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Czytelnicza „Lokomotywa”

Plan gospodarki niskoemisyjnej 
uchwalony

Zbliża się Święto Trzech Braci

Cieszyn pamięta o „Dzidku”

65 lat na scenie

Na stronie internetowej zespołu czytamy, że jubileusz 
to wyjątkowa okazja do wspólnego spotkania osób, któ-
re tworzyły i tworzą liczącą niemal siedem dekad histo-
rię zespołu. Przez kilka ostatnich miesięcy w pocie czoła 
pracował Komitet Organizacyjny, który przygotowywał 
wydarzenia w roku jubileuszowym, w tym najważniejsze 
Koncerty Galowe w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cie-
szynie. Co zobaczy licznie zgromadzona widownia?

– Program będzie bardzo kolorowy, ambitny i ciekawy – 
mówi „Wiadomościom Ratuszowym” Karolina Małysz, 
dyrektor zespołu. – Oczywiście nie zabraknie tańców cie-
szyńskich, żywieckich, beskidzkich i górnośląskich. Pojawią 
się Szamotuły, Kraków wschodni, Opole i Lublin. Łącznie na 
scenie zaprezentuje się około 150 wykonawców: dwie grupy 
dziecięce, grupy taneczne podstawowa i reprezentacyjna, 
Chór Jubileuszowy, dwie kapele oraz grupy taneczne zawią-
zane ze względu na jubileusz.

Według wyliczeń Karoliny Małysz, w 65-letniej historii 
przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej przewinęło się nawet 4000 osób. To ogrom-
na armia ludzi, wielu członków już nie żyje, ale na widow-
ni na pewno zasiądzie spora grupa osób związanych kie-
dyś i dziś z zespołem. Czego życzyć z okazji 65. urodzin?

– Na pewno takiej stabilności, jaka jest w chwili obecnej, 
no i siedziby. Tego wszystkiego mogliby nam państwo życzyć 
i pomóc w osiągnięciu tego celu – odpowiada Karolina Ma-
łysz.
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Na stronie 4 rozmowa z Jerzym Kwiczałą, jednym z naj-
starszych członków zespołu.

Bez nich trudno wyobrazić sobie nawet najmniejszą imprezę w Cieszynie. Wpisani są w lo-
kalny krajobraz, jak Olza, która płynie po dolinie, czy cieszynianki i magnolie, które przy-
pominają o sobie, kiedy robi się cieplej. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Jani-
ny Marcinkowej świętuje w tym roku 65-lecie istnienia. Koncerty galowe zaplanowano na 
piątek 5 czerwca i sobotę 6 czerwca. Szykuje się ogromne wydarzenie artystyczne nad Olzą. 



2 wydarzenia

Czytelnicza „Lokomotywa”
Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. 

Tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha... – kto z nas nie zna słów 
Lokomotywy. Tradycyjnie już wiersz Juliana Tuwima otworzył VIII 
Międzynarodowy Festiwal Czytania nad Olzą. Inauguracja miała 
miejsce w piątek 29 maja w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. 
Burmistrz Ryszard Macura wystąpił w roli zawiadowcy...

Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość mogła sobie wymy-
ślić – te słowa polskiej noblistki Wisławy Szymborskiej zacytował 
prowadzący piątkową imprezę, Szymon Brandys. Witając gości, któ-
rzy tłumnie stawili się w teatrze, zwrócił uwagę, że skoro widownia 
jest pełna, to znaczy, że książki nie są tym osobom obojętne.

– Z przyjemnością witam was w tym dużym gronie w imieniu Bi-
blioteki Miejskiej w Cieszynie, organizatora tej imprezy, a także jej 
czeskiego partnera, Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie. Celem 
Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą, nie bez powodu or-
ganizowanego na półmetku obchodów Dnia Matki i Dnia Dziecka, jest 
promowanie głośnego czytania dzieciom oraz wspólnego rodzinnego 
spotkania i spędzania czasu. Chodzi tutaj o pogłębianie rodzinnych re-
lacji. Stąd właśnie pani Izabela Kula, dyrektor Biblioteki Miejskiej oraz 
wszyscy pracownicy tej placówki, pragną wam, droga publiczności, 
uświadomić ten ważny fakt: nikt nie rodzi się czytelnikiem. Czytelnika 
trzeba wychować – mówił Brandys.

Potem konferansjer poprosił widownię, żeby poczuła się, jak na sta-
cji Mickiewicz Główny, na którą wjeżdża pociąg z zacnymi gośćmi. Do 
wagonu pierwszej klasy zostali zaproszeni m.in. Cecylia Gasz-Płoń-
ska, dyrektor Domu Narodowego w Cieszynie, Stanisław Kawecki, 
sekretarz miasta, Krzysztof Kasztura, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Cieszynie, Janusz Król, starosta cieszyński i Bogdan Ścibut, wicebur-

mistrz Cieszyna. W nietypowej roli wystąpił natomiast Ryszard Macu-
ra, burmistrz Cieszyna, który stał się... zawiadowcą stacji. Z charakte-
rystyczną czapką na głowie, z lizakiem w ręce i gwizdkiem w ustach 
dokonał otwarcia czytelniczego święta.

– Z ogromną radością i przyjemnością otwieram Międzynarodowy 
Festiwal Czytania nad Olzą. Przesłanie tego festiwalu jest niezwykłe – 
czytając poznajemy przeszłość, sięgamy w przyszłość, zbliżamy się do 
siebie i poznajemy rzeczywistość. Najważniejsze, że stajemy się sobie 
coraz bliżsi. Mama z dzieckiem, tata z dzieckiem, rodzice przy sobie. Ży-
czę wszystkim długich godzin czytania – powiedział Ryszard Macura.

Festiwal trwał do środy.
wot

Burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura, wyjątkowo w roli zawiadowcy stacji, 
otworzył czytelnicze święto.
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Cieszyniacy czytają dzieciom
Teresa Król z córkami Marysią i Martą

Czytamy oboje z mężem, choć moja druga połówka więcej. Czy-
tanie książek niesamowicie rozwija wyobraźnię – widzę to po swo-
ich dzieciach. Poza tym dzieci przejmują zamiłowanie do książek. 
Moja starsza córka przeczytała mnóstwo książek, nie rusza się bez 
książki. Kiedy jechaliśmy tutaj na otwarcie też czytała, był to „Klub 
Siodła”.
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Katarzyna Janiczek z Amelką, Mają i Frankiem

Na pewno czytanie rozwija wyobraźnię, dzieci posługują się 
dużo większym zasobem słów. Czytanie to u nas w domu normal-
na praktyka. Czytamy dzieciom, a Franuś, który ma 7,5 roku, sam 
już czyta pięcioletnim siostrom bliźniaczkom. Franuś lubi czytać 
nie tylko lektury, ale też inne książki, teraz jest na etapie serii „Pitu 
i Kudłata”.

Aleksandra Matkowska z Kubą i Stanisławem
Czytamy z oczywistych względów – chodzi o rozwój wyobraźni 

i kontakt z rodzicem. Czytamy codziennie, nawet dłużej niż 20 mi-
nut. Synowie uwielbiają, jak im się czyta, nie ma problemu ze sku-
pieniem. Im dłużej czytamy, tym bardziej są doświadczeni, potrze-
bują coraz mniej obrazków.
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15 lat opieki nad starszymi
Dom Spokojnej Starości przy ulicy Mickiewicza w Cieszynie 

ma ponad 15 lat. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w piątek 
22 maja. Złożyły się na nie nabożeństwo ekumeniczne, a także wy-
stępy artystyczne – zaprezentowały się dzieci oraz część Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, przygo-
towano także poczęstunek. Placówka została założona 25 listopada 
1999 na mocy decyzji Rady Miejskiej w Cieszynie.

– Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 65 mieszkańców. 
Personel liczy ponad 40 osób – przyznał Mieczysław Szczurek, dy-
rektor placówki. Zapytany, czego jej życzyć na dalsze lata, odpowie-
dział: – Przede wszystkim trwałości i stabilizacji. Proszę pamiętać, 

Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Cieszynie. Występy najmłodszych zawsze ogląda się z przyjemnością.
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że mieszkańcami są osoby przeważnie w podeszłym wieku i dla nich 
najważniejsze są właśnie stabilizacja, spokój i bezpieczeństwo, żeby 
przez najbliższe lata jednak wiele się nie zmieniało. Oczywiście Dom 
Pomocy Społecznej musi się stale rozwijać i świadczyć nowe usługi, ale 
żeby na pierwszym miejscu były zawsze właściwa opieka dla miesz-
kańców i stabilizacja.

Na piątkowej uroczystości nie zabrakło burmistrza Cieszyna, Ry-
szarda Macury. Przybyli także przedstawiciele innych domów pomo-
cy społecznej z Cieszyna i okolicy. Były drobne prezenty, ale i sporo 
życzeń – oprócz tak prostych, jak „dużo radości i wytrwałości w zma-
ganiu się z codziennością”, cytowano klasyków. Znany amerykański 
pisarz Mark Twain powiedział kiedyś: „Ludzie nie dlatego przestają 
się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić”.

wot

Bezbłędny w 
obłędnym Cieszynie

20 maja w SPTE odbyła się szósta edy-
cja konkursu ortograficznego Bezbłędny 
w obłędnym Cieszynie, organizowanego 
pod patronatem burmistrza Cieszyna. Tra-
dycyjnie zaprosiliśmy gościa specjalne-
go, który przygotował dla nas dyktando. 
W tym roku był to Wojciech Śmieja, autor 
książki Gorsze światy, który jest doktorem 
filologii polskiej UŚ, a także podróżnikiem. 
Reportaże naszego gościa ukazywały się 
między innymi w Gazecie Wyborczej, Pogra-
niczach czy Polityce.

 Pan Wojciech był nie tylko autorem tego-
rocznego, doprawdy soczystego dyktanda, 
przygotował również dla uczestników kon-
kursu wykład: Włochate istoty w Bułgarii 
i na Górnym Śląsku, dzięki któremu mogli-
śmy się dowiedzieć kim są kukerzy, co łączy 
Bułgarię ze wsią Łąka w pobliżu Pszczyny 
i co to wszystko ma wspólnego ze starożyt-
ną Grecją i ucztami na cześć Dionizosa.

Po wysłuchaniu dyktanda uczestnicy – 
uczniowie 8 szkół podstawowych z Cieszy-
na, szkoły z Czeskiego Cieszyna i zaprzy-
jaźnionej szkoły z Bielska-Białej udali się 
do Muzeum Protestantyzmu, gdzie mogli 
obejrzeć ekspozycję i wysłuchać ciekawych 
opowieści pana Marcina Gabrysia.

Następnie trzydzieścioro śmiałków, któ-
rzy stanęli w ortograficzne szranki, udało 
się do sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie 

czekał na nich poczęstunek i najważniejszy 
punkt programu – przyznanie nagród.

W Urzędzie Miejskim powitał nas wice-
burmistrz Bogdan Ścibut, który pięknie 
opowiedział o swoich doświadczeniach 
z ortografią i potrzebie dbania o język ojczy-
sty. Następnie ogłoszono wyniki konkursu.

Mistrzynią ortografii została Emilia Ko-
czoń z SPTE, która otrzymała nagrodę spe-
cjalną – pióro burmistrza Cieszyna. Drugie 
miejsce zajęli Ewa Jodłowska z SP6 oraz Jan 

Pamiątkowe zdjęcie laureatów w Sali Sesyjnej Ratusza.

Konarzewski z SPTE, zaś miejsce trzecie 
zajął Karol Pietraszko z SP3, który na kon-
kurs przybył w zastępstwie. Zmagania dru-
żynowe wygrał zespół SPTE w składzie: 
Emilia Koczoń, Jan Konarzewski, Łukasz 
Wesołowski.

Wszystkim młodym mistrzom ortografii 
gratulujemy, dziękujemy za wzięcie udziału 
w konkursie, niezmiennie cieszymy się, że 
co roku jesteście z nami!

Alicja Czauderna
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Przygotowany na 200 procent
Zespół istnieje 65 lat. Pan, z tego co wiem, jest z nim związa-

ny niewiele krócej…
To prawda, jestem w zespole od 1954 roku, choć z pewnymi prze-

rwami. Przede wszystkim śpiewam, chociaż w czasach, kiedy wy-
jeżdżaliśmy za granicę, byłem nie tylko śpiewakiem, ale także tan-
cerzem. Jestem ponadto współzałożycielem Chóru Jubileuszowego. 
W październiku tego roku minie 15 lat od jego założenia.

