawowym charakterze tur-
nieju świadczyły nazwy zespołów, takie 
jak np. Wczorajsi, Dzieci Czapli czy Kozak 
System, to emocje były jak najbardziej 
prawdziwe, a rywalizacja zupełnie na po-
ważnie. Rozgrywki odbywały się syste-
mem pucharowym. Zespoły rywalizowały 
ze sobą w dwóch grupach, w których roze-
grały mecze każdy z każdym. Każdy mecz 
rozgrywano do dwóch wygranych setów, 
które liczone były do 21 punktów. W przy-
padku remisu rozgrywano dodatkowy set 
do 15 punktów. Bezkonkurencyjna okaza-
ła się drużyna Old Boys Dzięgielów, która 
wygrała wszystkie swoje mecze, nie tracąc 
w całym turnieju nawet seta.

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: 
Grzegorz Wanat, Józef Peter, Andrzej Broda, 
Tadeusz Chodykin, Andrzej Rędaszka, Piotr 
Gabzdyl, Grzegorz Wantulok, Arkadiusz 
Hławiczka, Adam Żwak oraz Ryszard Kwa-
śniewski. Drugie miejsce zajęła ekipa Kozak 
System, a trzecie Greenteam. Najlepszą za-
wodniczką turnieju została Joanna Cieślar 
z drużyny Kozak System, natomiast tytuł 
najlepszego zawodnika powędrował do Ar-
kadiusza Hławiczki z Old Boys Dzięgielów. 
Zwieńczeniem siedmiogodzinnych zmagań 
było nagrodzenie zwycięskich drużyn oraz 
najlepszych zawodników.

MOSiR Cieszyn
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Trwają zapisy
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji, 

Kultury Fizycznej, Turystyki i Integra-
cji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie 
informuje, że 22-24 sierpnia organizuje 
wyjazd integracyjny w rejon Kazimierza 
Dolnego i Sandomierza (zapisy do 20 lipca). 
Liczba miejsc ograniczona. W sierpniu biu-
ro Stowarzyszenia będzie nieczynne.

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

Zarząd Stowarzyszenia

Festiwal 
otwartych listków

Niezmiennie od siedmiu lat w pierwszy 
weekend lipca Wzgórze Zamkowe prze-
istoczy się w herbacianą oazę. 4 i 5 lipca 
odbędzie się kolejne spotkanie miłośni-
ków herbaty, zwolenników alternatywne-
go i zdrowego stylu życia, jak i pasjonatów 
niezwykłych spotkań podróżniczych i kre-
atywnych warsztatów. Nie zabraknie rów-
nież miejsca dla moli książkowych i poszu-
kujących strefy relaksu w mieście. 

Rokrocznie organizatorzy dbają o to, aby 
program był urozmaicony, aby każdy mógł 
coś znaleźć dla siebie. Zaproszeni zostali 
herbaciani specjaliści zarówno z Polski, 
Czech, jak i Słowacji, od których dowiemy 
się m.in. czy herbata jest „trucizną czy bo-
skim napojem” oraz przygotują dla nas nie-

Spotkanie w Klubie 
Propozycji

Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze 
oraz Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zapra-
szają w środę 15 lipca o godz. 17.00 do sali 
widowiskowo-konferencyjnej Osiedlowego 
Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Kos-
sak-Szatkowskiej 6 na prelekcję multime-
dialną pani mgr Ireny Adamczyk pt. Zabytki 
gotyckie i renesansowe ze zbiorów Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego.

Organizatorzy

„Amadeus Trio" 
w Parku Pokoju

3 lipca o godz. 18.00 Cieszyński Ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy” zaprasza do Par-
ku Pokoju na koncert Dzień dobry wakacje. 
Wystąpi Amadeus Trio w składzie: Łukasz 
Iskrzycki (klarnet), Tomasz Gmyrk (klar-
net), Tomasz Małkowski (fagot).

Cieszyn na „kółkach”
Muzeum Na Kółkach to mobilna wystawa 

warszawskiego Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, odbywająca się w Cieszy-
nie 13-15 lipca, która ukazuje tysiącletnią 
historię polskich Żydów za pomocą filmów, 
kalendarium, fragmentów pamiętników 
oraz wywiadów. Wystawa odwiedza mia-
sta, w których przed wojną Żydzi stanowili 
istotną część społeczności lokalnej.

W Cieszynie, do którego nietypowa eks-
pozycja zawita już wkrótce, odbędą się 
m.in. koncerty, warsztaty, wystawy, spo-
tkania, projekcje filmów.

Program przedstawia się następująco:
13.07 (poniedziałek) g. 15.30 – Oficjal-

ne otwarcie wystawy Muzeum na kółkach 
(Rynek Cieszyn)

13.07 g. 16.30 – Otwarte warsztaty tańca 
Simchu be Rikub – radość w tańcu z zespo-
łem Klezmer (Rynek Cieszyn; w razie nie-
pogody – sala COK „Dom Narodowy")

13.07 g. 17.00 – Śladami cieszyńskich 
Żydów – spacer z przewodnikiem po ży-
dowskich zabytkach polskiego i czeskiego 
Cieszyna (początek trasy przy COK „Dom 
Narodowy”)

14.07 (wtorek) g. 10.00 – Warsztaty dla 
dzieci Budujemy sztetl (COK „Dom Narodo-
wy", zapisy w COK)

14.07 g. 17.00 – Spotkanie z Alfredem 
Synkiem, ocalałym z Holokaustu cieszyń-
skim Żydem (COK „Dom Narodowy")

14.07 g. 18.30 – Prezentacja nagrań wy-
wiadów z Żydami ze Śląska Cieszyńskiego 

oraz ich przyjaciół (COK „Dom Narodowy")
14.07 g. 10.00-18.00 – Hebraika – ekspozy-

cja ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej (Książ-
nica Cieszyńska) Żydzi w Cieszynie – wystawa 
ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego; wystawa 
czynna w godzinach otwarcia Muzeum)

15.07 (środa) g. 10.00 – Poznawanie ży-
dowskiego świata – warsztaty dla dzieci 
(COK „Dom Narodowy", zapisy  w COK)

15.07 g. 17.00 – Żydowscy twórcy i artyści 
związani ze Śląskiem Cieszyńskim – prezen-
tacja multimedialna (Czytelnia i Kawiarnia 
Avion w Czeskim Cieszynie)

15.07 g. 18.00 – Wieczór z muzyką i tań-
cem żydowskim – koncert zespołu Chajim 
oraz występ zespołu tańca żydowskiego 
Klezmer (COK „Dom Narodowy")

