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od burmistrza 

Kolejne wakacje w pandemii

szanowni mieszkańcy,
zbliżają się wakacje, do których przygo-

towują się zarówno placówki oświatowe, 
jak i instytucje kultury. doświadczamy już 
luzowania obostrzeń, spodziewamy się 
w najbliższym czasie kolejnych. Nie zapo-
minajmy jednak, że pandemia nadal trwa. 

organizacja pracy 
przedszKoli

organizacja pracy przedszkoli miejskich 
w okresie letnim odbywa się na takich sa-
mych zasadach, jak w 2020 r. obowiązują 
nas te same przepisy regulowane m.in. 
przez Główny inspektorat sanitarny. Pla-
nowanie pracy przedszkoli rozpoczęło się 
w styczniu na wniosek dyrektora oraz rady 
przedszkola (lub rady rodziców) tak, aby 
rodzice mogli zaplanować urlopy. Proces 
legislacyjny związany z wydaniem zarzą-
dzenia wymaga dodatkowo konsultacji 
z placówkami oświatowymi oraz wspo-
mnianymi radami w nich działającymi. 

Zarządzeniem z 27 stycznia 2021 r. usta-
liłam na wniosek dyrektorów przedszkoli 
terminy przerw wakacyjnych w przed-
szkolach publicznych w Cieszynie oraz 
w oddziałach przedszkolnych przy sP6 
w Cieszynie. każda placówka ma okre-
śloną miesięczną przerwę w okresie 
wakacji, co skutkuje pracą tych placówek 
przez miesiąc w okresie letnim, tym sa-

mym dyżury poszczególnych przedszkoli 
zostały wydłużone z 2 tygodni do 1 mie-
siąca w związku z obecną sytuacją epi-
demiologiczną. w taki sposób organizuje 
się pracę placówek przedszkolnych, gdy 
na terenie miasta działa ich kilkanaście. 
Cieszyn stosuje takie same rozwiązania 
jak Bielsko-Biała czy kraków. Porównanie 
Cieszyna do miejscowości mniejszych, 
gdzie znajduje się jedno przedszkole z fi-
lią, nie jest miarodajne. 

Wizyty po drugiej  
stronie olzy

Cieszę się, że nasi najbliżsi sąsiedzi 
otwarli swoje granice. musimy jednak 
pamiętać, odwiedzając Czeski Cieszyn 
i  inne miejscowości po drugiej stronie 
olzy, że od 30 marca nie zostały zmie-
nione zasady wprowadzone przez pol-
skie ministerstwo spraw Zagranicznych:

podróżni wracający do Polski podlegają 
kwarantannie, chyba że przedstawią ne-
gatywny wynik testu na CoVid-19. test 
będzie musiał być wykonany nie wcześniej 
niż 48 godzin przed przekroczeniem gra-
nicy (rodzaj testu: PCr lub antygenowy);

rozwiązanie obejmuje wszystkie środki 
transportu: transport zbiorowy i indywi-
dualny oraz piesze przekraczanie granicy;

podróżni, którym została nałożona 
kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 
48h od przekroczenia granicy wykonać 
test, którego negatywny wynik zwolni 
z kwarantanny;

testy te nie są finansowane ze środ-
ków publicznych.

Zasady te nie dotyczą osób w pełni 
zaszczepionych, posiadających test na 
CoVid-19 ważny nie dłużej niż 72h, a tak-
że osób, które chorowały na CoVid-19 
w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

od tych zasad ustalone są także wy-
jątki – m.in. pracownicy transgraniczni, 
osoby podróżujące do Czech w sprawach 
zawodowych, biznesowych, medycznych, 
rodzinnych, dzieci do lat 11. w trakcie 
kontroli trzeba udokumentować cel po-
dróży. apeluję o śledzenie na bieżąco 
obowiązujących przepisów i zaglądanie 
na stronę internetową straży Granicznej 
(www.strazgraniczna.pl).

A że lAto zAwitAło  
w końcu do miAstA... 

Zapraszam do korzystania z kąpieliska 
miejskiego, które w tym roku otwarte bę-
dzie od soboty 19 czerwca. w weekend 
19-20 czerwca na odnowionym boisku 
na terenie basenu rozegrane zostaną 
mistrzostwa Śląska w siatkówce plażowej.

kąpielisko będzie czynne od 19 czerwca 
do 31 lipca w godzinach od 9:30 do 19:30, 
a od 1 do 31 sierpnia – w godzinach od 
9:30 do 19:00. Na kąpielisku będą obo-
wiązywały obostrzenia i zasady związana 
ze stanem epidemii, które będą aktualizo-
wane w zależności od zmian przepisów. 
Główne zasady to: limit korzystających 
wynoszący 50% nominalnego obłożenia, 
co daje 622 osoby, konieczność noszenia 
na nadgarstku opasek otrzymanych przy 
kasie, zachowania dystansu społecznego 
1,5 m, korzystania z maseczek w pomiesz-
czeniach. Zjeżdżalnia będzie udostępniona 
w pełnych godzinach na 30 minut w celu 
umożliwienia dezynfekcji.

Ceny biletów się nie zmieniły, pomi-
mo rosnących kosztów i podwyżek cen 
w  innych miastach. Całodzienny bilet 
normalny kosztuje 8 zł, a ulgowy – 5 zł. 
obowiązuje wiele ulg – między innymi dla 
dzieci i młodzieży, osób niepełnospraw-
nych, emerytów i rencistów, posiadaczy 
ogólnopolskiej karty seniora. szczegóły 
można znaleźć na stronie www.sport.
cieszyn.pl/obiekt/kapielisko-miejskie.

Zapraszam do korzystania z oferty 
cieszyńskich restauracji i kawiarni – więk-
szość otworzyła ogródki letnie. mamy na-
dzieję na ciepłe i słoneczne wakacje, tym 
bardziej, że w Cieszynie można ten czas 
spędzić aktywnie i przyjemnie, o czym 
przekonujemy na kolejnych stronach 
wiadomości ratuszowych. Nie zapomi-
najmy jednak o tym, byśmy wszyscy czuli 
się w swoim towarzystwie komfortowo 
i bezpiecznie. 

 gabriela 
staszkiewicz

burmistrz cieszyna

Koncert plenerowy grupy Tokka w sierpniu 2020 r., fot. COK
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latem w cieszynie 
dzieje się magia 
cieszmy się cieszynem, cieszmy się latem, bo okazji 
z pewnością będzie ku temu wiele. jesteście ciekawi, 
czym tym razem zaskoczy was miasto nad olzą 
i na jakie wydarzenia zaproszą was organizatorzy? 
zatem zachęcamy do lektury i życzymy wam 
wspaniałych wakacji, pełnych słońca, dobrego humoru 
i niezapomnianych wrażeń.

to będzie nie lada gratka dla fanów 
kina i nie tylko. Bo czy można wyobra-
zić sobie lepsze rozpoczęcie weekendu 
niż dobry film? Nie! dlatego zaprasza-
my was na wakacyjne kadry, a wraz 
z nimi na Filmowe piątki, koncertowe 
soboty i kino na dzielnicy. tegoroczny 
program festiwalu prezentuje się nader 
zachęcająco. Zostaną wyświetlone znane 
produkcje polskie i zagraniczne, nagradza-
ne na festiwalach filmowych. startujemy 
na cieszyńskim rynku już 2 lipca o godz. 
20:30 projekcją „Na noże” w reżyserii ria-
na johnsona. koncertowe soboty otworzy 
natomiast edyta Cymer trio już 10 lipca 
o godz. 19:00 w scenerii Zamku Cieszyn 
(przy kawiarni Presso). muzyczna przygo-
da zawita w tym roku również na skwer 
sendlerowej, Plac teatralny, Cieszyńską 
wenecję, ulicę sejmową i rynek. kino na 
dzielni dotrze natomiast 8 lipca o godz. 
21:30 do osP marklowice z filmem „Chło-
piec z burzy”, by w kolejnych tygodniach 
zawitać również na parking przy stX, 
osP marklowice i na dziedziniec Zamku 
Cieszyn. dokładny program znajduje się 
na następnej stronie.

lato z muzyką? obowiązkowo i ko-
niecznie w orkiestronie Parku Pokoju 
(w razie niepogody w sali Cieszyńskiego 
ośrodka kultury „dom Narodowy”). kon-
certy zabrzmią w każdą niedzielę o godz. 
16:00, prezentując wyjątkowy warsztat 
muzyczny artystów. w programie: mood 
timeQuartet (27.06), amadeus trio (4.07), 
kwartet smyczkowy Liberate me (11.07), 
kozina&kwaśny duo (18.07), Brass riders 
(25.07), Cieszyn Powstańcom (1.08), Can-
zonetta trio (8.08), take trio (15.08) oraz 
jazz Bar Band (22.08).