Skąd pan się wziął w zespole? Rodzinne tradycje?
Będąc młodym człowiekiem pracowałem w Powiatowej Radzie 

Narodowej. Przypadkowo wybrałem się na jedną z prób, które 
odbywały się w Domu Narodowym na Rynku. Tam zostałem prze-
słuchany przez ówczesnego dyrektora szkoły muzycznej, Jerzego 
Drozda, i od tego czasu tak naprawdę rozpoczęła się moja przygoda 
z zespołem.

Śpiewał pan też w innych zespołach?
Nie ukrywam, że śpiewałem w chórze Lutnia przy parafii św. Ma-

rii Magdaleny, udzielałam się również w chórze męskim działają-
cym przy kościele św. Jerzego. W tym pierwszym około ośmiu lat, 
w drugim 12 lat. Uczestniczyłem w wielu imprezach odbywających 
się w Cieszynie, były turnieje zespołów – Cieszyn wygrał wtedy 
z Tarnowskimi Górami, zaliczyłem też występy w orkiestrze sym-
fonicznej.

Można sobie dziś wyobrazić Cieszyn bez Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej?

Ja osobiście sobie nie wyobrażam. Przez te wszystkie lata włożo-
no tyle pracy w zespół, poszczególni członkowie, że on dalej po pro-
stu musi istnieć i trwać. Mam już swoje lata, dlatego nie ukrywam, 
że przynależność do zespołu jest dla mnie momentami męcząca. Je-
stem nie tylko członkiem chóru, ale i solistą, muszę więc być przy-
gotowany nawet nie na 100, ale 200 procent. Z jednej strony muszę 
być przygotowany świetnie od strony głosowej, ale też kondycyjnej 
– przecież niektóre występy trwają na przykład półtorej godziny. 

Szczególny koncert, wydarzenie, które bardzo zapadło w pa-
mięć to...

Na pewno dużym wydarzeniem było wystawienie „Sałaszników”, 
opery Jana Sztwiertni. To było w latach 60., w samym Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie mieliśmy kilkanaście wystawień 
tej opery, poza tym pokazaliśmy ją na Tygodniu Kultury Beskidz-
kiej, w Czechosłowacji. To był ogromny wysiłek, śpiewałem wtedy 
kilka arii takiego góralskiego niedorajdy Jury.

Przed koncertami galowymi, zaplanowanymi na dziś i jutro, 
stresuje się pan?

Mam duże doświadczenie i jestem dobrze przygotowany, od stro-
ny tekstowej i muzycznej, kierowałem komitetem przygotowaw-
czym, dlatego trochę się martwię, jak każdy z nas. W końcu jest to 
ogromny wysiłek wielu ludzi, którzy pracują społecznie. Najważ-
niejsze, że w tej pracy mogę liczyć na całą rzeszę koleżanek i kole-
gów, z niektórymi znam się jeszcze z lat 60. i 70. Są bardzo pomocni, 
co pozwala myśleć optymistycznie przez zbliżającymi się koncerta-
mi jubileuszowymi.

W Chórze Jubileuszowym jest także grupa młodszych koleżanek, 
mniej doświadczonych, które na pewno przeżywają zbliżające się 
występy. Nie ma im się jednak co dziwić, w końcu jest to ogromny 
zasób słów i melodii do opanowania. Młodzi na pewno mają oba-
wy, jak wypadną. Ja martwię się nie o samego siebie, ale o całość, 
Chciałbym, że te występy dobrze wyszły, żeby były dużym wyda-
rzeniem artystycznym i świetną zabawą.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Rozmowa z Jerzym Kwiczałą, jednym z najstarszych członków 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej

Jerzy Kwiczała jest związany z zespołem od ponad 50 lat.
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Na scenie zawsze daje z siebie wszystko.
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Wspominali papieską wizytę
22 maja minęła 20. rocznica pamiętnej mszy św. odprawionej 

na skoczowskiej Kaplicówce przez papieża Jana Pawła II. Jubile-
usz szczególnie uroczyście obchodzono w miasteczku nad Wisłą. 
W okolicznościowym koncercie, który odbył się w ramach XX Pano-
ramy Sztuki Chrześcijańskiej Musica Sacra, wziął udział burmistrz 
Cieszyna Ryszard Macura wraz z małżonką.

– Nasze dzisiejsze spotkanie zatytułowane zostało „Co może je-
den człowiek?”. Dziękujemy zaś w tym miejscu Bogu za szczególny 
dar obecności na Kaplicówce papieża Polaka. Dokładnie dziś mija 
bowiem 20 lat od jego pamiętnej wizyty w naszej diecezji. Najpierw 
– przed południem – tutaj w Skoczowie, a po południu w Bielsku-
-Białej i Żywcu – mówił Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji 
bielsko-żywieckiej.

Hierarcha dziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w or-
ganizację skoczowskiego festiwalu. Życzył też zgromadzonym, by 
podczas całej Panoramy Sztuki Chrześcijańskiej cieszyli się nie tyl-
ko wrażeniami estetycznymi, ale doznawali także głębokich prze-
żyć religijnych: – Raduję się, że Musica Sacra odbywa się już po raz 
20. To ważny festiwal, który na stałe wpisał się w podbeskidzki krajo-
braz wydarzeń kulturalnych. A ma on też – co nie jest bez znaczenia 
– wymiar ekumeniczny. Dlatego cieszymy się z obecności i twórczego 
zaangażowania w organizację tego przedsięwzięcia biskupa Pawła 
Anweilera, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego oraz ks. Adama Podżorskiego, proboszcza parafii 
św. Trójcy.

Obok nich w kościele św. Piotra i Pawła spotkali się tego dnia 
m.in. burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko oraz poseł Stanisław 
Szwed. Wszyscy oni wysłuchali spektaklu słowno-muzycznego 
Jana Nowickiego z zespołem De Profundis, prezentującego poezję 
Jana Pawła II oraz ks. Jana Twardowskiego z muzyką Cezarego 
Chmiela i Marka Stryszewskiego.

Kilka godzin wcześniej w sanktuarium Jana Sarkandra na Kapli-
cówce odbyła się również msza św., a w sali sesyjnej ratusza spo-
tkały się osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację wizyty 
papieża w Skoczowie w 1995 r. W ramach tegorocznego festiwalu 
Musica Sacra otwarto ponadto wystawę fotograficzną Skoczowskie 
ślady Jana Pawła II, którą można oglądać w Muzeum św. Jana Sar-
kandra przy skoczowskim rynku. Z kolei w kościele ewangelickim 
św. Trójcy odbył się koncert przyjaciół z Ukrainy – zespołu Duet 
Classic Accordion, a w skoczowskim Teatrze Elektrycznym zorgani-
zowano spektakl teatralny Księga Życia w wykonaniu skoczowskich 
gimnazjalistów. Festiwal zakończył się zaś koncertem w kościele 
św. Trójcy w wykonaniu Chóru Oktoich przy Cerkwi Prawosławnej 
św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

piast

Okolicznościowy koncert w kościele św. Piotra i Pawła. Występują De 
Profundis z Janem Nowickim.
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Lektura on-line
Czytelnicy Książnicy Cieszyńskiej za-

wsze chętnie korzystali z kolekcji dawnej 
cieszyńskiej prasy i czasopism. Od 2010 r. 
nie muszą już tego robić w czytelni, wystar-
czy że zasiądą przed ekranami domowych 
komputerów. Dzięki projektowi Ochrona 
i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa pi-
śmienniczego oraz dwóm projektom sfinan-
sowanym ze środków PR Kultura+, które 
zostały zrealizowane w latach 2013-2014, 
zdigitalizowano już wszystkie znajdujące 
się w zbiorach Książnicy gazety i czasopi-
sma z terenu Śląska Cieszyńskiego wydane 
do 1939 r. Ponadto w ramach prac własnych 
Książnica poddała ucyfrowieniu kilka klu-
czowych gazet i periodyków ukazujących 
się na Śląsku Cieszyńskim w okresie powo-
jennym. Zdigitalizowane czasopisma są do-
stępne za pośrednictwem Śląskiej Bibliote-
ki Cyfrowej, w której Książnica Cieszyńska 
dysponuje własnym profilem.

Oprócz sztandarowych i najczęściej 
czytanych tytułów, takich jak Gwiazdka 
Cieszyńska, Dziennik Cieszyński, Głos Ludu 
Śląskiego, Robotnik Śląski, czy – spośród 
współczesnych – Głos Ziemi Cieszyńskiej, 
Kalendarz Cieszyński, Pamiętnik Cieszyń-
ski, Zwrot, w cyfrowym zasobie biblioteki 
znaleźć można także mniej znane gazety „Gwiazdka Cieszyńska” z końca lipca 1914 roku.

Walorem ich cyfrowej formy jest nie tyl-
ko nieograniczona dostępność, ale także 
instrumentarium wyszukiwawcze, w które 
kopie te zostały wyposażone. Opubliko-
wane w formacie DjVu roczniki poszcze-
gólnych czasopism posiadają bowiem roz-
budowane zakładki, za pośrednictwem 
których jednym kliknięciem przenieść się 
można do wybranego numeru danego cza-
sopisma, a – co najważniejsze – wszystkie 
gazety (za wyjątkiem Silesii, która druko-
wana była czcionką gotycką) poddane zo-
stały OCR-owi, w efekcie czego dostępne 
stały się nie tylko ich kopie graficzne, ale 
także warstwa tekstowa, którą można te-
raz swobodnie przeszukiwać.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż roz-
poznanie zawartości tekstowej zdigitali-
zowanych publikacji przeprowadzono przy 
użyciu zaawansowanych technik OCR, co 
w niektórych przypadkach pozwoliło na 
uzyskanie niemal stuprocentowej trafności 
odczytu. Co więcej, dotyczy to także części 
gazet i czasopism wydrukowanych czcion-
ką gotycką.

Wykaz zdigitalizowanych gazet i cza-
sopism ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej 
znaleźć można pod adresem: http://www.
kc-cieszyn.pl/index.php/news,81.

Krzysztof Szelong
dyrektor Książnicy Cieszyńskiej

i czasopisma, które jednak w swoim czasie 
były bardzo popularne i wywierały istot-
ny wpływ na poglądy i postawy Ślązaków 
cieszyńskich, a obecnie stanowią jedno 
z kluczowych źródeł do badań nad historią 
regionu.
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Informacja dla przedsiębiorców 
oferujących konsumentowi 
finalnemu środki spożywcze 
sprzedawane „luzem”

Od dnia 13 grudnia 2014 roku dla podmiotów 
sektora spożywczego obowiązkowe jest przestrze-
ganie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności, zmiany rozporzą-
dzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia 
dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy 
Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/
WE, dyrektywy 200/13/WE Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 
2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 
608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 21.11.2011, str.18).

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ww. rozporządzenia 
nr 1169/2011 w przypadku oferowania środ-
ków spożywczych do sprzedaży konsumentom 
finalnym lub zakładom żywienia zbiorowego bez 
opakowania lub w przypadku pakowania środ-
ków spożywczych w pomieszczeniu sprzedaży 
obowiązkowe jest przekazywanie informacji na 
temat składników powodujących alergie lub re-
akcje nietolerancji i nadal obecne w produkcie 
gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie.

Od dnia 9 stycznia 2015 r. obowiązuje także 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dni 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania 
poszczególnych rodzajów środków spożywczych 
(Dz. U. z 2015r, poz.29), który między innymi 
wskazuje jakie informacje muszą być udostępnio-
ne konsumentowi finalnemu w miejscu sprzedaży 
środków spożywczych bez opakowania lub pako-
wanych w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie, 
lub pakowanych do bezzwłocznej sprzedaży.

W przypadku środków spożywczych ofero-
wanych do sprzedaży konsumentowi finalnemu 
bez opakowań, poza informacją dotyczącą sub-
stancji powodujących alergie lub reakcje nieto-

lerancji podaje się również:
• nazwę środka spożywczego;
• nazwę albo imię i nazwisko producenta;
• wykaz składników, z uwzględnieniem infor-

macji o alergenach;
• klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik 

jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w 
przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w 
zakresie jakości handlowej poszczególnych arty-
kułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli 
obowiązek podawania klasy jakości handlowej 
albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

• w przypadku produktów rybołówstwa mro-
żonych glazurowanych informację dotyczącą ilo-
ściowej zawartości glazury lub ryby albo owoców 
morza w tych produktach;

• w przypadku pieczywa – masę jednostko-
wą; informacje „pieczywo produkowane z ciasta 
mrożonego” albo „pieczywo produkowane z cia-
sta głęboko mrożonego” – gdy miał miejsce taki 
proces technologiczny.

Informacje, o których mowa powyżej podaje 
się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczą-
cej danego środka spożywczego lub w inny spo-
sób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsu-
mentowi finalnemu.