15.07 Żydzi w Cieszynie – wystawa ze 
zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
(Muzeum Śląska Cieszyńskiego; wystawa 
czynna w godzinach otwaracia placówki)

15.07 g. 10.00-18.00 – Hebraika – eks-
pozycja ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej 
(Książnica Cieszyńska)

15.07 g. 20.00 – Projekcja filmu Ida 
w reż. Pawła Pawlikowskiego (COK „Dom 
Narodowy")

Ponadto we wszystkie dni (13-15.07) za-
praszamy na:

13.00-19.00 – Wystawa Muzeum na kół-
kach (Rynek Cieszyn)

10.00-18.00 – Wystawa Z narażeniem ży-
cia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady 
(Zamek Basteja)

10.00-18.00 – Wystawa Dobre rzeczy – hi-
storia marki WellDone, Fundacja Być Razem 

(Zamek Basteja)
15.00-19.00 – Wystawa Wybrani zbunto-

wani (Klub Muzyczny Anielski Młyn)
20.00 – Wieczór filmowy (COK „Dom 

Narodowy”, szczegóły na stronie www.do-
mnarodowy.pl)

20.00 – Wieczór z kuchnią i muzyką ży-
dowską (Restauracja Liburnia)

Projekt Toma Swobody Tolerowani – upa-
miętnienie żydowskiej społeczności Cie-
szyna – trasa spaceru po żydowskich za-
bytkach polskiego i czeskiego Cieszyna.

Mat. pras.

Zespół stara się poprzez warstwę instru-
mentalną odtworzyć klimat i styl muzyki 
czasów klasycznych. Stąd nawiązanie do 
tej epoki w nazwie zespołu, stosowanie 
wiernych w szczegółach kostiumów, pe-
ruk, ozdobnych pulpitów... Usłyszymy lek-
ki i przyjemny repertuar, m.in. fragmenty 
słynnych oper: Wesele Figara, Czarodziejski 
Flet czy Cosi fan tutte Wolfganga Amade-
usza Mozarta. Wstęp wolny!

COK

zwykłe mistrzostwa. Tea Brewers Cup – to 
organizowane przez Czajnikowy.pl jedyne 
w Polsce mistrzostwa w parzeniu herbaty. 
W tym roku odbędzie się ich druga edycja.

Na liście znajdziemy globtroterów po-
znających najbardziej odległe zakątki na-
szej planety. Posłuchamy opowieści o (nie)
świętej ziemi, leżącej na pograniczu Izraela 
i Palestyny, udamy się w wyimaginowaną 
podróż na takie „wyspy”, jak Australia czy 
Arktyka i będziemy mieli możliwość spo-
tkania się z Andrzejem Muszyńskim. Nie 
wspominając o warsztatowcach, którzy 
w tym roku przygotowali szereg warszta-
tów, które w dużej mierze będą odpoczyn-
kiem zarówno dla ciała, jak i duszy.

Więcej informacji można znaleźć na stro-
nie: www.swietoherbaty.pl oraz na Face-
booku: SvatekCaje. Patronat nad imprezą 
objął m.in. burmistrz Cieszyna, Ryszard 
Macura.

Mat. pras.



14 miasto

Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina mieszkańcom o zbliżają-
cym się terminie płatności za wykonanie usługi w postaci odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości po-
łożonych na terenie Gminy Cieszyn. Opłata płatna jest bez wezwa-
nia, a termin płatności za II kwartał br. roku, obejmujący miesiące 
kwiecień, maj, czerwiec upływa z dniem 15 lipca 2015 r. Do tego 
dnia każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien 
dokonać wpłaty w wysokości obliczonej w deklaracji, na przydzie-
lony dla danego płatnika indywidualny numer konta bankowego 
wskazanego w otrzymanym zawiadomieniu, bądź na ogólne konto 
Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski w Cieszynie nr 36 1050 1070 
1000 0023 9859 2960.

Wpłaty można dokonać również bezpośrednio w kasie Urzędu 
Miejskiego przy ul. Srebrnej 2 w godzinach: poniedziałek 8.00-
16.00, wtorek-czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-13.00 (przerwa 
w każdym dniu roboczym 11.00-11.15).

Dla przypomnienia: z dniem 1 kwietnia 2015 r. uległy zmia-
nie stawki opłaty za odpady komunalne, czyli począwszy od 
II kwartału br. obliczając opłatę za odpady komunalne należy 
brać pod uwagę nowe stawki opłaty.

Poniżej ponownie prezentujemy obowiązujące stawki opłaty 
oraz przypominamy zasadę obliczenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, którą należy wnieść w terminie płatności:

• w przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi ilo-
czyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących w nieruchomości. 
Jeżeli mieszkaniec zdecydował się, aby odpady komunalne zbierać 
w sposób selektywny – stawka wynosi 10,30 zł miesięcznie od oso-
by zamieszkującej, natomiast ci, którzy nie będą zbierać odpadów 
komunalnych w sposób selektywny – stawka wynosi 19,53 zł mie-
sięcznie od osoby zamieszkującej;

• w przypadku nieruchomości niezamieszkałej (czyli nierucho-
mości mającej inną funkcję niż mieszkalna), opłata stanowi iloczyn 
liczby zadeklarowanych pojemników o określonej pojemności, czę-
stotliwości ich wywozu oraz stawki opłaty za dany rodzaj pojem-
nika. Również w tym przypadku, stawka opłaty za pojemnik jest 
różna w przypadku zbiórki selektywnej i nieselektywnej, zgodnie 
z poniższym wykazem:

• w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;
2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;
3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;
4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;
5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;

Uwaga! 15 lipca to ostateczny 
termin płatności za śmieci za 
II kwartał 2015 roku

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł.
7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;
8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;
9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.
• w przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektyw-

ny zbierane i odbierane:
1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;
2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;
3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;
4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;
5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;
6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 136,65 zł.
7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;
8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;
9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.
UWAGA!!! W deklaracji właściciele nieruchomości określają wy-

sokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, ale dokonując płatności wartość tę należy pomnożyć przez 
trzy, ponieważ opłata wnoszona jest kwartalnie.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina, że:
• w przypadku budynków wielorodzinnych (spółdzielnie, wspól-

noty mieszkaniowe), w których powołano zarząd do reprezentacji 
mieszkańców, do złożenia deklaracji oraz wniesienia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązany jest zarząd;

• w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta Cieszyna okre-
śla, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybra-
nej przez Radę Miejską Cieszyna metody, a w przypadku ich braku 
– uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, w któ-
rych nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunal-
nych powstających w nieruchomościach o podobnym charakterze;

• w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych 
powstających w danej nieruchomości, właściciel nieruchomości 
jest zobowiązany złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta 
Cieszyna w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości 
uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Gdzie można uzyskać informacje na temat zasad nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn?

