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LATO CZEKA!

Choć nadchodzące wakacje będą nieco inne niż dotychczas, jedno pozostaje niezmienne 
– nasze pociechy zasługują na odpoczynek! Dlatego szkoły, instytucje kultury, organizacje 
pozarządowe i inne podmioty przygotowały szereg wakacyjnych atrakcji  
dla dzieci. W Cieszynie nie można się nudzić!  Więcej na s. 11-14 >>
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Wybory Prezydenta RP 
w Cieszynie
28 czerwca br. odbędą się wybory Prezydenta RP, a jeśli zajdzie taka potrzeba, druga tura 
wyborów przeprowadzona zostanie 12 lipca br. Wybory zostaną przeprowadzone w lokalach 
Obwodowych Komisji Wyborczych, w sposób tradycyjny dla wyborców.

Istnieje także możliwość oddania głosu 
korespondencyjnie, przy czym, z wyjątkiem 
szczególnych przypadków dotyczących 
np. osób przebywających na kwarantan-
nie, zamiar takiego głosowania można 
było zgłosić komisarzowi wyborczemu 
za pośrednictwem Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie do dnia 16 czerwca br.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
konieczność zachowania wymaganej, 

maksymalnej liczby osób w lokalu – jeden 
wyborca na 4 m2 powierzchni lokalu,

obowiązek używania przez wyborców 
maseczek ochronnych zakrywających usta 
i nos lub przyłbic osłaniających twarz,

korzystanie z płynów dezynfekujących, 
które będą zlokalizowane przy wejściach 
do lokali wyborczych.

Prosimy także o:
przyjście do lokalu z własnym dłu-

gopisem,
sprawne oddanie głosu, po czym nie-

zwłoczne opuszczenie lokalu,

podporządkowywanie się poleceniom 
porządkowym członków obwodowych 
komisji wyborczych.

UWAGA – ZMIANA LOKALIZACJI 
NIEKTÓRYCH LOKALI WYBORCZYCH

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła 
konieczność zmiany niektórych lokali 
wyborczych, na co zwracamy szczególną 
uwagę. I tak:

obwód głosowania nr 1 – lokal wybor-
czy: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Za-
grodowa 2 (wcześniej: Przedszkole nr 17,  
ul. Frysztacka 161),

obwód głosowania nr 5 – lokal wyborczy: 
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kościuszki 
3 (wcześniej: Niepubliczne Przedszkole  
im. Jasia i Małgosi, Przepilińskiego 5); w tym 
budynku mieścić się będzie również – tak 
jak wcześniej – lokal obwodowej komisji 
wyborczej nr 6,

obwód głosowania nr 7 – lokal wybor-
czy: Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Bielska 
247 (wcześniej: Ochotnicza Straż Pożarna, 
ul. Bielska 160A),

obwód głosowania nr 17 – lokal wybor-
czy: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hallera 8 
(wcześniej: Żłobek Miejski, ul. ks. Jerzego 
Trzanowskiego 2); w tym budynku mieścić 

się będzie również – tak jak wcześniej – 
lokal obwodowej komisji wyborczej nr 19.

Zwracamy uwagę także, iż niektóre 
lokale wyborcze, pomimo iż pozostaną 
w swoich dotychczasowych lokalizacjach, 
mogą znajdować się w innych, większych 
pomieszczeniach. Prosimy o zwracanie 
uwagi na oznaczenia i strzałki kierunkowe.

Szanowni mieszkańcy Cieszyna!
Dokładamy wszelkich starań, aby wy-

bory Prezydenta RP przebiegły sprawnie 
i bez zakłóceń, jednak prosimy o zrozu-
mienie, zarazem sprostanie trudnej sy-
tuacji, w jakiej wybory się odbędą.

Prosimy o stosowanie się do opisa-
nych obostrzeń oraz innych komunika-
tów i instrukcji dotyczących zachowania 
się wyborców w lokalach wyborczych.

Na dalszych stronach publikujemy ob-
wieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna 
z dnia 10 czerwca 2020 roku informujące 
o numerach oraz granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych. Pro-
simy o zapoznanie się z jego treścią. 

Burmistrz miasta Cieszyna

Jak wszyscy 
wiemy, te wybory 
przeprowadzone 
zostaną w bardzo 
specyficznych, zarazem 
trudnych warunkach 
epidemii i realnego, 
poważnego zagrożenia 
zarażenia się 
koronawirusem 
SARS-CoV-2. Zarówno 
osoby pracujące 
w obwodowych 
komisjach wyborczych, 
jak i wyborcy będą 
musieli poddać się 
szczególnym rygorom 
bezpieczeństwa, o co 
bardzo prosimy.
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA Z DNIA 10 CZERWCA 2020 ROKU
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) 
w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów 
powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 
(Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Cieszyna podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów 
głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Akacjowa, Bukowa, Chemików, Dworcowa, Frysztacka (nr nieparzyste od 153 do 
końca, nr parzyste od 194 do końca), Jodłowa, Leśna, Miodowa, Pod Skałką, Topo-
lowa, Zadworna, Zagrodowa

Ochotnicza Straż Pożarna, Zagrodowa 2, 
43-400 Cieszyn

2 Bażancia, Dzika, Frysztacka (nr nieparzyste od 123 do 145A, nr parzyste od 120 do 
174A), Gajowa, Kręta, Łanowa (nr od 4 do 44), Majowa, Makowa, Mokra, Motokro-
sowa, Sarnia

Ochotnicza Straż Pożarna, Motokrosowa 
18, 43-400 Cieszyn;
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

3 Aleja Piastowska, Bednarska, Dojazdowa, Folwarczna, Frysztacka (nr nieparzyste 
od 1 do 115, nr parzyste od 2 do 104), Gołębia, Górny Chodnik, Hażlaska (nr od 2 
do 80), Jakuba Singera, Jana Heczki, Juliusza Ligonia, Krzywa, ks. Antoniego Janusza, 
Ładna, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Mała Łąka, Mikołaja Kopernika, Mostowa, Nad Olzą, 
Pawła Dombke, płk. Gwido Langera, Poprzeczna, Radosna, Rzeźnicza, Sportowa, 
Stokowa, Wałowa, Wysoka

Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona 
Langera, Frysztacka 48, 43-400 Cieszyn

4 Borsucza, Chabrów, Fiołków, Goździków, Graniczna (od nr 79 do nr 82), Hażlaska (nr 
od 81 do końca), Irysów, Jabłonna, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, Jeżowa, Katowicka 
(nr od 43 do końca), Kościelna, Krokusów, Królicza, Letnia, Lisia, Łanowa (nr od 84 do 
końca), Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Osiedlowa, Owocowa, Pikiety, Północna, Rudow-
ska, Stokrotek, Szarotka, Tulipanów, Wiewiórcza, Wilcza, Wrzosów, Zajęcza, Żniwna

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przed-
szkolnymi, Katowicka 68, 43-400 Cieszyn

5 Cicha, Helmuta Kajzara, Hieronima Przepilińskiego, Kornela Filipowicza, Łagodna, 
Mała, Marii Konopnickiej, Miedziana, Nikła, Pawła Hulki-Laskowskiego, Powstańców 
Śląskich, Pszenna, Skośna, Stawowa (nr od 1 do 21), Świętego Jana Sarkandra, Wiej-
ska, Wierzbowa, Zaciszna, Złota

Ochotnicza Straż Pożarna, Tadeusza Ko-
ściuszki 3, 43-400 Cieszyn

6 Alojzego Milaty, Bielska (nr nieparzyste od 49 do 99, nr parzyste od 40 do 94), Cegiel-
niana, Czarny Chodnik (od nr 2 do nr 3), Działkowa, Franciszka Barteczka, Granicz-
na (od nr 46 do nr 55), Hugona Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego (nr nieparzyste 
od 3 do 35, nr parzyste od 6 do 54), Juliana Przybosia, Juliana Ursyna Niemcewicza, 
Kazimierza Brodzińskiego, Klemensa Matusiaka, Kłosów, Leopolda Staffa, Ludwika 
Skrzypka, Pawła Bobka, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (nr nieparzyste), 
Romana Dyboskiego, Stanisława Staszica, Stawowa (nr od 22 do końca), Tadeusza 
Kościuszki, Wietrzna, Wojciecha Bogusławskiego, Zamarska, Zielona

Ochotnicza Straż Pożarna, Tadeusza Ko-
ściuszki 3, 43-400 Cieszyn

7 Bielska (nr nieparzyste od 105 do końca, nr parzyste od 96 do końca), Braci Miło-
siernych, Chłodna, Czereśniowa, Gospodarska, Harcerska, Kątowa, Kępna, Kwiato-
wa, Mleczna, Morelowa, Olchowa, Rolna, Sadowa, Śnieżna, Ustrońska, Wielodroga, 
Wiosenna, Wiślańska, Wiśniowa

Szkoła Podstawowa Nr 7,
Bielska 247, 43-400 Cieszyn;
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

8 Gminna, Gruntowa, Kamienna, Katowicka (nr 37), Motelowa, Polna, Skrajna, Węgielna Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Skrajna 5, 43-400 Cieszyn;
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

9 Czytelni Ludowej, Dolna, Hilarego Filasiewicza, Juliana Tuwima, Katowicka (nr od 1 
do 34), Macierzy Szkolnej, Mieczysława Karłowicza, Nestora Bucewicza, Partyzan-
tów, Piękna, Słoneczna, Wesoła, Zakątek

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Pod-
halańskich, Fryderyka Chopina 37 (wej-
ście od ulicy Karola Szymanowskiego 9),  
43-400 Cieszyn;
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych
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10 Fryderyka Chopina, Jana Gawlasa, Karola Hławiczki, Karola Szymanowskiego Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalań-
skich, Fryderyka Chopina 37, 43-400 Cieszyn;
lokal dostosowany
do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

11 Liburnia, Stanisława Moniuszki, św. Jerzego Przedszkole Nr 20, św. Jerzego 4, 43-400 
Cieszyn

12 Aleksandra Fredry, Benedyktyńska, Bóżnicza, Czarny Chodnik (nr 21), dra Jana Mi-
chejdy, Głęboka, Jana Matejki, Józefa Kiedronia, Kominiarska, Ludwika Kluckiego, 
Mennicza, Plac Teatralny, Rynek, Stary Targ, Stroma, Wacława Olszaka, Zamkowa

Szkoła Podstawowa nr 1, Jana Matejki 3, 
43-400 Cieszyn

13 3 Maja, Aleja Jana Łyska (nr od 1 do 15), Aleja Jana Raszki, Andrzeja Szewczyka, Bole-
sława Limanowskiego, Browarna, Młyńska Brama, Nowe Miasto, Plac Dominikański, 
Plac Juliusza Słowackiego, Plac św. Krzyża, Pokoju, Przykopa, Ratuszowa, Schodowa, 
Sejmowa, Srebrna, Śrutarska, Tadeusza Regera, Trzech Braci

Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 
43-400 Cieszyn
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

14 Aleja Oswalda Madeckiego, Bielska (nr nieparzyste od 9 do 45, nr parzyste od 12 
do 38), Bobrecka, Bolesława Chrobrego, Dworkowa, Feliksa Hajduka, Garncarska, 
Jana Kochanowskiego, Jana Kubisza, Jerzego Cienciały, Józefa Zaleskiego, Kolejo-
wa, Leopolda Jana Szersznika, Lipowa, Na Wzgórzu (nr 2), Plac ks. Józefa Londzina, 
Pochyła, Przechodnia, Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (nr parzyste), Spa-
dowa, Spokojna, Stanisława Wyspiańskiego, Szeroka, Władysława Szybińskiego, 
Wojciecha Korfantego

Urząd Miejski w Cieszynie, Jana Kochanow-
skiego 14, 43-400 Cieszyn
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

15 Bielska (nr parzyste od 2 do nr 10, nr nieparzyste od 1A do nr 7), Górna (nr od 5 do 
25), Górny Rynek, Henryka Jordana, Henryka Sienkiewicza, Ignacego Kraszewskiego, 
Karola Miarki, ks. Ignacego Świeżego, Ogrodowa, Pawła Stalmacha, Plac Kościelny, 
Plac Wolności, Solna, Wyższa Brama, Żwirki i Wigury

Szkoła Podstawowa nr 4, Plac Wolności 7A, 
43-400 Cieszyn

16 Adolfa „Bolko” Kantora, Aleja Jana Łyska (nr od 16 do końca), Błogocka, Bolesława 
Prusa, gen. Władysława Sikorskiego, Górna (nr od 27 do końca), Jana Kasprowicza, 
Jarosława Dąbrowskiego, Kasztanowa, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Legionu 
Śląskiego, Łowiecka, Myśliwska, Plac Józefa Poniatowskiego, Ptasia, Stefana Żerom-
skiego, Towarowa, Władysława Orkana, Władysława Reymonta, Wojska Polskiego

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Błogocka 
24, 43-400 Cieszyn
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

17 Adama Mickiewicza, bp. Franciszka Śniegonia, Dębowa, Długa, Generała Józefa Halle-
ra (nr nieparzyste od 1 do 51, nr parzyste od 2 do 38, bez nr 8), ks. Jerzego Trzanow-
skiego, ks. Rudolfa Tomanka, Piesza, Południowa, Prosta, Puńcowska (nr nieparzyste 
od 27 do 39, nr parzyste od 34 do 80), Równa, Sosnowa, Strzelców Podhalańskich, 
Tysiąclecia, Wąska, Widokowa

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Janusza Korczaka, Generała 
Józefa Hallera 8, 43-400 Cieszyn

18 Ignacego Paderewskiego (nr nieparzyste od 37 do 43), Jaworowa, Krótka, Ludwika 
Brożka, Na Wzgórzu (bez nr 2), Orzechowa, Rajska, Zofii Kossak-Szatkowskiej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, 
Zofii Kossak-Szatkowskiej 6, 43-400 Cieszyn; 
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