Cieszyn skrywa wiele tajemnic, nie 
tylko przed turystami, ale również przed 
mieszkańcami miasta. jeśli jesteście cie-
kawi, czym tym razem was zaskoczy, 
zapraszamy do wspólnego odkrywania 
jego historii, która pełna jest pamiątek 

po Piastach i Habsburgach, ale nie tylko… 
Przekonajcie się sami, że wielokulturowe 
dziedzictwo miasta nad olzą do dziś wi-
doczne jest tu na każdym kroku. 

Zamek Cieszyn wspólnie z Biblioteką 
miejską w Czeskim Cieszynie zapraszają na 
„odkrywaj cieszyn bez granic”. spacery 
tematyczne, którym dedykowane są sobo-
ty, rozpoczynają się o godz. 11:00 sprzed 
informacji turystycznej Zamku Cieszyn. 

Bez względu na to, czy jesteście pasjo-
natami historii, lub wiecie o niej niewie-
le, jesteście mieszańcami Cieszyna lub 
turystami… – akcja „przewodnik czeka 
– odkrywaj cieszyn z przewodnikiem!” 
– jest idealną okazją, by w miłej atmos-
ferze poznać najważniejsze atrakcje mia-
sta, odkrywając je za każdym razem na 
nowo. „Przewodnik czeka…” na wszyst-
kich zainteresowanych w każdą niedzielę 
od czerwca do września – o godz. 13.30, 
przy informacji turystycznej Zamku, ul. 
Zamkowa 3c. 

Zapraszamy do zwiedzania cieszyńskich 
instytucji kultury. swoje kulisy odsłoni 
teatr im. a. mickiewicza ("bliżej teatru": 
4.07, 08.08, 15.08), a także książnica Cie-
szyńska ("posłuchaj, co mówią wieki": 
03.07, 10.07, 17.07, 24.07, 07.08, 14.08, 
28.08, godz. 14:00).

wakacje to również czas kina na Gra-
nicy, które swoimi propozycjami ugości 
nas już po raz 23. w tym roku spotyka-
my się już oficjalnie w nowym terminie. 
rezerwujcie więc sobie datę: 30 lipca –  
4 sierpnia!

tegoroczną edycję organizatorzy chcieli-
by zadedykować najjaśniejszym gwiazdom 
filmowego nieba, które w wielu przypad-
kach wykraczają poza ramę kina środko-
woeuropejskiego. Niektóre nazwiska już 
stały się legendami, a blask ich talentu 
promieniuje z ich filmów do dziś. Należy 
do nich niewątpliwie miloš Forman, któ-
rego fani kinematografii zapewne dobrze 
znają. w Cieszynie widzowie będą mieli 

okazję obejrzeć w kinie wszystkie jego 
klasyki, co jest, w czasach rosnącego wpły-
wu platform streamingowych, wyjątkową 
okazją i unikatowym doświadczeniem. Na 
dodatek zaproszenie przyjęło też wielu 
jego współpracowników i przyjaciół, któ-
rzy z pewnością uzupełnią wiedzę o tej 
niezwykłej artystycznej osobowości. 
kolejna retrospektywa dotyczyć będzie 
legendy polskiego kina, janusza Gajosa.

Lato w mieście nad olzą to również 
koncerty wyższobramskie, organizo-
wane od 2017 roku w ewangelickim ko-
ściele jezusowym, które stanowią jedno 
z najważniejszych wydarzeń w muzycz-
nym kalendarzu Śląska Cieszyńskiego. 
Cztery festiwalowe koncerty odbywają 
się tradycyjnie w niedzielne wieczory lipca 
i sierpnia, rozbrzmiewając mistrzowski-
mi wykonaniami wybitnych wirtuozów. 
koncerty wyższobramskie dają również 
możliwość zaprezentowania się młodym 
artystom, zwłaszcza w kameralnych or-
ganowo-wokalnych produkcjach.

Co jeszcze? Festiwal kolorów, czyli 
dobra muzyka, uśmiechnięci ludzie i za-
bawa kolorami holi to najlepszy przepis 
na udany dzień! Na deser cieszyński 
przekładaniec, plaża open, lokalny 
sekret, międzynarodowy studencki 
Festiwal Folklorystyczny, Festiwal 
kultury słowiańskiej Śląska cieszyń-
skiego czy licznie organizowane impre-
zy przez Browar Zamkowy Cieszyn – to 
tylko wstęp do lata w Cieszynie. Zresztą 
przekonajcie się sami. więcej informacji 
znajdziecie w kolejnych numerach wia-
domości ratuszowych. 

BsK

zapoWiedzi

Koncert grupy Tokka w 2020 r., fot. COK
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odkrywaj cieszyn 
jerzy wałga, rusznikasz i twórca cieszynek, poprowadzi 
spacer szlakiem cieszyńskiego rzemiosła w ramach 
cyklu „odkrywaj cieszyn bez granic”. wydarzenie 
odbędzie się w sobotę, 19 czerwca. zbiórka o godz. 
11:00 przy punkcie informacji turystycznej zamku 
cieszyn. 

Uczestnicy spaceru usłyszą ciekawe 
historie o cieszyńskich rzemieślnikach 
i wytwórcach przeróżnych przedmio-
tów użytkowych, ale nie tylko. warto też 
podkreślić, że rusznikarstwo cieszyńskie 
zostało wpisane na krajową listę nie-
materialnego dziedzictwa kulturowego. 

tydzień później, 26 czerwca, mieszkań-
cy i turyści będą mieli okazję, by spraw-
dzić, jakie gatunki ziół i roślin leczniczych 
można znaleźć na wzgórzu Zamkowy. 
spacer poprowadzi magdalena mildner. 

3 lipca na spacer zaprasza ewa Go-
łębiowska, która opowie o tym, jak na 
wzgórze Zamkowe trafiły różne, nowo-
czesne elementy Cieszyna i dlaczego 
zaprojektowano je tak, a nie inaczej. 

wszystkie spacery rozpoczynają się 
o godz. 11:00 sprzed Punktu informacji 
turystycznej Zamku Cieszyn i  trwają 
około 3 godzin. Udział jest bezpłatny, 

ale obowiązuje rezerwacja miejsc. Liczba 
uczestników jest ograniczona (w space-
rach może uczestniczyć maksymalnie 30 
osób). Zgłoszenia przyjmuje Punkt infor-
macji turystycznej Zamku Cieszyn, tel. 
33 851 08 21 wew. 14. informacje także 
na: www.zamekcieszyn.pl. 

w każdą niedzielę w ramach akcji: 
„Przewodnik czeka – odkrywaj Cieszyn 
z przewodnikiem!” można także wybrać 
się na około 2,5-godzinny spacer z prze-
wodnikami Pttk. Udział jest bezpłatny. 
start o 13:30 sprzed Punkt informacji 
turystycznej Zamku Cieszyn. 

zameK cieszyn

jak edukować poprzez sztukę współczesną?
Zapraszamy na warsztat dla ani-

matorów, edukatorów, nauczycieli, 
bibliotekarzy i wszystkich zaintereso-
wanych edukowaniem poprzez sztukę. 
wydarzenie odbędzie się 24 czerwca 
w zamku cieszyn (budynek a, sala 
konferencyjna). początek o godz. 
17:00. udział jest bezpłatny.