Wszelkie informacje można uzyskać:
• bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w pok. 116 i 117;
• pod numerem telefonu 33 4794 273 (-275, -278);
• na stronie internetowej www.um.cieszyn.pl/smieci Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie, poświęconej zagadnieniom gospodarki od-
padami komunalnymi.

Wydział OŚR

Nabór propozycji 
projektów do Budżetu 
Obywatelskiego

Działając na podstawie § 2 ust. 5 załącz-
nika do Uchwały nr X/70/15 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Cieszyna na 
temat części wydatków z budżetu miasta 
Cieszyna na 2016 rok ogłaszam nabór pro-
pozycji projektów do Budżetu Obywatel-
skiego.

Propozycję projektu może zgłosić każdy 
mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał 
dla swojego projektu pisemne poparcie co 
najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. Obok 

opisu zadania, wymagane jest określenie 
szacunkowego kosztu jego realizacji, na-
tomiast można dodatkowo opisać poszcze-
gólne działania w projekcie oraz załączyć 
mapy, szkice, ewentualnie posiadaną doku-
mentację techniczną.

Formularze propozycji projektu oraz 
formularze list poparcia dla projektu są do-
stępne na stronie internetowej miasta Cie-
szyna www.cieszyn.pl, stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie Biuletyn In-
formacji Publicznej (BIP) www.bip.um.cie-
szyn.pl w zakładce pn. Budżet obywatelski 
oraz w formie papierowej w Punkcie Obsłu-
gi Klienta przy Rynek 1 w Cieszynie.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zgła-
szać można projekty inwestycyjne i re-
montowe o charakterze lokalnym i ogólno-
miejskim, jak np. budowa chodnika, placu 

zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, ma-
łej architektury, urządzenia miejsca rekre-
acyjnego itp.

Termin zgłaszania projektów:
Projekty należy zgłaszać od 22 czerwca 

do 24 sierpnia 2015 r. w następujący spo-
sób:

• listownie (w zaklejonej kopercie), na 
adres Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 
43-400 Cieszyn (z adnotacją na kopercie „Bu-
dżet Obywatelski”),

• osobiście, w Urzędzie Miejskim w Cie-
szynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 
(Ratusz).

Serdecznie zapraszam mieszkańców Cie-
szyna do wspólnej pracy na rzecz naszego 
Miasta.

Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna
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Bezpłatne dyżury 
psychologiczne i prawne

Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-
stania z bezpłatnych dyżurów psychologicz-
nych i prawnych, związanych z problematyką 
uzależnień i przemocy w rodzinie. Dyżury 
pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie). 
Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Basen już otwarty

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

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

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

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

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

MOSiR

Dzierżawa nieruchomości

Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do 
wydzierżawienia na czas nieoznaczony w dro-
dze ustnego przetargu nieograniczonego z prze-
znaczeniem na cel rekreacyjny nieruchomość 
gruntową położoną w rejonie ul. Błogockiej 
oznaczoną jako działka nr 2/8 obr. 55 o po-
wierzchni 721 m2. 

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 
1, I piętro) na okres od dnia 26 czerwca 2015 r. 
do dnia 16 lipca 2015 r. 

Wydział GN

Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o. przeznacza do najmu duży atrakcyjny 
lokal użytkowy w ścisłym centrum, położony na 
parterze budynku przy ul. Sejmowej nr 1 w Cie-
szynie w drodze pisemnego przetargu (konkurs 
ofert) ograniczonego do branży usługowej, han-
dlowej i biurowej. Lokal posiada dwa niezależne 
wejścia: jedno od strony ul. Głębokiej, a drugie 
od ul. Sejmowej, o łącznej powierzchni użytko-
wej 157.62 m2. Oferty należy składać do dnia 
22 lipca 2015 roku.

* * *
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu, w drodze dwuetapowego przetargu ustne-
go, nieograniczonego lokal użytkowy położony 
w budynku nr 1 przy ul. Olszaka (wejście do lo-
kalu od strony ul. Głębokiej) w Cieszynie o łącz-
nej powierzchni użytkowej 24.34 m2.

Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (Rynek 1, I piętro) i Zakładu Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronie interne-
towej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o.: www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o., ul. Liburnia 2a, I piętro, pokój nr 18, 
tel. 33 852 37 52.

ZBM

Najem lokalu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
na czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu 
nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny po-
łożony w Cieszynie przy ul. Zamkowej nr 24/4 
o powierzchni 133.27 m2.

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. ul. Liburnia 2a, I piętro, pokój nr 8, 
tel. 33 8511 886.

ZBM

Nieruchomość przeznaczona na sprzedaż.

Sprzedaż gruntu

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ust-
ny przetarg nieograniczony na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej położonej w Cie-
szynie pomiędzy ulicami Górną i Solną, ozna-
czonej jako działka ewidencyjna nr 71/4 obr. 45 
o pow. 1187 m2 zapisana w księdze wieczystej 
nr BB1C/00052432/4 Sądu Rejonowego w Cie-
szynie.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r. 
w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
(Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
120 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wys. 
12 000 zł do dnia 15 lipca 2015 r., przelewem na 
konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. 
w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 
8169. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 
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z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości jest zwol-
niona z podatku VAT.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zosta-
ło zamieszczone na stronie internetowej bip.
um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM 
w Cieszynie. Dodatkowych informacji udzie-
la Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM 
w Cieszynie, tel. 33 4794 234, 33 4794 230.