19 Franciszka Popiołka, Generała Józefa Hallera (nr 8), Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Janusza Korczaka, Generała 
Józefa Hallera 8, 43-400 Cieszyn;
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

20 Beskidzka, Bociania, Dobra, Elizy Orzeszkowej, Generała Józefa Hallera (nr nieparzy-
ste od 63 do końca, nr parzyste od 40 do końca), Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, Karola 
Stryi, Krańcowa, Kresowa, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Miła, Odległa, Orla, Otwarta, 
Pograniczna, Przepiórcza, Puńcowska (nr nieparzyste od 43 do końca, nr parzyste 
od 84 do końca), Sienna, Słowicza, Sokola, Sowia, Spacerowa, Spółdzielcza, Wiktora 
Kargera, Wronia, Żurawia

Ochotnicza Straż Pożarna, Generała Józefa 
Hallera 161, 43-400 Cieszyn;
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

21 Szpital Śląski Szpital Śląski, Bielska 4, 43-400 Cieszyn
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22 Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Cieszynie Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Po-
godna Jesień”, Wojciecha Korfantego 1, 
43-400 Cieszyn

23 Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Cieszynie Dom Pomocy Społecznej „Betania”, Kato-
wicka 1, 43-400 Cieszyn

24 Dom Spokojnej Starości w Cieszynie Dom Spokojnej Starości, Adama Mickiewi-
cza 13, 43-400 Cieszyn

25 Zakład Karny w Cieszynie Zakład Karny, Bolesława Chrobrego 2, 43-
400 Cieszyn

Głosować korespondencyjnie może 
każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjne-
go powinien być zgłoszony przez wyborcę 
komisarzowi wyborczemu za pośrednic-
twem urzędu gminy w gminie, w której 
wyborca ujęty jest w spisie wyborców, 
najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu gło-
sowania obowiązkowej kwarantannie, 
izolacji lub izolacji w warunkach domo-
wych może zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego najpóźniej do dnia 
23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, 
który rozpocznie podleganie obowiąz-
kowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 
w warunkach domowych po tym termi-

nie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej 
do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą 
wyborcy, którzy najpóźniej w dniu gło-
sowania ukończą 60 lat lub posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej eg-

zystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie 
rolnym, którym przysługuje zasiłek pie-
lęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa powinien zostać złożony do 
Burmistrza Miasta Cieszyna najpóźniej 
do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych 
odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 
2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00. 

Burmistrz miasta Cieszyna

GaBrieLa staszKieWiCz

KORONAWIRUS
WYNIK TESTU ONLINE

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 
niestety nie odpuszcza. W powiecie cie-
szyńskim, a także w samym Cieszynie, 
odnotowuje się duży wzrost zachoro-
wań. Wielu mieszkańców, którym po-
brano wymaz, czeka na telefoniczną 
informację o wyniku badania – niewielu 
wie, że wynik testu na obecność koro-
nawirusa można sprawdzić samemu 
online. Dlatego podajemy instrukcję, 
jak to zrobić.

1. Należy otworzyć stronę interne-
tową www.pacjent.gov.pl, a następnie 
kliknąć w przycisk „Zaloguj się”.

2. W sekcji „Zaloguj się na Interne-
towe Konto Pacjenta” należy ponow-
nie kliknąć „Zaloguj się”, a następnie 
wybrać „Profil Zaufany”.

3. Na kolejnej podstronie należy 
wybrać jedną z trzech opcji: logowa-
nie za pomocą nazwy użytkownika, 
logowanie za pośrednictwem banku 
lub założenie profilu. Uwaga! System 
wymaga, by zapoznać się z regulami-
nem i go zaakceptować (tylko przy 
pierwszym logowaniu).

4. Po zalogowaniu w górnej części 
strony powinna wyświetlić się infor-
macja o wyniku testu.                    aB

Aplikacja ProteGO Safe
Rządowa aplikacja ProteGO Safe, która 
może pomóc w walce z koronawirusem, 
została udostępniona do pobierania. 
Jej główną funkcjonalnością jest in-
formowanie o możliwym kontakcie 
z koronawirusem. Zachęcamy do ko-
rzystania z niej i zadbania o swoje 
bezpieczeństwo!

ProteGO Safe nie śledzi naszej lokali-
zacji, nie ma dostępu do żadnych danych 
w naszym telefonie – czytamy na stronie 
gov.pl. – Aby rozpocząć korzystanie z niej, 
nie musimy podawać żadnych swoich 
danych, nie musimy ustalać haseł, ani 
innych kodów dostępu.

ProteGO Safe ma dwie podstawowe 
funkcje. Po pierwsze – monitoruje nasze 
otoczenie i nawiązuje kontakt z urządze-
niami innych użytkowników (z urządze-
niami, nie użytkownikami). Oznacza to, że 
jeżeli inny użytkownik aplikacji, z którym 
spotkaliśmy się w ostatnich 14 dniach, 
zachoruje na koronawirusa, zostaniemy 
o tym poinformowani.

Co ważne, nie dowiemy się, kto za-
chorował. Aplikacja poinformuje nas 
jedynie o tym, że mieliśmy kontakt z za-
każonym i podpowie, jak powinniśmy się 
w tej sytuacji zachować - czy powinniśmy 
skontaktować się z lekarzem, czy może 
powinniśmy zacząć od samoobserwacji.

Jeżeli zaś to my ulegniemy zakażeniu, 
skontaktuje się z nami pracownik Cen-
trum Kontaktu, który poza informacjami 
dotyczącymi dalszego postępowania, 
przekaże nam także numer PIN, który 
umożliwi przesłanie informacji na urzą-
dzenia innych użytkowników aplikacji, 
z którymi mieliśmy kontakt w ostatnich 
14 dniach. Taka informacja trafi tylko na 
urządzenia innych użytkowników apli-
kacji. Jeśli mieliśmy kontakt z tą osobą, 
a na swoim telefonie nie mamy zainsta-
lowanej aplikacji, nie otrzymamy takiego 
powiadomienia. Dlatego tak ważne jest 
to, aby możliwie największa grupa osób 
korzystała z tego rozwiązania.

Drugą funkcją aplikacji jest możliwość 
stałego kontrolowania stanu zdrowia. 
Możemy to robić, wykonując test oceny 
ryzyka i prowadząc dziennik zdrowia. 
Zarówno test oceny ryzyka, jak i dzien-
nik zdrowia są częścią aplikacji. Na pod-
stawie odpowiedzi udzielonych w teście 
oraz analizy naszych kontaktów aplika-
cja na bieżąco informuje, w jakiej grupie 
ryzyka zachorowania jesteśmy – niskiej, 
średniej, czy wysokiej.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji 
– to narzędzie może nam pomóc chronić 
siebie oraz naszych bliskich. 

mat. pras. / aB
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Tak zmienia się 
Cieszyn – cz. 2
Wystarczy krótki spacer 
ulicami naszego miasta, by 
zobaczyć, jak bardzo zmienia 
się Cieszyn. To zasługa 
realizowanych inwestycji, nie 
tylko miejskich, ale również 
prywatnych. Swój udział 
w zachodzących przemianach 
mają również mieszkańcy, 
którzy kładą szczególny nacisk 
na estetykę miejsc, w jakich 
mieszkają.

Osoby, które w ostatnim czasie wybrały 
się na spacer w okolicach Campingu Olza 
z całą pewnością zauważyły kładkę nad 
stawem kajakowym w nowej odsłonie. Ci 
natomiast, którzy skierowali swoje kroki 
w stronę Wzgórza Zamkowego bądź cen-
trum, zostali „nagrodzeni” pięknym wido-
kiem kwitnącej zieleni.

Wielkie zmiany, na które z całą pewnością 
czeka niejeden kierowca, zachodzą w bliskiej 
odległości Uniwersytetu Śląskiego, gdzie 
trwa rozbudowa ulicy Brodzińskiego wraz 
z budową mostu nad rzeką Bobrówką.

Oczywiście to jeszcze nie koniec zmian, 
które zachodzą w naszym otoczeniu. Do 
góry systematycznie pnie się Tessin Park, 
czyli zespół budynków wielorodzinnych, 
mieszkaniowych usytuowanych przy ul. 
Konopnickiej w Cieszynie. W ramach inwe-
stycji powstaną cztery budynki o wysokim 
standardzie. Każdy składał się będzie z 45 
apartamentów położonych na pięciu kon-
dygnacjach nadziemnych.

Kolejna wiadomość ucieszy osoby, które 
cenią sobie podróżowanie pociągiem. Jak 
zapewnia PKP, dzięki inwestycji o wartości 
460 mln zł, realizowanej przez PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A (współfinansowanej 
z funduszy unijnych), będziemy podróżować 
krócej i bardziej atrakcyjnie. Przywrócone 
zostanie połączenie z Goleszowa do Cieszy-
na. Zwiększy się również przepustowość 
linii, a więc trasą będzie mogło kursować 
więcej pociągów. Poprawi się także dostęp 
do kolei, podróżni skorzystają z wygodnych 
peronów na 7 stacjach i 10 przystankach, 
m.in. w Cieszynie, Goleszowie, Skoczowie, 
Ustroniu i Wiśle Uzdrowisko. 

BsK

Remont linii kolejowej Cieszyn-Goleszów – inwestycja PKP PLK S.A.

Wyremontowana kładka w okolicach Campingu Olza – inwestycja miejska
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Budowa osiedla „Tessin Park” – inwestycja prywatna

Budowa osiedla „Tessin Park” – inwestycja prywatna

Remont ulicy Brodzińskiego – inwestycja miejska
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Kwiaty na Wzgórzu Zamkowym – inwestycja miejska
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Wakacyjne Kadry
W lipcu i sierpniu 
odbędzie się Festiwal 
Wakacyjne Kadry.  
Nie zabraknie znakomitego 
kina, a dodatkową atrakcją 
będą kameralne koncerty 
w śródmieściu Cieszyna.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” przygotował plenerowe pro-
jekcje kinowe na Rynku, które odbywać 
się będą w piątki o godz. 21:30. Wśród 
propozycji filmowych nie zabraknie praw-
dziwych hitów. – Jestem przekonany, że 
proponujemy repertuar, w którym każ-
dy znajdzie coś dla siebie. W ubiegłym 
roku frekwencja na naszych pokazach 

była znakomita, więc mam nadzieję, że 
i tego lata mieszkańcy Cieszyna i turyści 
przyjdą na nasze pokazy – mówi Adam 
Cieślar, dyrektor COK „Dom Narodowy”.

Dodatkową atrakcją tegorocznej edy-
cji festiwalu będą koncerty kameralne 
w różnych miejscach śródmieścia. Odby-
wać się one będą w soboty o godz. 19:00. 
– To dodatkowa atrakcja, wzbogacająca 
naszą imprezę – przekonuje szef COK.

Wstęp na wszystkie seanse i występy 
jest darmowy. Na stronie obok prezen-
tujemy pełną listę wyświetlanych fil-
mów oraz granych koncertów.

15. Festiwal Wakacyjne Kadry dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury. 

COK

Pieszo z Panamy 
do Kanady
Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” po przerwie 
zaprasza na spotkanie 
z podróżnikami z cyklu 
„Podróże za 5 zł”. Tym razem 
Ola Synowiec i Arkadiusz 
Winiatorski opowiedzą 
o swojej pieszej wędrówce 
z Panamy do Kanady. 
Spotkanie odbędzie się  
we wtorek, 30 czerwca, 
o godz. 18:00 w Domu 
Narodowym.

Prawie 12 tysięcy kilometrów, ponad 
półtora roku, 9 krajów, 19 par butów 
i jedna miłość. Piesza podróż przez 
Ameryki była zmaganiem się z własny-
mi słabościami, niebezpieczeństwami 
drogi, pustyniami, mrozami, ruchliwymi 
metropoliami i sięgającymi 3000 metrów 
przewyższeniami. 35-45 kilometrów 
– tyle średnio Ola i Arek przechodzili 
w ciągu jednego dnia. Dlatego też mu-
sieli spędzać noce w miejscowościach, 
gdzie nikt się nie zatrzymuje. Na scho-
dach pod sklepem słuchali historii życia 
zwykłych ludzi, bo to właśnie oni byli 
najważniejsi w tej podróży. Rozmawiali 
z rolnikami na polach, protestującymi 

blokującymi drogi i migrantami prze-
mierzającymi tę samą trasę co oni. 
Poznawali to, co zwykle w podróży 
rozmazuje się za szybami pędzących 
autobusów i samochodów. To, co na 
poboczu Ameryk.

Spotkanie odbędzie z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa. 
Liczba uczestników będzie ograniczo-
na do 70 osób. Podczas spotkania będą 
obowiązywać środki ochrony osobistej 

w postaci maseczek lub materiału za-
słaniającego usta i nos. Bilety w cenie  
5 zł będą dostępne w ograniczonej ilo-
ści przy wejściu na salę bezpośrednio 
przed wydarzeniem. 

COK

POLUB CIESZYN 
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie

TARGI STAROCI

Po przerwie związanej z pandemią 
koronawirusa wraca Cieszyński Targ 
Staroci! Kolekcjonerzy i wielbiciele 
starych przedmiotów spotkają się na 
Rynku 5 lipca.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” i Cieszyński Klub Hobby-
stów zapraszają na Targi Staroci, któ-
re odbędą się w pierwszą niedzielę 
lipca w godzinach 8.00 – 14.00 na 
cieszyńskim Rynku. Regulamin 
wydarzenia, uzupełniony o zapisy 
zgodne z wytycznymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa podczas epidemii 
koronawirusa, dostępny jest na stro-
nie www.domnarodowy.pl oraz na 
profilu COK na Facebooku. Apelujemy 
o stosowanie się przez wystawców 
i uczestników targów do regulaminu! 

