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 OD REDAKCJI 

Trwają wiosenne 
PORZĄDKI

 RYSZARD 
MACURA

Burmistrz Cieszyna

Jeszcze przed nadejściem wiosen-
nych miesięcy spotkaliśmy się z ze-
społem do spraw porządku w miej-
scach publicznych, aby zaplanować 

wiosenne czyszczenie miasta. Zawsze 
bowiem po zimie wszyscy dokładniej 
czyścimy nasze domy, ogrody, miejsca, 
w których lubimy przebywać. Takich 
przestrzeni nie brakuje też w Cieszynie 
i stąd zakres prac jest o tej porze roku 
szczególnie szeroki.

DROGI I ULICE
Miejski Zarząd Dróg w pierwszej kolej-
ności reperował najbardziej zniszczone 
fragmenty jezdni i chodników oraz pla-
nował kolejne remonty na ok. 144 000 
m dróg zarządzanych przez nasze mia-
sto. W dalszej kolejności rozpoczęło się 
zamiatanie ulic, z których dotychczas 
zebrano 3 tony śmieci. Pracami tymi na 
razie objęto 45 454 m naszych ulic. Poza 
tym pracownicy MZD, korzystając ze 
wsparcia osób osadzonych w Zakładzie 
Karnym, wykonali dokładne czyszczenie 
19 975 m chodników. W tym przypadku 
prace polegały na odchwaszczaniu, czysz-
czeniu krawężników z zalegającej ziemi, 
zamiataniu oraz czyszczeniu części dróg 
przylegających do chodników.

PROBLEM ŚMIECI
Od wielu lat powtarzającym się proble-
mem są zalegające śmieci na terenach pry-
watnych należących do właścicieli garaży 
przy ulicach Dolnej, Mickiewicza i Morcin-
ka. Ze względu na rozproszenie tytułów 
własności (łącznie kilkaset podmiotów) 
trudno jest wyegzekwować utrzymanie 
czystości od wspomnianych współwłaści-

cieli. Stąd MZD podejmuje jednorazowe 
akcje mające na celu oczyszczenie terenu 
wokół garaży. W wyniku tegorocznej akcji 
zebrano w tych miejscach 1,54 tony śmie-
ci. Podobny problem, związany z trudno-
ściami w wyegzekwowaniem utrzymania 
czystości od właściciela terenu, dotyczy 
nadbrzeży Bobrówki. Teren ten jest wła-
snością zarządzaną przez Śląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kato-
wicach, a ten od lat odmawia czyszczenia 
Bobrówki, tłumacząc się tym, że to nie 
on zaśmieca rzekę i jej nadbrzeża. W tej 
sytuacji znowu akcyjnie MZD dokonuje 
czyszczenia, zbierając przy ostatniej akcji 
420 kg śmieci.

Obok pracowników MZD i wspomnia-
nych już osadzonych w Zakładzie Karnym, 
w niektórych akcjach porządkowych bie-
rze udział młodzież ze swoimi opieku-
nami ze szkół. Tak było też w przypadku 
zorganizowanego przez PTTK „Wiosen-
nego Sprzątania Rezerwatów Przyrody”, 
podczas którego zebrano 120 kg śmieci.

To dobry moment, aby podziękować 
tym wszystkim, którzy angażują się 
w prace porządkowe na terenie nasze-
go miasta, jak również, aby prosić o to, 
by każdy z nas czuł się odpowiedzialny 
za otoczenie, w którym przebywa i nie 
zaśmiecał „swojego domu”.

TERENY ZIELONE

Dla sprawnego przebiegu prac porząd-
kowych na terenach zielonych, MZD po-
dzieliło miasto na 4 strefy, wydzielając 
dodatkowo jeszcze strefę specjalną, zwią-
zaną z zakończoną inwestycją „Ogrodu 
dwóch brzegów”. To ostatnie rozwiązanie 
ma na celu otoczenie szczególną opieką 
tych miejsc, które zrewitalizowaliśmy. 
Chcielibyśmy bowiem, aby jak najdłużej 
cieszyły one mieszkańców miasta i przy-
jeżdzających gości. Prace porządkowe 
i pielęgnacyjne na terenach zielonych, 
obejmujących łącznie ponad 26 ha, już 
się rozpoczęły i będą systematycznie 
kontynuowane. Aktualnie jesteśmy po 
nasadzeniu 6 500 bratków, po 15 maja 
rozpoczną się kolejne nasadzenia. Na 
prace związane z utrzymaniem zieleni 
przewidzieliśmy w 2017 r. kwotę 282 
550,00 zł.

ESTETYKA PRZESTRZENI 
MIEJSKIEJ – NASZA 
WSPÓLNA SPRAWA

Obok terenów zielonych, zarządzanych 
przez MZD lub wydzierżawionych oso-
bom trzecim, Miasto Cieszyn, poprzez 
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Wydział Gospodarki Nieruchomościami, 
zarządza innymi jeszcze terenami. W tym 
przypadku prace porządkowe miały do-
tychczas przede wszystkim charakter in-
terwencyjny. Od tego roku chcielibyśmy 
natomiast wzmocnić systemowe działania 
na wskazanych terenach. Takie systemo-
we rozwiązania zleciłem w ubiegłym roku 
w odniesieniu do blisko 60 kontenerów 
na odzież. Współpracując ze spółdzielnia-
mi mieszkaniowymi i innymi zarządcami 
wspólnot mieszkaniowych, korzystając 
z pomocy Straży Miejskiej i Miejskiego 
Zarządu Dróg, Wydział Gospodarki Nieru-
chomościami zidentyfi kował i naniósł na 
mapę wszystkie kontenery na odzież, co 
pozwoliło na uregulowanie spraw związa-
nych z umowami o korzystanie z terenu, 
skoordynowanie pomiędzy właściciela-
mi nieruchomości rozlokowania tychże 
kontenerów, a w przyszłości, w oparciu 
o zebrane doświadczenia, estetyczniej-
sze przygotowanie miejsc pod tego typu 
urządzenia.

NIERUCHOMOŚCI 
I INFRASTRUKTURA

Wiosenny przegląd stanu nieruchomości 
został też przeprowadzony przez Zakład 
Budynków Miejskich. W jego wyniku 
wymieniono piasek w ośmiu piaskow-
nicach przy budynkach komunalnych, 
częściowo wymieniono lub uzupełniono 
infrastrukturę podwórek wyposażonych 
w ławki, poręcze, barierki, trzepaki czy 
suszarki na pranie. Ważnym zadaniem 
było czyszczenie podcieni w budynkach 
Rynek 1, 4, 5, 6, Mennicza 4, Sejmowa 2, 
Głęboka 11, 17, 19 i Kominiarska. W tym 
przypadku znowu kierowaliśmy się po-
trzebą poprawy estetyki podcieni całego 
Rynku, a nie względami własnościowymi 
niektórych kamienic.

WIATY I PRZYSTANKI
Prace porządkowe rozpoczęła też druga 
spółka miejska, czyli Zakład Gospodarki 
Komunalnej. Jego zadaniem było w szcze-
gólności porządkowanie przystanków 
miejskich, których jest 127. W tym roku 
remontem objętych zostało już 32% ca-
łego zasobu wiat, których posiadamy 49. 
Kontynuacja tych prac będzie dalej pole-
gać albo na wymianie dotychczasowych 
wiat, albo na ich całościowym czyszczeniu 
i odmalowaniu. Oczywiście, ze względu 
na koszty, wymiana przystanków będzie 
następować powoli, gdyż koszt jednego 
nowego przystanku waha się od kilku do 
kilkunastu tysięcy złotych. Mimo wysokich 
kosztów zadanie to chcielibyśmy jednak 
systematycznie realizować, korzystając 
z dobrego początku, jaki nastąpił w ubie-
głym roku w Błogocicach przy okazji re-
alizacji budżetu obywatelskiego. 

Dar Wolnej 
OJCZYZNY

 Dokończenie ze s. 1 

C ieszyńskie obchody Święta Konsty-
tucji 3 Maja rozpoczęła Msza św. 
w intencji Ojczyzny w Sanktuarium 
Matki Boskiej Cieszyńskiej. – Siła 

i potęga obecne są w narodzie wyłącznie 
wtedy, kiedy budowany jest on na warto-
ściach nieprzemijających.  Dzisiejsza uroczy-
stość jest okazją do refl eksji i poszukiwania 
obiektywnej prawdy – mówił w słowach 
homilii ks. Rafał Jakubiec, który tego dnia 
przewodniczył Mszy św. Patriotycznej. 

Na Rynku okolicznościowe przemó-
wienie wygłosiła Gabriela Staszkiewicz, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej, podkre-
ślając: – Konstytucja z 1971 roku zarówno 
wtedy, jak i dziś, powinna być źródłem 
naszej dumy, ale i źródłem przestrogi. 

Następnie delegacje złożyły kwiaty pod 
tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla 
Księstwa Cieszyńskiego, przechodząc 
kolejno pod tablicę pamiątkową Józefa 
Piłsudskiego i Pomnik Legionistów. 

Uroczystościom towarzyszył koncert 
orkiestry dętej „Cieszynianka” i występ 
Zespołu Taneczno-Mażoretkowego 
„Cieszyńskie Gwiazdeczki” działające-
go przy Cieszyńskim Ośrodku Kultury 
„Dom Narodowy”. Po części ofi cjalnej 
przyszła pora na majówkę, której towa-
rzyszyła Lekcja Patriotycznego Śpiewa-
nia i prezentacja unikatowych druków 
politycznych (w tym edycji Konstytucji 
3 Maja z roku jej uchwalenia). Na cie-
szyńskim Rynku nie zabrakło również 
atrakcji dla najmłodszych uczestników 
i pysznej grochówki.   BSK
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Przyłącz się do konsultacji społecznych Gminnego Programu 

REWITALIZACJA 
Miasta Cieszyna 

Od listopada ubiegłego roku zostały 
przeprowadzone liczne działania 
adresowane do mieszkańców, 
przedsiębiorców i przedstawicieli 

organizacji pozarządowych polegające na 
stworzeniu wielu okazji do wzięcia udzia-
łu w spotkaniach, dyskusjach, debacie 
podwórkowej, spacerach badawczych. 
Dzięki temu do Gminnego Programu Re-
witalizacji zostało zgłoszonych kilkadzie-
siąt propozycji przedsięwzięć rewitaliza-
cyjnych. Przedsięwzięcia uwzględnione 
w Programie dotyczą różnych kierunków 
działań rewitalizacyjnych służących przede 
wszystkim zwalczaniu problemów, z któ-
rymi borykają się mieszkańcy obszaru re-
witalizowanego. Obejmują one zarówno 
projekty inwestycyjne, jak też projekty 
społeczne „ludzie dla ludzi”. Wśród pro-
jektodawców są: jednostki organizacyjne 
Gminy Cieszyn, Powiat Cieszyński oraz 
inne instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe, uczelnie wyższe, przed-
siębiorcy oraz mieszkańcy miasta.

Przed uchwaleniem Programu przez 
Radę Miejską Cieszyna zaplanowano 
szerokie konsultacje społeczne, podczas 
których można będzie po raz kolejny 
wypowiedzieć się w sprawie kierunków 
zmian rewitalizacyjnych w centrum miasta. 
Projekt Programu znajduje się w Aktual-
nościach na stronie internetowej www.
um.cieszyn.pl, na stronie internetowej 
BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie (bip.
um.cieszyn.pl) w zakładce Tablica ogło-
szeń, a także na stronie internetowej www.
cieszyn.pl/GminnyProgramRewitalizacji/ 
w zakładce Do pobrania. Każdy, kto ze-
chce zgłosić swoje uwagi do Programu, 
może to zrobić w terminie do 29 maja br. 
za pośrednictwem formularza elektronicz-
nego zamieszczonego przy dokumencie, 
przesłać uwagi pisemne na formularzu 
do Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub 
zgłosić uwagi ustne. Szczegółowe infor-
macje o formach konsultacji społecznych 
Programu, a w szczególności o sposobie 

składania uwag zostały zamieszczone 
na wskazanych stronach internetowych 
bezpośrednio przy projekcie Programu.