Wydział GN

Ogłoszenie 
Burmistrza Miasta Cieszyna

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Cieszyna obejmu-
jącego teren położony pomiędzy ul. Liburnia 
a ul. Czarny Chodnik. 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2015, 
poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miej-
skiej Cieszyna Nr XLII/446/14 z dnia 24 kwiet-
nia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego 
teren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czar-
ny Chodnik, zawiadamiam o ponownym wyło-
żeniu do publicznego wglądu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Cieszyna obejmującego teren położony 
pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny Chodnik w za-
kresie regulacji zawartych § 6 oraz regulacji do-
tyczących maksymalnych wysokości budynków, 
a także regulacji dotyczących zasad zagospoda-
rowania, wskaźników kształtowania zabudowy 
oraz przeznaczenia nowo utworzonego terenu 
oznaczonego symbolem 5U wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 10 lip-
ca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), 
pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. od 
7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 
7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 

Z ponownie wykładanymi do publicznego 
wglądu regulacjami zawartymi w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Cieszyna obejmującego te-
ren położony pomiędzy ul. Liburnia a ul. Czarny 
Chodnik można się również zapoznać na stronie 
internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, w zakładce Zagospodarowanie przestrzen-
ne – Projekty miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projek-
cie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 27 lipca 2015 r. w siedzibie Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), 
pok. 126, I piętro, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w wykładanych 
ponownie regulacjach projektu planu miejsco-
wego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać 
na piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 14 sierpnia 2015 r.

Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna
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Utworzenie odrębnych 
obwodów głosowania 
w referendum ogólnokrajowym

Uchwała Nr XII/88/15 Rady Miejskiej Cieszy-
na z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworze-
nia odrębnych obwodów głosowania w referen-
dum ogólnokrajowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 
2) i 3) oraz ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o referendum ogólnokrajowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 318) oraz art. 12 § 4 i § 10-12 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wybor-
czy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) – działając 
na wniosek Burmistrza Miasta Cieszyna.

Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:
§ 1. 

Dokonuje się utworzenia w Gminie Cieszyn 
3 odrębnych obwodów głosowania.

§ 2. 
Numery, granice odrębnych obwodów głoso-

wania oraz siedziby obwodowych komisji wybor-
czych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Cieszyna.
§ 4. 

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie 
Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Biel-
sku-Białej.

§ 5. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, publika-
cji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie i w „Wiadomościach Ra-
tuszowych” oraz wywieszeniu na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy 
Rynek 1 – Ratusz.

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XII/88/15 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2015 r.:

Numery i granice odrębnych obwodów głoso-
wania oraz siedziby obwodowych komisji wy-
borczych w Gminie Cieszyn.

Numer obwodu głosowania: 22,
Granica obwodu głosowania: Szpital Śląski,
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szpital 
Śląski, ul. Bielska 4, 43-400 Cieszyn.

Numer obwodu głosowania: 23,
Granica obwodu głosowania: Powiatowy Dom 
Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”,
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Po-
wiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Je-
sień”, ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn.

Numer obwodu głosowania: 24,
Granica obwodu głosowania: Zakład Karny,
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Za-
kład Karny, ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 
Cieszyn.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Krzysztof Kasztura

Dwie sesje w czerwcu

W dniu 12 czerwca 2015 roku odbyła się 
w „Domu Narodowym” w Cieszynie uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej z okazji 25-lecia wyborów 
samorządowych w Polsce. Zaproszenia na sesje 
wysłał Burmistrz Miasta Cieszyna i Przewod-
niczący Rady Miejskiej. W sesji wzięli udział 
parlamentarzyści z posłem do Europarlamentu 
dr. Janem Olbrychtem na czele, burmistrzowie, 
ich zastępcy, sekretarze i skarbnicy miasta oraz 
członkowie zarządu, radni Sejmiku Śląskiego 
oraz powiatu cieszyńskiego, a także radni Rady 
Miejskiej Cieszyna wszystkich kadencji od roku 
1990. Wszystkie ww. osoby miały swój nieza-
przeczalny wkład w rozwój działalności sa-
morządowej w Cieszynie od roku 1990 do dnia 
dzisiejszego. Okolicznościowy wykład nt samo-
rządu w Cieszynie wygłosił Grzegorz Księżyc, na-
uczyciel i historyk. Wiele osób przesłało na ręce 
Rady Miejskiej, Burmistrza oraz Przewodniczą-
cego Rady okolicznościowe adresy i życzenia. Za-
proszeni goście podzielili się swoimi wspomnie-
niami, doświadczeniami i ciekawymi historiami 
z ich pracy w samorządzie terytorialnym. Sesję 
zakończył przepiękny koncert uczniów Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Cieszynie. Z okazji uro-
czystej sesji została wydana specjalna jednod-
niówka „Wiadomości Ratuszowych”.

Dwunasta sesja Rady Miejskiej odbyła się 
w dniu 25 czerwca 2015 r. Była to tzw. sesja ab-
solutoryjna. Rada udzieliła Burmistrzowi Mia-
sta Cieszyna absolutorium z wykonania budżetu 
Miasta Cieszyna za rok 2014 – jednogłośnie.

W trakcie sesji Rada zapoznała się z zakresem 
działalności i strukturą: COK „Dom Narodowy”, 
Teatr im. A. Mickiewicza, Książnica Cieszyńska 
i Zamek Cieszyn.

Ponadto Rada zapoznała się z informacją na 
temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży 

oraz propozycji kulturalnych i sportowych dla 
mieszkańców i turystów.

Następnie podjęto uchwały w sprawie:
• rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda-

nia finansowego wraz ze sprawozdaniem Bur-
mistrza Miasta Cieszyna z wykonania budżetu 
Miasta Cieszyna za 2014 rok,

• udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mia-
sta Cieszyna,

• zmiany uchwały nr VI/37/11 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie 
ustalenia cen za przewozy osób i bagażu środ-
kami komunikacji miejskiej oraz osób uprawnio-
nych do korzystania z ulg w przewozach komu-
nikacją miejską,

• przyjęcia regulaminu porządkowego dla 
cmentarzy komunalnych w Cieszynie,

• przyjęcia Programu polityki zdrowotnej dla 
mieszkańców miasta Cieszyna na lata 2015-2017,

• zmiany uchwały nr XV/155/11 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 29 grudnia 2011 roku 
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, 
wysokości stawek opłat za parkowanie pojaz-
dów samochodowych na drogach publicznych 
w tych strefach, wysokości opłaty dodatkowej 
i sposobu poboru tych opłat,

• zmiany uchwały nr XVII/172/99 Rady Miej-
skiej w Cieszynie z dnia 25 listopada 1999 r. 
w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopa-
trzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe miasta Cieszyna,

• zmiany uchwały nr X/66/15 Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przy-
jęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna,

• określenia zasad udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakre-
su ochrony środowiska i gospodarki wodnej, re-
alizowanych na terenie Gminy Cieszyn,

• uzgodnienia prac wykonywanych na potrze-
by ochrony przyrody, polegających na zabiegach 

pielęgnacyjnych drzewa – pomnika przyrody,
• zmiany uchwały nr VII/47/15 Rady Miejskiej 

Cieszyna z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowych 
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakre-
su ochrony powietrza realizowanych w ramach 
Programu Ograniczenia niskiej emisji przy-
jętego przez Radę Miejską Cieszyna uchwała 
nr XLVI/483/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
28 sierpnia 2014 roku,

• utworzenia odrębnych obwodów głosowa-
nia w referendum ogólnokrajowym,

• planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półro-
cze 2015 roku,

• planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 
2015 roku,

• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok 2015,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Cieszyna na lata 2015-2025.
Ze szczegółami dot. zapytań wniosków i inter-

pelacji radnych, klubów radnych i komisji można 
się zapoznać na stronie internetowej pod adre-
sem: http://www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce 
„Rada Miejska”, gdzie są publikowane zarówno 
zapytania, wnioski i interpelacje, jak i odpowie-
dzi na nie.

Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 
27 sierpnia 2015 roku o godzinie 15.30 – lipiec 
jest okresem przerwy wakacyjnej w Radzie. 

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na sesje 
Rady Miejskiej.

Radni klubu Cieszyńska Inicjatywa Samorzą-
dowa (CIS) pełnią dyżur w środy od godziny 
16.00 do 17.00 w sali nr 205 w Ratuszu.

Radni klubu Cieszyński Ruch Społeczny (CRS) 
pełnią dyżur w poniedziałki od godziny 16.30 do 
17.30 – w lipcu dyżurów nie będzie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

Krzysztof Kasztura

Nadanie Medalu za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie sta-
nowi nagrodę dla osób, które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w jednym związku małżeńskim i są 
obywatelami polskimi (art. 4 i 19 Ustawy z dnia 
16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach, Dz. U. 
Nr 90, poz. 450 z późn. zm.).

Aby zainicjować procedurę nadania Meda-
li za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy 
w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze 
względu na miejsce zameldowania jubilatów 
złożyć skrócony odpis aktu zawarcia związku 
małżeńskiego oraz kserokopie dowodów osobi-
stych małżonków.

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

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

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

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

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

USC
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PREMIERY
3-7.07 g. 18.00 Rozumiemy się bez słów – 
napisy (komedia obyczajowa), Francja/Bel-
gia, od lat 15
3-7.07 g. 20.00 System – napisy (thriller), 
USA/Ang./Czechy/Rum./Bel., od lat 15
Wakacyjne  Kino  Familijne
3.07 g. 10.30 2D Pingwiny z Madagaskaru 
– dubbing (komedia animowana), USA, b.o.
6.07 g. 10.30 2D Minionki – dubbing (kome-
dia animowana), USA, b.o.
7.07 g. 10.30 3D Minionki – dubbing (kome-
dia animowana), USA, b.o.

TEATR

8.07 g. 18.00 Kręgi Sztuki – koncert inau-
guracyjny w ramach VI Festiwalu Euro-
pejskich Szkół Artystycznych i Twórczości 
Kręgi Sztuki (15 zł)
9.07 g. 18.00 Premiera: „Bolko Kantor - pra-
wy prosty” (5 zł)
10.07 g. 18.00 Koncert Chóru z Filipin w ra-
mach VI Festiwalu Europejskich Szkół Arty-
stycznych i Twórczości Kręgi Sztuki (kon-
cert przeniesiony do: Kościół Jezusowy 
w Cieszynie, Plac Kościelny 6, wstęp wolny)
12.07 g. 18.00 Recital „Artur Barciś Show” 
Uroczyste zakończenie 6. Festiwalu Kręgi 
Sztuki i 10. Przeglądu Filmowego Wakacyj-
ne Kadry (15 zł)

COK

3.07 g. 18.00 Dzień Dobry Wakacje – Kon-
cert „Amadeus Trio”, Park Pokoju
5.07 g. 8.00 Targi Staroci, Rynek
8-12.07 VI Festiwal Europejskich Szkół Ar-
tystycznych i Twórczości „Kręgi Sztuki”
8-12.07 X Przegląd Filmowy „Wakacyjne 
Kadry w Kręgach Sztuki”
13.07 g. 17.00 Rzóndzymy, rozprawiomy i 
śpiywómy po naszymu – spotkanie miło-
śników gwary cieszyńskiej
13-15.07 Rynek, COK, Noiva. Historia Ży-
dów Polskich – warsztaty dla dzieci, filmy, 
wycieczki, koncerty, wystawy
14.07 g. 10.00 Budujemy sztetl – warsztaty 
dla dzieci
15.07 g. 10.00 Poznawanie żydowskiego 
świata – warsztaty dla dzieci
16-17.07 g. 11.00 Letnia Akademia Arty-
stów: „Wakacje z ceramiką: Letnia Łąka”
WYSTAWY
Galeria i Galeria „Na Piętrze”
8-24.07 Wystawa w ramach X Przeglądu Fil-
mowego Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki

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.

BIBLIOTEKA

Oddział dla dzieci
Kreatywne Moliki
6.07 g. 14.00 – Malinowy ekspres
13.07 g. 14.00 – Ziemniaczana zabawa
Moliki Czytają
7.07 g. 14.00 – Miałem małe drzewko
14.07 g. 14.00 – Bajka o królewiczu, kalej-
doskopach i babie
Moliki w Plenerze
8.07 g. 14.00 – Dziwny dom
15.07 g. 14.00 – Am stram gram!
Rozbawione Moliki
3.07 g. 14.00 – WyGRYwamy
10.07 g. 14.00 – Uszy na wietrze
Czytelnia
7.07 g. 8.30-11.30 – „Aktywizacja niepełno-
sprawnych seniorów 60+” – warsztaty kompu-
terowe (grupa początkująca)
9.07 g. 8.30-11.30 – „Aktywizacja niepełno-
sprawnych seniorów 60+” – warsztaty kompu-
terowe (grupa początkująca)
9.07 g. 12.00-15.00 – „Aktywizacja niepełno-
sprawnych seniorów 60+” – warsztaty kompu-
terowe (grupa zaawansowana)
10.07 g. 8.30.00-11.30 – „Aktywizacja niepeł-
nosprawnych seniorów 60+” – warsztaty kom-
puterowe (grupa zaawansowana)
16.07 g. 8.30-11.30 – „Aktywizacja niepełno-
sprawnych seniorów 60+” – warsztaty kompu-
terowe (grupa początkująca)
16.07 g. 12.00-15.00 – „Aktywizacja niepełno-
sprawnych seniorów 60+” – warsztaty kompu-
terowe (grupa zaawansowana)