COK
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INFORMACJA SMS
Aktywuj na www.cieszyn.pl

Wracają Spacery z Zamkiem Cieszyn i akcja Przewodnik czeka!

Odkrywaj Cieszyn!
Cieszyn skrywa wiele 
tajemnic, nie tylko przed 
turystami, ale również 
przed mieszkańcami, którzy 
codziennie przechadzają się 
jego uliczkami. Przekonajcie 
się sami, jak wiele jest 
naszym mieście do odkrycia! 
Zapraszamy na wspólne 
odkrywanie Cieszyna podczas 
„Wakacyjnych spacerów 
z Zamkiem Cieszyn”, a także 
akcji „Przewodnik czeka”!

Wakacyjne spacery z Zamkiem Cie-
szyn będą się odbywać we wszystkie 
soboty od 27 czerwca do końca sierp-
nia. Miejscem zbiórek będzie Punkt 
Informacji Turystycznej na Zamku 
Cieszyn, zwiedzanie rozpoczynać się 
będzie o godz. 10:00. Udział jest bez-
płatny. Uczestników mogą obowiązywać 
określone ograniczenia związane z epi-
demią COVID-19.

27 VI | Był sobie Cieszyn...
Spacer śladami średniowiecznego 

miasta i książęcego rodu Piastów z Wła-
dysławem M. Żaganem, autorem bloga 
Principatus Teschinensis, pracownikiem 
Zamku Cieszyn.

4 VII | Szlakiem drzew i pomników 
przyrody

Spacer przyrodniczy po Cieszynie ze 
Stanisławem Kaweckim, współautorem 
publikacji „Pomniki przyrody Cieszyna”, 
Sekretarzem Miasta Cieszyna. 

11 VII | Szlak cieszyńskiej secesji
Spacer prezentujący najciekawsze 

zabytki secesji w Cieszynie prowadzony 
przez przewodnika PTTK.

18 VII | Tajemniczy Cieszyn...
Letnia edycja myszkowania z cieka-

wostkami i miejscami niedostępnymi na 
co dzień, którą poprowadzi Władysław 
M. Żagan, autor bloga Principatus Te-
schinensis, pracownik Zamku Cieszyn.

25 VII | Spacer szlakiem cieszyń-
skich świątyń cz. 1

Spacer z przewodnikiem PTTK po hi-
storycznych miejscach Cieszyna.

1 VIII | Spacer szlakiem cieszyń-
skich świątyń cz. 2

Spacer z przewodnikiem PTTK po hi-
storycznych miejscach Cieszyna.

8 VIII | Szlakiem dizajnu
Spacer tropem współczesnych pro-

jektów na Wzgórzu Zamkowym z Ewą 
Gołębiowską, dyrektorką Zamku Cieszyn.

22 VIII | Był sobie zamek...
Spacer po Wzgórzu Zamkowym tropem 

średniowiecznego zamku i książęcego 
rodu Piastów z Władysławem M. Żaga-
nem, autorem bloga Principatus Teschi-
nensis, pracownikiem Zamku Cieszyn.

29 VIII | Śladami cieszyńskich Żydów
Spacer po Cieszynie śladami Żydów 

prowadzony przez Jacka Proszyka, histo-
ryka, znawcę historii Żydów na Śląsku 
Cieszyńskim.

Jakieś pytania? Zachęcamy do kontaktu 
z Punktem Informacji Turystycznej Zamku 
Cieszyn, ul. Zamkowa 3c, 33 851 08 21 
wew. 14 lub wzagan@zamekcieszyn.pl.

Kolejna akcja, „Przewodnik cze-
ka”, wzorem ubiegłego roku odbywać 
się będzie w każdą niedzielę od 28 
czerwca do 27 września. Zwiedzanie 
rozpoczynać się będzie o godz. 14:00 
spod Punktu Informacji Turystycznej 
Zamku Cieszyn. Uczestników mogą 

obowiązywać określone ograniczenia 
związane z epidemią COVID-19. Zwie-
dzanie jest bezpłatne.

Przewodnik będzie oprowadzał chęt-
nych po najważniejszych miejscach Cieszy-
na. Terminy zwiedzania są następujące:

28 czerwca,
5, 12, 19, 26 lipca,
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia,
6, 13, 20, 27 września.
Dodatkowe informacje można uzy-

skać w Cieszyńskim Centrum Infor-
macji, ul. Rynek 1, tel. 33 479 42 48,  
mci@um.cieszyn.

Po zwiedzaniu zapraszamy na nie-
dzielne koncerty z cyklu „Lato z muzy-
ką”, które rozpoczynać się będą o godz. 
16:00. Muzyka na żywo w pięknej sce-
nerii Parku Pokoju będzie wspaniałym 
zwieńczeniem zwiedzania naszego mia-
sta. Wstęp wolny! 

aB

przewodnik czeka
bezpłatne zwiedzanie cieszyna z przewodnikiem

mecenat:

organizatorzy:

Zamek Cieszyn jest instytucją kultury 
współprowadzoną przez Samorząd 
Województwa Śląskiego

zbiórka | punkt informacji turystycznej 
                    zamku cieszyn, ul. zamkowa 3c

niedziele  | start o godz. 14.00  

czerwiec / 28

lipiec / 5, 12, 19, 26 

sierpień / 2, 9, 16, 23, 30

wrzesień / 6, 13, 20, 27

terminy (niedziele):  organizator: 
Miasto Cieszyn przy współpracy 
Koła Przewodników Beskidzkich 
i Terenowych PTTK w Cieszynie

dodatkowe informacje:  
Cieszyńskie Centrum Informacji, 
ul. Rynek 1, tel. 33 479 42 48, 
mci@um.cieszyn wakacyjne spacery 

z zamkiem cieszyn

przewodnik czeka
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Oferta wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

Lato, lato, lato czeka!
Nadchodzą wakacje! I choć mijający rok szkolny różnił się od tych, jakie znaliśmy do tej 
pory, jedno się nie zmienia – lato to nie pora na nudę. Ofertę wakacyjną dla najmłodszych 
przygotowały m.in. cieszyńskie szkoły podstawowe, organizacje pozarządowe i parafie, COK 
„Dom Narodowy”, Biblioteka Miejska, a także Wydział Sportu Urzędu Miejskiego.

CIESZYŃSKIE PUBLICZNE 
SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa Nr 1
Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 29.06 – 10.07.2020 r.
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: 

ok. 60 uczniów (klasy I-V)
Uczestnicy będą mieli zapewnione 

wyżywienie na stołówce szkolnej (śnia-
dania i obiady).

Koszt uczestnictwa: 180 zł

Forma działań: zajęcia rekreacyjne 
(sportowe)

Termin realizacji: 29.06 – 10.07.2020 r.
Godziny zajęć: 10.00 – 13.00
Planowana liczba uczestników: 

ok. 30 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 27.07 – 07.08.2020 r.
Godziny zajęć: 8.00 – 15.00
Planowana liczba uczestników: 

30 uczniów
Koszt uczestnictwa: 160 zł
Wyżywienie zapewnione przez szkołę 

(śniadanie, obiad, podwieczorek).

Szkoła Podstawowa Nr 4
Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 10.08 – 21.08.2020 r.
Godziny zajęć: 9.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: 

22 uczniów
Koszt uczestnictwa: 110-130 zł za 

tydzień
Wyżywienie zapewnione przez szkołę 

w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady).

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 29.06 – 10.07.2020 r.
Godziny zajęć: 8.00 – 14.00
Planowana liczba uczestników: 

30 uczniów
Koszt uczestnictwa: 180 zł/ 10 dni
Wyżywienie zapewnione przez szkołę 

na stołówce szkolnej (śniadanie i obiad)

Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami 
Przedszkolnymi

Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 29.06 – 10.07.2020 r.
Godziny zajęć: 7.30 – 15.00
Planowana liczba uczestników: 

36 uczniów
Koszt uczestnictwa: 120 zł/tydzień
Wyżywienie zapewnione przez szkołę 

w cenie uczestnictwa (śniadania i obiady).
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Szkoła Podstawowa Nr 7
Forma działań: półkolonia
Termin realizacji: 13.07 – 24.07.2020 r.
Godziny zajęć: 9.00 – 15.00
Planowana liczba uczestników: 

100 uczniów
Koszt uczestnictwa: bezpłatne
Wyżywienie zapewnione przez szkołę 

na stołówce szkolnej – opłata za posiłek.

Program zajęć zostanie dostosowany 
do wytycznych Ministerstwa Edukacji 
w zależności od rozwoju sytuacji epide-
micznej w kraju.

ORGANIZACJE 
POZARZĄDOWE I PARAFIE

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
„Być Razem”

Forma działań: Półkolonia socjotera-
peutyczna „Wakacje w Kontakcie”

Termin realizacji: 06.07 – 31.07.2020 r.
Planowana liczba uczestników: 50

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy w Cieszynie

Forma działań: Kolonia letnia – Pogo-
rzelica z elementami programu profilak-
tycznego „Spójrz inaczej”

Termin realizacji: 31.07 – 13.08.2020 r.
Planowana liczba uczestników: 55

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział 
Powiatowy w Cieszynie

Forma działań: Aktywne lato z TPD 
– półkolonia letnia dla dzieci z cieszyń-
skich szkół podstawowych z programem 
profilaktycznym

Termin realizacji: 29.06 – 10.07.2020 r.
Planowana liczba uczestników: 120

Klub Sportowy Luce Cieszyn
Forma działań: organizacja wypoczyn-

ku dla dzieci i młodzieży zameldowanych 
na terenie Gminy Cieszyn w Gąskach 
z przeprowadzeniem programu profi-
laktycznego

Termin realizacji: 11.07 – 23.07.2020 r.
Planowana liczba uczestników: 30

COK DOM NARODOWY – 
KULTURALNE LATO Z COK
Na wakacyjnych zajęciach w COK dzieci 

spędzą miło i kreatywnie czas. Będą two-
rzyć i działać: malować, rysować, kleić, 
robić przestrzenne elementy, poznawać 
nowe zagadnienia związane z kulturą, 
a także śpiewać, tańczyć i uczyć się ukła-
dów tanecznych. Każdy tydzień zakończy 
się wernisażem powstałych prac i prezen-
tacją tańców.

29.06 – 3.07 – Zajęcia taneczno – mu-
zyczno – artystyczne

06.07 – 10.07 – Zajęcia ze sztuką: Eks-
presjonizm

13.07 – 17.07 – Zajęcia taneczno – mu-
zyczno – artystyczne

20.07 – 24.07 – Zajęcia taneczno – mu-
zyczno – artystyczne

27.07 – 31.07 – Zajęcia muzyczno – 
artystyczne

27.07 – 31.07 – Młodzieżowa Grupa 
Twórcza

03.08 – 07.08 – Zaczarowany Kołowrotek
03.08 – 07.08 – Młodzieżowa Grupa 

Twórcza
10.08 – 14.08 – Zajęcia ze sztuką: Popart
17.08 – 21.08 – Zajęcia taneczno – mu-

zyczno – artystyczne
Zajęcia organizowane są:
zgodnie z wytycznymi MKiDN pod wzglę-

dem bezpieczeństwa przed COVID–19.
w godzinach od 9.00 do 16.00.
dla dzieci w wieku 6–12 lat, dla mło-

dzieży w wieku 12–16 lat. Koszt: 200 zł
Cena zawiera II śniadanie, obiad, opiekę 

instruktora i materiały na zajęcia.
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod nr 

tel. 668 860 354 lub 33 851 07 11.
* Zajęcia „Zaczarowany Kołowrotek” 

realizowane są w ramach projektu „Kaj 
indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura 
ludowa Śląska Cieszyńskiego” i są darmowe.

WYDZIAŁ SPORTU URZĘDU 
MIEJSKIEGO

Ważne: organizacja wszystkich imprez, 
zajęć oraz funkcjonowanie obiektów jest 
uzależnione od aktualnej sytuacji epide-
miologicznej.

Na wakacyjnych 
zajęciach w COK 
dzieci spędzą miło 
i kreatywnie czas. 
Będą tworzyć 
i działać: malować, 
rysować, kleić, robić 
przestrzenne elementy, 
poznawać nowe 
zagadnienia związane 
z kulturą, a także 
śpiewać, tańczyć i uczyć 
się układów tanecznych.
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V Otwarte Mistrzostwa Śląska w siat-
kówce plażowej

Data: 25-26 lipca 2020 r.
Miejsce: boiska do siatkówki plażowej 

znajdujące się na Kąpielisku Miejskim 
w Cieszynie przy al. Jana Łyska 23. Ama-
torski turniej kobiet i mikstów

Organizatorem imprezy jest Wydział 
Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
a swoim patronatem objął te rozgrywki 
Śląski Związek Piłki Siatkowej

Animacje sportowe dla dzieci i młodzieży
Miejsce: Hala Widowiskowo – Sporto-

wa im. Cieszyńskich Olimpijczyków i inne 
obiekty na terenie miasta

Grupa docelowa: dzieci i młodzież 
z cieszyńskich szkół

Okres: lipiec – sierpień
Opis: animacje sportowe, gry i zabawy 

dla dzieci i młodzieży

Cieszyńska Liga Piłki Nożnej Ulicznej
Miejsce: boisko do piłki nożnej ulicznej 

przy Hali Widowiskowo – Sportowej im. 
Cieszyńskich Olimpijczyków.

Grupa docelowa: dzieci z cieszyńskich 
szkół podstawowych (klasy 4 – 8)

Okres: lipiec – sierpień
Opis: rozgrywki piłki nożnej ulicznej 

w systemie „każdy z każdym” (mecz 
i rewanż)

Zajęcia sportowo-rekreacyjne reali-
zowane przez organizacje pozarządowe 
w ramach konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 
2020 z zakresu przeciwdziałania uzależ-
nieniom i patologiom społecznym – or-
ganizacja cyklicznych zajęć sportowo-
-rekreacyjnych oraz otwartych imprez 
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy Cieszyn w okresie 
wakacji letnich – trwa konkurs, planowane 
rozstrzygnięcie: do 22 czerwca 2020 r.