Wszystkich zainteresowanych pro-
blematyką rewitalizacji, ujętą w projek-
cie Programu, zapraszamy na spotka-
nie konsultacyjne, które odbędzie się 
w dniu 17 maja 2017 roku o godzinie 
17.00 w sali widowiskowej „Domu Na-
rodowego” COK w Cieszynie. W czasie 
spotkania przedstawione zostaną zało-
żenia Programu i odbędzie się wysłu-
chanie publiczne wszystkich zaintere-
sowanych osób, które zechcą zabrać 
głos na temat rewitalizacji w naszym 
mieście. Przy tej okazji zaplanowano 
przedstawienie roboczej wersji koncep-

cji zagospodarowania przestrzeni pu-
blicznej, jaką tworzy teren ul. Ludwika 
Kluckiego oraz elewacje przylegających 
do niej budynków i inne elementy naj-
bliższego otoczenia. Będzie to okazja do 
zapoznania się z koncepcją opracowy-
waną w trybie, który jest modelowym 
przykładem współpracy lokalnej spo-
łeczności w rozwiązywaniu problemów 
rewitalizacyjnych Cieszyna. Nadmienić 
należy, że w dniu 11 kwietnia br. na ul. 
Kluckiego odbyła się debata podwór-
kowa inicjująca współpracę w zakre-
sie opracowania koncepcji, a na dzień 
24 maja br. zaplanowana jest kolejna 
debata podwórkowa w tej sprawie. 

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

Dobiegają końca działania związane ze sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Cieszyna. Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, można było przeprowadzić proces sporządzania 
Gminnego Programu Rewitalizacji przy szeroko zakrojonym udziale społeczeństwa. 
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INFORMACJA 
z placu budowy 
Na placu budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego trwają intensywne prace. Ich aktualne 
zaawansowanie pozwala na stwierdzenie, że zadanie inwestycyjne powinno zostać zakończone 
zgodnie z planem czyli jeszcze w tym roku. 

W ramach prac związanych z prze-
budową skrzyżowania ul. Bo-
breckiej z ul. Hajduka na skrzy-
żowanie typu „rondo” wykonano 

dotychczas przebudowę infrastruktury 
podziemnej, korytowanie podłoża oraz 
podbudowę z kruszywa. Obecnie trwają 
prace związane z ustawieniem krawężni-
ków granitowych w obrębie nowego ron-
da. Następnym etapem będzie położenie 
asfaltu (dwie warstwy wiążące). Planuje 
się, że jeszcze w maju br. przywrócony 
zostanie ruch samochodowy w tym ob-
szarze miasta.

Na terenie, gdzie powstanie plac prze-
siadkowy (perony autobusowe) rozebra-
na została dotychczasowa nawierzchnia 
z płyt betonowych, a następnie wybudo-
wana została sieć kanalizacji deszczowej 
oraz zakończono wykonywanie stóp 
fundamentowych pod konstrukcję wia-
ty przystankowej. Obecnie trwa budowa 
słupów konstrukcji zadaszenia peronów.

W miejscu wyburzonego budynku 
dworca zakończono budowę fundamen-
tów nowego budynku, a aktualnie trwają 
prace związane z wykonywaniem pod-
łoży pod posadzki oraz podejścia pod 
kanalizację.

W starym, zabytkowym budynku 
dworca, po wykonaniu rozbiórki ścian 
i drewnianych stropów, wybudowaniu 
nowych stropów żelbetowych oraz ścia-
ny wg nowego układu funkcjonalnego, 
obecnie wykonywane są ścianki działowe 
oraz wewnętrzna instalacja kanalizacji 
sanitarnej.

Po stronie zachodniej budynku dwor-
ca wykonano częściowo ścieżkę pieszo-
-rowerową w ciągu ul. Czarny Chodnik, 
a także nową nawierzchnię chodnika 
biegnącego wzdłuż muru (ogrodzenia) 
klasztoru oo. Bonifratrów. 

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA
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SEMINARIUM z udziałem 
dr Wandy Półtawskiej
Pamięć jest naszym obowiązkiem i zadaniem. To miara przestrzeni wewnętrznej 
człowieczeństwa – mówiła podczas Seminarium poświęconemu „Pamięci więźniów 
nazistowskich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet – więźniarek 
z Ravensbrück’’ dr Wanda Półtawska, nr obozowy 7709.

W czasie II wojny światowej w KL 
Ravensbrück osadzono 132 
tysiące kobiet i dzieci, z któ-
rych zginęło blisko 92 tysiące. 

Liczbę Polek szacuje się na około 40 tysię-
cy. Lata 1942-1944 to w KL Ravensbrück 
czas przeprowadzania zbrodniczych 
doświadczeń medycznych, dokonywa-
nych na więźniarkach – w większości 
młodych Polkach. Operacjom podda-
no 86 więźniarek, w tym 74 Polki, przy 
czym większość z tych, które przeżyły, 
została kalekami. 

25 kwietnia w sali Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” odby-
ło się spotkanie z dr Wandą Półtawską, 
więzioną w niemieckim, nazistowskim 
obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. 
Opowiadając po wielu latach o obozo-
wych doświadczeniach, podkreślała, że 
przywoływanie trudnych wspomnień ma 
na celu ocalić od zapomnienia pamięć 
o cierpieniu. 

– Pamięć jest iskrą, która zapala tzw. 
pochodnię życia. Żadne dziecko nie ro-
dzi się zbrodniarzem i żadne dziecko nie 
rodzi się świętym – to trzeba przekazać 
następnemu pokoleniu – podkreślała 
prelegentka.

132 TYSIĄCE 
KOBIET I DZIECI

Wieloletnią przyjaciółkę Papieża-Polaka, 
znaną lekarkę, działaczkę katolicką dr 
Wandę Półtawską powitał – składając na 
ręce gościa słowa podziękowania i kwia-
ty –  Ryszard Macura, Burmistrz Miasta. 

– Dziękuję, że zechciała Pani przybyć 
do Cieszyna i świadczyć o tym, jak pięk-
ne życie, hart ducha i wielkość człowieka 
mogą zwyciężać nad tym, co okrutne, 
złe i niegodne człowieczeństwa – mówił 
włodarz miasta.

Istotnym akcentem spotkania było 
odczytanie Uchwały Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 30 marca 2011 r. 
w sprawie ustanowienia kwietnia mie-
siącem pamięci o ofi arach niemieckiego, 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Ravensbrück i oddanie hołdu wszystkim 
więźniom obozów koncentracyjnych.

NUMER OBOZOWY 7709

Seminarium z udziałem dr Wandy Pół-
tawskiej poprowadziła dr Renata Stefań-
ska-Klar oraz mgr Jakub Staroń. Po uro-
czystym powitaniu przez władze miasta, 
powiatu, uczelni Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie i przedstawicieli Kościoła, 
głos zabrali: prof. zw. dr hab. Katarzyna 
Olbrycht,  hm. Władysław Kristen, który 
przybliżył „Obozowe wspomnienia hm. 
Władysławy Sikory” i dr Renata Stefań-
ska-Klar, która omówiła temat „Nadziei 
i jej źródeł w kontekście obozu zagłady”. 
Refl eksjami na temat książki – „Życie pta-
ków w Auschwitz” Arno Surmińskiego – 
podzielił się z uczestnikami Seminarium 
mgr Jakub Staroń. Kolejny prelegent – mgr 

Józef Broda – słowem i piosenką zachę-
cał do tego, by „radować się wolnością, 
ale nie być hegemonem dla drugiego”. 

W spotkaniu liczną obecnością zazna-
czyła się młodzież cieszyńskich szkół.  
Na zakończenie głos zabrali słuchacze, 
dzieląc się z zaproszonym gościem swo-
im wzruszeniem i wdzięcznością za lek-
cję życiowej mądrości. O godną oprawę 
spotkania zadbał Chór Uniwersytetu 
Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr 
hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek.

– Czym jest pamięć? To dane tobie za-
danie. Masz się nauczyć, kim masz być, 
bo mądrości i świętości się nie dziedzi-
czy… –  z tą myślą pozostawiła uczestni-
ków Seminarium dr Wanda Półtawska. 

BSK
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CHIRURDZY DRZEW 
w Cieszynie
28 kwietnia w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie miała miejsce konferencja naukowo-
szkoleniowa pt. „Rewitalizacja zabytkowych założeń parkowych Czech i Moraw jako przykład 
inwestycji proekologicznych z udziałem środków unijnych”. 

Konferencja była okazją do podziele-
nia się doświadczeniami w realizacji 
projektów unijnych i transgranicz-
nej współpracy w zakresie mo-

dernizacji i przebudowy terenów zieleni 
miejskiej. Spotkanie otworzyli wspólnie 
prezes Polskiego Towarzystwa Chirur-
gów Drzew p. Barbara Stępień, p. Jerzy 
Franek, członek PTChD oraz Burmistrz 
Cieszyna Ryszard Macura. Wzięła w nim 
również udział przedstawicielka Urzędu 
Miejskiego w Czeskim Cieszynie, p. Lada 
Večeřová, odpowiedzialna za utrzymanie 
terenów zielonych.

Założenia zakończonego już, transgra-
nicznego projektu „Ogród Dwóch Brzegów 
2013-2015” przedstawił Sekretarz Miasta 
Stanisław Kawecki, przybliżając wykonane 
w jego ramach działania i rezultaty. Naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa, Aleksander Dorda, przedstawił krótko 
zarys historii Cieszyna i Zamku. Wykład 
uzupełniły zdjęcia i ilustracje. Prelegent 
podzielił się również doświadczeniami 
z realizacji inwestycji „Zagospodarowanie 
Góry Zamkowej i podzamcza w Cieszynie” 
w ramach projektu „REVITALPARK 2010”.  
Ponownie zabrał głos Sekretarz Miasta, 

by opowiedzieć o realizowanych wspólnie 
z czeską stroną projektach „SportPark – 
Park Sportowy” oraz „SportMost – Most 
Sportowy”. Uczestnikom konferencji został 
przedstawiony stan sprzed i po inwestycji, 
a także wybrane problemy towarzyszące 
jej realizacji. 

Po zakończeniu części wykładowej 
uczestnicy konferencji wybrali się na 
spacer, by na własne oczy zobaczyć 
efekty transgranicznej współpracy i po-
dyskutować o nich w mniej formalnej 
atmosferze.   MK

Uczniowie z Cochem w odwiedzinach
24 kwietnia w cieszyńskim Ratuszu 
gościła wymiana partnerska Szkół im. 
Władysława Szybińskiego w Cieszynie 
i Martin-von-Cochem-Gymnasium w Co-
chem. Gości powitał Ryszard Macura, 
Burmistrz Cieszyna, podkreślając zna-
czenie współpracy, która pomiędzy 
szkołami trwa już od wielu lat.
W tym roku grupa z Cochem przybyła do 
Cieszyna już po raz dziewiąty. Pierwsza 
wymiana młodzieży rozpoczęła się w 2008 
roku, wpisując się trwale w historię obu 
szkół. Jednym z punktów tygodniowego 
pobytu w naszym mieście była wizyta 
16 uczestników z Niemiec i 17 uczestni-
ków z Cieszyna w Sali Sesyjnej Ratusza. 
Z historią miasta zapoznał uczestników 
wymiany Stanisław Kawecki - Sekretarz 
Miasta.  Przebywając w polskich rodzinach 

młodzi ludzie z Cochem doświadczają, 
jak sami mówią – wzorcowej gościnno-
ści. – Cieszyn budzi pozytywne nastroje. 
Uczniowie przyznają, że podoba im się 
serdeczne przyjęcie, z którym spotykają 

się i którego doświadczają każdego roku 
ze strony władz miasta i samych miesz-
kańców – podkreślają Agnieszka Panek, 
organizatorka wymiany i Bogusław Fran-
cus – przewodnik grupy.  BSK
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PLANETA ENERGII 
na cieszyńskim Rynku

W yprawy badawcze, kampanie 
informacyjne i happenin-
gi, spektakularne makiety, 
projekty odblaskowej mody 

i znaczków dla pieszych oraz czworo-
nożnych przyjaciół, baterie z ziemnia-
ków czy elektroniczne puzzle – to tylko 
niektóre z pomysłów zrealizowanych 
przez najmłodszych podczas „Planety 

Energii”, konkursu propagującego wiedzę 
na temat energii elektrycznej.