Czy twórczości można się nauczyć? 
Czy można ją trenować i rozwijać? Pod-
czas spotkania, realizowanego w formie 
warsztatowej, przybliżone zostaną przy-
kłady metod i narzędzi, które rozwijają 
twórcze myślenie niezbędne do pracy 
w obrębie recepcji sztuki współczesnej 
i tworzenia na jej podstawie zajęć edu-
kacyjnych. omówione również zostaną 
najczęstsze problemy z recepcją dzieł 
współczesnych i metody, które pomogą 
wypracować lepsze doświadczanie sztu-
ki oraz odkrywanie zasad rządzących 
twórczością bez względu na podział 
na dyscypliny – na porównywanie, do-
strzeganie różnic, a także odnajdowa-

nie i uświadamianie sobie wspólnych 
elementów tych doświadczeń.

warsztat poprowadzi aneta Zasucha 
– edukatorka sztuki, animatorka kultury, 
arteterapeutka. Pracuje w Galerii sztu-
ki współczesnej Bwa w katowicach, 
gdzie opracowuje autorskie działania 
edukacyjno-artystyczne otwierające na 
specyfikę odbioru sztuki współczesnej. 
od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscy-
plinarny projekt „do sZtUki Gotowi 
start!”, który angażuje lokalną spo-
łeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza 
mury galerii wprost na ulice miasta. 
Prowadzi również warsztaty i szkolenia 
dla animatorów kultury i edukatorów 
sztuki oraz pedagogów. inicjatorka, 
redaktorka i współautorka tekstów 
książek, m.in. „wymiennik. edukacja 
artystyczna w obiegu otwartym”, która 
zdobyła główną nagrodę w konkursie 
Śląska rzecz 2018. stypendystka ministra 
kultury i dziedzictwa Narodowego. 

zameK cieszyn

Polub Cieszyn  
na faCebook
fb.com/CieszynRobiWrazenie

fot. Piotr Chlipalski
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książki na lato 
lato w pełni, więc przed 
nami sezon urlopowy,  
a wakacje bez dobrej 
książki przecież się  
nie liczą!

Niedawno wyszła nowa powieść bar-
dzo lubianej przez czytelników autorki 
kryminałów, hanny Greń, pt. „miasto 
głupców”. to już czwarty tom serii, któ-
rej bohaterką jest błyskotliwa pani de-
tektyw, dioniza remańska. tajemnica 
domu w małej miejscowości, dramatyczne 
wydarzenia sprzed lat i śledztwo, które 
utrudnia zmowa milczenia, gwarantują 

pełen napięcia kryminał z bogatym tłem 
obyczajowym.

tematyka obozowa od kilku lat poja-
wia się regularnie w powieściach i w ten 
nurt wpisują się też „pocztówki ze 
wschodu” reyes monforte, która zwy-
kle w swoich książkach porusza tematy 
trudne i wzbudzające wiele emocji. tym 
razem to historia byłej więźniarki obozu 

auschwitz-Birkenau i jej córki, która po 
latach, dzięki tajemniczemu pudełku peł-
nemu pocztówek, odkrywa wojenne losy 
matki. Po raz kolejny autorka oddaje czy-
telnikowi chwytającą za serce opowieść 
o dramacie wojny i sile kobiety, która, 
mimo beznadziejnej sytuacji, w jakiej się 
znalazła, nie straciła nadziei.

Znakomity reporter paweł smoleński 
w swoich książkach wielokrotnie pisał 
o izraelu – o jego skomplikowanej histo-
rii, polityce i  ludziach zamieszkujących 
ten niewielki kraj, w którym ścierają się 
różne racje i wpływy. „balagan. alfabet 
izraelski” to właśnie spojrzenie na izrael 
przez pryzmat jego mieszkańców, bo, jak 
pisze autor, „kraj najlepiej poznawać przez 
ludzi” i pewnego rodzaju słownik-prze-
wodnik po kraju, który przyciąga swoją 
różnorodnością i do którego smoleński 
wciąż wraca w swoich reportażach.

Nowości na naszych półkach nie braku-
je, więc mamy nadzieję, że wśród naszych 
propozycji znajdą Państwo coś dla siebie. 
Zapraszamy do biblioteki! 

BiBlioteKa miejsKa

smak Ameryki
23 czerwca o godz. 
17:00 Biblioteka miejska 
w cieszynie zaprasza na 
spotkanie z elżbietą Holeksą-
malinowską i promocję jej 
książki „smak Ameryki”, 
w której autorka wspomina 
dwanaście lat spędzonych 
w stanach zjednoczonych. 

tak elżbieta Holeksa-malinowska mówi 
o „smaku ameryki”: „Z założenia książka 
miała mieć charakter anegdotyczny i taki 
w zasadzie ma. jednak w trakcie pisania 
obudziła się powracająca w snach cała nie-
wygoda życia na obczyźnie. mam nadzie-
ję, że ten smak niewygody nie dominuje 

w książce. Z jednej strony radość z dobrej 
pracy, przeplatana z goryczą jej utraty. 
Ciepełko Florydy i arizony wymieszane 
z chłodem wyobcowania, zmieszanego 
z tęsknotą za bliskimi. Czyli życie jak jazda 
na amerykańskiej karuzeli zwanej roller 
coaster. "smak ameryki" to odkrywanie 
dziewiczych miejsc i poczucie wolności 
w czasie jazdy autostradą bez końca. 
mocne przeżywanie koncertu deep Pur-
ple czy wizyty w chicagowskiej operze."

w trakcie spotkania posłuchamy ame-
rykańskich wspomnień okraszonych zdję-
ciami i muzyką country. 

BiBlioteKa miejsKa

fot. Biblioteka Miejska

Polub Cieszyn 
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wasze media w Bibliotece
w maju br. biblioteka miejska w cie-
szynie zakończyła realizację projektu 
pn. „twoje media w bibliotece”, który 
uzyskał dofinansowanie z budżetu 
obywatelskiego gminy cieszyn. pro-
jekt obejmował zakup 12 zestawów 
komputerowych wraz z oprogramo-
waniem, serwera plików, urządzenia 
wielofunkcyjnego i  laptopa do sali 
multimedialnej cieszyńskiej biblioteki. 

już od czerwca Biblioteka zaprasza 
mieszkańców Cieszyna, w tym zwłaszcza 
seniorów, na warsztaty i kursy kompu-
terowe, których celem jest przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez 
bezpłatny dostęp do nowoczesnego 
sprzętu, nowych technologii i internetu 
oraz pomoc mieszkańcom w zdobywaniu 
wiedzy i umiejętności cyfrowych. Z kolei 
dla dzieci cieszyńska Biblioteka, w part-
nerstwie z Fundacją kreatiVo z Cieszy-
na, przygotowała cykl cotygodniowych 
zajęć warsztatowych, pobudzających 

kreatywność i zainteresowanie światem, 
a  jednocześnie budujących kluczowe 
kompetencje XXi wieku. Będą to zaję-
cia z robotyki i programowania klocków 
Lego, kodowania w minecraft education 
edition i w scratch 3.0, a także rozwiązy-
wanie zagadek w stylu escape the room, 
zajęcia językowe z native speakerem 

i polską lektorką. Nie zabraknie również 
gier i zabaw ruchowych!