OBIEKTY SPORTOWO-
REKREACYJNE WYDZIAŁU 

SPORTU

Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cie-
szynskich Olimpijczyków – rolkowisko, 
korty do badmintona

Godziny otwarcia: 10.00 – 20.00 pon- 
pt, 14.00 – 20.00 sob-nd

W miesiącach letnich w hali można 
skorzystać z rolkowiska o wymiarach 
60m x 30m lub z kortów do badminto-
na. Hala sportowa służyć może również 
jako boisko do koszykówki, siatkówki, 
piłki ręcznej i halowej piłki nożnej po 
wcześniejszym uzgodnieniu.

Kąpielisko Miejskie
Godziny otwarcia w lipcu 9.30-19.30 

(codziennie)

Godziny otwarcia w sierpniu 9.30-19.00 
(codziennie)

Basen Miejski planuje się udostępnić 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. Na tere-
nie kąpieliska można skorzystać z dużego 
basenu o wymiarach olimpijskich 50m x 
25m, mniejszego połączonego z krętą zjeż-
dżalnią oraz brodzika dla najmłodszych 
ze zjeżdżalnią słoniem. Do dyspozycji ko-
rzystających z obiektu przygotowane są 
dwa boiska do siatkówki plażowej i stoły 
do tenisa stołowego. Funkcjonować będą 
punkty gastronomiczne.

Strefa rekreacji i wypoczynku na osie-
dlu mieszkaniowym Marklowice, 
ul. Frysztacka

Godziny otwarcia – 14.00 – 20.00 pon-
-pt, 10.00 – 20.00 sob-nd

Na boisku o wymiarach 44 m x 26 m 
można grać w koszykówkę, siatkówkę i mini 
piłkę nożną. Na boisku zamontowane są 
następujące urządzenia: zestaw do piłki 
nożnej młodzieżowej, zestawy do piłki 
siatkowej, zestawy do piłki koszykowej. 
Nawierzchnia jest syntetyczna, boisko 
ma oświetlenie, co umożliwia korzysta-
nie z placu gry również po zapadnięciu 
zmroku. Obok znajduje się ścieżka zdrowia 
o wymiarach 70 m x 10 m z urządzeniami 
typu słupki do slalomu, ruchomy pomost, 
zestaw do wspinania, zestaw do pompek, 
drabinki poziome, poręcze gimnastyczne, 
zestaw do przewrotów, zestaw do podcią-
gania, płotki do przeskoków.

Korty tenisowe, ul. Sportowa 1
Godziny otwarcia: 9.00 – 20.00 (co-

dziennie)

Do dyspozycji grających są 4 w pełni 
przygotowane korty tenisowe o nawierzch-
ni ceglanej, w tym dwa oświetlone.

Boisko do piłki nożnej ulicznej, 
ul. Sportowa 1

Godziny otwarcia: 10.00 – 20.00 (co-
dziennie)

Boisko rozłożone jest za Halą Wido-
wiskowo – Sportową im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków przy ul. Sportowej 1 
w Cieszynie od strony Al. Piastowskiej.

Zasady udostępniania obiektów: cen-
niki poszczególnych obiektów znajdują 
się na stronie sport.cieszyn.pl oraz w po-
szczególnych obiektach.

BIBLIOTEKA MIEJSKA – 
ODDZIAŁ DLA DZIECI

Pracownia multimedialna „Twoje me-
dia” – oferta dla grup zorganizowanych:

E – czasopismo artystyczne
Preferowany wiek uczestników: 10-14 lat
Czas trwania: 2-2,5h
Podczas zajęć stworzymy czasopismo 

internetowe z wykorzystaniem fotografii, 
kolażu, ilustracji. Całość zostanie opubli-
kowana na platformie issuu.com.

Zbuduj miasto!
Preferowany wiek uczestników: 7-12 lat
Czas trwania: 2-2,5h
Warsztat inspirowany książkami o ar-

chitekturze, życiu w mieście; podczas 
zajęć dzieci stworzą tekturową makietę 
miasta z ich marzeń – spełniających róż-

 P
IX

A
B

A
Y



14 Wiadomości RatuszoweZAPOWIEDZI

norodne potrzeby, w którym wszyscy 
mogą wieść szczęśliwe życie.

Zabawy ze sztuką
Preferowany wiek uczestników: grupa 

młodsza 7-14 lat, grupa starsza: 10-14 lat
Czas trwania: 2-2,5h
Inspirowane książką „Zróbmy sobie 

arcydziełko” warsztaty przybliżają-
ce nurty sztuki XX wieku – dadaizmu, 
surrealizmu i kubizmu. Podczas zajęć 
przygotujemy dzieła sztuki inspirowane 
artystami i artystkami, którzy zrewolu-
cjonizowali sztuki wizualne.

Studio portretowe – wyjątkowa fo-
tobudka

Preferowany wiek uczestników: grupa 
młodsza 7-14 lat, grupa starsza: 10-14 lat 

Czas trwania: 2-2,5h
Podczas zajęć dzieci zamienią się w fo-

tografów/fotografki i modeli/modelki 
przygotują sesje zdjęciowe, a następnie 
wykonają i wydrukują swoje fotografie.

Wakacyjna pocztówka z Cieszyna – 
zaprojektuj sam/a!

Preferowany wiek uczestników: 10-
14 lat

Czas trwania: 2-2,5h
Podczas zajęć dzieci zaprojektują 

pocztówki z Cieszyna inspirowane ar-
chiwalnymi fotografiami miasta.

Sceny z życia zabawek – warsztaty 
fotograficzne

Preferowany wiek uczestników: 7-12 lat
Czas trwania: 2-2,5h
Podczas zajęć dzieci zamienią się w fo-

tografów/fotografki i przygotują sesje 
fotograficzne, których bohaterami będą 
małe zabawki (figurki z klocków lego itp.)

Książka – jak to się robi
Preferowany wiek uczestników: grupa 

młodsza: 7-10 lat, grupa starsza: 12-14 lat
Czas trwania: 2-2,5h
Podczas zajęć uczestnicy i uczestnicz-

ki przygotują artbooka – dużą książkę 
artystyczną z wykorzystaniem kolażu, 
technik plastycznych.

Podróże – małe i duże
Preferowany wiek uczestników: grupa 

młodsza: 7-10 lat, grupa starsza: 12-14 lat
Czas trwania: 2-2,5h
Podczas zajęć poznamy zwyczaje in-

nych kultur, dowiemy się kim jest etno-
graf/etnografka, na czym polega taka 
praca, użyjemy wyobraźni, atlasów, 
map, a finalnie wykonamy i wydruku-
jemy zdjęcia z podróży.

Poznaj Filmową Kronikę Kobiet
Preferowany wiek uczestników: grupa 

młodsza: 7-10 lat, grupa starsza: 12-14 lat
Czas trwania: 2-2,5h

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki 
poznają sylwetki kobiet, które w znaczą-
cy sposób wpłynęły na historię Cieszy-
na i okolic, a następnie wezmą udział 
w zadaniach, zabawach, które utrwalą 
znajomość regionalnej kultury.

Krótka forma animowana
Preferowany wiek uczestników: grupa 

młodsza: 7-10 lat, grupa starsza: 12-14 lat
Czas trwania 2-2,5h
Krótki kurs historii filmu i praktyczny 

kurs „jak to się robi” pozwolą uczestni-
kom zapoznać się z techniką animacji po-
klatkowej i stworzyć etiudę animowaną.

UWAGA! Obowiązywać będą wcze-
śniejsze zapisy – kontakt tel. 33 85 20 
710 wew. 12 lub osobisty w Pracowni 
multimedialnej „TWOJEmedia” – Biblio-
teka Miejska w Cieszynie, ul. Głęboka 15.

Pracownia multimedialna „Twoje 
media” – oferta cykliczna dla dzieci 
uczestniczących indywidualnie:

Było/nie ma
Warsztaty kuratorskie ma w ramach 

cyklu „Wakacje w Pracowni Multimedialnej”
Termin: 22-26 czerwca 2020r., godz. 

10.00
Odbiorca: dzieci w wieku 8-13 lat

Fotoeksperymenty
Wrsztaty fotografii artystycznej w ra-

mach cyklu „Wakacje w Pracowni Mul-
timedialnej”

Termin: 13-17 lipca, godz. 10.00
Odbiorca: dzieci w wieku 8-13 lat

Filmowa Kronika Kobiet
Warsztaty filmowe w ramach cyklu 

„Wakacje w Pracowni Multimedialnej”
Termin: 24-29 sierpnia, godz. 10.00
Odbiorcy: dzieci w wieku 8-13 lat

Oddział dla dzieci – oferta dla grup 
zorganizowanych:

Bajki w zielonych sukienkach
Warsztaty o charakterze ekologicznym, 

prowadzone w oparciu o literaturę dzie-
cięcą, wzbogacone o gry, zajęcia ruchowe, 
dramowe, quizy i konkursy wiedzowe.

Psiejsko-czarodziejsko
Warsztaty mające na celu rozbudzanie 

fascynacji światem zwierząt i przygoto-
wanie dzieci do właściwego kontaktu 
z czworonożnymi przyjaciółmi.

Czerwone krzesło
Lekcja biblioteczna z cyklu „Pokochaj 

lekturę”.
W oparciu o tytułową pozycję dzieci 

zostaną wprowadzone do magicznego 
świata książek i zachęcone do czytania 
tej lektury i innych.

Oferta skierowana do dzieci w wieku 
7 – 13 lat. UWAGA! Obowiązywać będą 
wcześniejsze zapisy – kontakt tel. 33 85 
20 710 wew. 15 lub osobisty – Oddział 
dla dzieci, Biblioteka Miejska w Cieszy-
nie, ul. Głęboka 15.

Oddział dla dzieci – oferta cykliczna dla 
dzieci uczestniczących indywidualnie:

Kino Vintage (poniedziałki)
Projekcja bajek i filmów dla dzieci 

na starym, diaskopowym projektorze 
w pomieszczeniach piwnicznych Biblio-
teki Miejskiej

Terminy: 06 ,13, 20, 27 lipca, 3, 10, 17, 
24, 31 sierpnia 2020 r., godz. 14.00

Odbiorca: dzieci w każdym wieku

Strefa czytania (wtorki)
Otwarte warsztaty literacko – plastyczne
Terminy: 07, 14, 21, 28 lipca, 04, 11, 

18, 25 sierpnia, godz. 14.00
Odbiorca: dzieci w każdym wieku

COOLturalnie (środy)
Otwarte warsztaty edukcyjno – wy-

chowawcze
Terminy: 01, 08, 15, 22, 29 lipca oraz 

05, 12, 19, 26 sierpnia 2020 r., godz. 14.00
Odbiorca: dzieci w każdym wieku

WyGRYwamy (piątki)
Turnieje gier planszowych
Terminy: 03, 10, 17, 24 i 31 lipca, 07, 

14, 21, 28 sierpnia, godz. 14.00
Odbiorca: dzieci w każdym wieku. 

która zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych, szczególnie zaś uczniów szkół 
podstawowych, do udziału w zajęciach 
i warsztatach poświęconych dziejom 
książki. Zajęcia, ilustrowane mini poka-
zami interesujących rękopisów i druków, 
wzbogacone multimedialnymi prezen-
tacjami oraz nauką praktycznego korzy-
stania ze zbiorów biblioteki, odbywać 
się będą w każdy poniedziałek od  
6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie 
Książnicy Cieszyńskiej. Więcej informa-
cji na temat zajęć organizowanych przez 
tę instytucję, a także propozycje Zamku 
Cieszyn, znajdą Państwo w kolejnym 
wydaniu Wiadomości Ratuszowych. 

Centrum usług WspólnyCh/ AB

To jednak nie wszystko! 
Ciekawą ofertę 
dla najmłodszych 
przygotowała również 
m.in. Książnica 
Cieszyńska,
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Czerwcowe granie domowe
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zaprasza na ostatnie przed wakacjami koncerty 
online na żywo z cyklu „Domowe Granie”, które odbywają się w piątki o godz. 19:00.  
Co przed nami? Muzyka klubowa, rap rodem z europejskich stolic oraz oryginalna mieszanka 
jazzu i orientalnej muzyki ludowej.

Dzisiaj, tj. 19 czerwca, posłuchamy 
KRTL. – To didżej i promotor z Cieszyna, 
za sterami od 2006 roku. Jest jednym z za-
łożycieli kolektywu Podaj Kabel, który ani-
muje scenę klubową na Śląsku. Ponadto 
artysta jest pomysłodawcą projektu City 
Vibe, którego założeniem jest przeniesie-
nie sztuki audiowizualnej do przestrzeni 
miejskich – przedstawia Grzegorz Żydek, 
koordynator projektu „Domowe Granie”. 
KRTL to także organizator tysiąca sza-
lonych eventów, aktywny imprezowicz, 
który miał okazje dzielić scenę z czołów-
ką polskiej sceny elektronicznej. Muzyka, 
jaka przewija się w jego setach, to głęboka 
mieszanka house i techno.

Wyjątkowo w sobotę, 20 czerwca, 
transmitowany będzie koncert, w któ-
rym wystąpi Rizi Beizeti. W tym roku 
raper zagra dla Państwa wirtualnie w ra-
mach projektu „Domowe Granie”, a za rok 
już na scenie Święta Trzech Braci! Artysta 
pochodzący z Cieszyna swoje pierwsze 
kroki na scenie stawiał już w wieku 15 lat. 