Mobilne centrum nauki będzie do-
stępne dla wszystkich, nie tylko dla lau-
reatów konkursu. Szczególnie gorąco 
Grupa Energa zaprasza dzieci, dla których 
przygotowała najwięcej atrakcji. Będzie 
na nie czekać mnóstwo niecodziennych 
eksponatów, jak np. kołyska Newtona. 

Honorowy patronat nad programem 
„Planeta Energii” sprawują Minister Edu-
kacji Narodowej i Rzecznik Praw Dziecka. 
Patronem medialnym projektu jest pro-
gram „Sonda 2”, emitowany na antenie 
TVP 2. Patronat nad wydarzeniem objął 
również Burmistrz Cieszyna Ryszard 
Macura.  

ORG. 

IRA zagra charytatywnie  
Organizacja Koncertu Charytatywnego 
dla Zespołu Placówek Szkolno-Wycho-
wawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 
to już kilkuletnia tradycja. Od 2012 r. 
na rzecz podopiecznych zagrały już 
następujące zespoły: Golec Orkiestra, 
Feel, Zakopower, Enej, Kamil Bednarek. 
Dochód z koncertów przeznaczony został 
na zakup specjalistycznego sprzętu do 
gabinetów terapii. Dzięki zgromadzonym 
funduszom udało się uruchomić salę do 
hydroterapii w Ośrodku Rewalidacyjno-
-Wychowawczym w Istebnej Zaolziu, 
doposażono także salę do hydroterapii 
w Cieszynie. Zakupiono sprzęt do sal inte-
gracji sensorycznej w Cieszynie i Istebnej, 
utworzono salę do muzykoterapii, ponadto 
urządzono Salę Doświadczania Świata.

Także w tym roku Zespół Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych 
w Cieszynie wraz ze  Stowarzyszeniem 
na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży „Nasze Dzieci” serdecznie 
zapraszają na VI Koncert Charytatywny 
„WYŚPIEWAJMY MARZENIA”, który odbę-
dzie się 14 czerwca 2017 r. o godz. 18:00  
w hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie. 
W programie koncertu przewidziany jest 
spektakl  w wykonaniu  uczniów ZPSWR, 
a gwiazdą wieczoru będzie zespół IRA. 

Imprezę poprowadzą prezenterka TVS 
Patrycja Tomaszczyk-Kindla oraz Adam 

Cieślar. Od godz. 16:00 startują twór-
cze gry i zabawy integracyjne, zabawy 
z klaunem, zabawy sportowe,  malowanie 
twarzy i bańki mydlane oraz wiele innych 
atrakcji, na które organizatorzy zapraszają 
wszystkie dzieci wraz z rodzicami. W trak-
cie koncertu odbędzie się wystawa prac 
artystycznych wykonanych przez pod-
opiecznych Placówki połączona z licytacją. 

Patronat honorowy nad koncertem 
objęli Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard 
Macura i Starosta Powiatu Cieszyńskiego 
Janusz Król. 

MATERIAŁY PRASOWE

Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej www.zpswr.cieszyn.pl. 

15 i 16 maja 2017 r. cieszyński 
Rynek zostanie opanowany 
przez „Planetę Energii”. 
Mobilne centrum nauki 
zagości w naszym mieście 
dzięki klasie III C i paniom 
Marcie Koplejewskiej 
oraz Monice Lenartowicz 
z Zespołu Placówek 
Szkolno-Wychowawczo-
Rewalidacyjnych ze SP nr 8. 
Szkoła znalazła się bowiem 
wśród 10 laureatów konkursu 
organizowanego przez 
Grupę Energa. 

Zgłoś imprezę na
WWW.CIESZYN.PL
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Zespół ds. zagospodarowania terenów wokół Góry Zamkowej

Przed nim NOWE ZADANIA 
W Cieszynie powstanie Zespół ds. zagospodarowania terenów wokół Góry Zamkowej. O jego 
powołaniu zdecydował Ryszard Macura, Burmistrz Cieszyna.

Zespołowi przewodniczył będzie 
Stanisław Kawecki, Sekretarz 
Miasta. Skład Zespołu tworzyć 
będą również: Cezary Cieńciała – 

Naczelnik Wydziału Sportu, Aleksander 
Dorda – Naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa, Ewa Gołębiow-
ska – Dyrektor Zamku Cieszyn, Wiesława 
Górska – Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami, Renata Karpińska – 
Kierownik Biura Promocji, Informacji i Tu-
rystyki, Arkadiusz Skowroński – Naczelnik 
Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, Wie-
sław Sosin – Dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg i Anna Syrokosz – Główny Specjali-
sta Wydziału Strategii Rozwoju Miasta. 

Przed Zespołem ds. zagospodaro-
wania terenów wokół Góry Zamkowej 
zadanie, które wymaga całościowego 
spojrzenia, a także indywidualnego 
podejścia do tematu zagospodarowa-
nia terenu związanego z przestrzenią 
Zamkowa 1. Całościowe spojrzenie ma 
związek z równolegle przebiegającymi 
pracami w ramach projektu „Open Air 
Museum Cieszyn. Český Tĕšín”, który sta-
nowi nowy produkt turystyczny, położony 
na obu nabrzeżach Olzy. Przypomnijmy: 

po stronie polskiej rewitalizacji zostanie 
poddany odcinek Al. Piastowskiej od ul. 
Zamkowej do ul. Sportowej. 

Punktem wyjścia w pracach Zespołu 
będzie koncepcja przedstawiona przez 
Grażynę Kołder, której praca w konkursie 
na zagospodarowania terenów sąsiadu-
jących z Mostem Przyjaźni w Cieszynie 
zajęła pierwsze miejsce. Przygotowany 
projekt zostanie przedstawiony radnym. 

Rewitalizacja terenów parkingowych 
pod Zamkiem, przy ul. Dojazdowej, to 
kolejne zadanie, przed którym stanie Ze-
spół. Przypomnijmy – kilka miesięcy temu 
przedstawiona została koncepcja moderni-
zacji parkingów na terenie miasta Cieszyn. 
Komisja zajmującą się tym zagadnieniem 
zaakceptowała rozwiązanie zapropono-
wane przez Burmistrza. – W pierwszej ko-
lejności miejscem, które powinno zostać 
uporządkowane, jest przestrzeń przy ulicy 
Dojazdowej – podkreśla włodarz miasta.

Pielęgnacja terenów zielonych Góry 
Zamkowej to kolejny temat, którym zajmie 
się Zespół. Zagadnienie nie jest nowe, bo-
wiem kilka lat temu takiej pielęgnacji już 
dokonywano. – Teraz chcemy jeszcze raz 
dokonać analizy i zgodnie z jej wynikami 

podjąć działania porządkujące przestrzeń 
i odsłaniające również najważniejsze 
elementy Wzgórza Zamkowego – mówi 
Ryszard Macura Burmistrz Cieszyna. 
I dodaje: – Nie chcielibyśmy ingerować 
zanadto w zieloną przestrzeń. Musi to 
być rozwiązanie ekologiczne i jednocze-
śnie uwzględniające prezentację walorów 
Wzgórza Zamkowego. 

Czwartym zadaniem Zespołu ds. zago-
spodarowania terenów wokół Góry Zam-
kowej jest modernizacja wielofunkcyjnej 
hali widowiskowo-sportowej (przy ul. 
Sportowej 1 w Cieszynie), która obejmie 
między innymi aspekt zagospodarowania 
obiektu i poszerzenia jego bazy o dodat-
kowe pomieszczenia, m.in. szatnie. 

– Istnieje możliwość rozbudowania 
obiektu i poszerzenia jego funkcjonal-
ności dla sportów zimowych – między 
innymi dla rozgrywania meczów hokeja. 
Na dzień dzisiejszy zaplecze, a dokładniej 
mała przestrzeń szatni, ogranicza pełną 
funkcjonalność hali widowiskowo-sporto-
wej. Zespół stanie więc przed czterema 
zasadniczymi zadaniami, które zostaną 
poddane analizie – wyjaśnia Ryszard 
Macura, Burmistrz Cieszyna.  BSK

Finał konkursu 
MIESZKAM W BESKIDACH

Wręczeniem nagród laureatom 
zakończyła się XXIX edycja 
Międzynarodowego Konkursu 
Plastycznego „Mieszkam w Be-

skidach”. 27 kwietnia sala Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” zapeł-
niła się po brzegi przejętymi laureatami i 
ich rodzicami. W konkursie wzięło udział 
ok. 7000 uczestników z 308 placówek 
oświatowych z Polski, Czech, Słowacji i 
Ukrainy. Wśród laureatów znaleźli się rów-
nież uczniowie cieszyńskich przedszkoli, 
szkół i innych placówek. Organizatorem 
konkursu był Gminny Ośrodek Kultury 
w Świnnej, a swoimi patronatami objęli 
go: Kurator Śląski i Małopolski Kurator 
Oświaty.    BSK
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Cieszyn w Cambrai

Współpraca pomiędzy 
Cieszynem i Cambrai – 
miastem leżącym w północnej 
Francji, w regionie Nord-Pas 
de Calais – rozpoczęła się na 
początku lat dwutysięcznych 
dzięki kontaktom i wymianie 
studentów oraz wykładowców 
cieszyńskiej fi lii Uniwersytetu 
Śląskiego i Centrum 
Kształcenia Pedagogicznego 
w Cambrai. 

Z inicjatywy Aleksandry Żołnow-
skiej – nauczycielki języka fran-
cuskiego – zarówno na Uniwer-
sytecie Śląskim, jak i w II LO im. 

M. Kopernika zostały nawiązane kon-
takty licealistów ze szkołą w niedaleko 
położonym od Cambrai Solesmes. Ta 
międzyszkolna współpraca jest wciąż 
kontynuowana. Co więcej, od pewnego 
czasu kilka cieszyńskich szkół podsta-

wowych prowadzi rozmowy na temat 
współpracy ze swoimi potencjalnymi 
partnerami w Cambrai. 

CAMBRAI + CIESZYN = 
PRZYJAŹŃ

W 2007 roku w Cambrai powstało Sto-
warzyszenie Cambrai-Cieszyn-Przyjaźń, 
które pod kierunkiem Emmanuela Bastien 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół 
Kultury Francuskiej w Cieszynie reali-
zowało wiele przedsięwzięć. Zwieńcze-
niem serdecznych polsko-francuskich 
kontaktów było podpisanie w listopa-
dzie 2012 roku umowy o partnerstwie 
pomiędzy miastami, które zdecydowa-
ły, że wspólne działania będą podejmo-
wane szczególnie w dziedzinach kultury 
i sztuki, edukacji i turystyki. W ramach 
tej współpracy organizowano koncerty 
i wystawy. Wycieczki turystów z Cambrai 
do Polski zawsze rozpoczynały się zwie-
dzaniem Cieszyna, a w naszym mieście 
od kilku lat w listopadzie obchodzi się 
Święto Wina – Beaujolais Nouveau. We 
Francji spotkały się osoby, dzięki którym 

ta współpraca jest możliwa - na zdj. od 
lewej: mer Cambrai F.X. Villain, prezes 
stow. Cambrai-Cieszyn-Przyjaźń E. Ba-
stien, przedst. Wydz. Kultury L. Saydon, 
odpowiedzialna za kontakty międzynaro-
dowe A. Cafede, wiceburmistrz Cieszyna 
A. Cierniak i prezes Stow. Przyjaciół Kul-
tury Francuskiej A. Żołnowska.

JUBILEUSZ ŚWIĘTOWANY 
W CAMBRAI

Z okazji 10 rocznicy powstania Stowarzy-
szenia Cambrai-Cieszyn-Przyjaźń i piątej 
rocznicy podpisania umowy partnerskiej 
pomiędzy miastami Cambrai i Cieszyn, 
w tym pierwszym odbyły się uroczystości 
jubileuszowe. 29 kwietnia w Teatrze wystąpił 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. J. Marcinkowej, bardzo życzliwie 
przyjęty przez widzów. Została otwar-
ta wystawa upamiętniająca ważniejsze 
wydarzenia z ostatnich 10 lat, a w me-
rostwie odbyło się uroczyste spotkanie 
członków obu stowarzyszeń oraz gości. 
W rozmowach pojawiły się też pomysły 
na kolejne, wspólne działania.   RK

 R
K
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Debata lokalna w Cieszynie

ROZWIJAMY SKRZYDŁA 
Polski lokalnej 
To, co nas – Polaków – łączy, jest większe od tego, co nas dzieli – z takiego założenia wychodzą 
organizatorzy debat lokalnych, które w tygodniu 15-21 maja odbędą się w ponad 50 
miejscowościach w całej Polsce.  Jedną z debat zorganizuje Biblioteka Miejska w Cieszynie.