Biblioteka miejska w Cieszynie dziękuje 
mieszkańcom Cieszyna za 1018 oddanych 
głosów i serdecznie zaprasza do nowo 
wyposażonej pracowni multimedialnej! 

BiBlioteKa miejsKa

podróże za 5 złotych 

utknąć w wenezueli  
na pandemię 
po przerwie 
spowodowanej pandemią 
cok "dom narodowy" 
wraca do spotkań 
o tematyce podróżniczej. 
22 czerwca o godz. 18:00 
adrianna jarczyk opowie 
nam o swoim pobycie 
w wenezueli.

tytuł spotkania „Utknąć w wenezueli 
na pandemię, czyli mój rok w Caracas” 
brzmi dość tajemniczo. jak mówi podróż-
niczka: "Przyjechałam do wenezueli na 
tydzień... i zostałam ponad rok."

wydawać by się mogło, że Caracas 
to najgorsze miejsce, by utknąć na czas 
pandemii, ale pani adrianna wykorzy-
stała ten czas maksymalnie i dzięki temu 
teraz będziemy mieli okazję posłuchać 
jej opowieści o tym kraju. opowie nam 
o czasach świetności wenezueli, o tym, 
jak teraz wygląda życie w kryzysie i hiper-

inflacji, czy rzeczywiście w Caracas jest 
niebezpiecznie i co w wenezueli robią... 
polskie hot-dogi!

Bilety wstępu na spotkanie można 
kupić na stronie domnarodowy.pl lub 

w kasie przed wydarzeniem. koszt – 5 
złotych. spotkanie odbędzie się zgodnie 
z obowiązującym reżimem sanitarnym. 

COK

fot. Biblioteka Miejska
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wydarzenie wielkieGo Formatu w cieszynie! 

Yass! Festival 2021 
poznaliśmy wszystkich 
wykonawców, którzy 
wystąpią na tegorocznej 
edycji yass! Festival. 
impreza odbędzie się 
w dniach 10-11 września 
na browarze zamkowym 
w cieszynie. cóż tu 
dużo mówić, czeka nas 
muzyczna uczta na 
najwyższym poziomie! 

do uprzednio ogłoszonych artystów 
(daria Zawiałow, kwiat jabłoni, król, ŚwiĘ-
tY Bass) dołączyli: aiko, Brodka, NooN, 
Pro8L3m, rizi, tymon tymański, Undada-
sea oraz wczasy. koncerty odbędą się we 
wrześniu w niezwykłej przestrzeni zabyt-
kowego Browaru Zamkowego. obecność 
fanów dobrej muzyki obowiązkowa. Będzie 
się działo! Bilety są już dostępne na www.
yass.pl (ilość ograniczona). 

MT

lokalny sekret
znakomita atmosfera, doborowe 
towarzystwo – to wszystko już 3 
lipca na wzgórzu zamkowym! lo-
kalny sekret rozpocznie się o go-
dzinie 12:00. w programie koncerty, 
warsztaty artystyczne, strefa dla 
dzieci i nocna impreza!

w trakcie wydarzenia odbędą się 
warsztaty, zarówno dla dorosłych, jak 
i dla dzieci. Najmłodsi będą mogli udać 
się do strefy przeznaczonej specjalnie 
dla nich. ważnym punktem programu 
będą koncerty charyzmatycznych wy-
konawców. wystąpią m.in. tabu, 8 lat 
w tybecie i sskjeGG.

o godzinie 21:00 zostanie otwarta 
strefa rozrywki, która rozbrzmi tanecz-
nymi rytmami w wykonaniu duetu dj-
-ów. Lampy UV odkryją malowidła na 
twarzach i ciałach uczestników. spe-
cjalne farby będą dostępne na terenie 
Zamku podczas imprezy. szykujcie się 
na wizualne szaleństwo i klimat najlep-
szych imprez.

impreza jest biletowana, a wejściówki 
można zakupić na stronie internetowej 
www.localsecret.pl. 

MT

Plażówka w cieszynie  
już po raz szósty
wydział sportu urzędu 
miejskiego w cieszynie 
i Śląski związek Piłki siatkowej 
zapraszają na cieszyńskie 
turnieje siatkówki Plażowej 
w ramach cyklu pn.  
„Vi otwarte mistrzostwa 
Śląska w siatkówce Plażowej”. 
turnieje kobiet i mikstów 
odbędą się 19 i 20 czerwca 
na boiskach do siatkówki 
plażowej na terenie 
kąpieliska miejskiego.

Zgłoszenia do turniejów przyjmowa-
ne będą do 18 czerwca do godz. 18:00 
poprzez system www.beach.szps.pl. do 
poszczególnych turniejów możliwe jest 
także zgłoszenie w dniu ich rozgrywania 

w biurze zawodów w godzinach 8:00-
9:00 (w miarę wolnych miejsc). każde-
mu z uczestników turnieju zapewnione 
zostaną: ciepły posiłek, woda mineralna 
niegazowana i upominki.

Na najlepsze trzy pary w każdym tur-
nieju czekają medale, trofea sportowe 
oraz nagrody rzeczowe, a na cztery naj-
lepsze pary także karty podarunkowe, 
których wartość w każdym z turniejów 
rozkłada się następująco:

i miejsce – 600,00 zł,
ii miejsce – 450,00 zł,
iii miejsce – 300,00 zł,
iV miejsce – 150,00 zł.
Łączna pula nagród w postaci kart 

podarunkowych wynosi 3 000,00 zł.
Partnerem imprezy jest manaslu out-

door. materiały do pobrania na stronie 
sport.cieszyn.pl. 

ws

zapoWiedzi
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cieszyński książę znów 
wrócił do miasta
11 czerwca jan błachowicz 
znów odwiedził rodzinną 
ziemię! niestety tym 
razem, ze względu 
na ograniczenia 
spowodowane pandemią, 
spotkanie z fanami odbyło 
się on-line, za pomocą 
transmisji na żywo, która 
realizowana była na 
stronach cieszyn robi 
wrażenie oraz cieszyński 
ośrodek kultury „dom 
narodowy” na Facebooku. 

transmisja rozpoczęła się powitaniem 
Błachowicza na cieszyńskiej ziemi przez 
Burmistrz miasta Cieszyna Gabrielę 
staszkiewicz oraz krystiana kukuczkę, 
wiceprzewodniczącego rady miejskiej 
Cieszyna. spotkanie moderował artur 
jarczok, dziennikarz Głosu Ziemi Cie-
szyńskiej. – Zawsze miło mi się tu wraca. 
Cieszyniacy zawsze są ze mną, dają mi 
ogromną energię – powiedział Błacho-
wicz. – obyśmy już niedługo świętowali 
po raz kolejny – dodał, odnosząc się do 
kolejnej obrony pasa, walki z Gloverem 
teixeirą, która planowana jest na wrze-
sień. mistrz otrzymał w prezencie od 
władz miasta szachy z okolicznościowym 
grawerem cieszyńskiej marki welldone.

serię pytań od fanów rozpoczęła 
Gabriela staszkiewicz, pytając jana Bła-
chowicza, jak godzi rolę ojca ze swoimi 
treningami. – Na początku było trudno 
– przyznał. – te pierwsze dwa tygodnie 
przed obroną pasa, kiedy dzieliłem się 
obowiązkami z narzeczoną, było po 
prostu ciężko. Na szczęście narzeczona 
przejęła wtedy chwilowo wszystkie obo-
wiązki, dzięki czemu mogłem skupić się 
na przygotowaniach do obrony pasa.

internauci zadawali wiele pytań, od-
noszących się bezpośrednio do działal-
ności sportowej, o walki, o  rywali, ale 
również o dietę mistrza (je zdrowo, ale 
nie popada w paranoję; ma również taką 
tradycję, że zawsze po ważeniu przed 
walką musi zjeść coś tłustego i niezdro-
wego), o jego syna, a także… o jego psy. 
wspomniał również, że nigdy w życiu 

nie zapomni powitania w Cieszynie po 
wygranej walce z dominickiem reyesem. 
zachęcamy czytelników do obejrzenia 
całej transmisji ze spotkania jana bła-
chowicza z fanami, która jest dostęp-
na na Facebooku, na stronach cieszyn 
robi wrażenie (www.facebook.com/
cieszynrobiwrazenie) oraz cok "dom 
narodowy" (www.facebook.com/cok.
cieszyn).