Substancje lub produkty powodujące alergie 
lub reakcje nietolerancji (wg załącznika nr II do 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.):

1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, 
jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hy-
brydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:

a) syropów glukozowych na bazie pszenicy za-
wierających dekstrozę;

b) maltodekstryn na bazie pszenicy;
c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;
d) zbóż wykorzystywanych do produkcji de-

stylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylo-
wego pochodzenia rolniczego;

2. Skorupiaki i produkty pochodne;
3. Jaja i produkty pochodne;
4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik pre-

Burmistrz i Starosta 
zapraszają na spotkanie

Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Ma-
cura oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego 
zapraszają mieszkańców miasta na konfe-
rencję Komunikacja publiczna łącząca Cie-
szyn z innymi miejscowościami. 

– Komunikacja jest jednym z priorytetów 
w Cieszynie – mówi Jan Gerlach, pełnomoc-
nik burmistrza Cieszyna ds. infrastruktury 
transportowej. Dlatego już wkrótce w stoli-
cy Śląska Cieszyńskiego odbędzie się duże 
wydarzenie związane z tym zagadnieniem 
– konferencja Komunikacja publiczna łą-
cząca Cieszyn z innymi miejscowościami. 
Zaplanowano ją na 11 czerwca br. Odbę-
dzie się w Starostwie Powiatowym przy 
ulicy Bobreckiej. – Popatrzmy na sąsiedni 
Czeski Cieszyn, z którego możemy dojechać 
praktycznie do każdego miasta w Europie. 
Tymczasem mieszkańcy Cieszyna nie mogą 
dojechać ani do ośrodka subregionalnego, 
jakim jest Bielsko-Biała, ani do Katowic. Cho-
ciaż jest pociąg do stolicy województwa ślą-
skiego, który jedzie przez… Oświęcim, a dro-
ga zajmuje trzy godziny. Z kolei gdybyśmy 
chcieli się dostać do Wisły, to musielibyśmy 
jechać przez Chybie – przyznaje Gerlach.

W programie:
16.00-16.05 – Otwarcie spotkania
Wstęp do spotkania, prezentacja tematy-

ki spotkania
Ryszard Macura Burmistrz Miasta

16.05-16.10 – Transport drogowy – pod-
stawy prawne

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o trans-
porcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.), ustawa z dnia  
16 grudnia 2010 r. o publicznym transpor-
cie zbiorowym

Jan Gerlach Pełnomocnik Burmistrza d/s 
infrastruktury transportowej

16.10-16.20 – Infrastruktura i komuni-
kacja Miejska w Cieszynie

Zasoby, ilość linii autobusowych w Cie-
szynie i poza Cieszynem, ilość przewiezio-
nych pasażerów, nowe inwestycje

Józef Szyguda Prezes Zarządu ZGK 
w Cieszynie Sp. z o.o.

16.20-16.50 – Transport drogowy na te-
renie Powiatu Cieszyńskiego

Sieć komunikacyjna, przewoźnicy i tabor, 
węzły przesiadkowe, sposób organizacji 
przewozów, organizacja przewozów w po-
wiecie od 1 stycznia 2017 r. (planowanie, 
organizowanie i zarządzanie).

Grzegorz Faruzel Naczelnik Wydziału Ko-
munikacji Starostwo Powiatowe w Cieszynie

16.50-17.10 – Transport kolejowy
Historia kolei na Śląsku Cieszyńskim, 

funkcjonowanie linii nr 190, zawieszenie 
funkcjonowania, środki unijne + Strategia 
Transportu Woj. Śląskiego, starania samo-
rządowców i społeczników o reaktywację 
linii nr 190, szacunkowe koszty funkcjono-
wania komunikacji pasażerskiej, szacunko-
we koszty nakładów na rewitalizację linii 
nr 190, perspektywa – kierunki działania 
czyli dlaczego linia 190 musi zostać przy-
wrócona!

Jan Gerlach Pełnomocnik Burmistrza d/s 
infrastruktury transportowej

17.10-17.30 – Inwestycje komunikacyjne 
dla Cieszyna  w ramach Regionalnych Inwe-
stycji Terytorialne (RIT) Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego WSL na lata 2014-2020

Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy 
w Cieszynie: prezentacja obiektów dwor-
ca, zagospodarowanie terenu, rozwiązania 
komunikacyjne (drogowe) w rejonie węzła 
oraz połączeń drogowych

Przedstawiciel Biura Projektów ARCHEX 
z Bielska-Białej

Harmonogram prac
Jan Gerlach Pełnomocnik Burmistrza d/s 

infrastruktury transportowej
17.30-18.00 – Sesja pytań oraz zamknię-

cie spotkania.

paratów zawierających witaminy lub karotenoidy;
b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych 

jako środki klarujące do piwa i wina;
5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty 

pochodne;
6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:
a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu 

sojowego;
b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), 

naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego 
octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego burszty-
nianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;

c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych 
z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze 
steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z lakto-
zą), z wyjątkiem:

a) serwatki wykorzystywanej do produkcji 
destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylo-
wego pochodzenia rolniczego,

b) laktitolu;
8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis 

L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy 
włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Ana-
cardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illino-
inensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie 
(Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe 
(Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy 
Queensland (Macadamia ternifolia), a także pro-
dukty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzy-
stywanych do produkcji destylatów alkoholowych, 
w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

9. Seler i produkty pochodne;
10. Gorczyca i produkty pochodne;
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;
12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach 

powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przelicze-
niu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów 
w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub 
w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie 
z instrukcjami wytwórców;

13. Łubin i produkty pochodne;
14. Mięczaki i produkty pochodne.

PSSE Cieszyn



75 czerwca 2015
Nr 12 (861)wydarzenia

Andrzej Duda 
prezydentem Polski

Andrzej Duda wygrał drugą turę wybo-
rów prezydenckich, które odbyły się w nie-
dzielę 24 maja. Kandydat Prawa i Sprawie-
dliwości pokonał urzędującego prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, popieranego 
przez Platformę Obywatelską. Andrzej 
Duda otrzymał w całym kraju 51,55 pro-
cent głosów; jego przeciwnik 48,45, fre-
kwencja wyniosła 55,34 procent. W samym 
Cieszynie frekwencja była jeszcze wyż-
sza i wyniosła 56,71 % W stolicy Śląska 
Cieszyńskiego wygrał ustępujący prezy-
dent, na którego zagłosowało blisko 64 % 
mieszkańców. Andrzej Duda, który podczas 
kampanii wyborczej odwiedził Cieszyn 
i spotkał się z mieszkańcami, na razie jest 
prezydentem elektem. Oficjalnie przejmie 
obowiązki 6 sierpnia.

Poniżej prezentujemy wyniki z poszcze-
gólnych obwodów głosowania w Cieszynie:

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1
PPG Polifarb Cieszyn S.A. Cieszyn Marklo-
wice, ul. Chemików 4
Andrzej Duda: 144 głosy/38,50 %
Bronisław Komorowski: 230 gło-
sów/61,50 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bogu-
szowice, ul. Motokrosowa 18
Andrzej Duda: 176 głosów/40,65 %
Bronisław Komorowski: 257 gło-
sów/59,35 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 3
Zespół Szkół Technicznych, ul. Frysztacka 48
Andrzej Duda: 276 głosów/40,35 %
Bronisław Komorowski: 408 gło-
sów/59,65 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 4
Szkoła Podstawowa nr 6 Pastwiska, 
ul. Katowicka 68
Andrzej Duda: 474 głosy/39,67 %
Bronisław Komorowski: 721 gło-
sów/60,33 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgo-
si, ul. Przepilińskiego 5
Andrzej Duda: 186 głosów/33,21 %
Bronisław Komorowski: 374 gło-
sy/66,79 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 6
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Bobrek, 
ul. Kościuszki 3
Andrzej Duda: 367 głosów/37,18 %
Bronisław Komorowski: 620 gło-
sów/62,82 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 7
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn Krasna, 
ul. Bielska 160a
Andrzej Duda: 202 głosy/35,94 %
Bronisław Komorowski: 360 gło-
sów/64,06 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 8
Przedszkole nr 19, ul. Skrajna 5
Andrzej Duda: 355 głosów/39,36 %
Bronisław Komorowski: 547 gło-
sów/60,64 %

Andrzej Duda.

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 9
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. J. Kubisza, ul. Szymanowskiego 1
Andrzej Duda: 273 głosy/45,96 %
Bronisław Komorowski: 321 gło-
sów/54,04 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 10
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Chopina 37
Andrzej Duda: 265 głosów/36,81 %
Bronisław Komorowski: 455 gło-
sów/3,19 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 11
Przedszkole nr 20, ul. św. Jerzego 4
Andrzej Duda: 340 głosów/34,91 %
Bronisław Komorowski: 634 gło-
sy/65,09 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 12
Gimnazjum nr 1, ul. Michejdy 1
Andrzej Duda: 213 głosów/40,04 %
Bronisław Komorowski: 319 gło-
sów/59,96 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 13
Zespół Szkół Budowlanych, pl. Dominikań-
ski 1
Andrzej Duda: 154 głosy/38,50 %
Bronisław Komorowski: 246 gło-
sów/61,50 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 14
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych, pl. Londzina 3
Andrzej Duda: 225 głosów/39,89 %
Bronisław Komorowski: 339 gło-
sów/60,11 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 15
II Liceum Ogólnokształcące, pl. Wolności 7b
Andrzej Duda: 253 głosy/40,03 %
Bronisław Komorowski: 379 gło-
sów/59,97 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 16
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Bło-
gocka 24
Andrzej Duda: 294 głosy/32,20 %
Bronisław Komorowski: 619 gło-
sów/67,80 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 17
Żłobki Miejskie Oddział nr 1, ul. ks. Trza-
nowskiego 2

Andrzej Duda: 309 głosów/38,82 %
Bronisław Komorowski: 487 gło-
sów/61,18 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 18
Przedszkole nr 16, ul. Bielska 75
Andrzej Duda: 286 głosów/32,99 %
Bronisław Komorowski: 581 gło-
sów/67,01 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 19
Spółdzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka, 
ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6
Andrzej Duda: 383 głosy/35,66 %
Bronisław Komorowski: 691 gło-
sów/64,34 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 20
Przedszkole nr 18, ul. Zofii Kossak-Szat-
kowskiej 6
Andrzej Duda: 232 głosy/34,42 %
Bronisław Komorowski: 442 gło-
sy/65,58 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 21
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. J. Hallera 161
Andrzej Duda: 356 głosów/33,84 %
Bronisław Komorowski: 696 gło-
sów/66,16 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 22
Szpital Śląski, ul. Bielska 4
Andrzej Duda: 54 głosy/40,00 %
Bronisław Komorowski: 81 gło-
sów/60,00 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 23
Dom Spokojnej Starości, ul. Mickiewicza 13
Andrzej Duda: 5 głosów/19,23 %
Bronisław Komorowski: 21 gło-
sów/80,77 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 24
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej Pogod-
na Jesień, ul. Korfantego 1
Andrzej Duda: 15 głosów/34,09 %
Bronisław Komorowski: 29 gło-
sów/65,91 %

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 25
Zakład Karny, ul. Bolesława Chrobrego 2
Andrzej Duda: 23 głosy/10,27 %
Bronisław Komorowski: 201 gło-
sów/89,73 %
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Utrudnienia w ruchu
W związku z organizacją Święta Trzech 

Braci w Cieszynie, w dniach 19-21 czerwca 
bieżącego roku wyłączone z ruchu kołowe-
go będą Rynek, Stary Targ oraz ulica Matej-
ki.