Debata jest częścią projektu „Roz-
wijamy skrzydła Polski lokalnej”, 
organizowanego przez Instytut 
Badań nad Gospodarką Rynkową 

oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. To projekt, którego ce-
lem jest wywołanie szerokiej dyskusji 
nad mechanizmami rozwoju lokalnych 
społeczności. – Lokalne wspólnoty sta-
nowią od zawsze jedną z najbliższych 
człowiekowi przestrzeni społecznych. To 
właśnie w nich zachodzą procesy, które 
decydują o jakości naszego życia. Wspól-
nie bowiem dbamy o to, aby nasze dzie-
ci uczyły się na przyzwoitym poziomie, 
rynek pracy miał oferty dla nas wszyst-
kich, a na ulicach było czysto i bezpiecz-
nie. Robimy wszystko, żebyśmy dobrze 
się czuli i jednocześnie mogli być dumni 
z miejsca, w którym żyjemy. Do działania 
na rzecz dobra wspólnego potrzebne jest 
jedno – poczucie bycia wspólnotą. Dlatego 
w ramach projektu zadajemy lokalnym 
liderom pytanie o to, jak tę wspólnotę 
budować i co robić, by wzmacniać więzi 
między mieszkańcami – mówi Piotr Zbie-
ranek, koordynator projektu. 

Do udziału w projekcie została zapro-
szona m.in. Biblioteka Miejska w Cieszy-
nie – Organizatorzy na miejsce debat 
wybrali biblioteki, ponieważ są one nie 

tylko lokalnym centrum dostępu do in-
formacji i wiedzy, ale także przestrzenią 
spotkań – tak potrzebnych zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach – mówi 
Izabela Kula, dyrektor BM w Cieszynie.  

Debata w Cieszynie odbędzie się 15 
maja 2017 r. o godz. 12:00. W spotkaniu 
będą uczestniczyć przedstawiciele samo-
rządu, reprezentanci lokalnych instytucji 
i organizacji, a także mieszkańcy. Spotka-
nie będzie miało formę warsztatu, dlatego 
liczba miejsc jest ograniczona. Zaintere-
sowanych zapraszamy do kontaktu z bi-
blioteką pod nr tel. 33 8520710.

Efekty i wnioski ze wszystkich dys-
kusji zostaną przedstawione opinii pu-
blicznej za pośrednictwem partnerów 

medialnych oraz na Kongresie Obywa-
telskim w listopadzie 2017 r. w Warsza-
wie. Raport z debat zostanie wręczony 
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzejowi Dudzie.

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej” został objęty honorowym pa-
tronatem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem stra-
tegicznym projektu jest PKO Bank Polski. 

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski 
lokalnej” jest organizowany w ramach 
Kongresu Obywatelskiego, który od 10 
lat jest miejscem spotkania, wymiany 
refl eksji i dyskusji między Polakami. Kon-
gres to prestiżowe przedsięwzięcie, które 
angażuje znanych i cenionych przedsta-
wicieli świata nauki, kultury, polityki, spo-
łeczeństwa obywatelskiego czy biznesu  
i skupia uwagę wielu mediów.   ORG. 

Więcej o projekcie: www.kongresoby-
watelski.pl, zakładka: Rozwijamy skrzydła 
Polski lokalnej
Kontakt: Biblioteka Miejska w Cieszynie, 
tel. 33 8520710

Wielobarwny Cieszyn 
Ewy Łokuciejewskiej
8 maja 2017 r. o g. 17.00 w Bibliotece 
Miejskiej w Cieszynie odbędzie się 
wernisaż i spotkanie autorskie z Ewą 
Łokuciejewską. „Wielobarwny Cieszyn” 
to spotkanie z Cieszynem z wyobra-
żeń autorki. 
Prezentacji obrazów towarzyszyć będą 
opowiadania i felietony oraz dyskusja 
na temat miasta nad Olzą. Ewa Łokucie-
jewska  jest z wykształcenia polonistką 
i grafi kiem komputerowym, a z zamiło-

wania malarką i pisarką. Urodzona we 
Wrocławiu, od wielu lat jest związana 
z Cieszynem. 

Uczy języka polskiego i informatyki 
w cieszyńskich technikach i jest członki-
nią Cieszyńskiej  Studni Literackiej. Jest 
autorką powieści obyczajowych, psycho-
logicznych i dla dzieci oraz opowiadań 
zebranych pod wspólnym tytułem „Opo-
wieści z kuchni”. Bywa również poetką 
i rzeźbiarką. 

Lokalne wspólnoty 
stanowią od zawsze 
jedną z najbliższych 
człowiekowi przestrzeni 
społecznych. To właśnie 
w nich zachodzą 
procesy, które decydują 
o jakości naszego życia.

POLUB CIESZYN 
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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Wystawa prac Iwony Klimaszewskiej 
Od blisko dekady polska ilustracja  jest 
w okresie wielkiego rozkwitu. Obser-
wujemy to szczególnie na rynku książki 
dla dzieci. Galeria Zmienna Szpitala Ślą-
skiego w Cieszynie zaprasza na majową 
ekspozycję prac Iwony Klimaszewskiej, 
artystki o ogromnym potencjale.
Czytanie dzieciom jest ważne, ale towa-
rzyszący tekstowi obraz  ma w sobie rów-
nie wielką siłę. Ilustrator, projektant gra-
fi czny książki jest twórcą równorzędnym 
autorowi tekstu. – Rysować lubiłam, od 
kiedy pamiętam – mówi autorka wysta-
wianych prac – ale dopiero kiedy w 2012 

roku zostałam mamą, zrozumiałam, że 
tworzenie rysunków dla dzieci jest tym, co 
najbardziej chcę w życiu robić. Wcześniej 
szyłam zabawki, lukrowałam ciastecz-
ka, prowadziłam zajęcia plastyczne dla 
dzieci, ale nic mi nie dało takiej radości 
jak kartka, ołówek i kredka. 

Autorka prezentowanych ilustracji 
ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Pla-
stycznych w Bielsku-Białej. Pracę dyplo-
mową obroniła na kierunku architektura 
krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. Maluje, szyje, rysuje, pro-
jektuje świąteczne kartki.  

W SKRÓCIE
Dzień Godności Osób 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 2017
9 maja na Wydziale Etnologii i Nauk o Edu-
kacji odbędzie się kolejna edycja Dnia 
Godności Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną. W ramach wydarzenia prze-
prowadzone zostaną warsztaty pt. „Służby 
mundurowe”. Ponadto będzie możliwość 
odwiedzenia stoisk m.in. straży pożarnej, 

policji, służb więziennictwa, farmaceu-
tów, czy trenerów pracy wspomaganej. 
Dodatkową atrakcją będzie pokaz specja-
listycznych samochodów pożarniczych.  

Dzień Tradycji  
28 maja 2017 odbędzie się XII Dzień Tra-
dycji i Stroju Regionalnego organizowany 
przez COK z Kołem nr 6 Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej. W programie imprezy, któ-

ra odbędzie się na cieszyńskim rynku, 
znajdą się m.in. koncerty, warsztaty, 
kiermasz, wystawy. 

Sfotografuj folklor
COK zaprasza do wzięcia udziału w kon-
kursie fotografi cznym „Dziecięcy świat 
folkloru”. Prace można nadsyłać do 22 maja 
2017 r. Szczegóły konkursu na www.mzc6.
cieszyn.pl oraz www.domnarodowy.pl. 
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ZNANI I LUBIANI 
w szkole 

Tego dnia nie zabrakło również 
pokazu w wykonaniu Klubu JUDO 
i JU-JITSU UKS Nakano Pogwizdów 
oraz sportowej rywalizacji w zma-

ganiach o Puchar Dyrektora Katolickie-
go LO. Dzień Otwartych Drzwi był dla 
młodzieży nie tylko sportową atrakcją, 

ale również spotkaniem ze sztuką i na-
uką. – Chcemy pokazać, że nasza szkoła 
to miejsce, w którym wiele się dzieje, ale 
przede wszystkim miejsce, w którym 
uczą się młodzi ludzie, rozwijając swoje 
talenty i pasje – mówił ks. Tomasz Sroka, 
dyrektor szkoły.    BSK

26 kwietnia Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie im. 
św. Melchiora Grodzieckiego zorganizowało Dzień Otwartych 
Drzwi z udziałem Joanny Litwin, aktorki fi lmowej i teatralnej oraz 
piłkarza Ireneusza Jelenia.  

Biblioteka pełna baśni

W atmosferze tajemnicy, baśniowej ma-
gii i wiosennej nocy upłynęła jedenasta 
już „Noc z Andersenem” w Bibliotece 
Miejskiej w Cieszynie zorganizowana 
z 21/22 kwietnia. 
To wielkie święto książki dziecięcej, ob-
chodzone w wielu krajach świata w dniu 
urodzin najsławniejszego autora baśni, 

Hansa Christiana Andersena. Zgodnie 
z tradycją uczestnicy zasadzili baśnio-
we drzewo i wzięli udział w grach dra-
mowych, działaniach parateatralnych 
i wspólnych zabawach. Spróbowali 
również wyśmienitego tortu, raczyli się 
pizzą i poznali smak długiego nocnego 
„bajko-odkrywania”.   ORG.

W SKRÓCIE
Z językiem ojczystym 
za pan brat 

W tegorocznym Konkursie Przedmiotowym 
z Języka Polskiego Szkołę Podstawową 
nr 3 w Cieszynie reprezentowała Maria 
Król z klasy 6 b. Uczennica, wykorzystując 
swoje zamiłowania humanistyczne oraz 
rzetelną wiedzę, 27 marca 2017 r. wzięła 
udział w wojewódzkim etapie tegoż kon-
kursu w Bielsku-Białej. Podopieczna pani 
Eweliny Pisarek już w lutym udowodniła 
swój wysoki poziom opanowanych umie-
jętności polonistycznych m.in. podczas 
rejonowych eliminacji, gdzie rywalizowała 
o miejsce w ścisłym fi nale. Marysia upla-
sowała się pośród najlepszych młodych 
pasjonatów języka ojczystego, uzyskując 
tytuł laureatki.  ORG. 

Bądźmy przyjaciółmi 
przyrody

26 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 7 
w Cieszynie odbył się Międzyszkolny Kon-
kurs Przyrodniczy pod hasłem „Bądźmy 
przyjaciółmi przyrody”, który tradycyjnie 
wpisany został w obchody Międzynaro-
dowego Dnia Matki Ziemi. Kolejny raz SP 
7 gościła uczniów klas IV-VI z cieszyńskich 
podstawówek, którzy mieli do rozwiązania 
test składający się z 25 pytań – oddzielny dla 
każdej grupy wiekowej. Uczniowie klasy 6 
z „Siódemki” przygotowali wystawę swoich 
prac, wykonanych w ramach realizacji pro-
jektu przyrodniczego „Strefy krajobrazowe 
na Ziemi”. W przerwie konkursu z krótkim 
programem artystycznym o tematyce eko-
logicznej wystąpiły dzieci z klasy I oraz II 
a. Na zakończenie spotkania zwycięzcom 
wręczono zasłużone nagrody.  SP NR 7
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 „TRÓJKA” EDUKUJE 
przedszkolaki
Już po raz kolejny Szkoła 
Podstawowa nr 3 
z Cieszyna przystąpiła do 
Ogólnopolskiego Programu 
Edukacyjnego „Trzymaj 
Formę”. Jego celem jest 
edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród dzieci 
i młodzieży poprzez promocję 
zasad aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety. 