Na swoim koncie ma ponad sto utworów, 
które ukazywały się w formie mixtape’ów 
i na platformie soundcloud. Cieszyński MC 
znany ze swoich szczerych i bezkompro-
misowych tekstów, udanie wprowadza do 
Polski przebojowość europejskich stolic. 
W jego muzyce słychać wyraźne inspiracje 
brytyjską, francuską oraz niemiecką sceną 
rapową. W 2018 roku Rizi Beizeti podpisał 
kontrakt z Sony Music Polska. Efektem tej 
współpracy są single „Blokboi”, „Nowy 
Plan” feat. Kazior oraz „Meduza” feat. 
Wiatr, „Koka”, „Królowa Balu” czy „Lock-
down”, które odbiły się szerokim echem 
w środowisku hip-hopowym. Jego singiel 
„XD” ma już ponad 1,3 mln wyświetleń 
w serwisie YouTube! Obecnie raper pra-
cuje nad debiutanckim albumem.

Z kolei 26 czerwca na „scenie” poja-
wi się wokalista Ghostman. – Artysta 
studiował na Wydziale Artystycznym Uni-
wersytetu Śląskiego w Cieszynie. Zaczynał 
od gry na saksofonie, by po dwudziestu 
latach rozpocząć przygodę ze śpiewaniem. 

Używa głosu jako instrumentu. Tworzy 
muzykę na żywo, często przy pomocy 
loopera i efektów gitarowych. Ghostman 
improwizuje, bawi się brzmieniem, dyna-
miką, fakturą dźwięku. Jego twórczość 
jest intuicyjna, świeża i emocjonalna. 
Rodzi się na scenie, na oczach widzów. 
Wokalista podczas każdego występu 
eksperymentuje, odkrywając wciąż nowe 
środki ekspresji. Śpiewając, posługuje się 
językiem brzmiącym jak mieszanka dia-
lektów z różnych stron świata. W swojej 
muzyce łączy elementy jazzu oraz afry-
kańskiej, indyjskiej i arabskiej muzyki 
ludowej. To oryginalny artysta, tworzący 
muzykę porywającą, z wyjątkowym kli-
matem i różnorodnością. Jego muzyka 
dotyka zmysłów, jest mieszanką euforii 
i nostalgii.

Zapraszamy do polubienia oficjalnego 
profilu COK „Dom Narodowy” – https://
www.facebook.com/cok.cieszyn/ i słu-
chania koncertów z domu, w domu. 

COK

NIEDZIELNE KONCERTY
28 czerwca rozpoczynamy kolejny 

sezon „Lata z Muzyką”. Co niedzielę 
o godz. 16:00 Park Pokoju w Cieszynie 
wypełni się niezwykłymi dźwiękami.

W ramach cyklu „Lato z Muzyką” 
odbędzie się siedem koncertów. Wstęp 
na każdy z nich jest bezpłatny. Imprezę 
zainauguruje zespół NIVEL a w kolej-
nych tygodniach usłyszymy: Cocobolo 
Clarinet Quartet, Symetrio, Kwintet 
Śląskich Kameralistów, Canzonetta 
Trio, Art Music Trio, zespół Lunatyp 
i Jazz Dinos. Zapraszamy! 

COK
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Noc/dzień słowa
Zamek Cieszyn i Wzgórze 23 zapraszają 23 czerwca 
na Noc / dzień słowa. Spotkanie inspirowane letnim 
przesileniem – Nocą Świętojańską – zaczniemy już od… rana. 
W ten wyjątkowy czas – na żywo i wirtualnie – będziemy mogli 
się spotkać i dzielić opowieściami, sztuką, chlebem… i radością 
wspólnego bycia ponownie razem. Choć z dystansem.

10.00 Śniadanie literackie – książki 
na przebudzenie i domowe przysmaki | 
Klubokawiarnia Presso

12.00-20.00 Sztuka w przestrzeni – 
instalacje / wystawy:

Janusz Baran – Żagle | Wzgórze Zamkowe
Henryk Sikora – Triada | Rotunda
Jolanta Wozimko, Bogumił Burzyński 

– Poeta | Wzgórze Zamkowe
Alfred Kula – Konstelacje | Wieża osta-

tecznej obrony
Waldemar Rudyk, Adam Sikora, Joanna 

Jędrusik – Historie codzienne | Basteja
12.00-20.00 Otwarte pracownie – wir-

tualne spotkania ze sztuką w przestrzeni 
Zamku i na facebook.com/ZamekCieszyn

Aleksandra Giza – design, DeKalb Illinois
Bożena Łabędź – malarstwo, Alkmaar
Bogumił Burzyński – rzeźba, Katowice
Marek Szczęsny – malarstwo, Gelsen 

Kirchen
15.30-16.00 Taniec uwielbienia z Do-

rotą Herok | Wzgórze Zamkowe

16.00 Wianki, bransoletki, naszyj-
niki i kwiaty we włosach – zabawy ze 
Stowarzyszeniem Cieszyńskiej Młodzieży 
Twórczej | Wzgórze Zamkowe

18.00 Kolektyw WIANEK – wyplatanie 
wianków świętojańskich | dziedziniec Zamku

18.00 Warsztaty ceramiki raku – koło 
Naukowe Ceramiki 4MA, Uniwersytet Ślą-
ski | dziedziniec Zamku

19.00 Dobranocka polsko-czeska 
w trybie online – ilustracje i głos Jolanta  
Wozimko, muzyka Bogdan Palowski, re-
alizacja Maciej Urbaś

20.00 Koncert gongów – Danuta Szew-
czyk i Jarosław Brzeżycki | Wzgórze Zam-
kowe (przed Wieżą Piastowską)

21.00 Opowieści przy ogniu i na do-
branoc | dziedziniec Zamku

Wstęp na wydarzenia jest wolny. Uczest-
ników prosimy o przestrzeganie zasad 
i ograniczeń związanych z epidemią ko-
ronawirusa. 

COK

SPORT
Liga Piłki Nożnej 
Ulicznej – zgłoszenia

Zapraszamy dzieci i młodzież z Cieszyna 
z roczników 2005-2009 do wzięcia udziału 
w Cieszyńskiej Lidze Piłki Nożnej Ulicznej, 
która rozegrana zostanie w terminie: li-
piec-sierpień 2020 r. Wydarzenie zagości 
na boisku do piłki nożnej ulicznej, które 
znajduje się za Halą Widowiskowo-Spor-
tową im. Cieszyńskich Olimpijczyków przy 
ul. Sportowej 1.

W lidze może uczestniczyć nie więcej 
niż 10 drużyn, w skład których może wejść 
maksymalnie 10 osób. Kartę zgłoszeniową 
należy przesłać do 6 lipca (do godz. 15.30) 
na adres e-mail: sport@um.cieszyn.pl. Li-
czy się kolejność zgłoszeń.

W przypadku wprowadzenia dodat-
kowych obostrzeń w związku z epidemią 
– organizatorzy zastrzegają sobie prawo 
do odwołania rozgrywek. Bliższe informa-
cje znajdują się na www.sport.cieszyn.pl.

BsK

Basen przy SP4 
już otwarty

12 czerwca po przerwie ponownie 
otwarty został basen kryty przy Szkole 
Podstawowej nr 4. Pamiętajmy, że na 
obiekcie obowiązują ustalone zasady bez-
pieczeństwa. Szczegóły funkcjonowania 
oraz harmonogram basenu dostępne są 
na stronie obiektu oraz na stronie www.
sport.cieszyn.pl. Zapraszamy do korzysta-
nia. W razie pytań, można kontaktować się 
z kierownikiem obiektu, tel. 697-845-076.

BsK

Otwarcie Kąpieliska 
Miejskiego

Na 1 lipca wstępnie zaplanowano otwarcie 
Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie. Bliższe 
informacje już niebawem dostępne będą 
na www.sport.cieszyn.pl.

 BsK

Opowieści z kuchni
Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza 

na spotkanie autorskie z Ewą Łokuciejew-
ską – pisarką, malarką i poetką związaną 
z Cieszyńską Studnią Literacką i promocję 
jej najnowszej książki „Opowieści z kuchni”. 
Spotkanie odbędzie się 24 czerwca br. 
o godz. 17.00 z zachowaniem wszelkich 
środków bezpieczeństwa.

Rozmowę z autorką przeprowadzi 
Radosława Baściuk – polonistka i pre-

zeska cieszyńskiego klubu Soroptimist 
International.

Nie ma drugiego takiego miejsca 
jak kuchnia. Właśnie tu – za kulisami 
codzienności, w intymnej atmosferze, 
wśród smaków i zapachów – toczą się 
najważniejsze rozmowy, podejmują naj-
istotniejsze decyzje, rozgrywają zabawne 
lub przełomowe sceny. Pod powierzchnią 
prostych smaków, szarych dni i zatartych 

wspomnień kryje się głębia dramatycz-
nych, śmiesznych lub refleksyjnych przy-
praw ukazująca alchemię ludzkiej duszy.

Liczba uczestników będzie ograniczo-
na do 40 osób. Podczas spotkania będą 
obowiązywać środki ochrony osobistej 
w postaci maseczek lub materiału zasła-
niającego usta i nos .

BiBLiOteKa miejsKa
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PTTK W CIESZYNIE
110 lat Oddziału PTTK 
„Beskid Śląski” – cz. 12

Instruktorzy Klubu Żeglarskiego „STER-
NIK” prowadzą Terenowy Referat Weryfi-
kacji Żeglarskich Odznak Turystycznych 
PTTK. Odznaki weryfikuje się po zakoń-
czeniu sezonu żeglarskiego.

Aby zdobyć odznaki Żeglarskiej Odzna-
ki Turystycznej, należy mieć min. 12 lat.

Punkty zdobywa się na rejsach, które 
trwają co najmniej 24 godziny (25 pkt) lub 
za przebycie 1 km szlaku śródlądowego:

 – 1 pkt przy płynięciu z prądem,
 –  2 pkt za płynięcie na wodach stojących,
 – 3 pkt za płynięcie pod prąd,

lub w rejsach morskich za przepłynięcie 
1Mm: 1 pkt na morzu oraz 2 pkt w rejsach 
zatokowych i zalewowych.

Dodatkowe punkty można zdobyć za 
zwiedzenie obiektów krajoznawczych lub 
udział w imprezach żeglarskich Komisji 
Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK.

Dla zdobycia ŻOT trzeba uzbierać min. 
100 pkt na stopień popularny, 300 pkt na 
st. brązowy, 900 pkt na st. srebrny i 1800 
pkt na st. złoty.

W dobie fotografii 
cyfrowej wszyscy robią 
fotografie na wyciecz-
kach. Klub Fotografii 
Krajoznawczej „START” 
działający przy Oddziale 
„Beskid Śląski” posiada 
w swoim gronie instruk-
torów, którzy weryfikują 
Odznaki Fotografii Kra-
joznawczej (OFK) PTTK.

Aby zdobyć OFK, trze-
ba zgromadzić min. 60 

pkt dla popularnej, 100 pkt dla brązowej, 
500 pkt dla srebrnej i 1000 pkt dla złotej.

Punkty zdobywa się w 3 zakresach:
I – uprawianie fotografii krajoznawczej,
II – podnoszenie wiedzy i kwalifikacji 

krajoznawczych i fotograficznych,
III – działalność organizacyjna w zakre-

sie fotografii krajoznawczej.
W zależności od zdobywanego stop-

nia OFK tabela w Regulaminie Odznaki 
Fotografii Krajoznawczej PTTK określa 
szczegółowy sposób punktacji.

Więcej: www.pttk.pl. 
ZBignieW huCZAłA

UTW w czasie 
pandemii
Minęło już ponad sto dni od momentu, kiedy z powodu 
wybuchu pandemii UTW zawiesiło zajęcia. Organizatorzy 
musieli odwołać wszystkie zaplanowane wydarzenia, takie jak 
zebrania, konferencje, czy też wycieczki, koncerty, wykłady.  
Nie oznacza to jednak, że seniorzy zostali pozostawieni 
samym sobie – działalność UTW przeniosła się do sieci!

Chcąc chociaż częściowo rozproszyć 
samotność wynikającą z koniecznego 
odosobnienia i zaniechania kontaktów 
towarzyskich, na swojej  stronie interne-
towej i Facebooku UTW zapraszał senio-
rów na różne formy domowej aktywności, 
m.in. „Ćwiczenia dla seniora – aktywnie 
w domu”. „Powrót do harmonii życia”, 
„Senior w domu”. Organizatorzy propono-
wali również m.in. ciekawe zajęcia w sieci, 
czy też porady, np. jak wykonać maseczki 
ochronne czy przyłbicę w 2 minuty , jak 
dbać o zdrowie w okresie pandemii. Uru-
chomiono również spotkania on-line dla 
jednej grupy języka angielskiego.

Tak, jak i wcześniej, tak nadal można 
skorzystać z porad:

Bożeny Pochaby (w zakresie porad 
psychologicznych), tel.: 694200622,

Tadeusza Kani (gotowego do rozmów 
na szereg tematów), tel.: 606388852.

To tylko niektóre formy spędzania 
czasu, które UTW proponowało swoim 
słuchaczom poprzez ich stronę inter-
netową. Zwrócono się również z prośbą 
do słuchaczy o przesyłanie propozycji 
dotyczących uatrakcyjnienia czasu od-
osobnienia i wspólnego tworzenia stro-
ny internetowej. – Wszystko jest inaczej 
i nigdy nie będzie już tak samo. Jedno jest 
pewne – musimy siebie wymyślić na nowo, 
inaczej zaplanować każdy dzień według 
nowego „pandemicznego czasu” – mówi 
Lucyna Bałandziuk, prezes Cieszyńskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dlatego organizacja przeprowadza 
sondę. Utworzono grupę aktywnych 25 
słuchaczy, którzy zgodzili się na telefonicz-
ne kontaktowanie się z przydzielonymi im 
słuchaczami, żeby uzyskać odpowiedzi 
na następujące pytania:

Jak okres odosobnienia wpłynął na stan 
fizyczny i psychiczny słuchacza CUTW?

Jak powinien funkcjonować CUTW 
w nowej rzeczywistości od nowego roku 
akademickiego, w sytuacji trwającej pan-
demii i po jej odwołaniu?