Po pytaniach internautów przyszedł 
czas na krótki briefing prasowy. Padło 
pytanie o to, czy mistrz nie czuje się jesz-
cze znudzony walkami w obronie pasa. 
– Nie, absolutnie nie – odpowiedział. – 
mnie to cieszy i napędza, mam z  tego 
dużą satysfakcję. Cieszę się, że mogę 
wyjść i zawalczyć, bo te emocje są nie 
do opisania. mam nadzieję, że będę je 
jeszcze czuł kilka razy co najmniej.

Nasza redakcja zapytała jana Bła-
chowicza o jego związki z Cieszynem – 
w pewnym wywiadzie znaleźliśmy wy-
powiedź, w której sportowiec przyznaje, 
że w pełni pokochał Cieszyn dopiero 
wtedy, gdy z niego wyjechał. – to prawda 
– przyznał. – tak to jest, że docenia się 
to, co się ma, gdy się to straci. ja doce-
niłem urok tego miasta dopiero wtedy, 
gdy wyjechałem. w dziesięć, piętnaście 
minut można tutaj dotrzeć wszędzie, nie 
trzeba walczyć w korkach. tutaj życie 
zwalnia, naprawdę. Gdy przyjedzie się 
do Cieszyna z wielkiego miasta, wszystko 
wyhamowuje. jest tu blisko do gór, nad 
jeziora. Zrozumiałem to dopiero wtedy, 
gdy wyjechałem – kiedyś miałem 15 mi-

nut drogi, by być w górach, teraz dzieli 
mnie od nich 6 godzin jazdy.

Zapytaliśmy się również o  to, nad 
czym pewnie wielu z Państwa również 
się zastanawia – czy Cieszyński książę 
chciałby kiedyś wrócić do Cieszyna na 
stałe? – Przewiduję, że tak będzie – jak 
tylko życie się uspokoi, na pewno tutaj 
zawitamy. Czy na stałe? Na pewno bę-
dziemy przyjeżdżać tutaj na dużo dłu-
żej, nie na parę dni, a na parę miesięcy.

Poprosiliśmy również o to, by mistrz 
wyjawił nam, jaka jest recepta na suk-
ces. Co, poza pasją, jest potrzebne, jakie 
cechy trzeba w sobie wypracować? – Na 
pewno dyscyplina, na pewno reżim. Nie 
wolno się poddawać, trzeba mieć wiarę 
w swoje umiejętności. konieczna jest też 
odrobina szczęścia, ale to szczęście trze-
ba też umieć znaleźć. sukcesu nie ma też 
bez ciężkiej pracy. ważna jest tu samo-
świadomość, również swojego ciała, ale 
to przychodzi z czasem. właśnie wtedy 
zostaje się mistrzem – gdy osiągnie się 
tą samoświadomość. Podstawy to jed-
nak wiara w siebie, analizowanie swoich 
błędów i niepowielanie ich.

Zapytany o plany na przyszłość, od-
powiedział, że po zakończeniu kariery 
będzie miał co robić, gdyż dzięki sukce-
som w sporcie pojawiły się przed nim 
nowe możliwości. Błachowicz zdradził 
nam między innymi, że zagrał w filmie, 
ale nie zdradzał jeszcze szczegółów. Na 
pewno już wkrótce dowiemy się czegoś 
więcej. 

AB

fot. AB
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Felietony uniwersyteckie na 50 lat uŚ w cieszynie 

teatr, studenci Filii uŚ  
i cieszyn 
zapraszamy państwa do lektury felietonów pisanych przez pracowników wydziału 
sztuki i nauk o edukacji uniwersytetu Śląskiego. teksty dotyczyć będą pracy na 
uniwersytecie, ale także w środowisku lokalnym w cieszynie. co miesiąc poznają 
państwo perspektywę wykładowców związanych z różnymi dziedzinami kultury, 
sztuki i edukacji. 

22 kwietnia 1999 r. był piękny słoneczny 
dzień. spore grupy młodzieży przemie-
rzały rynek cieszyński, kierując się do 
domu Narodowego, gdzie miała odbyć 
się premiera przedstawienia „Ptam” wg 
tekstu krystyny miłobędzkiej. spektakl 
był przygotowany przez studentów 4 
roku animacji społeczno-kulturalnej cie-
szyńskiej Filii UŚ w ramach zajęć z teatru. 
dzięki życzliwości kierownictwa domu 
Narodowego premiera odbyła się na sce-
nie sali widowiskowej. wyjście poza mury 
uczelni wydawało się wtedy ważne – z jed-
nej strony chodziło o bliższe powiązanie 
Filii z instytucjami kultury w mieście, ale 
także o pobudzenie samego środowiska 
studentów. sytuacja ta była także powo-
dem zaproszenia na spektakl uczniów 
pobliskich szkół – zespół młodych akto-
rów nie był pewny, czy premiera będzie 
wystarczającym magnesem dla kolegów 
i nauczycieli ze środowiska akademickiego 
i czy uda się wypełnić widownię. obawy 
okazały się płonne – koledzy nie zawiedli, 
a obecność uczniów szkół średnich dodała 
pikanterii – reakcje publiczności były żywe, 
pełne emocji, a finałowa scena, gdy Ptam 
odlatuje, poruszyła wszystkich. Potem 
już tylko oklaski! tak zaczęła się teatralna 
obecność studentów w Cieszynie. 

Przez pewien czas stałym zaprzyjaź-
nionym miejscem artystycznych działań 

studentów była „Piwnica pod targową”. 
taką fantastyczną teatralną przygodą, 
którą miałam okazję tam przeżyć, było 
przedstawienie „dobry wieczór Piotrze” 
(prem. 19.01.2005), przygotowane przez 
studentów ask (animacji społeczno-kul-
turalnej) związanych z Grupą animacyjną 
„Patefon”. Był to swego rodzaju hołd zło-
żony Piotrowi skrzyneckiemu, ale nie no-
stalgiczne wspomnienie, lecz żywy, pełen 
surrealnego humoru i ducha „Piwnicy pod 
Baranami” spektakl. stanisław Pietroszek 
pisał potem w Gazecie Uniwersyteckiej: 
„jeśli po ponad godzinie niewygodnego 
siedzenia w zatłoczonej sali poczułem za-
wód, że przedstawienie już się skończyło, 
to znaczy, iż miałem do czynienia z praw-
dziwą sztuką.” Były tam skecze i piosenki 
z repertuaru artystów krakowskiej "Piw-
nicy" wykonane z poczuciem humoru, 
wrażliwością i smakiem. Pojawiające się 
w tle cienie przydawały całości poetyckiego 
wymiaru i rozszerzały przestrzeń niewiel-
kiej scenki, wprowadzając widza w świat 
wspomnień, marzeń, tęsknot. obecność 
Piotra skrzyneckiego była wyczuwalna – 
tak, to było wspaniałe przeżycie! 