W ramach tegoż programu, grupa 
uczniów z klas szóstych zapla-
nowała i zrealizowała projekt 
edukacyjny pod nazwą „Zbi-

lansowana dieta i aktywność fi zyczna 
gwarancją zdrowego życia” – cykl zajęć 
dla dzieci z pobliskiego przedszkola. 
Uczniowie pracowali metodą projektu, tzn. 

aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu, 
planowaniu i realizacji działań w oparciu 
o samodzielnie zgromadzone materiały. 
Zajęcia przysporzyły wiele radości zarów-
no przedszkolakom, które z niecierpliwo-
ścią oczekiwały kolejnych spotkań, ale 
także organizującym je uczniom, którzy 
wyjątkowo dobrze czuli się w roli prowa-

dzących zajęcia. Spotkania spełniły swo-
ją rolę i poruszany temat mocno utkwił 
dzieciom w głowach, czego znakomitym 
przykładem jest chłopczyk, który w dniu 
swoich urodzin częstował kolegów man-
darynkami zamiast tradycyjnych cukier-
ków. Koordynatorem programu była pani 
Aleksandra Broda.  SP NR 3 

Lubimy matematykę

O tym, jak ważna w naszym życiu jest 
matematyka, wiemy wszyscy. Jednak 
niewielu ma szansę sprawdzenia swoich 
umiejętności w konkursach, podczas 
wzajemnej rywalizacji. 
Katolicka Szkoła Podstawowa po raz 
kolejny dała taką możliwość uczniom 
cieszyńskich szkół podstawowych. 11 
kwietnia do udziału w trzeciej edycji 
konkursu „Lubimy matematykę” przy-
stąpiły trzyosobowe reprezentacje 
uczniów klas szóstych z każdej szkoły. 

W pierwszej części konkursu uczestni-
cy w czasie 60 minut rozwiązywali test 
złożony z 25 zadań. 

Druga część wypełniły zmagania dru-
żynowe. W określonym czasie należało 
rozwiązać krzyżówkę matematyczną, 
sudoku, zadania tekstowe i układankę 
geometryczną. Po raz kolejny okazało 
się, że matematyka może być również 
pasjonującą i wciągającą zabawą. I na-
prawdę da się lubić!  

ILONA JANOTA

W SKRÓCIE
Na niebiesko w SP 3
Kwiecień był miesiącem wiedzy na temat 
autyzmu. W ramach międzynarodowej 
akcji „Zapal się na niebiesko dla autyzmu” 
w Szkole Podstawowej nr 3 Oddziałami 
Integracyjnymi w Cieszynie odbywały się 
warsztaty, podczas których uczniowie 
mogli dowiedzieć się, na czym polega au-
tyzm oraz w jaki sposób mogą odbierać 
świat osoby z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. Wyrażając solidarność z nimi, 
cała społeczność szkolna ubrała się 7 
kwietnia w niebieskie barwy.  SP 3

Dzień Książki w SPTE
Światowy Dzień Książki przypadł w tym 
roku w sobotę, ale SPTE uczciła go już 
20 kwietnia szkolnym bookcrossingiem 
– ponieważ książka ma sens tylko w pa-
rze z czytelnikiem. Uczniowie przynieśli 
do szkoły książki, których już nie czytają 
– dla jednych niepotrzebne, dla innych 
stały się prawdziwym skarbem. Nad bo-
okcrossingowym stolikiem dyskutowano 
i wymieniano opinie zgodne w jednym 
punkcie: czytanie ma przyszłość!  ORG. 
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Zawodnicy znów powalczą 
KU PAMIĘCI BOHATERA
W Cieszynie już po raz trzeci odbędzie się Memoriał Adolfa „Bolko” Kantora Szarża MMA. 
Podczas gali na pewno nie zabraknie emocji, walki do końca i niesamowitych pojedynków. 
Zmagania odbędą się 13 maja w hali widowiskowo-sportowej w Cieszynie. 

O ficjalne ważenie zawodników 
zaplanowano w dniu poprze-
dzającym galę w Cieszyńskim 
Ośrodku Kultury „Domu Naro-

dowym”. Do walki ponownie przystą-
pią zawodnicy miejscowego Octagonu 
Team Cieszyn oraz Daas Bersekers Team 
Bielsko-Biała. Nie zabraknie również 
zawodników, którzy przyjadą nad Olzę 
z zagranicy, by zmierzyć się z polskimi 
gladiatorami. 

Doświadczony Tomasz „Granit” Jani-
szewski, zawodnik z Warszawy, powraca 
do startów po przerwie. Na co dzień tre-
nuje z zawodnikami UFC – w tym m.in. ze 
znanym wszystkim Cieszynianom Janem 
Błachowiczem. Jego rywalem będzie Sta-
nislav Khmilkovsky z Kijowa. 

Adolf Kantor to znana postać polskiego 
sportu. Do końca życia walczył o swoje 

przekonania i idee. Mistrz Polski w boksie, 
uprawiał również lekką atletykę, gimnasty-
kę sportową i turystykę górską. W trakcie 
wojny służył w szeregach cieszyńskiego 
4. Pułku Strzelców Podhalańskich oraz 
walczył pod Monte Casino z żołnierzami 
generała Andersa. Był również trenerem 
pierwszego polskiego medalisty olim-
pijskiego w boksie – Zygmunta Chychła. 
Bohaterska postawa „Bolko” oraz wkład 
w rozwój sportu nad Olzą nie pozwala-
ją o nim zapomnieć, dlatego już po raz 
trzeci zawodnicy MMA staną na ringu, by 
uczcić pamięć zmarłego pół wieku temu 
sportowca.

Bilety na trzecią Szarżę MMA można 
nabyć za pośrednictwem portalu KupBi-
let.pl oraz w punktach STS i Empik w całej 
Polsce. Więcej informacji: www.facebook.
com/szarzamma. 

Mistrzostwa 
Europy Kobiet 
w Motocrossie 
Cieszyński Klub Motorowy przy współ-
pracy z Miastem Cieszyn będzie or-
ganizatorem – podobnie jak w latach 
poprzednich – Mistrzostw Europy w Mo-
tocrossie w klasach EMX 65, EMX 85 
oraz EMX Kobiet, które zaplanowano 
na 20-21 maja 2017 r.
Rok temu rozegrano tu po raz pierwszy 
w historii Puchar Europy Kobiet w Moto-
crorssie. Impreza zgromadziła nie tylko 
tysiące fanów, ale, co najważniejsze, ponad 
50 zawodniczek z 21 krajów. Powodzenie 
zeszłorocznego wydarzenia przekona-
ło władze FIM Europe do podniesienia 
rangi zawodów i organizacji Mistrzostw 
Europy Kobiet w Motocrossie. W sezonie 
2017 zaplanowano aż 4 rundy: w Danii, 
Polsce, Niemczech oraz na Łotwie. Zawo-
dy odbędą się na torze w Cieszynie-Bo-
guszowicach przy ulicy Motocrossowej. 
Łącznie przewidywany jest przyjazd ok. 
200 zawodniczek.  

Dual City Tour 
– ekstremalny wyścig
Już trzeci sezon z rzędu Fundacja Kult 
organizuje ekstremalne zawody rowe-
rowe rozgrywane na miejskiej arenie. 
Cykl Downhill City Tour wpisał się na 
stałe w kalendarz wyścigów kolarstwa 
górskiego. Z roku na rok impreza nie 
tylko przyciąga więcej zawodników, 
ale również gromadzi coraz liczniejszą 
publiczność.
W tym sezonie organizatorzy postanowili 
urozmaicić dotychczasową ofertę zawo-
dów. Dzięki temu powstał odrębny cykl 
o nazwie Dual City Tour. Opiera się on na 
podobnych założeniach jak DHCT, jed-
nak podczas zjazdu dwóch zawodników 
ściga się jednocześnie, ramię w ramię, na 
jednej trasie. Takie rozwiązanie zapewnia 
jeszcze więcej emocji, a rywalizacja staje 
się bardziej zacięta i widowiskowa. Każdy 
przejazd jest nie tylko wyścigiem z czasem, 
ale również z realnym przeciwnikiem. Za-
powiada się wyjątkowe widowisko, niesa-
mowite emocje i walka do ostatnich me-
trów trasy. Pierwsza edycja Dual City Tour 

odbędzie się 14 maja w znanym już z serii 
Downhill City Tour Cieszynie. Trasa różnić 
się będzie od zeszłorocznej edycji DHCT 
– będzie zdecydowanie szybsza, a jedno-
cześnie przygotowana dla zawodników 
wszystkich dyscyplin kolarstwa górskie-
go (DH, Enduro, XC itp.) Oprócz samego 
wyścigu, na zawodników i kibiców czeka 
strefa gastronomiczna, atrakcje dla dzieci, 
tor pumptrack i wiele innych atrakcji.  

Zapisz się na newsletter
WWW.CIESZYN.PL
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Impreza, która od lat przyciąga ogrom-
ną rzeszę fanów biegania, zgroma-
dziła w tym roku w Cieszynie blisko 
1200 uczestników z Polski, Ukrainy, 

Białorusi, Mołdawii, Czech, Słowacji i Ke-
nii. Zwycięzcą dziewiątej edycji Cieszyń-
skiego Fortuna Biegu został Silas Kiprono 
z Kenii, który pokonał dystans w 30 minut 
i 46 sekund. Zaledwie o włos od wygranej 
był jego rodak - Henry Kimboi (30:50). Na 
miejscu trzecim uplasował się obywatel 
Ukrainy - Paweł Olijnyk (31:08). Miejsce 
6, z czasem 33:47, wywalczył nasz rodak 
– Tomasz Janusz. W klasyfi kacji Open ko-
biet pierwsze miejsce zajęła Kenijka Betty 
Chepleting (34:15). Tuż za nią na podium 
stanęła Ukrainka Swietlana Olijnyk (36:47), 
brąz wywalczyła Izabela Kubiak (39:40). 

BIEG, KTÓRY ŁĄCZY 
POKOLENIA

Najlepszym Cieszyniakiem 9. edycji Cie-
szyńskiego Fortuna Biegu został Grzegorz 
Wowry (38:22). Natomiast najlepszą Cie-
szynianką okazała się Anna Halska (41:30). 

Niezmiernie ciszy fakt, że nadolziański 
bieg łączy ludzi w różnym wieku. Najstar-
szym zawodnikiem  tegorocznej edycji 
został 82-letni Jaroslav Gaman. A miano 
najstarszej zawodniczki uzyskała 65-letnia 
Renata Jakubowska, mieszkanka Bielska-
-Białej. W tym roku oprócz nagród w klasy-
fi kacji generalnej oraz w kategoriach wie-
kowych wręczone zostały również nagrody 

w specjalnych kategoriach. W kategorii 
„Najbardziej Rozbiegana Szkoła Cieszy-
na” zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 4. 
Natomiast Najbardziej Rozbieganą Szkołą 
Czeskiego Cieszyna została Základní ško-
la a mateřská škola Č. Těšín Kontešinec. 
Puchar Dziekana Wydziału Artystycznego 
w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach w kategorii Student i Studentka, 
otrzymali: Matous Vrzala z Ostrawy oraz 
Izabela Piechaczek z MUKS SZS Cieszyn.

NAGRODY SPECJALNE 
W kategorii „9 zawodnik na mecie” nagro-
dę specjalną z racji dziewiątej edycji wy-

darzenia otrzymał Marcin Kubica z klubu 
Ks Sprintinov-8 Team. Natomiast 25. za-
wodnikiem na mecie został Dariusz Wilk, 
który otrzymał nagrodę specjalną ufun-
dowaną przez 25. Bieg Fiata. Ten ostatni 
bieg z cyklu Pucharu Beskidów odbędzie 
się 28 maja. 

Organizatorami 9. Cieszyńskiego Fortuna 
Biegu byli: Miasto Cieszyn, Město Český 
Těšín, Správa účelových zařízení, Szkol-
ne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, 
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak.

Zwycięzcom oraz uczestnikom zawodów 
gratulował Burmistrz Cieszyna Ryszard 
Macura, zapraszając na kolejną 10. edycję 
Cieszyńskiego FORTUNA Biegu.   BSK

Za nami 9. FORTUNA BIEG
W niedzielę 23 kwietnia już po raz dziewiąty wystartował Cieszyński FORTUNA Bieg. Ofi cjalnego 
otwarcia zawodów, które zaliczane są do Pucharu Beskidów w biegach ulicznych razem 
z Półmaratonem Żywieckim i Biegiem Fiata, dokonał Ryszard Macura, Burmistrz Miasta Cieszyna.
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W SKRÓCIE
Fotolab – 
laboratorium 
fotografi czne
OCKiR zaprasza na nowe zajęcia. Dla 
dzieci – cykl zajęć, podczas których będą 
eksperymentować z różnymi technikami 
fotografi cznymi; stworzą fi lmy animowane, 
gify, fotoiluzje, fotokolaże, które ozdobią 
torby/koszulki; będą czerpać ze starych 
i najnowszych technik fotografi cznych 
i łączyć je ze sztuką. Wezmą też udział 
w dwóch fotospacerach. 