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

Organizatorzy

19.06, piątek, Rynek – Czeski 
Cieszyn

14.00-15.00 Dom Dzieci I Młodzieży – 
muzyczne prezentacje

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

P. Kalety Český Těšín

Święta Trzech Braci
19.06, piątek, Rynek – Cieszyn

16.45 – Wyjście pochodu spod Ratusza 
w kierunku Mostu Przyjaźni

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

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

od 18.00 – Uśmiech Trzech Braci: Kaba-
ret Smile

od 19.00 – Zespół Bartnicky – nowa od-
słona folku

od 20.30 – Gwiazda wieczoru: Golec uOr-
kiestra

20.06, sobota, Rynek – Cieszyn

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

13.00 – Z piosenką weselej – laureaci 
konkursu piosenki przedszkolnej

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

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

ok. 21.30 – Gwiazda wieczoru: Big Cyc

21.06, niedziela, Rynek – Cieszyn

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

14.00 – Siostry Wajs i stonoga – program 
dla dzieci

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

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

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

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

Imprezy towarzyszące

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

Imprezy sportowo-rekreacyjne

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

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

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

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

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

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

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

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

19.30-21.10 Ondřej Brzobohatý z zespo-
łem

22.00-23.00 Mňága a Ždorp – alterna-
tywny rock

20.06, sobota, Rynek – Czeski 
Cieszyn

14.00-15.00 Poznajemy dinozaury – pro-
gram dla dzieci

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

17.00-18.00 Pangea – przeboje zespołu 
The Beatles

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

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

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

21.06, niedziela, Rynek – Czeski 
Cieszyn

17.00-18.30 Chrześcijańskie popołudnie 

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

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

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

* * *
19-20-21 czerwca

Rynek – Kiermasz handlowy
Stary Targ – Wesołe Miasteczko, plac 

zabaw

* * *
Wystawy

Dom Narodowy
Galeria: Z drugiej strony Olzy – wystawa 

prac członków Polskiego Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków w Republice Czeskiej

Galeria „Na Piętrze”: 25 lat Święta Trzech 
Braci

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

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

by Maksa Kapalskiego
Sala Rzymska: Secesja – początek nowej 

epoki
Biblioteka Miejska (witryny)
Mury i fortyfikacje Cieszyna

Zapraszamy do uczestnictwa w jubileuszowej edycji
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Recital Haliny Kunickiej
Jak można nie znać artystki, której 14 albumów płytowych wy-

kupiono w nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a jej trzy Złote 
Płyty potwierdzają to ogromne zainteresowanie. Ponad 3000 razy 
występowała już ze swym recitalem. Do jej największych przebojów 
należą Orkiestry dęte, Niech no tylko zakwitną jabłonie, Lato, lato cze-
ka, Od nocy do nocy, To były piękne dni. Wykonuje różnorodny reper-
tuar. Wiele piosenek napisali specjalnie dla niej Wojciech Młynarski, 
Agnieszka Osiecka i Ernest Bryll.

Teatr

Już 11 czerwca Festiwal 
„Muzyka Dawna – Persona Grata”

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

Teatr

Ziemia Cieszyńska – 
kraina miodem płynąca

Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondra-
szek zaprasza na wycieczkę rowerową pt: 
Ziemia Cieszyńska – kraina miodem płynąca.

14 czerwca o godz. 9.00 zbiórka na Ryn-
ku w Cieszynie. Do przejechania będzie 
około 40 km. Meta – Pasieka u Rostomiłej 
i Miodzia w Hażlachu.

Prowadzący: Andrzej Nowak Ziołowy.
Organizatorzy

XVIII Cieszyński 
Rowerowy Rajd Rodzinny

Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondra-
szek, Urząd Miejski w Cieszynie oraz MOSiR 
w Cieszynie zapraszają na XVIII Cieszyński 
Rowerowy Rajd Rodzinny, zbiórka na Rynku.

Trasa biegnie przez Cieszyn, Puńców 
i Dzięgielów, teren OSP, łącznie liczy ok. 
17 km w jedną stronę. Zapisy od 8 czerwca 
w Oddziale PTTK Beskid Śląski, ul. Głęboka 
56, tel. 33 852 11 86 lub w Cieszyńskim Cen-
trum Informacji, Rynek 1, tel. 33 479 42 48. 
Opłata startowa wynosi 12 zł, dzieci – 10 zł.

Na mecie przewidziany jest posiłek i kon-
kursy rekreacyjno-sportowe.

Szczegóły w regulaminie dostępnym 
w miejscu zapisów lub na stronie www.on-
draszek.prv.pl.

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

Organizatorzy
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W świecie Muminków

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świę-
tej Rodziny w Cieszynie już po raz 12. była 
organizatorem międzyszkolnego konkursu 
czytelniczego dla uczniów klas młodszych 
szkół podstawowych Cieszyna. W listopa-
dzie 2014 r. dzieci otrzymały regulamin 
konkursu i już wtedy rozpoczęło się wiel-
kie czytanie książek Tove Jansson: Opowia-
dania z Doliny Muminków, Lato Muminków, 
W Dolinie Muminków, Kometa nad Doliną 
Muminków.

W kwietniu w szkołach przeprowa-
dzono klasowe i szkolne etapy konkursu, 
wyłaniając trzech najlepszych znawców 
przygód Muminków, którzy zakwalifiko-
wali się do finału konkursu. 21 maja 2015 r. 
w Katolickiej Szkole Podstawowej spotkali 
się szkolni mistrzowie z dziewięciu szkół 
podstawowych, aby rywalizować o zwy-
cięstwo, ale także, aby poznać tych, którzy 
lubią czytać książki.

Dzieci popisywały się znajomością litera-
tury. Nauczyciele i rodzice pracowali w ko-
misjach konkursowych.

Największą liczbę punktów zdobyli Alek-
sandra Dorda (SP nr 6) i Maja Żarnowiecka 
(KSP), zajmując pierwsze miejsce. Michali-
na Żarnowiecka (KSP) zajęła drugie miej-
sce. Zosia Gunia (SP nr 6), Wiktoria Wali-
chrad (SP nr 3), Iwona Sitek (SP nr 3) były 
trzecie. Mateusz Czarnojan (SP nr 2), Domi-
nik Woltman (SPTE) i Nikola Niżnikiewicz 
(SPTE) zajęli miejsce czwarte.

Dzięki finansowemu wsparciu Burmi-
strza Miasta Cieszyna, wszyscy uczestnicy 
finału otrzymali dyplomy i nagrody książ-
kowe. Dziękujemy uczestnikom konkursu, 
nauczycielom, rodzicom i zapraszamy do 
udziału w konkursie w przyszłym roku.

Organizatorzy

Dwie finalistki

W sali domu katechetycznego parafii 
Wszystkich Świętych w Górkach Wielkich 
odbyło się podsumowanie diecezjalne-
go etapu Konkursu Wiedzy Biblijnej dla 
uczniów szkół podstawowych. Ostatni test 
wyłonił laureatów.

Nagrody, a także dyplomy wszystkim 
uczestnikom finału wręczyli: biskup Piotr 
Greger, Ilona Włoch, wicedyrektor Delega-
tury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, 
ks. dr Marek Studenski i Jerzy Pilch, wójt 
gminy Brenna.

Z radością informujemy, że wśród fina-
listów znalazły się uczennice Szkoły Pod-
stawowej nr 7 w Cieszynie: Weronika Szka-
radnik z klasy IV oraz Dominika Dziadek 
z Klasy VI. 

SP7

wieści ze szkół

Bohaterowie czytelniczego konkursu.

Muzyczne talenty
W czwartek 7 maja w sali widowiskowej 

COK odbyły się eliminacje Cieszyńskiej Ligi 
Talentów. Cztery uczennice Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Cieszynie wzięły udział 
w tym przeglądzie muzycznych dokonań 
dzieci i młodzieży. Przed jury wystąpiły: 
Roksana Tatarczyk (kl. IVa), która zapre-
zentowała utwór Latawce, dmuchawce, 
wiatr Urszuli; Małgorzata Cieplik (kl. IVb), 
która zaśpiewała piosenkę Mam tę moc 
z filmu Kraina lodu; Natalia Dobromilska 
(kl. Va), która wykonała Tańczące Eurydyki 
z repertuaru Anny German, a także Paulina 
Gerula (kl. VIa), która przedstawiła przebój 
Rihanny Diamonds.

Wszystkie młode piosenkarki do wystę-
pu przygotował Radosław Itner – nauczy-
ciel muzyki w naszej szkole. Jury do finału 

Małgorzata Cieplik ze swoim nauczycielem 
Radosławem Itnerem.
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Konkurs odbył się w Górkach Wielkich.

Rozbiegana „dwójka”
22 kwietnia na ulicach Cieszyna oraz Cze-

skiego Cieszyna odbył się bieg młodzieżo-
wy w ramach 7. Cieszyńskiego Fortuna Bie-
gu. W zawodach nie zabrakło bardzo licznej 
reprezentacji Szkoły Podstawowej nr 2 
z  Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.

Wystartowało 168 dziewcząt i chłop-
ców. Tak liczny udział świadczy o dużym 
zainteresowaniu aktywnością ruchową 
wśród społeczności szkolnej. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki 
z biegu oraz dyplomy. W dwójce biegać lu-
bią nie tylko uczniowie. W biegu głównym 
na dystansie 10 km wystartowali również 
nasi nauczyciele: Katarzyna Rodzaj-Kubić, 
Agnieszka Pelar-Jankowska, Beata Dybał 
i Waldemar Kubić.

Zespół ds. Promocji Szkoły

Pamiątką uczestnictwa będą koszulki z biegu.

Nadzieja 
na przyszłość

W piątek 24 kwietnia cała społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 7 pod przewodnic-
twem pani dyrektor, ubrana na żółto, bo to 
kolor całej kampanii, spotkała się przy żon-
kilowym sercu na uroczystym apelu pod-
sumowującym nasze działania.

Swoją obecnością zaszczyciła nas pani H. 
Sajdok-Żyła, koordynatorka akcji Pola Na-
dziei oraz wolontariusze z Hospicjum Łuka-
sza Ewangelisty w Cieszynie. Nasze żonki-Uroczysty apel.

zakwalifikowało Małgorzatę Cieplik, która 
jako jedyna przedstawicielka cieszyńskich 
szkół podstawowych zaprezentuje swój 
talent przed publicznością podczas Święta 
Trzech Braci. Gratulujemy!

Zespół ds. promocji SP 1 Cieszyn

lowe serce „zakwitło w szkolnym ogrodzie 
po raz pierwszy. Jesteśmy dumni z tego, że 
możemy wspomagać chorych i potrzebują-
cych. Nasze szkolne Jasełka wsparły akcję 
w kwocie 576 zł. Zorganizowaliśmy kon-
kurs ortograficzny w klasach IV-VI, a w kla-
sach I-III konkurs plastyczny pod hasłem 
Żonkilowy ogródek.

Zebraliśmy 119 kg nakrętek na sprzęt 
rehabilitacyjny dla podopiecznych hospi-
cjum. „Chorych zawsze mamy obok siebie”. 
Dlatego to nie koniec akcji, tylko podsumo-
wanie mające na celu uwrażliwienie na ból 
i cierpienie każdego z nas.

SP7
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Na szlaku

W sobotę 9 maja uczniowie klas IV-VI 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opieku-
nami wzięli udział w 43. Młodzieżowym 
Rajdzie Górskim Powitanie wiosny. Został 
on zorganizowany przez PTTK – oddział 
Beskid Śląski w Cieszynie, Urząd Miejski 
w Cieszynie oraz Starostwo Powiatowe.

Grupa młodzieży z naszej szkoły na gór-
ski szlak wyruszyła z Wisły Jawornika, 
przeszła przez Przełęcz Beskidek i tak jak 
uczestnicy z pozostałych szkół, zakończy-
ła wędrówkę przy schronisku na Soszowie. 
Tam każdy uczestnik otrzymał pamiątko-
wą plakietkę rajdu i mógł wzmocnić się 
kiełbaską, co szczególnie przydało się tym, 
którzy stanęli w szranki do konkursu z wie-
dzy turystycznej. Krzysztof Londzin, uczeń 
klasy VIb, zajął w tym konkursie III miejsce, 
a nasza szkoła otrzymała puchar starosty 
powiatowego za najliczniejszy udział w tym 
rajdzie, w kategorii szkół podstawowych.

Zespół ds. promocji SP 1 w Cieszynie

wieści ze szkół

Kocham kino i teatr
Powyższą deklarację mógłby złożyć każ-

dy młody aktor biorący udział w Szkolnej 
Ławce Artystycznej. Jak każdego roku, 
SP nr 1 wzięła udział w zmaganiach ak-
torskich na scenie cieszyńskiego teatru. 
Ci którzy pamiętają ubiegłoroczne przed-
stawienie Kocham Cyrk, wystawione przez 
Jedynkę, nie byli rozczarowani nowym sce-
nariuszem: Kocham kino – kocham teatr. 
Grę aktorską doskonale uzupełniły efekty 
dźwiękowe i wizualne. Uczniowie bawili się 
wyśmienicie. Po występie pozostało tylko  
pytanie: „A w czym wystąpimy za rok?”. 

Przedstawienie, które przygotowali 
uczniowie klas IVa, IVb i VIb, pod okiem pań 

Przedstawienie było bogate w efekty wizualne.