w grudniu tego samego roku w innym 
lokalu znajdującym się przy cieszyńskim 
rynku – „Pod dobrą datą” – zorganizowa-
na została kolejna premiera nieformalnej 
sceny studenckiej – było to przedstawienie 

lalkowe inspirowane twórczością Federi-
co G. Lorki, a zatytułowane „Pragnienia”. 
dzięki życzliwości właścicieli lokalu próby 
odbywały się w sali na piętrze, a premiera 
zgromadziła tłumy widzów, wśród których 
byli koledzy, wykładowcy, a także osoby, 
które przypadkowo trafiły do tego miej-
sca. spektakl miał charakter kameralny 
– mała scenka, na której pojawiały się 
lalki stolikowe, każda animowana przez 
dwóch lalkarzy. spektakl był bez słów, ale 
widzowie dali się oczarować atmosferą 
pełną światłocieni i ukrytych namiętności. 

swego rodzaju summą naszej współ-
pracy z miastem było zaproszenie stu-
dentów do przygotowania widowiska 
będącego częścią otwarcia Święta trzech 
Braci 2013. Przygotowaliśmy widowisko 
„Legenda o powstaniu Cieszyna” zaakcep-
towane przez ówczesną dyrekcję domu 
Narodowego. w spektaklu wykorzystane 
były duże elementy scenograficzne oraz 
maski, zaś ruch oparty był na pantomi-
mie i animacji.

Gdyby mówić o współpracy teatralnej 
studentów ask z placówkami edukacyjnymi 
Cieszyna, trzeba by przywołać mnóstwo 
projektów i eksperymentów teatralnych 
adresowanych do dzieci z przedszkoli 
(„kaczka i Hamlet” – 2003; „konik” – 2006; 
„tymoteusz” – 2008, 2009, 2011; „mapa 
Piątego królestwa” – 2010), do uczniów 
podstawówek i gimnazjów („młynek do 
kawy” – 2006; „my z pierwszej połowy 
XXi wieku” – 2007; „włóczykij” – 2012), 
do młodzieży licealnej („wariatka z Cha-
illot” – 2009; „Uskrzydlony” – 2010; „sur-
realiści” – 2012). to było także kilkanaście 
spektakli granych na uczelni i otwartych 
dla mieszkańców Cieszyna. dziś zatrzy-
mała nas pandemia, ale przecież to mi-
nie, a nasi studenci już zbierają kolejne 
pomysły. myślę, że Cieszyn bez nich nie 
byłby taki sam. 

dr ewa tomaszewsKa

fot. UŚ
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karol stryja in memoriam
12 czerwca wraz z godziną 17:00 w ko-
ściele jezusowym zabrzmiał po raz 
kolejny koncert z cyklu karol stryja 
in memoriam. muzyczne wydarzenie 
odbyło się dzięki współpracy zespołów 
kameralnych Filharmonii Śląskiej (the 
Feel harmonic, kwintet kameralistów 
Śląskich), wydziału kultury i promocji 
urzędu miejskiego w cieszynie oraz 
cieszyńskiego ośrodka kultury "dom 
narodowy". 

ta piękna inicjatywa stanowi hołd muzy-
ków śląskich dla swojego byłego dyrektora 
artystycznego i wieloletniego dyrygenta 
i pedagoga, a  jednocześnie jest ucztą 
duchową dla cieszyńskich melomanów. 
w tym roku przedsięwzięciu przyświeca 
idea, jaką jest promocja twórczości mło-
dych polskich kompozytorów.

tym razem wnętrze cieszyńskiej świą-
tyni wypełnili swoją artystyczną obecno-
ścią the Feel Harmonic, kwintet Śląskich 
kameralistów, małgorzata "miriam" szy-
mecka (marimba, instrumenty perkusyjne), 

Natalia Łukaszewicz-Charabin (sopran) 
i agnieszka Zimna (dyrygent).

w programie usłyszeliśmy prawyko-
nania: Piotr Pudełko "the other side of 
Pinacate", karola Pyki "w starym dwo-
rze", zaaranżowany utwór józefa Świdra 
"Śpiewka (nieco ludowa)" oraz utwory: ad-
riana robaka, andrzeja Bielerzewskiego, 
Łukasza Urbaniaka, marka raczyńskiego 
i marcina wawruka.

tradycyjnie już koncert karol stryja in 
memoriam i  jego wykonania wzbudziły 
szczery zachwyt publiczności i we wnę-
trzach kościoła jezusowego potwierdziły 
po raz kolejny, że pamięć o polskim dyry-
gencie, profesorze i pedagogu pozostaje 
niezmiennie żywa. 

BsK

kocia szajka, koci mural
kocia szajka ponownie 
zawitała do cieszyna! tym 
razem została na stałe, 
a to wszystko za sprawą 
muralu, który pojawił 
się na alei oswalda 
madeckiego. za projekt 
odpowiada malwina 
hajduk, a za wykonanie – 
cieszyńska artystka kasia 
worek. 

15 czerwca, dzień przed premierą no-
wych przygód kociej brygady, dzieci z cie-
szyńskich szkół i przedszkoli miały okazję 
uczestniczyć w oficjalnym odsłonięciu 
malunku. Na uroczystym przecięciu wstę-
gi nie mogło zabraknąć autorki książek. 
agata romaniuk przeczytała fragment 
najnowszej części „kociej szajki i ucha 
różowego jelenia”. okazało się, że dzieci 
są znakomicie zaznajomione z futrzasty-
mi bohaterami serii. Po czytaniu przyszła 
pora na autografy, pieczątki w kształcie 
kocich łapek i wspólne zdjęcia. Ulica roz-
brzmiała głośnym „miaU!”, które zastą-
piło powszechnie znane „powiedz ser”! 

słoneczna pogoda wprawiła wszystkich 
w wyśmienite nastroje, dzieci wróciły 
na zajęcia z kieszeniami wypełnionymi 
cukierkami, a panie nauczycielki z pod-
pisanymi książkami i plakatami.

Zachęcamy do odwiedzania alei oswalda 
madeckiego i wzięcia udziału w grze miej-
skiej „Na tropie kociej szajki”. Broszurki 
z grą są dostępne w Cieszyńskim Centrum 
informacji. Zabierzcie prowiant w postaci 

kanapeczek ze śledziem i wybierzcie się 
na spacer po mieście śladem komandosa, 
Loli, Poziomki i reszty kociaków.

Premiera drugiej części odbyła się 16 
czerwca, ale możemy uchylić rąbka tajem-
nicy i zdradzić, że lubiani bohaterowi już 
ostrzą pazurki na kolejne, niesamowite 
przygody. 

MT

fot. JK

Agata Romaniuk i Kasia Worek, fot. JK
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punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem 

Nie zwlekaj – przyjdź 
od maja w cieszynie mieści się punkt pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, 
prowadzony w ramach Funduszu sprawiedliwości. punkt znajduje się przy ul. 
wałowej 4 w siedzibie Fundacji rozwoju przedsiębiorczości społecznej "być razem".

okręgowy ośrodek Pomocy Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem powstał w ramach 
projektu ministerstwa sprawiedliwości, 
a  jego działalność jest finansowana ze 
środków Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu sprawiedliwości. organem 
prowadzącym jest Caritas diecezji Biel-
sko-Żywieckiej.