Jakie ewentualne działania powinien 
podjąć Uniwersytet w przyszłym roku 

akademickim, – jak wyobrażacie sobie 
aktywność?

 Jakie powinny być zajęcia, czy może 
uruchomić nowe sekcje, a jakie sekcje 
powinny być zawieszone z powodu za-
grożenia koronawirusem?

Zapraszamy wszystkich, nie tylko se-
niorów z UTW, do odwiedzania strony 
internetowej www.utwcieszyn.us.edu.
pl, gdzie w zakładce „Aktualności” można 
znaleźć wiele ciekawych treści. Zachęcamy 
również do obserwowania profilu UTW 
na Facebooku. Wszystkich, którzy chcą 
nawiązać bezpośredni kontakt z orga-
nizacją, zapraszamy także do kontaktu 
mailowego utw.cieszyn@gmail.com, czy 
też telefonicznego pod numerem 536 
257 624. 

utW/aB
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Czwartoklasiści 
z Gimnazjum Polskiego
Zdarzają się nadal takie cuda, 
proszę mi wierzyć, że do 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
przychodzą goście z darami 
– tak, dosłownie, z darami! 
Pewnego czerwcowego dnia 
takim darczyńcą okazała się 
Pani Anna Kozieł, która była 
uprzejma przekazać w darze 
do zbiorów Działu Fotografii 
cieszyńskiego muzeum portret 
zbiorowy uczniów jednej z klas 
Gimnazjum Polskiego. Ta 
wspaniała fotografia (na str. 24) 
została wykonana w Cieszynie 
w roku 1900 i naklejona 
na firmowy karton atelier 
Heinricha Jandaurka.

Wiemy zatem, że gimnazjaliści wraz 
z nauczycielami udali się do atelier przy 
Kronprinzessin Stephaniestrasse 60 (dziś 
ul. Głęboka 56), by uwiecznił ich fotograf. 
Co więcej, fotografii towarzyszy opis! Na 
owym firmowym kartonie odręcznie zapi-
sane zostały nazwiska sportretowanych! 
A to już skarb nie lada! Przyjrzymy się 
im więc, bo są pośród nich osoby, któ-
re odegrały w dziejach Cieszyna i Śląska 
Cieszyńskiego niebagatelną rolę!

PIERWSZE POLSKIE 
GIMNAZJUM

Po dziesięciu latach starań w roku 
1895 udało się Macierzy Szkolnej dla 
Księstwa Cieszyńskiego zrealizować 
najważniejsze zamierzenie: w Cieszy-
nie uruchomiona została pierwsza na 
Śląsku (!) szkoła średnia z polskim ję-
zykiem wykładowym, czyli ośmioletnie 
gimnazjum z egzaminem maturalnym po 
klasie VIII. Niesprzyjające okoliczności, 
czyli usilne zabiegi cieszyńskiego magi-
stratu blokujące ten plan, doprowadziły 
do konieczności zadowolenia się na po-
czątek Prywatnym Gimnazjum Polskim, 
ulokowanym w wynajętej od Alfonsa 
Mattera kamienicy przy Kaiserin Elisa-
bethstrasse – dziś znajdziemy ją przy ul. 
Stalmacha 34. Jak przewidywały władze 
miejskie, rozpoczęła się w tym momen-

cie „polonizacja” miasta, gdyż założenie 
polskiego gimnazjum było jednym z naj-
ważniejszych filarów budowania polskiej 
tożsamości narodowej: placówka ta stała 
się „kuźnią” polskiej inteligencji w pełnym 
tego słowa znaczeniu. Po zamknięciu 
pierwszego cyklu maturalnego szkoła, 
jako spełniająca warunki takim placów-
kom stawiane, została upaństwowiona: 
„Jego cesarska i królewska Apostolska 
Mość Najwyższem postanowieniem 
z dnia 14. sierpnia 1903 raczył najmi-
łościwiej zezwolić, aby zakład tutejszy 
przeszedł z dniem 1. września 1903 na 
etat państwowy”. Z Polskiego Gimnazjum 
Prywatnego po 8 latach przeistoczył się 
w cesarsko-królewskie Gimnazjum Pol-
skie w Cieszynie.

KLASA IV SPRZED 120 LAT
Spójrzmy na uczniów klasy IV w roku 

szkolnym 1899/1900. Klasa liczyła 39 osób 
(na fotografii brakuje jednego ucznia) 
w przedziale wiekowym od 14 do 19 lat. 
Czternastu uczniów miało lat 16, dzie-
więciu – lat 17. Skład klasy zmieniał się 
nieznacznie co roku, liczba uczniów rów-
nież. Jako że było to gimnazjum klasyczne, 
przygotowujące uczniów do studiów na 
kierunkach humanistycznych, w programie 
nauczania – nietrudno zgadnąć – królo-
wała łacina. Klasa IV poświęcała łacinie 
6 godzin tygodniowo, grece – 4 godziny, 
językowi niemieckiemu – również 4 go-
dziny, polskiemu – 3 godziny tygodniowo. 
Poza tym plan tygodniowy dopełniały 2 
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godziny religii (katolickiej lub ewange-
lickiej), po 3 godziny matematyki i fizyki 
oraz po 2 godziny historii i geografii. Poza 
przechadzkami po okolicy uczniowie dwa 
razy w tygodniu spędzali dwie godziny 
na boisku nad Olzą, w lecie zażywali ką-
pieli w Olzie, zaś w zimie korzystali z lo-
dowiska. Majówkę roku 1900 spędzili na 
wycieczce na Jaworowy. Gospodarzem 
tego rocznika – dziś powiedzielibyśmy 
wychowawcą klasy – była ikona śląsko-
-cieszyńskiej historiografii i późniejszy 
dyrektor gimnazjum, Franciszek Popiołek.

Do polskiego gimnazjum uczęszczali 
chłopcy z polskich rodzin, w których języ-
kiem ojczystym pozostawał język polski. 
Pod tym względem stanowili oni niezwy-
kle jednorodne środowisko, a różniło ich 
tylko wyznanie – pośród tych 39 uczniów 
30 było katolikami, a 9 ewangelikami 
wyznania augsburskiego. W pierwszej 
dekadzie funkcjonowania polskiej szko-
ły znajdziemy w niej jednego ucznia wy-
znania mojżeszowego, gdyż postępowi 
cieszyńscy żydzi byli niemieckojęzyczni 
i w gimnazjum polskim próżno ich szukać. 
Wedle statystyk w klasie tej większość, 
a mianowicie 18 uczniów urodzonych 
było w powiecie cieszyńskim, 5 – w po-
wiecie bielskim oraz 10 we frysztackim, 
5 osób było z Galicji i jedna z Moraw. Aż 
23 uczniów było synami rolników, pozo-
stali pochodzili z rodzin urzędniczych czy 
„prywatyzujących”. 7 uczniów ukończyło 

rok szkolny z wynikiem celującym, a jed-
nym z tych prymusów był Józef Lebiedzik, 
pradziadek ofiarodawczyni fotografii! Do 
matury przystąpił on w roku 1905 i przy-
padek sprawił, że w zbiorach Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego znaleźć można ta-
bleau abiturientów z tegoż rocznika (nie 
w oryginale, ale na fotografii). Pisemne 
egzaminy maturalne uczniowie zdawali 
w maju, ustne – w lipcu, pod nadzorem dra 
Fryderyka Wrzala, dyrektora c.k. Wyższej 
Szkoły Realnej w Opawie. Z 23 uczniów 
przystępujących w roku 1905 do matu-
ry 16 otrzymało świadectwa dojrzałości, 
w tym 3 z wyróżnieniem. 4 uczniów zda-
ło poprawkowe egzaminy we wrześniu.

ABITURIENCI ROKU 1905
Lista 16 abiturientów z lipca 1905 roku 

wygląda imponująco:
1. Eugeniusz Brzuska z Rychwałdu 

(ksiądz, członek Rady Narodowej Księstwa 
Cieszyńskiego, katecheta w seminarium 
nauczycielskim w Cieszynie)

2. Józef Figna z Trzanowic (nauczyciel 
w krakowskim gimnazjum Jana III Sobie-
skiego)

3. Bolesław Filasiewicz z Cieszyna (lekarz, 
dyrektor szpitala Elżbietanek w Cieszynie)

4. Karol Heczko ze Zbytkowa (wykła-
dowca w Oficerskiej Szkole Inżynierii 
w Warszawie)

5. Paweł Heczko z Bystrzycy (urzęd-

nik kolejowy, działacz Macierzy Szkolnej)
 6. Aleksander Knapczyk z Bogumina 

(lekarz w Mysłowicach)
7. Karol Kotula z Cierlicka (pastor, biskup 

kościoła ewangelicko-augsburskiego, po 
II wojnie na stałe w Łodzi)

8. Ludwik Król z Rychwałdu (lekarz gór-
niczy w Porębie, potem kolejowy w Chybiu, 
uczestnik III Powstania Śląskiego)

9. Jan Kubisz z Gnojnika (chirurg, dy-
rektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie)

10. Józef Lebiedzik z Piotrowic (legioni-
sta, nauczyciel w Zebrzydowicach i Koń-
czycach Małych, współpracownik „Zara-
nia Śląskiego” i „Głosu Ludu Śląskiego”)

11. Kornel Michejda z Bystrzycy (profesor 
chirurgii, dziekan Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, 
rektor Akademii Medycznej w Krakowie)

12. Antoni Popiołek ze Zawady
13. Edward Rduch z Jastrzębia (kapelan 

wojskowy, ksiądz i katecheta w Skoczowie)
14. Józef Schmid z Karwiny (lekarz ko-

palniany w Sierszy, po wojnie w Chrza-
nowie, Bielsku i Cieszynie)

15. Jan Szajter z Wielkich Kończyc (ger-
manista, dyrektor Gimnazjum Polskiego 
w Bielsku)

16. Jan Żebrok z Mistrzowic (publicysta, 
działacz społeczny, nauczyciel, kierownik 
szkoły w Skoczowie).

Cesarsko-królewskie Gimnazjum Polskie w Cieszynie przy Kaiserin Elisabethstrasse – dziś Stalmacha 34.
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Odnaleźć siebie – odc. 2
Rozdział pierwszy: Przebudzenie w płatkach śniegu

Nadeszła zima, płatki śniegu wirowały, a wszystko wokół 
pokryło się bielą. Zuzanna wybrała się na spacer wzdłuż Olzy. 
Idąc w stronę lodowiska, zauważyła, że biegnie za nią znajomy 
kundelek. Machając radośnie ogonem, podbiegł i zaczął obwą-
chiwać jej ręce. Pies ciągnął za sobą smycz, jednak nigdzie nie 
było widać jego właściciela.

– I co ja mam z tobą teraz zrobić? Chyba pójdziemy poszu-
kać twojego pana. Prowadź, kolego! – Powiedziała i zawróciła 
w stronę Wzgórza Zamkowego. Pies nie ociągał się, szedł tuż 
przy nodze kobiety, od czasu do czasu podnosząc do góry gło-
wę i zerkając na nią. Gdy dochodzili do końca chodnika, do jej 
uszu dobiegło nawoływanie.

 
– Kotlet! Gdzie jesteś? Wracaj! – Zuzannę na dźwięk tego gło-

su przeszedł dreszcz. Nie było w nim złości; było słychać ciepło 
oraz autentyczną troskę. Po minucie ujrzała mężczyznę, który 
zmierzał w ich stronę. – Bardzo panią przepraszam za tego 
urwisa. To już drugi raz, jak mi uciekł, tylko że poprzednim ra-
zem zaraz wrócił, a teraz nie było go dłużej. Och, przepraszam 
– poprawił się – jestem Paweł Niemirski i coś mi się wydaje, że 
i mnie też należy się nagana za brak kultury.

– Jestem Zuzanna Baj, a tego jegomościa miałam już kiedyś 
przyjemność poznać – powiedziała kobieta, z uśmiechem prze-
kazując mężczyźnie smycz.

– Może trochę się przejdziemy? Co prawda pada, jednak jest 
tak pięknie, że szkoda wracać – powiedział. Wolnym krokiem 
zaczęli oddalać się od wzgórza.

– Skąd wzięło się to nietypowe, jak na czworonoga, imię? – 
zapytała zaciekawiona Zuzanna.

– Niech pani sobie wyobrazi, że pierwszego dnia, zaraz po 
przekroczeniu progu mojego domu, korzystając z chwili za-
mieszania, dobrał się do mojego obiadu i razem z kotletem 
schował się pod szafkę i w ten oto sposób sam sobie wybrał 
imię - zaśmiał się.

Śnieg zaczął mocniej sypać, więc zawrócili. O dziwo, Zuzanna 
czuła się swobodnie w towarzystwie tego mężczyzny, co wię-
cej, jego obecność sprawiała jej przyjemność. Był dość wysoki 
i pomimo tego, że był ubrany w zimową kurtkę, widać było, że 
nie należy do otyłych. Złapała się na tym, że po raz pierwszy od 
bardzo dawna zainteresował ją jakiś mężczyzna.

Wieczorem zadzwonił Maciek. Gdy odbierała, trochę oba-
wiała się rozmowy, pamiętając nietypowe zachowanie przyja-
ciela na dworcu. On jednak sprawiał wrażenie, że nie pamięta 
gestów, jakie wykonał podczas jej pobytu w Garwolinie. Pytał, 
jak jej minął dzień, czy w pracy wszystko dobrze, a na koniec 
życzył jej dobrej nocy Noc Zuzanny była jednak niespokojna. 
W snach, jakie ją nawiedziły, pojawiali się na przemian to Ma-
ciek, to Paweł. Przez cały następny dzień nie potrafiła się na 
niczym skoncentrować.

 – Co za licho – mruczała pod nosem – w moim wieku sny 
o facetach, też coś! Jeden to przyjaciel, drugiego prawdopodob-
nie nigdy już nie spotkam.