Dla seniorów laboratorium fotogra-
fi czne to okazja do spotkania z różno-
rodnymi technikami fotografi cznymi 
i połączenia zajęć praktycznych z wie-
dzą o sztuce. 

Podczas zajęć seniorzy poznają: fo-
tokolaże, fotoiluzje i zasady tworzenia 
animacji poklatkowej. Działanie będzie 
konfrontowane z teorią – rolą fotografi i 
w sztuce. Rezultaty prac obu grup zo-
staną pokazane na wystawie. Organiza-
torzy zapewniają: sprzęt fotografi czny, 
materiały warsztatowe.

Cykl przewiduje: dziewięć 2-godzin-
nych spotkań, które odbędą się w maju 

i czerwcu. Pierwsze zajęcia startują 9 
maja w OCKiR (seniorzy: godz. 10.30; 
dzieci/młodzież: godz. 15.30). 

Opłaty: 80 zł / miesiąc 
Bliższe informacje i zapisy: 
tel. 660802107, 
e-mail: robimywarsztaty@gmail.com

Stopy mojego 
dziecka
12 maja o godz. 16.30 kolejna odsłona 
spotkania z Wiolettą Szojdą, nauczy-
cielką zawodu refl eksologii stóp I i II 
stopnia, prowadzącą w Cieszynie Cen-
trum Refl eksologii. Refl eksolożka opo-
wie, jak można w prosty sposób pomóc 
swojemu dziecku w przeróżnych dole-
gliwościach. Gorączka, bóle brzuszka, 
angina, napięcia nerwowe – to tylko 
niektóre z przypadłości, które można 
zmniejszyć, a czasami całkowicie zli-
kwidować poprzez refl eksologię stóp, 
a czasem również refl eksologię głowy 
i twarzy. Zapraszamy na spotkanie ro-
dziców wraz z dziećmi. Wstęp bezpłat-
ny, obowiązują zapisy: tel. 536 050 906.

Rozruch dla rodziców 
małych dzieci
OCKiR wraz z Klubem Rodzica ABC zapra-
szają wszystkich rodziców wraz z dziećmi 
do wzięcia udziału w kolejnym „RozRu-
chu” (18 maja, godz. 09.30). Po aerobo-
wym treningu, ćwiczeniach z wózkiem 
na świeżym powietrzu z instruktorką 
BuggyGym, odbędą się zajęcia umuzy-
kalniające dla dzieci, które poprowadzi 
Ewa Kurczyk z Proszę Bardzo Cieszyn. Na 
bezpłatne spotkanie obowiązują zapisy: 
tel. 536050906.

Nowa Ty na wiosnę
Cóż może być przyjemniejszego dla ko-
biety niż „zabawa” kosmetykami? Kon-
sultantki Orifl ame zapraszają 19 maja 
o godz. 17.00 do OCKiR na wiosenne 
warsztaty makijażu. W programie m.in. 
podstawy analizy kolorystycznej, przy-
gotowanie cery do makijażu, dobór wła-
ściwego odcienia podkładu, omówienie 
technik makijażu oraz samodzielne wy-
konanie makijażu pod okiem eksperta. 
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy: 
tel. 727 548 613. 
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Polsko-czeska konferencja
W dniach 26-27 kwietnia w Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego odbyła się Mię-
dzynarodowa Konferencja Naukowa 
„Dom, pałac i zamek w kulturze ma-
terialnej Śląska”. 
Dwudniowa polsko-czeska konferencja 
naukowa podjęła m.in. temat siedzib 
szlacheckich i kamienic patrycjuszowskich 
na Śląsku na przełomie średniowiecza 
i wczesnej nowożytności. Przedstawio-
no wystrój kamienic i willi Bielska-Bia-
łej na przełomie XIX i XX wieku, a także 
przybliżono monogramy i inskrypcje na 
elewacjach cieszyńskich budowli z tego 

samego okresu. Wśród wykładów nie 
zabrakło również tematów dotyczących 
szlachty księstwa cieszyńskiego, pałacu 
miejskiego hr. Larischów i hr. Saint Ge-
nois d’Anneaucourt w Cieszynie czy re-
nesansowej kamienicy Konczakowskich. 
Wydarzenie otworzył Marian Dembiniok, 
Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 
na wstępie przybliżając historię jednej 
z najstarszych instytucji, jakie istnieją 
w Cieszynie, a mianowicie Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego.  W konferencji wziął udział 
Ryszard Macura Burmistrz Cieszyna. 

BSK

POMAGAĆ 
obrazami?
Mieszka nad Olzą od zawsze, tu uprawia malarstwo 
sztalugowe, malarstwo na jedwabiu oraz pastel. Tematami jej 
prac często stają się pejzaże, kwiaty i konie. Nie brak również 
akcentów o tematyce sakralnej. 

W jej dorobku artystycznym doli-
czymy się blisko 1400 obrazów 
zarówno olejnych, jak i wyko-
nanych na jedwabiu. Niektóre 

z prac Stefanii Bojdy można było zobaczyć 
podczas spotkania z artystką, które od-
było się 29 kwietnia w Bibliotece Miejskiej 
w Cieszynie. Wydarzenie zorganizowane 
wspólnie przez Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty w Cieszynie i Bibliotekę Miej-
ską w Cieszynie odbyło się w ramach te-
gorocznej akcji „Pola Nadziei”.

 – Gdybyśmy chcieli zanalizować ma-
larstwo, to jest to nic innego, jak opo-
wiadanie o życiu. Od początku w mojej 
twórczości nieustannie obecny jest czas 
i przemijanie. Posługuję się obrazem 
kobiety, bo sama nią jestem – tłumaczy 
Stefania Bojda. 

Czy można pomagać obrazami? Okazu-
je się, że tak. Spora część twórczości cie-
szyńskiej malarki już od dłuższego czasu 
zdobi ściany wielu lokalnych placówek. 
Pomysł pojawił się dość niespodziewanie. 
– Odwiedzając bliską mi osobę w jednej 
z miejscowych placówek, zauważyłam, że 
chorzy, którzy leżą cały dzień w łóżkach 
patrzą w pustą ścianę. Stwierdziłam, że 
tak być nie może. Wybrałam więc ciepłe 
pejzaże i kwiatowe motywy, oprawiłam 
i są – wyjaśnia malarka.  

Tak przygotowane prace, pełne ciepła 
i dobrej energii trafi ły na ściany kilkuna-
stu domów spokojnej starości, hospicjów 
czy placówek opiekuńczych, przywołując 
w pensjonariuszach, tak jak żółty kwiat żon-
kila – optymizm, życie i iskierkę nadziei.  

K.T./BSK

Aleksandra 
Bury 
w „Liburnii”
W środę 26 kwietnia w murach Restau-
racji Hotelu „Liburnia” w Cieszynie 
odbył się wernisaż prac Aleksandry 
Bury, ambitnej, młodej artystki po-
chodzącej ze Śląska Cieszyńskiego. 
Jak sama przyznaje, grafi ka jest jej 
ulubioną formą wyrażania i tworzenia. 
– Najbardziej lubię grafi kę warsztato-
wą, jednak ciągotki do technicznych 
aspektów, które występują w technice 
warsztatowej, szczególnie w technikach 
dziś prezentowanych, spowodowały, że 
wybrałam właśnie ten kierunek – przy-
znaje artystka.

W celu dalszego kształcenia i rozwija-
nia swojej pasji, jeszcze w trakcie studiów, 
w ramach programu ERASMUS, artystka 
wyjechała na półroczne studia do Wielkiej 
Brytanii na Glyndwr University in Wales 
na kierunku Ilustracja. Zdobyte tam do-
świadczenie z pewnością owocuje.  Mimo 
młodego wieku, jej prace zostały docenio-
ne w wielu krajach. Artystka brała udział 
w ponad 50 wystawach zbiorowych, m. in. 
w Chinach, Kanadzie, Australii, Wielkiej Bry-
tanii, Bułgarii, Rumunii czy we Włoszech. 

Pomysł z zawieszeniem na ścianach 
prac zrodził się w czasie niedawno prze-
prowadzonego remontu restauracji, 
a prezentowane prace będą się zmieniać 
co 2-3 miesiące. Kolejną artystką, której 
prace zobaczymy w „Liburnii” będzie Ju-
styna Jędrysek – absolwentka kierunku 
Grafi ki w Instytucie Sztuki w Cieszynie 
na Wydziale Artystycznym Uniwersyte-
tu Śląskiego. 

KRZYSZTOF TELMA
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P ierwszą prezentację przedstawił 
radnym Pan Sebastian Jurga, jeden 
z mieszkańców ulicy Chrobrego. 
Od lutego, kiedy to został tam 

przeniesiony przystanek autobusowy 
z ulicy Hajduka, mieszkańcy ulicy pro-
testują przeciw takiemu rozwiązaniu. 
Z inicjatywy radnego Bartosza Tyrny 
odbyło się pierwsze ze spotkań z Burmi-
strzem Cierniakiem, przedstawicielami 
ZGK, MZD oraz Straży Miejskiej. Głos 
w dyskusji zabrał Burmistrz Ryszard 
Macura, który wyraził ubolewanie, że 
mieszkańcy spotkali się z taką sytuacją 
i obiecał, że do dnia 28 kwietnia zosta-
nie przedstawione nowe rozwiązanie.

Burmistrz Miasta w imieniu Gminy 
Cieszyn ogłosił pod koniec ubiegłego 
roku konkurs na opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenów sąsiadują-
cych z mostem Przyjaźni w Cieszynie. 
Przewodnicząca Rady Miasta zwróciła 
się prośbą do Burmistrza o zaprosze-
nie na sesję laureatów I i II miejsca, aby 
radni mieli okazję poznać oba projekty 
oraz zadać projektantom pytania. Do-
datkowym powodem był protest prze-
ciwko rozstrzygnięciom zespołu kon-
kursowego zgłoszony do Rady Miasta 
przez Pana Karola Cieślara i Aleksandrę 
Trybuś-Cieślar, reprezentujących ze-
spół projektantów, który zajął drugie 
miejsce. Obaj projektanci mieli okazje 
zaprezentować swoje prace konkur-
sowe. Oba projekty radni ocenili jako 
bardzo ciekawe. 

Protest wzbudziło natomiast dotrzy-
manie warunków regulaminu konkursu. 
W odpowiedzi na uwagi zespołu Pana 
Cieślara Burmistrz oddał głos Pani An-
nie Pyziak, przedstawicielowi Towa-
rzystwa Urbanistów Polskich, która to 
organizacja przeprowadzała konkurs. 
Dalszy poziom dyskusji pomiędzy stro-
nami nie pozwolił na jej dokończenie 
i zgodnie z wnioskiem formalnym Wi-
ceprzewodniczącej Rady Miasta Janiny 
Cichomskiej i głosami radnych dyskusja 
została zakończona.

Trzecim gorącym tematem był pre-
zentowany przez Burmistrza Ryszarda 
Macurę projekt stadionu lekkoatle-

tycznego przy Al. Łyska w Cieszynie. 
Zostały przedstawione dwa warianty 
stadionu za 5 mln i 8 mln. Radni pyta-
li o szczegóły projektu, takie jak ilość 
torów, ilość miejsc siedzących, koszty 
utrzymania, a przede wszystkim ilość 
miejsc parkingowych, który przy tak 
dużym projekcie są niezwykle ważne. 
Były także pytania podważające zasad-
ność budowy tak dużego obiektu przy 
niskiej liczbie osób, które w tej chwi-
li uprawiają lekkoatletykę w mieście 
Cieszynie. Burmistrz przekonywał, że 
obiekt spełniający wymagania klasy 4 
umożliwi miastu starania o organizację 
zawodów na poziomie województwa, 
a także pozytywnie przyczyni się do 
rozszerzenia oferty turystycznej nasze-
go miasta. Radni głosami 13 za oraz 7 
wstrzymujących się wyraziła poparcie 
dla starań Burmistrza w celu moderni-
zacji stadionu za kwotę 8 mln.