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
3.07 g. 17.00 Legendarne archiwum – spu-
ścizna dr. Józefa Mazurka
Do 31.07 By nigdy nie zapomnieć. Niemieckie 
zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim (1939-1945)

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.
Galeria „Przystanek Grafika”
Do 4.08 Wystawa prac Ireny Kos-Fiedorowicz

ZAMEK CN

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Lau-
reaci konkursu „Śląska Rzecz”. Możli-
wość organizacji warsztatów dla dzieci: 
tel. 33 851 08 21, wew. 30, 35 lub 53
do 12.07 Rozmowa – wystawa prac stu-
dentów Pracowni Ceramiki Instytutu Sztu-
ki w Cieszynie, Antresola Zamku Cieszyn
Do 26.07 Śląska Rzecz – wystawa pokon-
kursowa, sala wystawowa Oranżerii Zamku
WYDARZENIA
3.07 g. 21.00 „Ondraszek. Pan Łysej Góry”, 
Wzgórze Zamkowe (15 zł lub 100 koron)
4-5.07 Święto herbaty, Wzgórze Zamkowe
8.07 g. 12.00-15.00 i 16.30-19.30 Twardość 
psychiczna (hardiness) jako narzędzie radze-
nia sobie w sytuacjach kryzysowych (spotka-
nie dla członków Klubu Przedsiębiorcy)
Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynny codziennie (za wyjątkiem po-
niedziałków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

RÓŻNE

4.07 g. 10.00-13.00 Letnie plenery malar-
skie z Galerią PULS Wzgórze Zamkowe
4.07 g. 11.30 Wiktor Milczarek – Podróże do 
dźwięków bliskiego wschodu, Sala Herbacia-
na, PSM, Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3
4.07 g. 14.00 Tea Brewers Cup 2015, Wzgó-
rze Zamkowe
7.07 g. 10.00 Bajki w pudełku od zapałek 
– warsztaty teatralno-plastyczne, prowa-
dzenie Mariola i Grzegorz Ptak, sala wido-
wiskowo-konferencyjna OCKiR
12.07 g. 13.00-16.00 Letnie plenery malar-
skie z Galerią PULS Park Pokoju,
14.07 g. 10.00 Kraina Absurdu, czyli Świat 
Królika Mokrego Nieboraka – warsztaty 
teatralno-plastyczne, prowadzenie Mariola 
i Grzegorz Ptak, sala widowiskowo-konfe-
rencyjna OCKiR
15.07 g. 10.00 Zostań szefem kuchni – 
warsztaty kulinarne dla dzieci, sala wido-
wiskowo-konferencyjna OCKiR
Do 30.09 Wyjątkowa książka z mojej biblio-
teki szkolnej, Biblioteka Wojewódzka w Biel-
sku-Białej, filia w Cieszynie, ul. Stalmacha 14
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

GALERIA SZARA

Do 31.07 Dominik Ritszel – „Zając nie uciek-
nie”, wystawa jest częścią projektu SALT 3

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

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87

Różne...
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SPORT

Poniedziałki g. 17.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684 (10 zł)
Środy g. 19.00 Nordic Walking, Szkoła Pod-
stawowa nr 6, ul. Katowicka 68 (5 zł)
Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
3,17.07 g. 10.00 Turniej piłki siatkowej dla 
dzieci i młodzieży, boisko wielofunkcyjne, 
ul. Kossak-Szatkowskiej 10
5.07-23.08 (każda niedziela) g. 15.00 Aqua 
aerobik, Kąpielisko Miejskie, al. J.Łyska 23
6,13.07 g. 10.00 Tenis ziemny – zajęcia 
z instruktorem Piotrem Głuchowskim (od 
8 lat), boisko wielofunkcyjne, ul. Kossak-
-Szatkowskiej 10
7,14,21,28.07 g. 10.00-12.00 Piłkarskie 
ABC – podstawy piłki nożnej, kompleks bo-
isk „Sport Park”
8.07 Piłka nożna kat. szkoły podstawowe, 
boisko Sport Park „Pod Wałką”
13-17.07 Zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne z zakresu hokeja na trawie dla dzieci 
w wieku 7-13 lat, zapisy do: 10.07 pod nr 
tel. 501 410 129
16.07 g. 10.00 Dzień z grami – zajęcia w sali 
zajęć i gier OCKiR
17.07 g. 9.00-14.00, Turniej – Wakacje z sza-
chami, „Dom Narodowy”, ul. Rynek 12
Do 31.07 (pon-pt) g. 10.00-12.00 Animacje 
sportowe G3, ul. Wojska Polskiego 1
Do 6.08 (w każdy czwartek) g. 9.30-12.30 
Wakacyjna liga tenisa ziemnego, ul. Spor-
towa 1
Do 26.08 (poniedziałki i środy) g. 17.00-
19.00 Zajęcia sportowe z zakresu judo, Pa-
wilon judo przy ul. Sarkandra
Do 27.08 (wtorki i czwartki) g. 10.00-11.30 
Zajęcia sportowe z zakresu karate „Spróbuj 
karate”,  ul. Śrutarska 39
Do 28.08 poniedziałki g. 16.00-16.45, śro-
dy g. 11.00-11.45 Wakacyjna nauka pływa-
nia, Kąpielisko Miejskie, al. J.Łyska 23

PO 2 STR. OLZY

Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA 
ul. Główna 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
3.07 g. 17.00 Salon Muzyczny
Jono Bono Heyes & Mama Yewa (70 koron)
Do 9.07 Wystawa – Karolína Šacherová: 
Rysunki
10.07 g. 17.00 Otwarcie wystawy – Sła-
womir Iwanski: Plakaty, wystawa będzie 
czynna do 20.08
15.07 g. 17.00 Grażyna Geronin: Żydowscy 
twórcy i artyści związani ze Śląskiem Cie-
szyńskim
17.07 g. 17.00 Salon Muzyczny Jazz Time – 
Tomasz Lasota & Petr Litwora Trio (70 ko-
ron)

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)

3 VII –
17 VII

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

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

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

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

Polub Cieszyn na 
Facebooku

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

Sport
Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, 
mci@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,  
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl.  
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, www.mops.cieszyn.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób  
nadużywających środków psychoaktywnych  
oraz ich rodzin

ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Punkt Konsultacyjn-Infor-
macyjny 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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 15.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)
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Przytul psisko
Dzisiaj prezentujemy Państwu kolejne psy z cieszyńskiego schroniska: bezimienną sucz-

kę i psa Tingo.
RK

Oskar French – uczeń SP4, miłośnik psów.