Scrabble po raz trzeci
22 maja odbyła się 3. edycja Międzysz-

kolnego Turnieju Scrabble. Jak co roku, 

organizatorem oraz gospodarzem turnie-
ju była Szkoła Podstawowa nr 1 w Cieszy-
nie. Poza SP 1 w zmaganiach wzięli udział 
przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 3, 
Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Szkoły Pod-
stawowej nr 7. Czołówka przedstawia się 
następująco:

1. Jakub Donocik, Szkoła Podstawowa nr 3
2. Natalia Drózd, Szkoła Podstawowa nr 7
3. Kamil Kubicius, Szkoła Podstawowa nr 7
4. Natalia Szkaradnik, Szkoła Podst. nr 7
5. Julia Grudzień, Szkoła Podstawowa nr 1
Serdecznie dziękujemy wszystkim gra-

czom za udział w turnieju i do zobaczenia 
za rok.

Marcin Drózd
Grupowe gry mogą nie tylko bawić, ale i rozwijać.

Krzysztof Londzin z dyplomem.

Europa da się lubić
W sobotę 25 kwietnia w Gimnazjum nr 1 

w Cieszynie odbyła się prezentacja eduka-
cyjnych projektów gimnazjalnych. Wzięli w 
niej udział uczniowie wszystkich klas dru-
gich. Tegoroczny projekt nosił tytuł Europa 
da się lubić. Na prezentację zostali zapro-
szeni rodzice drugoklasistów oraz członko-
wie Rady Pedagogicznej G1.

Temat projektów dał uczniom możliwość 
wykazania się kreatywnością i pokazania 
wszechstronnych zainteresowań. Ucznio-
wie podzielili się na grupy, które „przemie-
rzyły” Europę wzdłuż i wszerz. Obserwato-
rzy efektów ich pracy mieli okazję zagościć 
m.in. w Paryżu, Wiedniu, Hiszpanii, Buł-
garii, we Włoszech, mogli skosztować pra-
słowiańskich podpłomyków, angielskich 
i szkockich ciasteczek, szopskiej sałatki czy 
belgijskiej czekolady.

Dzięki barwnym, zróżnicowanym pre-
zentacjom, które zostały poparte multi-
medialną oprawą, można było też zwiedzić 
niedostępne miejsca Europy wraz z grupą 
Urban exploration i z Łowcami ciekawostek. 
Prezentacje dały też okazję przyjrzenia się 
strojom Szkotów, Bułgarek, Szwajcarek. 
Do wspaniałego świata baśni braci Grimm 
przenieśli zebranych uczniowie, którzy 
zrealizowali dowcipny film o Roszpunce. 
Goście mogli również poznać świat skan-
dynawskich trolli i gnomów czy poszerzyć 
wiedzę na temat kilku wybitnych wynalaz-
ców Europy Wschodniej.

Wszystkie starannie przygotowane pro-
jekty udowodniły, że Europa naprawdę da się 
lubić, a uczniowie potrafią zaangażować się 
w pracę zespołową z pasją i pomysłowością.

Gimnazjum nr 1

Poznawanie Europy bez wyjeżdżania z kraju.

Zdrowy tydzień
W dniach od 4 do 8 maja uczniowie G1 

uczestniczyli w różnego rodzaju akcjach 
propagujących zdrowy styl życia. Każdy 
dzień miał inne hasło programowe, będące 
wyznacznikiem tematycznym warsztatów 
i „zadań specjalnych”. Młodzież dowiedzia-
ła się jak skutecznie radzić sobie ze stre-
sem, jak zdrowo się odżywiać i jak przeciw-
działać agresji. Do konfrontacji z własnymi 
doświadczeniami służyła „mówiąca ścia-
na”. Na korytarzu szkolnym urządzono 
wystawę pod hasłem Zioła i przyprawy 
w kuchni i medycynie oraz Niezdrowy sznu-
rek z najbardziej niezdrowymi produktami 
spożywczymi.

Na wystawie znalazły się również ko-
szulki z logo Tygodnia Profilaktyki Zdro-
wia, będące pokłosiem międzyklasowego 
konkursu. Ogłoszono także konkurs fo-
tograficzny na temat spędzania wolnego 
czasu z dala od komputera oraz konkurs na 
rozpoznawanie roślin, stosowanych jako 
przyprawy do potraw. Cała szkoła mierzy-
ła swoje BMI, a wybrani uczniowie uczest-
niczyli w warsztatach na temat radzenia 
sobie ze stresem, hejtowania, uzależnień 
i aktywności fizycznej. Szkolną kadrę pe-
dagogów i psychologów wsparły terapeut-
ka uzależnień oraz instruktorka fitness.

W trakcie całego tygodnia wyznaczeni 
uczniowie przeprowadzali w klasach gim-
nastykę śródlekcyjną, a podczas przerw 
z głośników na korytarzach szkolnych 
płynęła miła dla ucha muzyka relaksacyj-
na. Nie obyło się także bez tzw. „zdrowego 
czwartku”, będącego już wieloletnią tra-
dycją szkoły. Co tydzień wyznaczona klasa 
przygotowuje tzw. „zdrowy stolik”, serwu-
jąc własnoręcznie przygotowane wypieki, 
sałatki, koktajle, soki oraz owoce. Swoistym 
wzmacniaczem, działającym dopingująco 
na uczniów, były kolory. Każdy dzień miał 
symboliczny kolor, respektowany przez 
młodzież pod postacią odpowiedniego 
ubioru. Całości prozdrowotnego przesłania 
dopełniły filmy tematyczne, które młodzież 
obejrzała na lekcjach wychowawczych.

Zwycięskie klasy, laureaci konkursów 
oraz osoby najbardziej zaangażowane 
w działalność profilaktyczną zostały na-
grodzone dyplomami i smakołykami.

Szkolny Zespół
ds. Profilaktyki Zdrowia G1

Anity Czyżewskiej i Barbary Turoń,  można 
obejrzeć pod adresem www.youtube.com/
watch?v=_sow9QKpCps.

Barbara Turoń SP1



12 sPort

Szachowy finał sezonu
 
18 maja została rozegrana ostatnia run-

da Indywidualnych Mistrzostw Cieszy-
na w Szachach Szybkich P-30' w sezonie 
2014/2015. Turniej zorganizował i prze-
prowadził przy współpracy z Cieszyńskim 
Ośrodkiem Kultury Piotr Foltyn, prezes 
MUKS SZS Cieszyn.

Mistrzem Cieszyna został Michał Cie-
ślar, który na dziewięć rozegranych partii, 
wygrał osiem i jedną zremisował. Drugie 
miejsce zajął Grzegorz Urbański, a trzecie 
Łukasz Foltyn.

 W kategorii kobiet wygrała Sylwia Za-
marska. W kategorii 65+ zwyciężył Mieczy-
sław Heczko, drugi był Zbigniew Mospan, 
a trzeci Mieczysław Rola.

W kategorii najlepszy junior MUKS SZS 
Cieszyn pierwsze miejsce zajął Tymote-

Rosną następcy mistrzów…

Nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia.

Od lewej stoją Grzegorz Urbański, Michał Cie-
ślar i Łukasz Foltyn.

Medale wywalczone w wodzie...

Impreza została zorganizowana przez Klub 
Sportowy Shindo.
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Weekend z karate

Bezkonkurencyjna „6”
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Młode delfiny
18 kwietnia na pływalni Uniwersytetu 

Śląskiego w Cieszynie odbył się Cieszyński 
Miting Pływacki. Nasz Klub wystawił licz-
ną i bardzo silną reprezentację młodych 
pływaków, których zaangażowanie i wola 
walki zaowocowało licznymi sukcesami 
sportowymi.

Najlepsze wyniki naszych zawodników:
Kamil Wojnar – srebrny medal na 50 do-

wolnym oraz brąz na 100 zmiennym (kat. 
12-13 lat); Zuzanna Faruzel – srebrny me-
dal na 50 grzbietowym (kat. 12-13 lat); 

Kacper Juraszek – brązowy medal na 50 
dowolnym (kat. 10-11 lat); 

Pola Gibiec – dwa brązowe medale na 50 
grzbietowym oraz 100 zmiennym (kat. 10-
11 lat);

Olaf Zawada – brązowy medal na 20 do-
wolnym (kat. 8-9 lat);  

Gabriela Kądziałka – złoty medal na 25 
dowolnym oraz brąz na 25 grzbietowym 
(kat. 8-9 lat); Kinga Macura – złoty medal 
na 25 grzbietowym oraz sebrny na 25 do-
wolnym (kat. 8-9 lat);  

Paulina Lazarek – brązowy medal na 25 
dowolnym (kat. 7 lat i młodsi); 

Wiktoria Kochaniewicz – srebrny medal 
na 25 grzbietowym (kat. 7 lat i młodsi).

Do tego trzeba doliczyć złoty medal szta-
fety 4x50 dowolnym mężczyzn oraz srebro 
w sztafecie 4x50 dowolnym kobiet.

r

16 maja na hali sportowej MOSiR-u, wy-
pełnionej po brzegi kibicami, odbyły sie 
X Międzynarodowe Mistrzostwa w Karate 
Shindo Cup 2015. Zostały one zorganizowa-
ne przez Klub Sportowy Shindo z Cieszyna.

Zawody odbyły się z myślą o najmłod-
szych, wśród których pojawili się nawet 
5-latkowie. Około 120 zawodników rywa-
lizowało ze sobą w konkurencjach: kata 
drużynowe i indywidualne oraz kumite, 
oczywiście emocji nie brakowało. Najlep-
sze medalowe miejsca podczas Shindo Cup 
2015 wywalczyły nasze zawodniczki Maria 
Chrośnik, Marta Mrowiec, Natalia Hoff-
mann oraz Monika Kania, Julia Śliwczyń-
ska, Marta Mrowiec.

17 maja (niedziela) w tej samej hali od-
było się X Międzynarodowe Seminarium 
Karate z czeskim trenerem reprezentacji 
Tomášem Dvořákiem. W seminarium zor-
ganizowanym przez Shindo wzięła udział 
nasza kadra zawodnicza oraz zaproszeni 
goście. Celem spotkania było dopracowanie 
form kata w konkurencjach drużynowych 
oraz indywidualnych. W seminarium wzięli 
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również udział znakomici zawodnicy cze-
skiej reprezentacji: Jakub Debreceny oraz 
Filip Saidl, wielokrotni mistrzowie tego 
kraju, mistrzowie europy JKA i wicemi-
strzowie Europy Karate EKF.

Piotr Szymala
KS Shindo

usz Dobrucki, drugi był Szymon Marczak, 
a trzecia Sylwia Zamarska.

W zawodach wzięło udział 28 szachi-
stów. Partie rozgrywane były od 21 wrze-
śnia 2014 r. do 18 maja 2015 r., jedna partia 
w miesiącu.

Piotr Foltyn

Odbyły się kolejne Mistrzostwa Cieszyna 
Szkół Podstawowych w Czwórboju Lekko-
atletycznym. Rywalizację wśród dziewcząt 
wygrała Szkoła Podstawowa nr 6, przed 
SP nr 1 i SP nr 2, w grupie triumfowali 
uczniowie SP nr 6, którzy wyprzedzili kole-
gów z SP nr 4 i SP nr 3.

Skład zwycięskich drużyn z SP nr 6: 
Agata Maniszewska, Weronika Masarska, 
Ewa Jodłowska, Sabina Krupa, Martyna 
Stoszek, Patrycja Zorychta oraz Bartosz 
Guzdek, Dominik Podkowski, Szymon Ma-
sarski, Adam Jastrzębski, Bartłomiej Kozy-
ra, Oliwier Raszka, Kacper Madzia.

(r)

Nabór do klasy sportowej
Szkoła Podstawowa nr 4 w Cieszynie pro-

wadzi nabór do klasy IV sportowej o profilu 
pływackim. Od września 2015 r. ucznio-
wie, którzy lubią środowisko wodne i sport 
będą mogli poznać techniki pływania, 
wziąć udział w zawodach sportowych i ry-
walizować z zawodnikami z innych szkół. 
Klasa sportowa będzie realizować program 

wychowania fizycznego w wymiarze 10 go-
dzin tygodniowo (w tym 6 godzin pływa-
nia). Egzamin kwalifikacyjny dla chętnych 
trzecioklasistów odbędzie się 19 czerw-
ca o godz. 16.00 na basenie SP nr 4, przy 
pl. Wolności 7a.

Prosimy zabrać strój kąpielowy. Szczegó-
ły: Mariusz Siemasz, tel. 667 787 984. Za-
praszamy.

MarioSport
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Czerń nieoczywista
Galeria Przystanek Grafika przy Muzeum 

Drukarstwa w Cieszynie zaprasza na wy-
stawę Czerń nieoczywista, gdzie czerń stała 
się tematem przewodnim prac dwóch arty-
stek – Aleksandry Bury oraz Iwony Cichy. 
Otaczająca rzeczywistość, przepełniona 
różnorodnością barw, stała się bodźcem do 
ponownego wkroczenia w świat eleganc-
kiej czerni.