Celem działalności ośrodka jest kom-
pleksowe wsparcie osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, świadków przestępstw 
oraz osób im najbliższych. Pomoc ukie-
runkowana jest na niwelowanie następstw 
przestępstw oraz umożliwienie ofiarom 
powrót do właściwego funkcjonowania 
sprzed zdarzenia.

ośrodek pomaga:
osobom pokrzywdzonym przestęp-

stwem,
świadkom przestępstwa,
osobom im najbliższym.
do określenia statusu osoby posługuje-

my się definicjami przyjętymi w kodeksie 
postępowania karnego (dalej: k.p.k.) oraz 
kodeksie karnym (dalej: k.k.):

1. Pokrzywdzonym jest osoba, której 
dobro prawne zostało bezpośrednio na-
ruszone lub zagrożone w wyniku prze-
stępstwa (art. 49 § 1 k.p.k.).

2. Świadkiem jest osoba powołana 
przez organ wymiaru sprawiedliwości do 
złożenia zeznań z obowiązkiem stawien-
nictwa (art. 177 § 1 k.p.k.).

3. osobą najbliższą jest małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty 
w tej samej linii lub stopniu, osoba pozo-
stająca w stosunku przysposobienia oraz 
jej małżonek, a także osoba pozostająca 
we wspólnym pożyciu (art. 115 § 11 k.k.).

wspieramy pokrzywdzonych już na 
etapie zawiadomienia o popełnieniu prze-
stępstwa lub złożenia wniosku o ściganie, 
osoby pokrzywdzone objęte procedurą 
Niebieskiej karty w związku z przemocą 
w rodzinie i inne osoby, które zostały do-
tknięte skutkami czynów karalnych – w tym 
również po prawomocnym zakończeniu 
postępowania w sądzie.

rodzaje przestępstw: przemoc, nieali-
mentacja, wypadek komunikacyjny z czy-
jeś winy, wyłudzenie, kradzież, oszustwo, 
rozbój, uszkodzenie mienia, zabójstwo, 
usiłowanie zabójstwa, napaść, pobicie, 
groźby karalne, handel ludźmi, stalking, 
wykorzystywanie seksualne, mobbing.

ośrodek oferuje:
pomoc prawną, mediacje,
pomoc psychologiczną, psychotera-

peutyczną i psychiatryczną,
pomoc osoby pierwszego kontaktu,
pokrywanie kosztów świadczeń zdro-

wotnych, lekarstw, wyrobów medycznych, 
przedmiotów ortopedycznych,

organizowanie i finansowanie szko-
leń i kursów podnoszących kwalifikacje 
zawodowe oraz pokrywanie kosztów eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje,

pokrywanie kosztów czasowego za-
kwaterowania,

finansowanie okresowych dopłat do 
bieżących zobowiązań czynszowych 
i opłat za używane media,

usługę dostosowania lokalu do potrzeb 
osoby pokrzywdzonej,

finansowanie przejazdów środkami 
komunikacji lub pokrywanie kosztów 

transportu w celu regulowania spraw 
i odbierania świadczeń,

pokrywanie kosztów zakupu żywności 
lub bonów żywnościowych,

pokrywanie kosztów zakupu odzieży, 
bielizny, obuwia, środków czystości i hi-
gieny osobistej,

pokrywanie kosztów zorganizowanego 
wyjazdu dla dzieci,

zakup sprzętu i wyposażenia.
więcej informacji na temat funkcjono-

wania Punktu Pomocy osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem można uzyskać 
bezpośrednio w punkcie – ul. wałowa 4, 
43 – 400 Cieszyn.

kontakt:
tel. 667 254 710 – wt. 17:00-20:00, czw. 

16:15-19:15,
tel. 667-252-257 całodobowo,
e-mail: pokrzywdzenicieszyn@caritas.

bielsko.pl,
www.pokrzywdzeniprzestepstwem.pl. 

Fundacja rozwoju PrzedsięBiorczości  
sPołecznej „Być razem” 

fot. Fundacja "Być Razem" fot. Fundacja "Być Razem"
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mamy złoto w mistrzostwach europy! 

sukces cieszyńskich  
paraolimpijczyków 
w dniach 1-5 czerwca odbyły się paralekkoatletyczne mistrzostwa europy 
w bydgoszczy. polska kadra narodowa liczyła 78 reprezentantów, w tym 3 
z integracyjnego klubu sportowego cieszyn – mirosława madzię, janusza rokickiego 
i tomasza wróbla – którzy zdobyli dwa złote medale.

Początek mistrzostw nie układał się po 
myśli cieszyniaków. Podczas konkurencji 
pchnięcia kulą mirosławowi madzi (kat. 
F11) wznowiła się dawna kontuzja ręki, 
przez co nie mógł dokończyć konkursu, 
plasując się ostatecznie na 5. pozycji. 
Z kolei debiutującemu w tej randze za-
wodów tomaszowi wróblowi podczas 
rzutu oszczepem (kat. F57) również za-
brakło nieco doświadczenia i szczęścia. 
Przeciągający się konkurs spowodowany 
problemami z pomiarem prób oddawanych 
przez tomasza oraz półgodzinna kalibracja 
sprzętu skutkowały zdekoncentrowaniem 
naszego zawodnika i zajęciem przez niego 
11. miejsca. Po konkursie odezwały się też 
dawne dolegliwości związane z barkiem, 
które niestety uniemożliwiły start tomka 
w pchnięciu kulą.

Zła passa odwróciła się w sobotę – iks 
Cieszyn zgarnął dwa złote krążki! Najpierw 
mirosław madzia został mistrzem europy 
w rzucie dyskiem (kat. F11), później w jego 
ślady poszedł janusz rokicki, zdobywając 
po zaciętej walce złoty medal w pchnięciu 
kulą (kat. F57).

Pomimo komplikacji oraz problemów 
zdrowotnych rezultaty podopiecznych 
marty rokickiej, Zbigniewa Gryżbonia 
oraz jarosława sobczyka bardzo cieszą 

i są dobrym prognostykiem na przyszłość. 
dla tomasza wróbla udział w mistrzo-
stwach europy był przetarciem szlaków 
w dalszych kadrowych występach, a dla 
mirosława madzi i  janusza rokickiego 
ostatnim sprawdzianem przed rozpo-
czynającymi się pod koniec sierpnia tego 
roku igrzyskami Paraolimpijskimi w tokio.

Pragniemy również wspomnieć, ze za-
wodnicy iks Cieszyn w związku z udziałem 

w me w Bydgoszczy otrzymali ufundowane 
przez miasto Cieszyn stypendia celowe.

w ogólnej klasyfikacji medalowej na-
rodów Polska reprezentacja zajęła 3 miej-
sce, zdobywając 49 medali (15 złotych, 20 
srebrnych i 14 brązowych). 

teKst: Katarzyna słomKa / red. aB; Fot.: 
PolsKi związeK sPortu niePełnosPrawnych 

"start"/ B. zBorowsKi/ a. styKowsKi

inteGracyjny klub sportowy cieszyn
integracyjny klub sportowy Cieszyn 

powstał 4 listopada 2016 roku, a  jego 
założycielem jest janusz rokicki – lekko-
atleta i paraolimpijczyk. Zrzesza osoby 
z niepełnosprawnością narządu ruchu 
i wzroku, a także seniorów. Najważniej-
szymi osiągnięciami klubu jest udział 
naszych zawodników oraz zdobywanie 
przez nich medali na zawodach międzyna-
rodowych (mistrzostwa europy, mistrzo-
stwa Świata, igrzyska Paraolimpijskie).