Tingo (nr 483/2012) ma około 8-9 lat, znale-
ziony we wrześniu 2012 roku. Średniej wiel-
kości, długowłosy o żywym, wesołym uspo-
sobieniu.

Suczka (jeszcze bez imienia) – średniej wielko-
ści, krótkowłosa,  znaleziona w okolicy cmenta-
rza 17 listopada 2011 roku, spokojna, ciekaw-
ska. Ma około 9-10 lat.

David French – tłumacz literatury polskiej na ję-
zyk angielski, długoletni mieszkaniec Cieszyna.
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Dizajn u źródeł. Drewno
Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w ko-

lejnym działaniu na styku dizajnu i rze-
miosła, zatytułowanym: Dizajn u źródeł. 
Drewno. Chcemy popularyzować wartości 
i umiejętności związane z obróbką drew-
na, niegdyś żywe w Beskidach, i zachęcić 
projektantów do wykorzystywania trady-
cyjnych wzorów i metod w innowacyjny 
sposób. Warsztaty będą odbywać się w pra-
cowniach stolarskich. Uczestnicy będą po-
znawać techniki budowy tróweł (skrzyń 
wiannych) oraz instrumentów muzycz-
nych, obróbki i pracy z różnymi gatunkami 
drewna, a także podstawy snycerstwa. Wy-
nikiem warsztatów będą samodzielnie wy-

Na Cieszyńskim Jarmarku Rzemiosła goszczą 
tradycyjne trówły. Jakie trówły stworzą uczest-
nicy warsztatów? Zobaczymy we wrześniu.

Fo
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Inspirujące półkolonie
Jak co roku Centrum Profilaktyki Eduka-

cji i Terapii Kontakt Stowarzyszenia Pomo-
cy Wzajemnej Być Razem organizuje półko-
lonie dla dzieci, które będą się odbywać od 
poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00 
w czterech dwutygodniowych turnusach.

Rodzice, jeśli chcecie aby wasze pociechy 
spędziły miło czas we wspaniałym towarzy-
stwie (opieka na najwyższym światowym 
poziomie, mili, kulturalni i sympatyczni 
ludzie), mając okazję pozbyć się nadmia-
ru energii (spacery, wypady w góry, ba-
sen), liznąć trochę kultury (kino, teatr) to 
zapraszamy! Podczas codziennych zajęć 
dzieci będą uczestniczyć w różnorodnych 
zajęciach: w warsztatach artystycznych, 
plastycznych, graficznych i sportowych, 
a także w grach terenowych i zabawach in-
terakcyjnych. W planie są wyjścia do kina, 
muzeum oraz na basen, a także wycieczki, 
np. do Leśnego Parku Niespodzianek czy 
Chlebowej Chaty. Turnusy organizowane 
są w dniach: 29.6-10.7, 13-24.7, 27.7-7.8 oraz 
10.8-31.8. Na państwa zgłoszenia czekamy 
pod numerem telefonu 33 479 54 55.

Być razem

Mamy niech się bawią
Klub dla mam z dziećmi Bawialnia otrzy-

mał dofinansowanie w ramach projektu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie 
Lokalnie.

Projekt zakłada uczestnictwo 25 mam 
wraz z dziećmi oraz przyszłych mam 
w ciekawych zajęciach. Cały cykl zajęć 
przewidziany jest do końca października. 
W planach są między innymi bezpłatne 
warsztaty plastyczno-muzyczno-kreatyw-
ne dla dzieci w wieku od 0 do 5-6 lat wraz 

Programuj w Scratch-u
Biblioteka Miejska w Cieszynie ogła-

sza zapisy na wakacyjne spotkania Klubu 
CoderDojo dla przedszkolaków i uczniów 
szkół podstawowych. Spotkania prowa-
dzone będą w formie zajęć warsztatowych, 
podczas których dzieciaki nauczą się two-
rzenia animacji i gier komputerowych m.in. 
w języku Scratch, filmów w programie 
I Moove i nie tylko. Warsztaty będą prowa-
dzone w dwóch grupach wiekowych.

Uczniowie podstawówek spotykać się 
będą na zajęciach w każdy poniedziałek 
w godz. 9.00-11.00, natomiast zajęcia dla 
przedszkolaków (wiek 5-6 lat) odbywać się 
będą w każdą środę w godz. 9.00-11.00.

Trenerami i przewodnikami po językach 
programowania będą Wioletta Matusiak – 
założycielka Cieszyńskiego Klubu Coder-
Dojo w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie 
oraz Franek Matusiak, pełniący funkcję 
Junior Mentora Klubu. Zapisy prowadzimy 
pod numerem telefonu 33 852 07 10.

BM

konane trówły – rozumiane szeroko jako 
nośniki pamięci i tożsamości. We wrześniu 
pokażemy je na wystawie w Zamku Cie-
szyn. Zasady rekrutacji:

Zapraszamy zainteresowanych pro-
jektantów, mających już doświadczenie 
w pracy z drewnem i narzędziami stolar-
skimi. Prosimy o przesłanie zgłoszenia 
wraz z portfolio (link do portfolio lub plik 
do 5 MB) do 15 lipca 2015 roku na adres 
e-mail: ltrojan@zamekcieszyn.pl.

Liczba miejsc jest ograniczona! O uczest-
nictwie nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura – Interwencje 2015. In-
formacje: Anna Pilch: apilch@zamekcie-

szyn.pl, Lubomira Trojan: ltrojan@zamek-
cieszyn.pl; tel. 33 851 08 21.

Zamek Cieszyn

z pysznym poczęstunkiem (spotkania co 
dwa tygodnie w Bawialni; piątek godzina 
16-18) czy aktywna piaskownica, gdzie 
mamy wolontariuszki na świeżym powie-
trzu będą prowadzić zabawy i gry dla ma-
luszków raz w tygodniu.

Ponadto przewidzieliśmy dla mam co 
dwa tygodnie spotkania z psychologiem, 
ratownikiem medycznym, fizjoterapeutą, 
logopedą, dietetykiem.

Dokładne terminy jeszcze do ustalenia. 
Zapisy na: klub.bawialania@wp.pl.