Podczas gdy ekologiczne i jazzowe pla-
katy Iwony Cichy wykorzystują oczywistą 
siłę tego koloru do podkreślenia ich gra-
ficznego przekazu, książka artystyczna 
Aleksandry Bury, poprzez swoje graficzne 
niuanse, sprawia, że czerń ponownie nabie-
ra barw.

Książka nieoczywista – esencja wspo-
mnień – oscyluje na granicy książki i obiek-

tu, przełamując utarte w społeczeństwie 
schematy dotyczące tradycyjnej książki 
oraz jej odczytywania, jednocześnie pobu-
dzając wrażliwość odbiorcy na rzeczy zna-
ne, lecz jakby odmienne. 

Wystawa czynna do 19 czerwca w go-
dzinach otwarcia Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie, ul. Głęboka 50.

MD

Jubileuszowa edycja konkursu 
To już dziesiąta edycja konkursu Śląska Rzecz, organizowanego 

przez Zamek Cieszyn. Poszukiwaliśmy dobrze zaprojektowanych 
produktów, usług i projektów graficznych oraz innowacyjnych i uży-
tecznych pomysłów, które okazały się strzałem w dziesiątkę, więc 
zostały wdrożone. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy firmy, pro-
jektantów, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, które 
zmieniają na lepsze Śląsk i… nasze codzienne życie.

I takie znaleźliśmy! Kto dołączy do grona laureatów konkursu, 
będzie można dowiedzieć się 17 czerwca. Zapraszamy na uroczy-
stość ogłoszenia wyników o godz. 12.00 oraz otwarcie wystawy 
pokonkursowej – godz. 14.00.  Informacje: www.zamekcieszyn.pl

Zamek Cieszyn Laureaci zeszłorocznej edycji konkursu „Śląska Rzecz”.
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Szlacheckie pałace i domy w Cieszynie
Już od średniowiecza książęcy dwór piastowski w Cieszynie przy-

ciągał do miasta szlachtę. Wielu obierało na swe siedziby domy w mie-
ście, często bardzo reprezentacyjne, adaptując je do swych potrzeb. 
Niektóre z nich, powstałe po połączeniu kilku kamienic mieszczań-
skich, nazwać można miejskimi pałacami. Znane i zapomniane domy 
szlachty i arystokracji przypomni i bogato zilustruje kustosz Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, Mariusz Makowski. Zapraszamy do Domu Naro-
dowego 10 czerwca o godz. 17.00. Wstęp wolny!

COK

Kilimandżaro na 50. urodziny

11 czerwca o godz. 17.00 gościem Domu 
Narodowego będzie Swietłana Koniuszew-
ska – wiceprezes Oddziału PTTK w Sosnow-
cu. Tytuł prelekcji nawiązuje do nietypowego 
prezentu, jaki otrzymała na swoje kolejne 
„osiemnaste urodziny”. Czy trzeba być zawo-
dowym wspinaczem, żeby zdobyć najwyższy 
szczyt Afryki? Czy trasę może pokonać osoba 
w każdym wieku? O tym dowiemy się na spo-
tkaniu w Cieszyńskim Ośrodku Kultury.

COK

Spektakle plenerowe
Teatr Cieszyński w Czeskim Cieszynie i Za-

mek Cieszyn zapraszają na Wzgórze Zamko-
we. Scena Polska zaprezentuje spektakl Cy-
rano de Bergerac (5 czerwca godz.  21.00). 
Komedia opowiada o życiu długonosego 
Cyrana de Bergerac, doskonałego mówcy 
i szlachcica, którego bolączką był duży nos. 
Dlatego też nie odważył się wyznać swojego 
uczucia pięknej Roksanie, w której się zako-
chał. Ponadto Scena Czeska Teatru Cieszyń-
skiego zaprezentuje Jedną noc na Karlštejně 
(6 czerwca godz. 21.00) – musical z zabaw-
nymi dialogami i wpadającą w ucho muzyką, 
który po raz pierwszy zostanie pokazany na 
Wzgórzu Zamkowym. Bilety: 100 koron lub 
15 zł do kupienia w Informacji Turystycz-
nej Zamku Cieszyn, teatrze w Czeskim Cie-
szynie lub bezpośrednio przed spektaklem.

Zamek Cieszyn

Kącik poetycki
12 czerwca o 17.00 zapraszamy do Domu Narodowego na kolejne 

poetyckie spotkanie autorskie.
Tym razem w Klubie Nasz Kącik gościć będziemy Jadwigę Bujak-

-Pisarek. Autorka pochodzi ze Świebodzic, mieszka w Zebrzydo-
wicach. Jest sekretarzem redakcji serwisu E-Literaci.pl, laureatką 
wielu konkursów poetyckich. Publikowała w biuletynie informa-
cyjnym Gminy Zebrzydowice Wiadomości znad Piotrówki i Głosie 
Tyczyna. Wydała tomiki poezji Wyszeptaniem i Poławiaczka pereł.

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

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

Miasto Cieszyn podjęło szereg działań na rzecz ograniczenia zużycia 
energii. Jednym z nich jest opracowanie planu gospodarki niskoemi-
syjnej. Dokument ten określa strategię działań na rzecz zrównoważo-
nej i niskoemisyjnej gospodarki energetycznej miasta, uwzględniając 
uwarunkowania krajowej i europejskiej polityki klimatycznej, jak 
również czynniki lokalne, specyficzne dla Miasta Cieszyna. Plan go-
spodarki niskoemisyjnej Cieszyna został przyjęty przez Radę Miejską 
w dniu 28 maja 2015 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr X/66/15.

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem energetyczno-klima-
tycznym Unia Europejska zobowiązała się do redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii odnawialnej oraz 
zwiększenia efektywności energetycznej do 2020 r. Osiągnięcie 
celów w tym zakresie wymaga podjęcia wielu działań w zakresie 
szeroko rozumianej promocji efektywności energetycznej. Kam-
panie informacyjne, edukacja, wsparcie dla rozwoju efektywnych 
energetycznie technologii, standaryzacja i przepisy dotyczące mi-
nimalnych wymagań efektywnościowych i etykietowania, „zielone 
zamówienia publiczne” to tylko niektóre z tych działań. Dlatego też 
potrzebne jest zaangażowanie całego społeczeństwa, decydentów 
i polityków oraz wszystkich podmiotów działających na rynku. Je-
dynie kompleksowe działania pozwolą na wypełnienie zobowiązań.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) wyznacza konkretne cele 
w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, efektywności ener-
getycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Ich 
osiągnięcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza, a także 
do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju ryn-
ków paliw i energii. Realizacja przedsięwzięć wskazanych w PGN 
wpłynie na dotrzymanie standardów dopuszczalnych poziomów 
zanieczyszczeń, przyczyni się do podwyższenia jakości życia i bez-
pieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej Miasta Cieszyna, w zależności 
od grupy odbiorców energii, wyznacza cele szczegółowe w zakre-
sie poprawy jakości powietrza na terenie miasta poprzez realizację 
następujących działań:

Zadania inwestycyjne:
• System monitoringu kosztów i zużycia nośników energii i wody 

w miejskich budynkach użyteczności publicznej,
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach uży-

teczności publicznej,
• Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach 

użyteczności publicznej w Cieszynie,
• Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna, 
• Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – 

obiekty mieszkalne, 
• Przyłączenie budynków do sieciowych nośników energii – 

obiekty mieszkalne,
• Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograni-

czeniem niskiej emisji,
• Termomodernizacja budynków na terenie Cieszyna,
• Poprawa efektywności energetycznej w grupie handel, usługi, 

przedsiębiorstwa,

• Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego,
• Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego,
• Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta.

Zadania nieinwestycyjne:
• Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemisyjnej” oraz „Założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe”,
• Wdrażanie systemu zielonych zamówień / zakupów,
• Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie niskiej emisji 

i efektywności energetycznej.
Miasto Cieszyn uzyskało na opracowanie Planu gospodarki ni-

skoemisyjnej dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013  Priorytet IX Infra-
struktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność ener-
getyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Większość zadań przewidzianych w PGN realizowana będzie 
przez Burmistrza Miasta Cieszyna. Są to działania w obszarze 
obiektów użyteczności publicznej, oświetlenia ulicznego, część 
przedsięwzięć transportowych, działania związane z kampanią 
informacyjno-edukacyjną, a także – w zakresie budynków miesz-
kalnych będących własnością Gminy Cieszyn – likwidacja niskiej 
emisji w centrum miasta. Część zadań (np. termomodernizacja bu-
dynków mieszkalnych czy poprawa efektywności energetycznej 
w obiektach grupy handel, usługi, przedsiębiorstwa) będzie reali-
zowana przez pozostałych użytkowników energii, np. spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualnych inwesto-
rów, czy też przedsiębiorstwa, niemniej jednak Gmina Cieszyn bę-
dzie wspierała działania proefektywnościowe związane z ograni-
czeniem niskiej emisji poprzez stosowanie programu dotacyjnego. 

Nakłady na realizację działań określonych w Planie gospodarki 
niskoemisyjnej zostały oszacowane na poziomie 142 146 932 zł, 
z czego udział Miasta Cieszyna wyniesie 43 011 250 zł. W wyniku 
realizacji przedstawionych zadań roczna oszczędność energii wy-
niesie 27 968 MWh/rok, co wygeneruje 7 381 067 zł/rok oszczęd-
ności kosztów energii. Roczne zmniejszenie emisji CO2 wyniesie 
10 299 MgCO2/rok.

Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany w ramach 
projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013, Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyja-
zna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3 Termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej Przygotowanie 
planów gospodarki niskiej emisji.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

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

Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej uchwalony

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci, poprzez 
zorganizowanie mobilnych punktów zbiórki odpadów, do których 
mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać elektrośmieci. 

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

Ciąg dalszy na stronie 15...
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„Budżet Obywatelski” 
uchwalony

Dziesiąta sesja Rady Miejskiej odby-
ła się w dniu 28 maja 2015 roku. Rada 
podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Cieszyna na temat części 
wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 
2016 rok, czyli w sprawie tzw. Budżetu Oby-
watelskiego. Kwota przeznaczona na Budżet 
Obywatelski w roku 2016 to 300 000 zło-
tych. Pojedynczy projekt nie może przekro-
czyć kwoty 50 000 złotych. Projekty mogą 
dotyczyć zadań inwestycyjnych i remon-
towych. Szczegóły znajdziecie Państwo 
w przedmiotowej uchwale NR X/70/15 
Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 
2015 r. na stronie http://bip.um.cieszyn.pl/ 
w zakładce Rada Miejska – Uchwały 2015.

W trakcie sesji Rada zapoznała się z za-
kresem działalności i strukturą cieszyń-
skich publicznych przedszkoli szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych. Obejrzała 
film dotyczący działania cieszyńskich pu-
blicznych żłobków. Radzie przedstawiona 
została również prezentacja dotycząca 
funkcjonowania, struktury organizacyjnej 
i zakresu działalności Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Ponadto Rada zapoznała się z:
• informacją o rekrutacji do przedszkoli 

publicznych na rok szkolny 2015/2016.

• sprawozdaniem za rok 2014 z realiza-
cji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.

• sprawozdaniem z prac Zespołu Interdy-
scyplinarnego do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w roku 2014.

• sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji 
Gminnej Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 
2014-2020.

Rada podjęła następujące uchwały 
w sprawie:

• przyjęcia Planu gospodarki niskoemi-
syjnej Cieszyna,

• przystąpienia do sporządzenia Lokal-
nego Programu Rewitalizacji Miasta Cie-
szyna,

• zmiany uchwały nr VIII/85/99 z dnia 
11 marca 1999 roku w sprawie ustalenia 
planu sieci publicznych szkół podstawo-
wych oraz granic ich obwodów,

• zmiany uchwały nr XIII/132/11 z dnia 
27 października 2011 roku w sprawie usta-
lenia planu sieci publicznych gimnazjów 
oraz granic ich obwodów, 

• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 
rok 2015,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025,

• powołania zespołu opiniującego kan-
dydatów na ławników do Sądu Rejono-
wego w Cieszynie i Sądu Okręgowego 
w Bielsku-Białej,

• wniosku Pana Józefa Swakonia - uznając 
go za bezzasadny,

• wyrażenia zgody na podjęcie przez 
Burmistrza Miasta działań zmierzających 
do zawarcia porozumienia z Powiatem 
Cieszyńskim w sprawie przejęcia w zarzą-
dzanie przez Gminę Cieszyn przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu 
dróg powiatowych w granicach admini-
stracyjnych miasta Cieszyna,

• wspólnej realizacji z Powiatem Cieszyń-
skim zadania inwestycyjnego pn.: Budowa 
zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cie-
szynie oraz przejęcia przez Gminę Cieszyn 
zadań własnych Powiatu Cieszyńskiego.