Dodatkowo radni zapoznali się z:
Ë Sprawozdaniem za rok 2016 z realizacji 
Gminnego Programu Wspierania Rodzi-
ny Miasta Cieszyna na lata 2016-2018. 
Ì Sprawozdaniem z działalności Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w roku 2016. 
Í Raportem z realizacji Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii Miasta Cieszyna 
na rok 2016 i efektów jego realizacji.

Na sesji zostały podjęte następują-
ce uchwały, skierowane pod obrady 
przez Burmistrza, w sprawie:

przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofi ar Przemocy w Rodzinie 
Miasta Cieszyna na lata 2017-2020,

przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie gminy 
Cieszyn,

udzielenia dotacji na prace konser-
watorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, znajdujących się na 
terenie miasta Cieszyna,

przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Cieszyn w roku 2017,

dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, wprowadzonego ustawą, 

określenia kryteriów, które będą 
brane pod uwagę na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do pu-
blicznych przedszkoli, 

określenia kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych 
poza obwodem do szkoły podstawowej, 

zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 
2017 rok,

zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2017-2028.

Rada podjęła również dwie uchwały 
związane ze zmianą na stanowisku 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Cieszyna tj. w sprawie:

zmiany składu osobowego Komisji 
Rewizyjnej,

zmiany składu osobowego stałych 
komisji Rady Miejskiej.

Rada Miejska podjęła Stanowisko w spra-
wie okolicznościowego wywieszania fl agi 
Łowicza na budynku Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie w dniu 27 czerwca każde-
go roku.

Ze szczegółami zapytań wniosków 
i interpelacji radnych, klubów radnych 
i komisji można się zapoznać na stronie 
internetowej pod adresem: www.bip.
um.cieszyn.pl w zakładce „Rada Miej-
ska”, gdzie są publikowane zarówno 
zapytania, wnioski i interpelacje, jak 
i odpowiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna 
na sesje Rady Miejskiej. Nagrania wi-
deo z sesji Rady Miejskiej Cieszyna są 
dostępne na stronie www.um.cieszyn.
pl – Urząd od środka – Rada Miejska. 
Zapraszam na dyżury Klubów Radnych 
i Prezydium Rady.  

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

GABRIELA STASZKIEWICZ

Gorące dyskusje 

CHROBREGO, Zamkowa 1 
i stadion lekkoatletyczny
XXXII sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 30 marca 2017 roku. W punkcie wystąpienia 
zaproszonych gości radni mieli okazję zobaczyć trzy prezentacje.
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 44 
EDYCJI KONKURSU „CIESZYN MIASTEM 

KWIATÓW I ZIELENI”

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie oraz Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa po raz 
44-ty zapraszają mieszkańców Cieszyna do udziału w konkursie 
„Cieszyn miastem kwiatów i zieleni”. Wiosenny przegląd ogrodów 
zaplanowany jest na 25 i 26 maja, a jesienny – na drugą połowę 
sierpnia 2017 r. Oceny dokonuje komisja złożona z pracownika 
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
i członków Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa. 
Organizatorzy zapraszają wszystkich właścicieli ogrodów, którzy 
chcieliby się pochwalić swoimi dziełami do zgłaszania się do Wy-
działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego (tel. 33 
4794272, e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl). 
Do udziału w konkursie zapraszamy również posiadaczy ukwie-
conych balkonów oraz administratorów terenów zielonych na-
leżących do wspólnot mieszkaniowych, osiedli mieszkaniowych 
i przedsiębiorstw. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 24 
maja 2016 r. Zachęcamy Państwa gorąco do udziału w konkursie. 

TEKST: WYDZ. OŚR

NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA 
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził do wydzier-
żawienia na czas nieoznaczony w drodze ustnych przetargów 
nieograniczonych wykaz nieruchomości obejmujący pięć części 
gruntu położonego w rejonie ul. Działkowej w Cieszynie, oznaczo-
nego jako działka nr 1/5 obr. 16 o powierzchniach około 424 m2, 
316 m2, 349 m2, 307 m2, 340 m2. Przedmiotowy grunt przezna-
czono do wydzierżawienia z przeznaczeniem na cel rekreacyjny 
z brakiem możliwości zabudowy trwale związanej z gruntem. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
(Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od 26 kwietnia 2017 
do 17 maja 2017 r. 

MIESZKANIE DO REMONTU

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 
że przeznacza do najmu wolny lokal mieszkalny położony w Cie-
szynie przy ul. Matejki nr 1/14 o powierzchni 52.10 m2, którego 
najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wy-
konania w lokalu remontu własnym staraniem i na własny koszt 
z przeznaczeniem na cele mieszkalne. Ogłoszenie zostało wywie-
szone na tablicy ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na 
stronach internetowych Zakładu: www.zbm.cieszyn.pl  oraz  bip.
um.cieszyn.pl w zakładce Jednostki Organizacyjne i w katalogu: 
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, po-
kój nr 8, tel. (033)8511886.

OGŁOSZENIE ZBM 
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o.  informuje, 
że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisemnego nieogra-
niczonego lokal użytkowy położony na parterze budynku nr 16 
przy ul. Górnej w Cieszynie o powierzchni użytkowej  66.01 m2. 
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. (ul. Libur-
nia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie internetowej Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o.  (bip.um.cieszyn.
pl – zakładka Jednostki Organizacyjne – katalog Zakład Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z  o. o.). 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 18, tel.  33 852 37 52.

ZAŁÓŻ „KOPERTĘ ŻYCIA” 
Od stycznia 2017 roku gmina Cieszyn, z inicjatywy Cieszyńskiej 
Rady Seniorów, realizuje projekt „Koperta życia”. Jego celem jest 
udzielanie sprawniejszej pomocy w przypadku zasłabnięcia osób 
starszych, schorowanych, niepełnosprawnych czy samotnych. 
Przypominamy, iż „Koperta życia” to karta – formularz informacyj-
ny, w której podaje się informacje dotyczące jej właściciela: dane 
osobowe, przebyte choroby i uczulenia, zażywane leki czy numer 
telefonu do bliskiej osoby, którą w razie potrzeby należy powiado-
mić, a która zabezpieczy mieszkanie. W „Kopercie życia” zawarte 
są najważniejsze informacje o stanie zdrowia jej posiadacza, które 
pozwalają służbom medycznym podjąć szybkie, a także właściwe 
czynności ratunkowe. Wypełnioną kartę informacyjną wkłada się 
do koperty z tworzywa sztucznego, a tę najczęściej do lodówki. Na 
lodówce umieszcza się naklejkę z nadrukiem „Koperta życia” infor-
mującą o tym, gdzie umieszczono kartę informacyjną. Lodówkę 
wybrano, ponieważ można ją znaleźć w każdym domu i ma spore 
rozmiary. Licząc na to, że „Koperta życia” przyspieszy ratownikom 
medycznym dostęp do ważnych informacji medycznych mogących 
uratować życie, zaproszono do włączenia się w akcję również Cie-
szyńskie Pogotowie Ratunkowe, prosząc o przekazanie powyższych 
informacji służbom medycznym. Te podczas czynności ratunko-
wych powinny sprawdzić, czy w widocznym i dostępnym miejscu 
w mieszkaniach osób poszkodowanych nie znajduje się nalepka z 
napisem „Koperta życia”. W I kwartale br. wydano 867 „Kopert życia”.
Zestaw „Koperta życia” mieszkańcy Cieszyna mogą otrzymać 
(bezpłatnie i anonimowo) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cieszynie przy ul. Skrajnej 5, w Punkcie terenowym 
MOPS przy ul. Srebrnej 4, w Punkcie terenowym MOPS przy ul. 
Towarowej 6 oraz w Cieszyńskim Centrum Informacji – Rynek 1. 
Dodatkowo informacje dotyczące „Koperty życia” są dostępne 
na stronie www.cieszyn.pl/kopertazycia, z której można pobrać 
kartę informacyjną w wersji edytowalnej. 
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

4-7.05, g. 13:45 Barbie w świecie gier – 
dubbing (animowany/familijny) USA b.o.

5-7.05, g. 15:15, 17:45, 20:15 Szybcy 
i wściekli 8 – napisy (sensacyjny film akcji) 
Franc./Jap./Kan./USA 12

8-10.05, g. 17:45, 20:15 Szybcy i wściekli 
8 – napisy (sensacyjny film akcji) Franc./
Jap./Kan./USA 12 

8-10.05 Barbie w świecie gier – dubbing 
(animowany/familijny) USA b.o.

8-10.05, g. 15:45 Wyklęty – dramat wo-
jenny Polska 15 

11.05, g. 15:15, 17:45 Szybcy i wściekli 8 
– napisy (sensacyjny film akcji) Franc./Jap./
Kan./USA 12

12-14.05, g. 15.15 Wyklęty – dramat 
wojenny Polska 15

12-14.05, g. 13:30 Dudi – cała naprzód 
– dubbing (animowany/przygodowy/fami-
lijny) USA/Hiszp. b.o. 

12-18.05, g. 17:15 3D Strażnicy galaktyki 
– dubbing (przygodowy film akcji/science-
-fiction) USA 12

12-17.05, g. 19:45 3D Strażnicy galaktyki 
– dubbing (przygodowy film akcji/science-
-fiction) USA 12

15-25.05, g. 15:30 Dudi – cała naprzód 
– dubbing (animowany/przygodowy/fami-
lijny) USA/Hiszp. b.o.

19-24.05, g. 19:45 2D Strażnicy galaktyki 
– dubbing (przygodowy film akcji/science-
-fiction) USA 12

19-25.05, g. 17:15 2D Strażnicy galaktyki 
– dubbing (przygodowy film akcji/science-
-fiction) USA 12

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

11.05, g. 9:00 Musical „Trafiłeś do złej 
dzielnicy”

11.05, g. 11:00 Musical „Trafiłeś do złej 
dzielnicy”

12.05, g. 9:00 Musical „Trafiłeś do złej 
dzielnicy”

12.05, g. 18:30 Musical „Trafiłeś do złej 
dzielnicy”

13.05, g. 20:00 Kabaret Smile w nowym 
programie „To Ci tłumaczę”

16.05, g. 17:00 Szkolna Ławka Artystycz-
na – Przegląd Twórczości Artystycznej 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów

17.05, g. 19:00 RECITAL Beaty Rybotyc-
kiej

20.05, g. 17:00 „Dziecięce Spotkanie 
z Folklorem” – 25-lecie Dziecięcego Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. 
Marcinkowej

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

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

08.05, g. 15.00 English story – warsztaty 
językowo-plastyczne

09.05, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)

10.05, g. 10:00 Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)

10.05, g. 15:00 Stacja plastyka – warszta-
ty plastyczne

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

15.05, g. 15:00 English story – warsztaty 
językowo-plastyczne

16.05, g. 15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)

17.05, g. 10:00 Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)

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

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

5.05, g. 16:00 Taniec żydowski – warsz-
taty dla zainteresowanych

7.05, g. 8:00 Rynek – Targi Staroci
8.05, g. 16:00 Pracownia filmu animo-

wanego dla dzieci – warsztaty
8.05, g. 17:00 „Rzondzymy, rozpra-

wiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny” 
– spotkanie Sekcji Miłośników Gwary 
Cieszyńskiej

8.05, g. 19:00 FIT JOGA
9.05, g. 10:00 XXIV Regionalny Przegląd 

Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. Adolfa 
Dygacza – eliminacje rejonowe

9.05, g. 17:00 Pracownia Fotografii i No-
wych Mediów zaprasza

10.05, g. 16:30 Język z kulturą: kultural-
ny czeski

11.05, g. 16:00 Szkółka szachowa dla 
dzieci

11.05, g. 16:00 „Kotka w butach” – pre-
miera spektaklu przygotowanego przez 
dzieci zajęć teatralnych COK

11.05, g. 17:00 Hip-hop – zajęcia tanecz-
ne dla dzieci

12.05, g. 16:00 Rękodzieło dla dorosłych
13.05, g. 19:30 LUNATYP – koncert pro-

mujący debiutancką płytę zespołu „Cza-
rownicą Chcę Być”.  Bilety 10 zł (w dniu 
koncertu – 15zł )