Joanna Bierska



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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Chór dziecięcy, działający przy Para-
fii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszy-
nie, rozpoczął swoje śpiewanie jesienią 
1985 roku pod dyrekcją Joanny Sikory. 
Tworzyło go kilkanaścioro dzieci. Co 
roku szeregi powiększały się, w 1993 r. 
śpiewało już 60 chórzystów w wieku 
4-16 lat. Młodzież zapragnęła śpiewać 
ciekawsze, wielogłosowe opracowania. 
Po chóralnych feriach zimowych zespół 
przyjął nazwę Hosanna i zaczął pracę 
w dwóch grupach, jako chór dziecięcy 
i młodzieżowy. W ostatnich 30 latach 
przez jego szeregi przewinęło się ponad 
400 młodych śpiewaków.

W niedzielę 24 maja, kiedy świętowa-
no założenie kościoła Jezusowego w Cie-
szynie, chór obchodził Jubileusz 30-lecia 
istnienia. Oprócz małego koncertu chóru 
z zespołem instrumentalnym, Hosanna 
zaprosiła tego dnia kilkanaście chórów 
dziecięcych do Cieszyna na popołudnio-
wy koncert. Warto podkreślić, że dawni 
członkowie chóru „skrzyknęli się” i... po 
dziesięciu latach przerwy, po jednej pró-
bie, zaśpiewali na nabożeństwie kilka 
dawnych, ulubionych pieśni.

Od początku istnienia chóru prowa-
dzona jest kronika, w której, już w kilku 
tomach, można znaleźć wiele ciekawych 
informacji i zdjęć. Chór Hosanna najczę-
ściej śpiewa w kościele Jezusowym, gdzie 
stara się co roku chwalić Boga swymi 
pieśniami w czasie różnych świąt roku 
kościelnego, rozmaitych uroczystości, 
nabożeństw rodzinnych, wieczorów 
kolęd, Światowych Dni Modlitwy, na-
bożeństw z okazji Dnia Matki, spotkań 
seniorów. Odwiedzał także różne filiały 
cieszyńskiej parafii (Bażanowice, Puń-
ców, Zamarski) i różne parafie diecezji 
cieszyńskiej (Bielsko-Biała, Drogomyśl, 
Dzięgielów, Goleszów, Ustroń), a także 
parafie innych diecezji (Katowice, Kra-
ków, Mrągowo, Pszczyna, Świętochłowi-
ce, Wirek, Zabrze).

Chór śpiewał także m.in. na Dniach 
Kultury Chrześcijańskiej – w koncertach 
w kościołach rzymskokatolickich w Stru-
mieniu i św. Jerzego w Cieszynie, w Pol-
skim Związku Niewidomych w Cieszynie, 
w Centrum Rehabilitacji Repty w Ustro-
niu, w Domu Opieki Emaus w Dzięgielo-
wie. Koncertował również na VII Między-
narodowym Festiwalu im. ks. Anzelma 
Skrobola w Jastrzębiu, a także w ramach 
Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej, w Sali Sesyjnej cie-
szyńskiego ratusza, oraz wraz z chórem 
LOTE w Szczyrku.

30-lecie Chóru Hosanna

Chór Hosanna z zespołem instrumentalnym.

W 1998 r., chór Hosanna wziął udział 
w XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Dzie-
cięcych i Młodzieżowych Zespołów Ar-
tystycznych w Bielsku-Białej, gdzie uzy-
skał wyróżnienie I stopnia, podpisane 
przez kuratora oświaty.

Chór dziecięcy co roku uczestniczył 
w Zjazdach Chórów Dziecięcych Diece-
zji Cieszyńskiej, zaś chór młodzieżowy 
w Wiosennych Zjazdach Chórów tejże die-
cezji. Od 1993 r. do dziś, Hosanna co roku 
bierze udział w koncertach Dzieci śpiewają 
kolędy w Teatrze im. Adama Mickiewicza 
w Cieszynie. W 2000 r. wraz z chórem mło-
dzieżowym Sola Fide z Goleszowa przed-
stawił w teatrze cieszyńskim spektakl 
słowno-muzyczny Co jest najważniejsze?

Wielokrotnie chór młodzieżowy śpie-
wał także poza granicami naszego kraju: 
w Magdeburgu, Schwarzkollm i w Olden-
burgu z okazji otwarcia akcji Nadzieja 
dla wschodniej Europy (Niemcy), w Roż-
niawie na Słowacji, a także na Koncer-
tach Adwentowych w Czeskim Cieszynie.

Na swoim koncie chór Hosanna ma 
także sukcesy „medialne”, np. nagranie 
radiowe kolędy Lulajże Jezuniu, nagranie 
sześciu kolęd dla TVP Katowice (audycja 
pt. Tak nas uczył Luter), nagranie jubile-
uszowej kasety magnetofonowej Śpiewaj 
Hosanna przez Studio Nagrań Augustana 
(1995), kasety magnetofonowej Hosanna 
śpiewa kolędy (1996), a także nagranie, 
wraz z chórem młodzieżowym Sola Fide 
z Goleszowa, płyty CD Gdzie jest nasze 
Betlejem? (2000).

Niedługo po koncercie z okazji 20-le-
cia chóru (2005), dyrygentka przekazała 
chór młodzieżowy w ręce ks. Grzegorza 
Brudnego, który przekształcił go w ze-
spół młodzieżowy. W marcu 2008 r. Jo-
anna Sikora zakończyła pracę z chórem 
dziecięcym Hosanna i przekazała batutę 
pani Beacie Macurze, która wzbogaciła 
chór o zespół instrumentalny i prowadzi 
Hosannę do dziś. Od wielu lat w czerwcu 
dyrygentka organizuje dla dzieci jedno-
dniową wycieczkę, która jest nagrodą 
za całoroczną pilną pracę i podsumowa-
niem wszystkich prób i występów. 

– Najważniejsze jednak jest to, że śpie-
wanie Panu Bogu na chwałę sprawia dzie-
ciom ogromną radość, że przychodzą i lu-
bią przebywać razem. Należy podkreślić, 
że istnienie chóru dziecięcego to w wielkim 
stopniu zasługa rodziców małych śpiewa-
ków, którzy z wielkim poświęceniem przy-
wożą swoje pociechy na próby i pomagają 
w przygotowywaniu wielu atrakcji dla 
młodych chórzystów – zaznacza Beata 
Macura. Dyrygentka stara się stworzyć 
z zespołu wielką rodzinę, która razem 
pracuje, ale także razem odpoczywa 
i cieszy się pięknem świata. Pozwala to 
mieć nadzieję, że przyjaźnie i znajomo-
ści przetrwają, a wielu spośród młodych 
chórzystów znajdzie w przyszłości swoje 
miejsce w innych chórach kościelnych.

AS

Próby Hosanny odbywają się w soboty 
o godz. 10.00 w sali na pl. Kościelnym 6.