Punkty: zapytania, wnioski i interpela-
cje Radnych Komisji i Klubów jak na każdej 
Sesji wzbudziły szereg dyskusji i emocji. Ze 
szczegółami można się zapoznać na stronie 
internetowej pod adresem: http://www.
bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Rada Miej-
ska”, gdzie są publikowane zarówno zapy-
tania, wnioski i interpelacje, jak i odpowie-
dzi na nie.

W dniu 12 czerwca o godz. 16.00 w Cie-
szyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodo-
wy” odbędzie się uroczysta sesja Rady Miej-
skiej Cieszyna zwołana z okazji 25 rocznicy 
wolnych wyborów samorządowych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna

Krzysztof Kasztura

sprzęty zasilane na prąd lub na baterie/akumulatory.
Więcej na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpada-

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

Wydział OŚR

...dokończenie ze str. 14.
Po stronie szkoły należy: 
1. przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

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

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

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

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

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

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

KROK 2. Mieszkaniec powinien pobrać kupon za oddany odpad, a na-
stępnie przekazać go wybranej przez siebie szkole. Poniżej zamiesz-
czono wykaz szkół podstawowych, które zadeklarowały chęć udziału 
w zbiórce, a tym samym chęć przyjęcia kuponów od mieszkańców:

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

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

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

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

Pl. Kościelny 5
Przypominamy, co kryje się pod pojęciem elektrośmieci i jakie od-

pady wliczamy do tej kategorii: Elektrośmieci to zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, 
lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, 
telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne 
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Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. uprzejmie informuje o zmianie har-
monogramu robót budowlano-montażowych związanych z budową sie-
ci cieplnej rozdzielczej oraz przyłączy odbiorczych do budynków przy 
Pl. Św. Krzyża 1, ul. Sejmowej 1 i 2 oraz ul. Głębokiej 13 w ramach przed-
sięwzięcia pn. Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna – projekt pi-
lotażowy.

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

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

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

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

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

Energetyka Cieszyńska

Wybory ławników
Rada Miejska Cieszyna informuje, że w termi-

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

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

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

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego 
dotyczącą zgłaszanej osoby;

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

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

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 
wystawione przez lekarza, o którym mowa 
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak 
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ław-
nika;

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

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy do-
łączyć:

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

2. imienną listę osób zgłaszających kandydata 
wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca sta-
łego zamieszkania i własnoręcznym podpisem 

każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na 
ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywate-
li. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w 
sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której 
nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na 
liście.

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

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo 
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis or-
ganizacji społecznej lub zawodowej do właściwe-
go rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie 
wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłosze-
nia.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
Krzysztof Kasztura

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego nieruchomość po-
łożoną w Cieszynie pomiędzy ulicami Górną 
i Solną, oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 71/4 obr. 45 o pow. 0,1187 ha, zapi-
saną w księdze wieczystej nr BB1C/00052432/4 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres od 21 maja do 11 czerwca 2015 r.

Wydział GN

Lokal do zbycia

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-
znaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym na 
rzecz aktualnego najemcy lokal mieszkalny nr 1 w 
budynku przy ul. Sejmowej 14 w Cieszynie wraz z 
udziałem w nieruchomości gruntowej i częściach 
wspólnych budynku w 7846/81453 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres 21 dni, tj. od 21 maja do 10 czerwca 2015 r.

Wydział GN

Publiczne Studium Medyczne – 
bezpłatna edukacja 

Publiczne Studium Medyczne przy Szkole 
Organizacji i Zarządzania w Cieszynie (ul. Mała 
Łąka 10) zaprasza w roku szkolnym 2015/2016 
do edukacji na następujących kierunkach:
– opiekun medyczny,
– opiekunka dziecięca,
– terapeuta zajęciowy,
– asystentka stomatologiczna,
– higienistka stomatologiczna,
– asystent osoby niepełnosprawnej,
– opiekunka środowiskowa,
– opiekun w domu pomocy społecznej,
– technik masażysta,
– technik farmaceutyczny,
– technik sterylizacji medycznej,
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
– technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Nauka w Publicznym Studium Medycznym 
jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia.

Absolwenci ww. kierunków przystępują do 
egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom 
danej specjalności oraz certyfikat uprawniający 
do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Zdawalność egzaminów zewnętrznych wynosi 
prawie 100%, a absolwenci tych kierunków posia-
dają uprawnienia średniego personelu medycznego.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc 
pod numer telefonu: 33 851 46 88 lub zaglądając 
na stronę internetową www.soiz.pl. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

SOiZ
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PREMIERY
5-11.06 g. 15.00 Rechotek – dubbing (animo-
wana komedia familijna), Malezja, b.o.
5-11.06 g. 16.45, 18.15 Apartament (doku-
ment biograficzny), Polska, od lat 7
5-9.06 g. 19.45 Szybcy i Wściekli 7 – napisy 
(sensacyjny film akcji), Japonia/USA, od lat 12
12-25.06 g. 15.00 2D Jurassic World – napisy 
(przygodowy/science-fiction), USA, od lat 12
12-25.06 g. 17.30 3D Jurassic World – napisy 
(przygodowy/science-fiction), USA, od lat 12
12-17.06 g. 20.00 3D Jurassic World – napisy 
(przygodowy/science-fiction), USA, od lat 12
19-24.06 g. 20.00 3D Jurassic World – napisy 
(przygodowy/science-fiction), USA, od lat 12
DKF „Fafik”
10.06 g. 20.00 Anthony Quinn – w 100. roczni-
cę urodzin (cz. 1): La Strada, Włochy, od lat 15
11.06 g. 19.30 Anthony Quinn – w 100. 
rocznicę urodzin (cz. 2)*
18.06 g. 20.00 Filmowe Femme Fatale: Rita 
Hayworth (cz. 2)*
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

TEATR

5.05 g. 17.00, 6.05 g. 16.00 Koncert Galowy 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
7.06 g. 16.00 Dzieci z Bullerbyn – w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego 
Bez Granic dla dzieci
8.06 g. 19.00 Koncert Haliny Kunickiej 
Świat nie jest taki zły
11.06 g. 19.00 Festiwal „Muzyka Dawna – 
Persona Grata”. Program Opera instrumen-
talna
14.06 g. 16.00 Kabaret Ani Mru-Mru w no-
wym programie SKURCZ!
18.06 g. 9.00 i 18.30 Musical pt: Czarodziej-
ska lampa – Szkoła tańca PeDeBe
19.06 g. 9.00 i 11.00 Musical pt: Czarodziej-
ska lampa – Szkoła tańca PeDeBe

COK

7.06 g. 8.00 Targi Staroci
8.06 g. 9.00 „Pasibrzuch” – spektakl te-
atralny dla dzieci w wykonaniu Sceny La-
lek Bajka Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego 
Cieszyna
8.06 g. 16.00 „Expo zdrowie”
8.06 g. 17.00 „Rzóndzymy, rozprawiomy 
i śpiywómy po naszymu” – spotkanie sekcji 
miłośników gwary cieszyńskiej
9.06 g. 9.00 „Z piosenką weselej” – konkurs 
piosenki przedszkolnej
9.06 g. 16.00 Spotkanie Sekcji Geograficz-
no–Historycznej Uniwersytetu Iii Wieku
10.06 g. 17.00 „Szlacheckie pałace i domy 
w Cieszynie” – prelekcja multimedialna Ma-
riusza Makowskiego
11.06 g. 17.00 „5000 na 50 – czyli Kili-
mandżaro na pięćdziesiątkę” – spotkanie 
z Swietłaną Koniuszewską, wiceprezes Od-
działu PTTK w Sosnowcu
12.06 g. 17.00 „Wyszeptaniem” – poetyckie 
spotkanie autorskie Jadwigi Bujak–Pisarek
15.06 g. 9.00, 11.00 i 12.00 Interdyscypli-
narny Program Edukacji Medialnej „Kino 

szkoła” – warsztaty dla dzieci i młodzieży
16.06 g. 16.00 „Historia muzyki” – koncert 
Bogdana Firli
19-21.06 Cieszyn – Czeski Cieszyn, XXV 
Święto Trzech Braci – szczegóły na afiszach
WYSTAWY
Galeria 
9-30.06 „Z drugiej strony Olzy” – wystawa prac 
członków Polskiego Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków w RC (wernisaż 9.06 godz. 17.00)
Galeria „Na Piętrze”
1-30.06 „25 lat Święta Trzech Braci”

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nie-
czynne.
do 30.06 „Cieszyńskie Rękodzieło” – wy-
stawa Piotra Brody w ramach roku jubile-
uszowego CTF

BIBLIOTEKA

Oddział dla dzieci
8.06 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim
9.06 g. 15.00 Strefa czytania – zajęcia lite-
rackie
10.06 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
10.06 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
12.06 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
15.06 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim
16.06 g. 15.00 Stacja plastyka – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
17.06 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
17.06 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
19.06 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
Czytelnia
9.06 g. 8.30 „Aktywizacja niepełnosprawnych 
seniorów 60+” – warsztaty komputerowe (gru-
pa początkująca)
11.06 g. 8.30 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów 60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa początkująca)
11.06 g. 12.00 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów 60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa zaawansowana)
11.06 g. 16.00 „Generacje – kreacje. Sztuka w 
dialogu pokoleń” – warsztaty multimedialne 
(grupa stała)
12.06 g. 8.30 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów 60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa zaawansowana)
17.06 g. 15.30 Biblioteczny rękodzielnik – „Miej 
serce i uszyj serce” (obowiązują zapisy)
18.06 g. 8.30 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów 60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa początkująca)
18.06 g. 12.00 „Aktywizacja niepełnospraw-
nych seniorów 60+” – warsztaty komputerowe 
(grupa zaawansowana)
18.06 g. 16.00 „Generacje – kreacje. Sztuka w 
dialogu pokoleń” – warsztaty multimedialne 
(grupa stała)
19.06 g. 10.00-18.00 Kiermasz książki używa-
nej

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
5.06 g. 17.00 Najstarsze przewodniki tury-
styczne po Śląsku Cieszyńskim
do 31.07 By nigdy nie zapomnieć. Niemiec-
kie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim

M4PSP

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

MUZEUM DRUKARSTWA

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
13.06 g. 10.00-16.30 Industriada 2015
do 19.06 „Czerń nieoczywista”

ZAMEK CN

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Lau-
reaci konkursu „Śląska Rzecz”. Możli-
wość organizacji warsztatów dla dzieci: 
tel. 33 851 08 21, wew. 30, 35 lub 53
do 07.06 Farbione na modro. Modrzyń-
ce w tradycji i modzie, sala ekspozycyjna 
w Oranżerii
do 12.07 Rozmowa – wystawa prac stu-
dentów Pracowni Ceramiki Instytutu Sztu-
ki w Cieszynie, Antresola Zamku Cieszyn
17-26.07 Śląska Rzecz – wystawa pokon-
kursowa, sala wystawowa Oranżerii Zam-
ku. Wernisaż 17.06 g. 14.00
WYDARZENIA
5.06 g. 21.00 Cyrano de Bergerac, Wzgórze 
Zamkowe
6.06 g. 21.00 Jedna noc na Karlštejně, 
Wzgórze Zamkowe
12-13.06 ABC Przedsiębiorczości, sala kon-
ferencyjna Oranżerii Zamku Cieszyn
17.06 g. 12.00 Gala wręczenia nagród 
w konkursie Śląska Rzecz, sala konferen-
cyjna Zamku Cieszyn
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

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
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Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i In-
ternetu dla osób 50+
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

RÓŻNE

8.06 g. 16.00 Spotkanie z Bernadetą Weber, 
Klub 44 w WSB, ul. Frysztacka 44
14.06 g. 16.00 Harfowe Vive les Vacances, 
Cafe Muzeum, ul. Regera 6
17.06 g. 17.00 Kanada moja druga ojczyzna, 
sala Widowiskowo-Konf. OCKiR, ul. Z. Kossak 6
do 30.06 „Z Halle do Cieszyna. August Her-
mann Francke śladami Marcina Lutra”, Ko-
ściół Jezusowy
do 30.09 Wyjątkowa książka z mojej biblio-
teki szkolnej, Biblioteka Wojewódzka w Biel-
sku-Białej, filia w Cieszynie, ul. Stalmacha 14
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