15.05, g. 17:15 AGG – Amatorska Grupa 
Gitarowa

15.05, g. 18:30 Tango argentyńskie – 
kurs od podstaw

17.05, g. 17:00 Pracownia rysunku i ma-
larstwa – zajęcia dla dzieci

18.05, g. 9:00 „Jak ukraść psa” - pro-
jekcja filmowa w ramach KinoSzkoły 
(obowiązują wcześniejsze zapisy)

18-21.05 2. Dni Kultury Chrześcijańskiej 
(warsztaty, koncerty, wystawy) – szczegó-
ły na afiszach i ww.dkcc.pl

WYSTAWY
MIEJSKA GALERIA 12 

26.5-23.6 „Piękni Malarze” / malarstwo 
(wernisaż 26.05, g. 18:00)

GALERIA „CEGLANA” COK
5-30.05 GODZINA BEZ CIENIA | 2017 

- MAŁGORZATA ŁUCZYNA / projekcja multi-
medialna (wernisaż 5.05. g. 18:30)

GALERIA „NA PIĘTRZE” 
5-30. 05 LAPIDARIUM – fotografia (werni-

saż 5.05. g. 19:00)

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

11.05, g. 10:00 Dizajn dla dojrzałych 
do 18.06 Miasto i Las – Oranżeria 
do 4.06 Pass it on / Przekaż dalej – Oran-

żeria 

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

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

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

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

24.05, g. 17:00 Michał Kawulok, Spacer 
po międzywojennej Wiśle

28.06, g. 17.00 Jan Paweł Borowski, Po-
wstanie Zboru Luterańskiego w Drogomy-
ślu jako przyczynek do dziejów reformacji 
Księstwie Cieszyńskim w 500-lecie wystą-
pienia Marcina Lutra 

27.09, g. 17:00 Grzegorz Studnicki, Strój 
cieszyński ten dawny i ten współczesny

MUZEUM 4. PUŁKU
STRZELCÓW P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. 

Frysztacka 2) możliwe po wcześniejszym 
kontakcie tel. 604 833 667, Krzysztof 
Neścior.

MUZEUM
DRUKARSTWA
Czynne: wt.-pt. 10:00-17:00. W sezonie 

turystycznym (maj-wrzesień) również 
w soboty i niedziele: 14.00- 18.00. Zwie-
dzanie i udział w warsztatach graficznych, 
introligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.

do 9.05 Wystawa „Drukowane w Cie-
szynie” w godzinach otwarcia Muzeum 
Drukarstwa przy ul. Głębokiej 50

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. 

Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. 
godz. 10:00-16:00, so.-niedz. po uzgod-
nieniu telefonicznym.
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MUZEUM PROTESTANTYZMU Czy-
telnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy ponie-
działek i środę w godz. 15:30 do 19:00. 
Czytelnia budynek Parafii pl. Kościelny 
6 (II p.)

11.05, g. 18:00 VII spotkanie Klubu 
Coacha – Cieszyn/Český Těšín „Budo-
wanie kontaktu przez empatię”. Ilość 
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.

CZYTELNIA 
I KAWIARNIA 
„AVION“
do 10.05 Wystawa Julii Polok – „WY-

DZIYRGANE“
12.05, g. 17:00 Salon literacki – PETR 

SOUKUP – poeta i autor tekstów
15.05, g. 17:00 Dyskusyjny Klub Czytel-

ników – „To nie jest kraj dla starych ludzi” 
15.05 Wystawa exlibrisów Torill Elisa-

beth Larsen – „Wikingowie przy Olzie” 
19.05 Blanka Fišerová – Dziesięć przyka-

zań według Dagmar 
24.05, g. 10:00 Wirtualny Uniwersytet 

Trzeciego Wieku
25.04, g. 16:00 Absolwentski Koncert 

Uczniów Artystycznej Szkoły Podstawo-
wej im. Pavla Kalety 

26.05, g. 17:00 Salon muzyczny – kon-
cert Przemka Orszulika  

SZPITAL ŚLĄSKI
Od kota do borsuka – ilustracja dziecię-

ca – prace Iwony Klimaszewskiej, majo-
wa wystawa w Galerii Zmiennej, wstęp 
bezpłatny

OSIEDLOWE 
OCKIR
08.05, g. 17:00 Geograficzne środki 

Europy – prelekcja multimedialna Pawła 
Klisia w ramach spotkań Sekcji Miłośników 
Podróży (org. UTW, OCKiR)

09.05, g. 10:00 Fotolaboratorium – 
warsztaty fotograficzne i filmowe dla 
seniorów, zapisy tel. 660 802 107 (szczegó-
ły na afiszach)

09.05, g. 15:30 Fotolab – warsztaty 
filmowo-fotograficzne dla dzieci 7-14 
lat, zapisy tel. 660 802 107 (szczegóły na 
afiszach)

11.05, g. 10:00 Szkolenia: antyterro-
rystyczne oraz ABC Antyterrorystyczne 
i ABC Pierwszej Pomocy, wstęp wolny, 
zapisy w OCKiR tel. 536 050 906 (org. 
Komenda Powiatowa Policji, Cieszyńskie 
Pogotowie Ratunkowe, OCKiR)

12.05, g. 16:30 Stopy mojego dziecka 
– spotkanie z Wiolettą Szojdą z Centrum 
Refleksologii – dla dzieci i rodziców, wstęp 
wolny, zapisy w OCKiR tel. 536 050 906

15.05, g. 17:00 Twórczy recykling – wąż 
z nakrętek – warsztaty dla dzieci i rodzi-
ców, zapisy, wstęp: 7 zł

17.05, g. 17:00 Karo opowiado po naszy-
mu – spotkanie z Krystyną Roszak w Dys-
kusyjnym Klubie Propozycji „Podgórze” 
(org. Koło nr 2 „Mały Jaworowy” Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, OCKiR)

18.05, g. 09:30 Rozruch dla rodziców ma-
łych dzieci – trening BuggyGym i zajęcia 
umuzykalniające dla dzieci – prowadzenie 
Ewa Kurczyk z Proszę Bardzo Cieszyn, 
wstęp wolny, zapisy w OCKiR (org. Klub 
Rodziców ABC, OCKiR)

18.05, g. 16:00 Dzień rodziny: Let’s go 
to the Zoo – koncert dzieci z zajęć „Język 
angielski w zabawie i piosence” prowadzo-
nych przez Annę Niedzielską

19.05, g. 17:00 Nowy makijaż – nowa 
Ty – wiosenne warsztaty makijażu, wstęp 
wolny, zapisy tel. 727 548 613 (org. Orifla-
me, OCKiR)

SPORT
13.05, g. 19:00 Memoriał Adolfa „Bolko” 

Kantora Szarża MMA w hali widowiskowo-
-sportowej 

14.05, Dual City Tour – ekstremalny wy-
ścig rowerowy w przestrzeni miejskiej 

20-21.05 Mistrzostwa Europy Kobiet 
w Motocrossie na torze w Cieszynie-Bogu-
szowicach przy ul. Motocrossowej
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WIADOMOŚCI 
RATUSZOWE Informator Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746. Nakład: 7.000 szt.
Wydawca: 
Urząd Miejski w Cieszynie
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 00, 
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Zespół redakcyjny: 
Marzena Kocurek, Barbara Stelmach-Kubaszczyk
Redaktor naczelna: Renata Karpińska 
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski
Druk: PP Modena sp. z o.o., 
ul. Mała Łąka 17, 43-400 Cieszyn

WIKTORIA ZCHRAJ   
jest uczennicą 
pierwszej klasy Zespołu 
Szkół Budowlanych 
w Cieszynie. Interesuje 
się muzyką i sportem. 
Bardzo lubi zwierzęta, 
a żywiołowy Lofti podbił 
jej serce. 

Lofti jest psim maluchem 
w wieku ok. 3 miesięcy. 
Trudno w uwierzyć, 
ale ktoś porzucił tego 
krótkowłosego, ufnego 
psa na pastwę losu. 
Znaleziony 24 kwietnia 
2017 roku w Cieszynie. 

Numer ewidencyjny: 
122/2017. 

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

WIKTORIA SŁAWIŃSKA  
również uczęszcza 
do Zespołu Szkół 
Budowlanych w Cieszynie 
i jest uczennicą I klasy. 
Bardzo lubi zwierzęta, 
co od razu wyczuł Satin 
i nie spuszczał z niej 
rozkochanego spojrzenia.
 
Satin – nawet zmokły jak 
przysłowiowa kura – ma 
w sobie szlachetność 
spaniela. Ma ok. 5 lat, jest 
długowłosym, spokojnym 
i bardzo smutnym psem. 
Znaleziony 25 kwietnia 
2017 roku w Cisownicy.

Numer ewidencyjny: 
125/2017.
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Równie zachęcająca wydaje się spe-
cyfi czna atmosfera podzielonego 
między dwa kraje miasta, łączące-
go w sobie kameralny urok i ko-

smopolityczną otwartość. Jego wielkość 
staje się atutem – festiwalowe obiekty 
usytuowane są blisko siebie, więc nawet 
przeciągające się dyskusje po fi lmach nie 
wprowadzają nerwowej atmosfery wiecz-
nego pośpiechu. Uczestnicy już drugiego 
dnia stają się jedną rodziną, skoncentro-
waną na maksymalnym wykorzystaniu 
festiwalowej oferty kosztem posiłku, snu 
czy czasu na relaks. 

PERŁY KINA 
ŚRODKOWOEUROPEJSKIEGO

A trzeba przyznać, że – jak zwykle – było 
z czego wybierać. Na tym najważniejszym 
przeglądzie fi lmów kina środkowoeuro-
pejskiego zostało pokazanych ponad 
120 fi lmów w ciągu sześciu dni. Część 

z nich przypisano do określonych cykli 
i retrospektyw: jak fi lmy FAMU – jednej 
z najstarszych szkół fi lmowych na świe-
cie, Karoliny Gruszki, Allana Starskiego 
czy Milana Lasicy. Nie zabrakło zarówno 
ponadczasowych klasyków, ale i najnow-
szych produkcji. 

Do Cieszyna chętnie przyjeżdżają 
znakomici goście. W tym roku przybyło 
ok. 70 twórców z Polski, Czech i Słowacji, 
a wśród nich m.in. Agnieszka Holland, 
Allan Starski, Karolina Gruszka, Andrzej 
Chyra, Karel Roden, Małgorzata Zającz-
kowska, Greg Zgliński, Arkadiusz Jakubik 
czy Milan Lasica. 

Z BERLINARE DO CIESZYNA
Filmy otwarcia i zamknięcia są zawsze jed-
nymi z bardziej obleganych przez widzów. 
Nie inaczej było i  tym razem. Rozpoczy-
nający ofi cjalnie festiwal przedpremiero-
wy pokaz „Zwierząt” Grega Zglińskiego 

przyciągnął tłumy (mimo, że przezornie 
zorganizowano pokazy w dwóch kinach).  
Na zakończenie pokazano nagrodzony 
Kryształowym Niedźwiedziem podczas 
Berlinale fi lm Rafała Kapelińskiego „But-
terfl y Kisses”. Ale – i tu niespodzianka 
– frekwencyjnym sukcesem wszechcza-
sów okazał się pokaz „Pokotu” Agnieszki 
Holland, na który przybyło 900 chętnych 
osób. Nie wszyscy, niestety, zmieścili się 
w teatrze, część osób musiała więc odejść 
z kwitkiem. 

LICZBY I FAKTY 
Przez 19 lat trwania festiwalu wiele się 
wydarzyło. Od początkowych 11 fi lmów 
pokazywanych w jednym kinie do ponad 
100 w kinach po obu stronach granicy. 
Przyjeżdża coraz więcej widzów, ale póki 
co Kino na Granicy nie traci na szczęście 
swojego niepowtarzalnego, kameralnego 
charakteru. I oby tak zostało.  MK  

KINO ponad granicami
Jak co roku, Cieszyn robi wrażenie... na uczestnikach kolejnej, 19-tej już edycji przeglądu 
fi lmowego Kino na Granicy. Przyciągają nie tylko doskonałe fi lmy (w tym część pokazywana 
przedpremierowo), zaproszeni goście, z którymi można porozmawiać w niezobowiązującej 
atmosferze, wystawy czy starannie zaplanowane koncerty. Co więc jeszcze? 