Życie jednak przygotowało jej kolejną niespodziankę. Po kilku 
dniach wybrała się na świąteczne zakupy i pierwszą znajomą 
osobą, na którą się natknęła, był nie kto inny, jak sam Paweł.

– Świat jest jednak mały i znów się spotykamy – powiedział, 
podając przy tym dłoń na powitanie. Dotyk jego skóry był przy-
jemnie miękki, a przez jej ciało przebiegła fala gorąca. – Jeszcze 
tylko tego by brakowało, żebym zaczerwieniła się jak pensjo-
narka! – pomyślała. On jednak nie dał jej zbyt dużo czasu na 
przemyślenia i nie przyjmując odmowy, zaprosił na kawę. Za-
uważył, że kobieta jest zdenerwowana i nie bardzo wie, jak się 
zachować, tak więc, aby rozładować atmosferę, zaproponował, 
by przeszli na „ty”.

– Pani Zuzanno, wszyscy zwracają się do mnie oficjalnie, 
wciąż słyszę tylko „panie Pawle”, a marzy mi się, żebym był dla 
kogoś zwyczajnie Pawłem. Proszę więc zwracać się do mnie 
po imieniu. – Dalsza rozmowa potoczyła się już na luzie. Oka-
zało się, że mężczyzna, pracując jako informatyk, większość 
pracy wykonywał w domu i marzyło mu się towarzystwo, tak 
więc kiedy przeczytał ogłoszenie o szczeniakach do oddania, 
nie zastanawiał się długo i już na drugi dzień Kotlet był w jego 
domu. Od tego czasu minęły dwa lata, a oni byli nierozłączni.

Paweł pomógł Zuzannie przynieść do domu zakupy i kiedy 
wszedł do jej mieszkania, to wręcz go zamurowało. Było to lo-
kum jak wiele innych – dwa niewielkie pokoiki, maleńka kuchnia 
i mikroskopijny przedpokój nie były niczym nadzwyczajnym, 
jednak ich wystrój sprawiał, że nie chciało się z niego wychodzić. 
W porównaniu z jego urządzonym minimalistycznie domem, 
mieszkanie Zuzanny było przytulnym azylem. Parapety były 
pełne kwiatów, ściany pomalowano na pastelowe kolory, na 
kanapie leżały kolorowe poduszki, a stolik zdobił ręcznie wy-
dziergany obrus, pośrodku którego stał wazon z zasuszonymi 
trawami. Choć Zuzanna czuła się skrępowana, zaprosiła Pawła 
na obiad. On jednak wykręcił się, mówiąc, że musi wyprowadzić 
psa na spacer. Pożegnał się więc i wyszedł.

W wigilijny wieczór Zuza ustawiła dodatkowe nakrycie na 
przystrojonym stole, w kącie pokoju stała rozświetlona mała 
choinka, a w kuchni smażyła się ryba. Po kolacji miała w planach 
zabranie się do czytania najnowszej książki autorstwa Agnieszki 
Dydycz, na której przeczytanie wciąż brakowało jej czasu. Tak, 
dzisiaj naprawdę będzie należało do niej, do Zuzanny Baj! Dzi-
siaj ona będzie dla siebie najważniejsza i zrobi sobie najlepszy 
prezent. Od Zuzy dla Zuzy. Czy nie od tego są święta?

Jak przystało na ten niezwykły wieczór, przebrała się w su-
kienkę i już miała zacząć posiłek, gdy ktoś zadzwonił do jej drzwi. 
Zaskoczona poszła więc otworzyć. Przed drzwiami stał Kotlet 
ubrany w czapeczkę Mikołaja, a zza ściany wyłonił się Paweł, 
trzymający przed sobą dużych rozmiarów pudło.

 – Czy znajdzie się dla strudzonych wędrowców miejsce przy 
pani stole? – zapytał z uśmiechem. Zuzanna patrzyła, jak męż-
czyzna wystawia na stół niewielkie naczynia wypełnione uszka-
mi, barszczem, marynowanymi grzybkami oraz wieloma innymi 
potrawami, których na wigilijnym stole nie powinno zabraknąć.

Po kolacji słuchali kolęd, a gdy zbliżała się północ, poszli na 
Pasterkę. Mróz dał o sobie znać i pomimo iż Zuzanna ubrała 
się ciepło, to i tak w drodze powrotnej myślała tylko o kubku 



gorącej herbaty. Po tym, jak Paweł i jego towarzysz opuścili jej 
mieszkanie, zauważyła leżący pod choinką niewielki, lecz ładnie 
zapakowany prezent. Gdy go rozpakowała, jej oczom ukazała się 
ciepła czapka i rękawiczki, do których dołączona była karteczka 
z krótkim tekstem: „to na planowaną wycieczkę”.

Błogie lenistwo, jakiemu poddała się w pierwszy dzień świąt, 
sprawiło, że nie myślała o treści karteczki, dołączonej do prezen-
tu, lecz gdy następnego ranka dzwonek do drzwi wyrwał ją ze 
snu, zaraz sobie o niej przypomniała. Oczywiście zjawili się u niej 
Paweł z Kotletem i po śniadaniu wyruszyli na wycieczkę w góry.

Zuzanna nie pamiętała, kiedy ostatnio miała okazję tak od-
począć w święta. Zazwyczaj spędzała je przy garach, a później, 
w najlepszym razie, słuchała chrapiącego Kacpra, ukołysanego 
przez alkohol do snu. Tym razem było inaczej. Paweł pomógł jej 
posprzątać po wigilijnej kolacji, zaparzył i podał kawę, a także, 
co najważniejsze, miała dobrego kompana do rozmów. Coraz 
częściej łapała się na tym, że jej ciało zaczynało reagować na 
każdy, nawet przypadkowy dotyk mężczyzny. Kiedy więc po 
powrocie Paweł delikatnie pocałował ją, nie zastanawiając się, 
oddała pocałunek. Rozstali się przed blokiem i Zuzę dopadło 
uczucie pustki. Zmęczenie, gorący prysznic oraz kubek ciepłe-
go mleka sprawiły, że ledwo przyłożyła głowę do poduszki, na-
tychmiast zasnęła. Śniła o delikatnych dłoniach Pawła, które 
muskają jej ciało, a pocałunki sprawiają, że ma wrażenie, że 
rozdzwoniły się wszystkie dzwonki świata. Nagle dotarło do 
niej, że to dzwoni telefon. Zerknęła na zegarek i nie mogła w to 
uwierzyć: była pierwsza w nocy, a na wyświetlaczu było imię 
„Maciek”. To, co usłyszała w słuchawce, było ciągiem niezrozu-
miałych zlepków słów.

– Dlaczego wyjechałaś, gdyby kobiety wróć to niesprawiedli-
we może ty przekonasz….

Nic nie mogła pojąć z tego pijackiego bełkotu, więc na kolejną 
bezowocną próbę dopytania się przyjaciela o powód takiego 
stanu, zakończyła rozmowę. Rankiem Maciej zadzwonił ponow-
nie, by przeprosić Zuzę za nocny telefon, jednak i tym razem 
wykręcił się od wyjaśnień. Postanowiła wtedy, że przy pierwszej 
okazji porozmawia z Magdą, może ona będzie więcej wiedzia-
ła. Męczyło ją, że nie może pomóc przyjacielowi, który najwy-
raźniej potrzebuje wsparcia. Telefon Magdy jednak milczał jak 
zaklęty i działania w tym kierunku musiała odłożyć na później.

Ostatnie dni roku Zuzanna poświęciła na pracę nad zamó-
wionymi kreacjami, lecz kiedy nadszedł Sylwester, sama miała 
dylemat, w co się ubrać. Dzięki długim spacerom i ćwiczeniom 
miała jeszcze niezłą figurę, której pomimo swoich czterdziestu 
ośmiu lat nie musiała się wstydzić. Wybrała więc małą czarną, 
dobrała do niej srebrne kolczyki i skromny łańcuszek, przeczesała 
krótkie brązowe włosy i była gotowa do wyjścia. Przez wiele lat 
witała Nowy Rok, leżąc w łóżku i słuchając odgłosu strzelających 
petard. Tym razem miało być inaczej: wieczór oraz noc miała 
spędzić w domu Pawła. Przyjechał po nią już o siedemnastej, 
a gdy Kotlet ją zobaczył, zaczął z radości turlać się po podłodze.

W obszernym pokoju, do którego weszli, nie było zbyt dużo 
mebli – pod ścianą stała komoda, pośrodku kanapa, przed nią 
stolik, a naprzeciwko był kominek, w którym płonęły szczapy 
drewna, dając przyjemne ciepło.

Ze stojącej na komodzie wieży słychać było muzykę, a na 
stoliku nie zabrakło pysznych przekąsek. Atmosfera panująca 
w domu sprawiła, że Zuzanna czuła się w nim swobodnie. Jedząc, 
rozmawiali o pracy Pawła, dzielili się wspomnieniami z dzieciń-
stwa i nawet się nie spostrzegła, kiedy opowiedziała o swoim 

nieudanym małżeństwie. Paweł nie naciskał na zwierzenia, po 
prostu umiał słuchać i to odblokowało Zuzannę. Dotychczas 
nie potrafiła się z nikim podzielić swoimi odczuciami, jednak 
jemu opowiedziała, jak bardzo raniły ją słowa oraz postępo-
wanie byłego męża.

Okazało się, że oboje przez długie lata mieszkali w tym sa-
mym mieście, jednak dopiero teraz los – pod postacią Kotleta 
– zetknął ich ze sobą. Północ nadeszła szybko i wznosząc toast, 
życzyli sobie dobrych zmian w Nowym Roku. Wyszli przed dom 
popatrzeć na pokaz sztucznych ogni. Paweł, będąc za plecami 
Zuzy, przytulił ją do siebie, zanurzył twarz w jej włosy, a następ-
nie obrócił twarzą w swoją stronę i zaczął delikatnie całować. 
Zaskoczonej Zuzannie wydawało się, że świat zaczyna wirować, 
a jej ciało budzi się do życia. Wziął ją na ręce i nawet nie spo-
strzegła, kiedy się znaleźli w jego sypialni. Powoli ją rozbiera-
jąc, pieścił jej rozpalone ciało, a zachwyt, z jakim na nią patrzył, 
sprawiał, że pragnęła coraz więcej i więcej. Oddając pieszczoty, 
poczuła się nagle wolna, a eksplozja fajerwerków, tym razem 
w niej samej, sprawiła, że na moment świat przestał istnieć.

ŚpiąCA ZuZAnnA poCZułA ZApACh ŚWieżo pArZonej kAWy. nie otWierAjąC 
oCZu, ZACZęłA soBie prZypominAć ZdArZeniA Z ostAtniej noCy. miAłA nAdZieję, 

że to nie Był sen. po kilku minutACh pAWeł ZjAWił się W sypiAlni, niosąC Ze 
soBą dWA kuBki kAWy, którA nA doBre ją roZBudZiłA. nie roZmAWiAli, kAżde 

ZAtopione Było W sWoiCh myŚlACh. roZWój WydArZeń Z minionej noCy Był 
dlA oBojgA ZAskoCZeniem, leCZ to, Co się stAło, Było nAturAlne i poBudZiło 

WZAjemną eksCytACję.

Z zamyślenia wyrwało ich szczekanie Kotleta, który doma-
gał się wypuszczenia do ogrodu. Kiedy mężczyzna wyszedł do 
czworonoga, Zuzanna postanowiła, że czas wracać, jednak nie 
udało się jej tego zamiaru wprowadzić w czyn, bo w drzwiach 
z dziwnym błyskiem w oczach stanął Paweł. Dłonie miał scho-
wane za plecami i nim pomyślała, był już przy niej, robiąc jej 
okłady z białego, zimnego puchu.

Pisk Zuzanny wypełnił sypialnię, lecz po chwili ucichł, a zaba-
wa przerodziła się w erotyczną wędrówkę. Teraz to ona zaczęła 
niespiesznie zdejmować z niego koszulkę, a następnie, z psot-
nym uśmiechem, spodnie. Gdy dłonią dotknęła jego nabrzmia-
łej męskości, z sykiem wciągnął powietrze w płuca, a koszulka, 
w którą była ubrana, natychmiast wylądowała na dywanie. 
Tym razem na długie i powolne pieszczoty, jakie miały miejsce 
w nocy, żadne z nich nie miało ochoty. Pragnienie szybkiego 
połączenia było tak silne, że już po kilku chwilach wypełniał ją 
sobą, prowadząc na sam szczyt rozkoszy.

Wieczorem, obserwując przez okno wirujące płatki śniegu, 
wróciła wspomnieniami do wspólnie spędzonych chwil. Wszyst-
ko, co razem robili, przynosiło jej radość i nieważne, czy było to 
gotowanie obiadu, harce na śniegu lub w łóżku, czy też zwykła 
rozmowa, to na ich twarzach wciąż gościł uśmiech. Nigdy dotąd 
nie myślała, że może ją jeszcze coś takiego spotkać, musiała się 
sama przed sobą przyznać, że jeszcze nigdy tak naprawdę nie 
zaznała takiej burzy uczuć.

Czy wraz z końcem świątecznego okresu przyjdzie również 
koniec tego, czego jeszcze sama nie potrafię nazwać? – pomy-
ślała, zasypiając. 

iWonA WłodArCZyk 
nAstępny roZdZiAł ukAże się W kolejnym numerZe WiAdomoŚCi rAtusZoWyCh
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TRWAJĄCE KONSULTACJE SPOŁECZNE 
Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA

W sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach 
miejskich w Cieszynie – Zarządzenie Nr 0050.241.2020 –  
do 22 czerwca 2020 r.

Wszystkie informacje na temat powyższych konsultacji 
umieszczone zostały:

na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności;
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w za-

kładce: Aktualności;
na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: 

Tablica ogłoszeń.

ZAKOŃCZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE 
Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA

Informujemy, że informacja z zakończonych konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady 
Miejskiej Cieszyna:

w sprawie uchwalenia Strategii Elektromobilności Mia-
sta Cieszyna w latach 2020-2030
została opublikowana:

na stronie internetowej Cieszyna, w zakładce: Aktualności;
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w za-

kładce: Aktualności;
na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w zakładce: 

Tablica ogłoszeń.

LOKAL UŻYTKOWY DO NAJMU
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. infor-

muje, że przeznacza do najmu lokal użytkowy położony na par-
terze budynku nr 1 przy Pl. Św. Krzyża w Cieszynie o łącznej 
powierzchni użytkowej 52.06 m2, w drodze przetargu pisem-
nego – konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu 
dowolnej działalności gospodarczej.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. / ul. 
Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone na stronie internetowej 
Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. www.
bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog 
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, 
pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO PROJEKTU 
BUDŻETU NA 2021 ROK

W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem 
projektu budżetu na 2021 rok zapraszamy do czynnego udziału 
radnych oraz jednostki organizacyjne Gminy w tworzeniu pro-
jektu budżetu.

Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy Gminy 
mogą składać wnioski – do 31 sierpnia 2020 roku.

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, dla 
których nie mają zastosowania przepisy ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie do 15 października 2020 
roku (wnioski składamy na formularzu będącym załącznikiem 
do Uchwały nr V/29/11 Rady Miejskiej Cieszyna).

Informuję, że złożone wnioski stanowią materiały pomocni-
cze do opracowania projektu budżetu.

Wnioski można składać poprzez umieszczenie w urnie znaj-
dującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza, przesyłać 
elektronicznie na adres umcieszyn@finn.pl lub listownie na ad-
res: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

WZROST STAWKI OPŁATY ZA ODPADY 
KOMUNALNE W PRZYPADKU BRAKU 

ZBIERANIA ODPADÓW W SPOSÓB 
SELEKTYWNY

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/198/20 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 
takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śla. z 2020 r., poz. 4497), z dniem 1 
lipca 2020 r. podwyższeniu ulega miesięczna stawka opłaty za 
odpady komunalne , w przypadku gdy właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektyw-
ny. Do tej pory obowiązywała stawka w wysokości 33,00 zł od 
osoby za miesiąc, natomiast od 1 lipca br. stawka ta wzrośnie 
do wysokości 60,00 zł od osoby za miesiąc.

ZMIANY W WYSOKOŚCI OPŁAT 
ZA PARKOWANIE POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH NA PŁATNYCH 
PARKINGACH

zlokalizowanych na drogach publicznych oraz na terenach 
gminnych poza drogami publicznymi.

Z dniem 20 czerwca wchodzą w życie nowe stawki opłat za 
parkowanie pojazdów samochodowych określone Uchwałą Nr 
XVIII/204/20 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia stre-
fy płatnego parkowania, wysokości opłaty za postój pojazdów 
samochodowych na drogach publicznych w tych strefach, wy-
sokości opłaty dodatkowej i sposobu poboru tych opłat oraz 
Uchwałą Nr XVIII/205/20 Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za postój pojazdów samo-
chodowych na terenach miejskich poza drogami publicznymi.

Nowe stawki obowiązujące na drogach publicznych:
Opłata za pierwsze 0,5 godziny postoju – 1,50 zł;
Opłata za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł;
Opłata za drugą godzinę postoju – 3,50 zł;
Opłata za trzecią godzinę postoju – 4,00 zł;
Opłata za czwartą godzinę postoju i za kolejne godziny po-

stoju – 3,00 zł;
Abonament roczny dla mieszkańca oraz dla właściciela nie-

ruchomości położonej w SPP – 250,00 zł;
Abonament miesięczny – 150,00 zł;
Opłata zryczałtowana za zajęcie wydzielonego stanowiska 

na prawach wyłączności (koperta) za 1 miesiąc – 500,00 zł;
Opłata zryczałtowana za rok dla osób zaopatrujących punk-

ty handlowe, usługowe i instytucje znajdujące się w strefie, 
na czas czynności, na ulicach w SPP objętych zakazem ruchu 
w godzinach 11.00 – 17.00 – 500,00 zł;

Opłata zryczałtowana za 1 godzinę dla osób zaopatrujących 
punkty handlowe, usługowe i instytucje znajdujące się w stre-
fie, na czas czynności, na ulicach w SPP objętych zakazem ru-
chu w godzinach 11.00 – 17.00 oraz od 23.00 do 5.00 – 50,00 zł;

Opłata dodatkowa: opłata wniesiona do 7 dni – 50,00 zł, 
opłata wniesiona po 7 dniach – 200,00 zł;

Nowe stawki obowiązujące poza drogami publicznymi:
Opłata za pierwsze 0,5 godziny postoju – 1,50 zł;
Opłata za pierwszą godzinę postoju – 3,00 zł;
Opłata za drugą godzinę postoju – 3,50 zł;
Opłata za trzecią godzinę postoju – 4,00 zł;
Opłata za czwartą godzinę postoju i za kolejne godziny po-

stoju – 3,00 zł;
Abonament miesięczny – 150,00 zł;
Opłata dodatkowa: opłata wniesiona do 7 dni – 50,00 zł; 

opłata wniesiona po 7 dniach – 200,00 zł.
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48,
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.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. 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

GRUPA AA
Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54
Grupa„DROMADER” – spotkania w każdą niedzie-
lę o godz. 17.00. Grupa „NOWA PERSPEKTYWA” – 
spotkania w każdą środę o godz. 19:00

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

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w środy
w godz. 13:00-17:00. w piątki w godz. 11:00-15:00

Centrum Profilaktyki 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

Samodzielne stanowisko ds. osób 
starszych, niepełnosprawnych 
i organizacji pozarządowych
Maria Sobiecka, tel. 33 4794 221, 
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1

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, zgk.cieszyn.pl

Dyżury aptek
Apteka PRIMA, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

POLUB CIESZYN NA FACEBOOKU
Oficjalna strona Urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UMCieszyn.
Oficjalna strona miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i sportowych: www.facebook.com/Cie-
szynRobiWrazenie.

 
INFORMACJA SMS
Chcesz otrzymywać ważne informacje z miasta 
bezpośrednio na swój telefon? Zarejestruj się 
w Miejskim Systemie SMS-owym i otrzymuj po-
wiadomienia SMS o wydarzeniach kulturalnych 
i sportowych, a także ostrzeżenia i komunikaty. 
Wejdź na stronę www.cieszyn.pl i podaj swój nu-
mer telefonu.

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746, Nakład: 6.000 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: Anna Żertka-Bednarek, Bar-
bara Stelmach-Kubaszczyk, Łukasz Kazimierowicz
Redaktor naczelna: Anna Żertka-Bednarek
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski
Druk: Drukarnia „Kolumb”, ul. Kaliny 7, 
41-506 Chorzów

MASKA

Swoje imię zawdzięcza ory-
ginalnemu umaszczeniu. 
Została znaleziona razem ze 
swoim kolegą Rudolfem na 
Banotówce. On już dawno 
znalazł szczęśliwy domek, 
a Maska nadal na niego czeka. 
Jest raczej zdystansowana 
do ludzi, chyba potrzebuje 
trochę ciepła i zrozumienia, 
by odmienić swój stosunek 
do otoczenia. Chciałaby zo-
baczyć, jak to jest żyć w na-
turalnym kocim środowisku, 
czyli w ciepłym domku. Czy 
ktoś z Was zechce zainte-
resować się taką kotką? 
Przecież wszyscy wiemy, 
że w dzisiejszych czasach 
Maska to coś niezbędnego. 
;) Obecnie kotka ma 2 lata, 
jest po sterylizacji i posia-
da chip.
Kontakt w sprawie adopcji 
lub domu tymczasowego: 
Sabina: 881 798 630, Marta: 
605 118 117.

DENAR
Został odebrany właścicielowi interwencyjnie razem z 16 innymi 
pieskami. Wszystkie były trzymane na łańcuchach w złych wa-
runkach. Na posesji było ich łącznie 33. 
Denar bał się człowieka i smyczy, jednak zrobił ogromne postę-
py. Teraz na widok człowieka się cieszy, na smyczy całkiem nieźle 
sobie radzi. Bardzo lubi inne psy. W hoteliku, w którym aktualnie 
przebywa, jest radosny i dość aktywny. Sporo wokalizuje, jak mu 
coś się nie podoba, albo nie może się doczekać spaceru czy jedze-
nia. Jednak oprócz tego jest spokojny. 
Obecnie Denar ma ok. 4 lata, jest zdrowym, wykastrowanym pie-
skiem w typie sznaucera.
Kontakt w sprawie adopcji lub domu tymczasowego:
Kasia, tel. 782 717 771, Iwona 793 555 194.

ZWIERZAKI DO ADOPCJI
Pod opieką Fundacji „Lepszy Świat” znajduje się dużo psów i kotów, które czekają na nowy, kochający dom.
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Co w tej liście zaskakuje? Zapewne fakt, 
że tylko jeden z maturzystów (syn Hila-
rego Filasiewicza) był z Cieszyna. Sześciu 
ukończyło medycynę (i później jeszcze 
dwóch z poprawkami), ale wszyscy już 
w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, a nie w Wiedniu. Dominują tu trzy 
profesje: nauczyciel, lekarz i duchowny. 
Tak kształtowała się polska inteligencja, 
polska klasa średnia.

MATURA KLASYCZNA, 
NIEDOŚCIGŁA

Pisemny egzamin dojrzałości obejmo-
wał 6 przedmiotów. W roku 1905 z języka 
łacińskiego należało przełożyć na język 
polski ustęp z „Annales” („Roczniki”) Tacyta 
oraz przełożyć na język łaciński fragment 
„Sprzysiężenia Katyliny” Salustiusza. Z kolei 
z języka greckiego należało przetłumaczyć 
na polski 38 wersów z XXII księgi „Odysei” 
Homera, z języka polskiego opracować 
temat „Okres przejścia z wieków średnich 
do wieków nowych”, a z niemieckiego na-
pisać wypracowanie o znaczeniu języka 
kulturowego w dostępie do „skarbów” 
danego narodu. W części poświęconej 
matematyce pojawił się układ równań 
z dwiema niewiadomymi, zadanie z geo-
metrii oraz zadania tekstowe. Jedno z nich 
brzmiało: „Z kuli zanurzonej w rtęci wy-
staje nad powierzchnię rtęci odcinek tej 

kuli o wysokości równej 3/5 promienia 
tejże. Obliczyć gęstość tej kuli, wiedząc, 
że gęstość rtęci wynosi 3,6.”

Dla relaksu zapewne, ale też dla uciech 
towarzyskich i w poczuciu wspólnoty, jaką 
tworzyła szkolna społeczność, dwudziestu 
maturzystów wzięło udział w szkolnej ma-
jówce pomiędzy egzaminami pisemnymi 
i ustnymi. W sprawozdaniu szkoły czytamy: 
„W dniu 30. maja, który był dniem wolnym 
od nauki, odbyła się wspólna wycieczka 
wszystkich uczniów zakładu pod nadzo-
rem dyrektora i nauczycieli do malow-
niczo wśród gór położonej wsi Istebnej. 
Młodzież klas najwyższych zwiedziła przy 
tej sposobności źródła królowej rzek pol-
skich Wisły, udawszy się dzień przedtem 

przez Ustroń do wsi Wisły, gdzie w hote-
lu p. Hoffów gościnne znalazła przyjęcie 
i nocleg. Część młodzieży zrobiła z Istebnej 
wycieczkę do Koniakowa na górę Ocho-
dzitą, skąd piękny i rozległy roztacza się 
widok na całą bliższą i dalszą okolicę. Wie-
czorem wrócono pieszo przez Jabłonków 
do Nawsia a stąd pociągiem do Cieszyna.”

Trudno przecenić znaczenie Gimnazjum 
Polskiego w rozwoju polskiego ruchu na-
rodowego i polskiej społeczności, tym bar-
dziej więc Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
składa jeszcze raz serdeczne podziękowania 
za tak miły dar wzbogacający muzealne 
zbiory! Nadal wierzymy w cuda! 
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Klasa IV Gimnazjum Polskiego wraz z gronem nauczycielskim:
Rząd 1: Emil Machalica, Alfred Michejda, Karol Janoszek, Jerzy Buzek, Jan 
Handzel, Józef Szymeczek
Rząd 2 – nauczyciele: Tadeusz Pelczarski (łacina, greka, kaligrafia), Maryan 
Wyrwiński (matematyka i przyroda), Jan Kukucz (greka, niemiecki), Franci-
szek Popiołek (geografia, historia), ks. Józef Londzin (religia katolicka, nie-
miecki), dyrektor Piotr Parylak (łacina), dr Jan Wytrzens (niemiecki), Antoni 
Panek (łacina, język polski), Michał Janik (łacina, język polski, stenografia)
Rząd 3: Karol Bylok, Józef Lebiedzik, Paweł Kożdoń, Alojzy Piskorz, Andrzej 
Buzek, Ludwik Giża, Józef Bury, Leon Chrapczyński, Jan Krucina
Rząd 4: Franciszek Szczepanek, Jerzy Cieńciała, Hipolit Skaliński, Paweł Żu-
kowski, Karol Grycz, Jan Sikora, Jan Grycz, Józef Chybidziura, Teofil Budny
Rząd 5: Oskar Michejda, Jan Lasota, Franciszek Kokot, Ludwik Skudrzyk, 
Franciszek Naglik, Bolesław Filasiewicz, Ludwik Golik, Leon Wolf
Rząd 6: Wiktor König, Józef Janik, Paweł Kobielusz, Engelbert Kermel, Gu-
staw Piotrowski, Władysław Studencki, Emanuel Grim

Dokończenie ze strony 19 >>