SPORT

Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
6.06 II runda Mitingu Pływackiego, Pływal-
nia UŚ, ul. Paderewskiego 9
9.06 g. 16.00 Darmowe zajęcia z tenisa ziem-
nego dla seniorów, Klub Tenisowy „Ogniwo”
14.06 g. 9.00 Ziemia Cieszyńska – kraina mio-
dem płynąca, wycieczka PTTK „Ondraszek”
14.06 Streetball Piknik, boiska „Pod Wałką”
16.06 g. 16.00 Darmowe zajęcia z tenisa ziem-
nego dla seniorów, Klub Tenisowy „Ogniwo”
21.06 g. 9.00 Amatorski Turniej Piłki Siatko-
wej, sala MOSiR, al. J. Łyska 21
21.06 g. 10.00 XVIII Cieszyński Rowerowy 
Rajd Rodzinny, wycieczka PTTK „Ondraszek”

PO 2 STR. OLZY

12.06 g. 9.00 Dzień polskich studentów, Sie-
dziba Stow. Trianon, ul. Na Horkách 1701/23
14.06 g. 15.00 X Dzień Tradycji i Stroju Re-
gionalnego, Rynek w Czeskim Cieszynie
Teatr Cieszyński, Czeski Cieszyn, 
Ostrawska 67
6 i 7.06 g. 17.30, 16.06 g. 19.00 „Panna Julia”
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hla-
vní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
11 i 18.06 g. 16.00 Koncert uczniów i na-
uczycieli
12.06 g. 17.00 Duet gitarowy „KaC”
19.06 g. 16.30 Świątynie i święte miejsca 
wielkich religii Azji

ważne instytucJe

Data Apteka (adres, telefon)
5 VI – 
19 VI

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

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

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

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

Polub Cieszyn na 
Facebooku

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

Sport

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19
Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób  
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)

ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 29 29
Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. ks. Janusza 3, tel. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)
Hospicjum Domowe

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

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

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

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 54,  
www.bycrazem.com
Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90,  
www.mzd.cieszyn.pl
Pogotowia

Energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998, Europej-
ski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl
Straż Miejska

ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,  
www.sm.cieszyn.pl
Szpital Śląski

ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpital.netus.pl
Urząd Miejski

Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.

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

ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00,  
www.zgk.cieszyn.pl

Różne...
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Przytul psisko
Dzisiaj prezentujemy Państwu kolejne psy z cieszyńskiego schroniska: suczkę Korę i psa 

– jeszcze bez imienia.
rk

Marian Dembiniok, dyrektor Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego, opiekun psa znalezionego przy 
drodze szybkiego ruchu.

Pies (276/2015) ma około 3 lat, jest bar-
dzo ruchliwy. Został znaleziony 25 maja 
2015 roku w Cieszynie Marklowicach, przy 
ul. Frysztackiej w okolicy Lakmy.

Kora, (253/2015) ma około 1,5 roku, krótko-
włosa, średniej wielkości, w kłębie ma około 
50 cm. Została znaleziona 9 maja 2015 roku 
w Cieszynie. 

Elżbieta Kiedroń-Fałat, psychoterapeutka i pe-
dagog, kierownik Centrum Profilaktyki Edukacji 
i Terapii „Kontakt” z suczką Korą.

Zd
ję

ci
a:

 rk

Usprawnianie przez pluskanie

Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży Nasze Dzieci, które swoją dzia-
łalnością wspiera przede wszystkim dzieci 
i młodzież z Zespołu Placówek Szkolno-
-Wychowawczo-Rewalidacyjnych (ZPSWR) 
w Cieszynie.

Sala do hydroterapii ma być udostępnia-
nia całkowicie bezpłatnie. Korzystać z niej 
będą zarówno dzieci z oddziałów wczesnego 
wspomagania, jak i dzieci z oddziałów szko-
ły podstawowej i ośrodka rewalidacyjno-
-wychowawczego przy ZPSWR w Cieszynie.

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

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

ZPSWR

Fabryka Dziecięcych Uśmiechów

Każde dziecko zasługuje na dzieciństwo 
wypełnione radością, chwilami beztroskiej 
zabawy oraz ogromem miłości ze strony 
najbliższych osób. Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej Być Razem już od 19 lat działa na 
rzecz tych dzieci, dla których dzieciństwo nie 
zawsze jest takim błogim i cudownym czasem.

W ramach naszej działalności prowadzi-
my Dom Matki i Dziecka Słonecznik dla sa-
motnych mam, Powiatowy Ośrodek Wspar-
cia dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą 
domową, a cały przekrój działań na rzecz 
dzieci zawarty jest w nazwie kolejnej j z na-
szych placówek, czyli Centrum Profilaktyki 
Edukacji i Terapii Kontakt.

W Kontakcie wszystkie dzieci mogą ko-
rzystać ze wsparcia pedagogów, terapeutów 
i psychologów podczas grup wsparcia przy-
gotowanych specjalnie dla nich. Rozwijają 
również swoje talenty na warsztatach ar-
tystycznych oraz edukacyjnych. Jeżeli któ-
reś z dzieci ma trudności z nauką to zawsze 
z pomocą przychodzą im wolontariusze.

Każdy uśmiech dziecka jest bezcennym 
darem. Prosimy, wesprzyjcie naszą inicjaty-
wę i pomóżcie nam pomagać przez radość!

Głosować można na stronie: http://to-
dlamniewazne.pl/inicjatywa,291,fabryka-
-dzieciecych-usmiechow.html.

CPEiT Kontakt

Pomóż hospicjom, pomóż sobie

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

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

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

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

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

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

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

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

CME
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Podobno lubił tańczyć i podobał się 
dziewczynom. Uprawiał lekkoatletykę 
i gimnastykę akrobatyczną, tenis, pływa-
nie i skoki do wody. Z biegiem czasu jego pa-
sją stało się żeglarstwo uprawiane na Jezio-
rach Augustowskich. Uczestniczył w wielu 
regatach w klasach Finn i Star. Drugą jego 
pasją była jazda na nartach wodnych i w tej 
dyscyplinie był później pierwszym tre-
nerem w Marynarce Wojennej. Miał też 
całkiem niezłe uzdolnienia plastyczne, no 
i doskonałą pamięć, co z pewnością przy-
czyniło się do tego, że w 1933 r. ukończył 
gimnazjum im. hetmana Zamoyskiego 
w Lublinie z wynikiem bardzo dobrym na 
świadectwie maturalnym. Marian Tadeusz 
Mokrski, dla rodziny i przyjaciół – po pro-
stu Dzidek (16 stycznia 1915 – 8 czerwca 
1940), bo o nim mowa, w tym samym roku 
został przyjęty na Wydział Morski Szkoły 
Podchorążych Marynarki Wojennej w To-
runiu. W podchorążówce należał do naj-
lepszych zarówno w nauce jak i w służbie 
– szkołę ukończył z drugą lokatą. W dniu 
15 października 1936 r. został mianowany 
podporucznikiem marynarki, a począt-
kiem 1937 r. skierowano go do Kadry Flo-
ty, gdzie później służył na ORP Burza jako 
II oficer broni podwodnej. W październiku 
tego roku rozpoczął niespełna roczny rejs 
dookoła świata na pokładzie francuskiego 
krążownika Jeanne D’Arc, co było nagrodą 
za dotychczasowe osiągnięcia. Po powro-
cie, na krótko trafił na ORP Wicher, a od 
początku 1939 r. zaczął uczęszczać na Kurs 
Pływania Podwodnego.

Porucznik Marian Tadeusz Mokrski 
– nawigator z ORP Orzeł

Zdobyte doświadczenia i kwalifikacje 
oraz dotychczasowa nienaganna postawa 
sprawiły, że w maju 1939 r. Marian Mokr-
ski został oficerem nawigacyjnym na ORP 
Orzeł, co dla młodego marynarza musia-
ło być wielką nobilitacją, przynajmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze – był to 
nowoczesny typ oceanicznego okrętu pod-
wodnego o dużych walorach bojowych, 
wyposażony w szereg istotnych ulepszeń 
i nowości konstrukcyjnych, silnie uzbrojo-
ny i szybki. Po drugie, jednostka ta została 
wybudowana dzięki funduszom pocho-
dzącym ze składek kadry podoficerskiej 
i oficerskiej Wojska Polskiego oraz całe-
go społeczeństwa poprzez tzw. Fundusz 
Obrony Morskiej.

Jednostka ta wsławiła się, uznawaną za 
jedno z największych osiągnięć w dzia-
łaniach i taktyce okrętów podwodnych, 
ucieczką z internowania w Tallinnie do 
Wielkiej Brytanii. Było to możliwe dzięki 
odwadze opuszczonej przez swojego ko-
mandora Henryka Kłoczkowskiego załogi, 
ale przede wszystkim dzięki doskonałej 
pamięci Mariana Mokrskiego i jego zna-
jomości detali geograficznych akwenu 
Bałtyku. Ponieważ podczas internowa-
nia w Tallinnie okręt został pozbawiony 
nie tylko bandery i uzbrojenia, ale także 
dziennika nawigacyjnego i map, podczas 
brawurowego rejsu nawigacja opierała się 
na wiedzy nawigatora – podporucznika 
Mokrskiego. Już po wypłynięciu z Tallin-
na odnalazł on na pokładzie Orła aktu-
alny niemiecki spis latarń na podstawie 
którego „z pamięci” opracował tzw. Mapę 
Bałtyku wraz ze szczegółami trudnych do 
przebycia cieśnin duńskich.

Porucznik Marian Mokrski, wraz z Orłem 
i jego załogą, przebył cały szlak bojowy, aż 
do dnia jego zagięcia na przełomie maja 
i czerwca 1940 r. na Morzu Północnym 
podczas wykonywania zadań bojowych. 
Los okrętu do dziś jest nieznany.

Śmierć Mariana, to nie tylko osobista, 
rodzinna tragedia. To nie tylko – w po-
wiązaniu z zaginięciem ORP Orzeł – waż-
ny moment w historii polskiego oręża. 
Śmierć ta miała także inny wymiar. Otóż 
początki rodu Mokrskich herbu jelita się-
gają XIV wieku i zgodnie z legendą – bitwy 
pod Płowcami (1331 r.). Wystarczy wspo-
mnieć, że jego przodkowie noszący przy-
domek: z Mokrska (Mokrski), pełnili ważne 
funkcje na ówczesnych ziemiach polskich 
ściśle współdziałając z królem Władysła-
wem Łokietkiem, a później Kazimierzem 
Wielkim. Porucznik Marian Mokrski był 
jednym z nielicznych potomków tego sta-
rego polskiego rodu rycerskiego zwanego 
od nazwy herbu jelitczykami noszącym to 
wpisane w historię Polski nazwisko.

Marian zabierał ze sobą na pokład ORP 
Orzeł album, do którego wklejał tzw. „wi-
niety”, czyli wycinanki z papieru. Wy-
konywał je pewnie w krótkich okresach 
odpoczynku od działań operacyjnych i bo-
jowych. Miał jeszcze drugi, który zapełnił 
wcześniej, a który podarował swojej sio-
strze Barbarze. Dziś, tak jak i kilka innych, 
niestety nielicznych pamiątek po Dzidku, 
znajduje się w... Cieszynie. Dlaczego? To 
właśnie z Cieszynem związała swoje życie 
jego młodsza siostra Barbara Mokrska, po 
mężu Prochaska (1917-1988), podobna do 
niego pod względem usposobienia i cha-
rakteru, przez co mu najbliższa.

Wspominając tragiczne losy ORP Orzeł, 
którego 75. rocznica zaginięcia przypada 
na czerwiec tego roku, miejmy w pamię-
ci także losy jego marynarzy, w tym po-
rucznika Mariana Mokrskiego. 8 czerwca 
1940 r. miał wrócić wraz ze swoim okrętem 
do portu w Rosyth w Szkocji. Nie wrócił. 
Ten dzień uznaje się za datę jego śmierci.

21 sierpnia 1946 r. Admiralicja Brytyj-
ska uhonorowała porucznika Mariana 
Mokrskiego odznaczeniami Atlantic Star 
(Gwiazda Atlantyku) i 1939-45 Star. Ory-
ginalne mapy porucznika weszły w skład 
zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum 
im. gen. Sikorskiego w Londynie. Jego 
symboliczny grób znajduje się na cmen-
tarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

16 stycznia bieżącego roku obchodzi-
liśmy 100-lecie urodzin porucznika Ma-
riana Mokrskiego. Z tej okazji w swoim 
rodzinnym Lublinie, głosami mieszkań-
ców, został uhonorowany tytułem Naj-
większego lublinianina w historii. W Cie-
szynie także o nim pamiętajmy.

Stanisław Kawecki

Fotografia i winiety – ze zbiorów ro-
dzinnych Marka Prochaski.

Marian Tadeusz Mokrski

Winiety (wycinanki) wykonane przez M. Mo-
krskiego.