Celem klubu jest promowanie zdrowego 
stylu życia, zapobieganie marginalizacji 
seniorów i osób z niepełnosprawnością 

ruchową poprzez ich aktywizację spo-
łeczną oraz sport, a przede wszystkim 
wytrenowanie zawodników na poziom 
rywalizacji światowej w sporcie wyczy-
nowym. Naszym najbliższym celem 
są miejsca na podium w tegorocznych 
igrzyskach Paraolimpijskich w tokio, 
w których występować będzie dwóch 
naszych podopiecznych.

iks Cieszyn specjalizuje się w kon-
kurencjach technicznych lekkiej atlety-
ki – pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut 
oszczepem/maczugą (zarówno z pozycji 
stojącej, jak i siedzącej).

oferujemy profesjonalne treningi 
lekkoatletyczne na sali gimnastycznej 
schroniska młodzieżowego w Cieszynie 
(zimą), przy boisku orlik sP nr 5 w Cieszy-
nie (wiosną i latem), a także na siłowni 
stacja Fitness w Ustroniu.

dane kontaktowe: janusz rokicki, tel: 
798 547 832, mail: rokicki74@gmail.com.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby z niepełnosprawnością narządu 
ruchu i wzroku do kontaktu. Zapewnia-
my świetną zabawę przy profesjonalnych 
treningach z wykwalifikowaną kadrą. 

iKs cieszyn

Mirosław Madzia i Janusz Rokicki
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stowarzyszenie przyjaciół rzeki olzy

Przyroda jest  
dla wszystkich 
czym jest dla nas rzeka olza? symbolem podziału, urozmaiceniem krajobrazu, 
zwykłym miejskim ciekiem wodnym? a może miejscem pełnym życia? nie wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z tego, że olza jest domem dla wielu gatunków ryb, owadów 
i ptaków, że tętni w niej życie, o które należy dbać. dziś gościem wiadomości 
ratuszowych jest wojciech raszka, prezes stowarzyszenia przyjaciół rzeki olzy.

z czego często nie zdajemy sobie spra-
wy, patrząc na dzisiejszą olzę?

wojciech raszKa: Z  tego, że w rzece 
i wokół niej toczy się bardzo bogate życie 
przyrodnicze. wielu ludzi myśli, że w olzie 
nie ma życia, że nie ma w niej ryb, bo nie 
widać ich, spoglądając w rzekę z mostów, 
wielu również uważa, że huta w trzyńcu 
zanieczyszcza rzekę. to pokłosie tego, że 
przez lata olza rzeczywiście była zanie-
czyszczona, przez co wiele ryb nie mogło 
w niej przetrwać. teraz jest to jednak 
czysta rzeka, która jest domem dla wielu 
gatunków zwierząt, nie tylko ryb. Niestety 
przez wiele lat była ona traktowana po 
macoszemu, wręcz jak ściek, w który nie 
warto inwestować. Ponadto była to rze-
ka graniczna, a to uniemożliwiało wiele 
działań. ale teraz mamy inne czasy, inne 
przepisy, inną świadomość ekologiczną, 
jesteśmy we wspólnocie europejskiej. 
możemy działać inaczej niż kiedyś.

przybliżmy więc czytelnikom te działa-
nia. czym zajmuje się stowarzyszenie 
i w jakim celu je powołano?

 – stowarzyszenie Przyjaciół rzeki olzy 
powstało w kwietniu ubiegłego roku. 
w swoich szeregach mamy kilkunastu 
członków – zarówno wędkarzy, jak i ludzi 
związanych z działaniami edukacyjnymi, 
proekologicznymi czy transgranicznymi. 
Pragnę podkreślić, że to stowarzyszenie 
dla wszystkich przyjaciół rzeki olzy, nie 
tylko dla wędkarzy. Naszym głównym 
celem jest uaktywnienie i wzmocnienie 
świadomości dotyczących zasad ochro-
ny rzeki olzy i ochrony warunków życia 
endemicznych i zagrożonych gatunków 
fauny i flory dorzecza olzy. Chcemy także 
zmobilizować aktualnego gospodarza po 
stronie polskiej, czyli PZw okręg katowice, 
do intensyfikacji działań na rzecz gospo-
darowania tą wodą i większej ochrony jej 
walorów przyrodniczych.

czyli waszym głównym celem jest 
ochrona zagrożonych gatunków ryb?

 – Chcemy chronić wszystkie wartości, 
jakie daje nam rzeka. Żyją tu gatunki chro-
nione, takie jak strzebla potokowa, koza, 
śliż, głowacz. Znajdziemy tu też jednak 
naturalnie żyjące gatunki rodzime, takie 
jak pstrąg potokowy, brzana, świnka, czy 
kleń. te gatunki od zawsze żyły w olzie 
i mamy nadzieję, że zawsze tu będą. ale 
do tego potrzebują czystej wody i ochrony 
ich środowiska życia. dlatego do naszych 
głównych zadań należą takie działania, jak 
monitorowanie stanu i czystości wody, 
sprawdzanie, czy w pobliżu rzeki nie ma 
dzikich wysypisk, monitorowanie kanałów 
burzowych i ściekowych, zgłaszanie nie-
prawidłowości odpowiednim organom.

podejmujecie także w tym kierunku 
akcje edukacyjne, czego dowodem 
jest coroczna akcja sprzątania olzy.

 – tak, w ostatniej akcji, która odby-
ła się 22 maja, wzięło udział ponad 40 
osób, mimo tego, że pogoda tego dnia 
nie rozpieszczała. oprócz członków na-
szego stowarzyszenia i jego sympatyków, 
w sprzątaniu pomogli m.in. członkowie 
Cieszyńskiego rodu z Golęszyc, osoby 
należące do 33 CdH Czarne stopy oraz 
panowie ze społecznej straży rybackiej 
z Pogwizdowa. Udało się nam posprzątać 
odcinek rzeki od trzeciego jazu z Błogoci-
cach aż po most w Boguszowicach. muszę 
jednak przyznać, że odcinek miejski jest 
bardzo zadbany i czysty, widać, że służ-
by miejskie poświęcają mu wiele uwagi. 
Problem stanowi natomiast odcinek po-
niżej mostu kolejowego, gdzie dostęp do 
rzeki zasłania bujna roślinność. odcinek 
ten jest bardzo zaniedbany.

naturalna osłona przed wzrokiem 
mieszkańców i służb, jaką stanowią 
krzewy i trawy, prowokuje do nagan-
nych zachowań?

fot. AB
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 – tak, ludzie przede wszystkim wyrzu-
cają w takich miejscach śmieci, odpady 
komunalne, organizują koczowiska czy al-
koholowe libacje. Znaleźliśmy tam kiedyś 
plecak z dokumentami i ubraniami, duży 
sprzęt aGd i opony. Bardzo chcielibyśmy 
udrożnić te tereny w celach rekreacyjnych. 
dobrym rozwiązaniem byłoby stworze-
nie w tym miejscu ścieżki rowerowej. dla 
mnie wzorem na takie rekreacyjne uru-
chomienie rzeki są Czesi. Po ich stronie 
od Chotebuza jest ścieżka rowerowa, jest 
tam pięknie, mieszkańcy i turyści mają 
łatwy dostęp do rzeki. takie udrożnienie 
terenu pod względem rekreacyjnym rów-
nież po polskiej stronie byłoby ogromną 
wartością dla mieszkańców. dzięki obec-
ności wędkarzy, rowerzystów, spacero-
wiczów byłoby można łatwo wychwycić 
nieprawidłowości i byłby swojego rodzaju 
społeczny monitoring. a nam zależy na 
tym, by olza była jak najbardziej czysta.

czysta rzeka to dom dla wielu gatunków 
zwierząt, ale też wizytówka miasta?

 – oczywiście, zdrowa rzeka ma dla 
miasta również walor promocyjny. Cho-
dzi o to, by ludzie będący nad rzeką jako 
wędkarze, uprawiający sport czy będący 
na rodzinnym spacerze, zobaczyli i po-
czuli to, że olza jest piękną rzeką i trzeba 
o nią dbać.

czy transgraniczne położenie rzeki 
rodzi jakieś problemy?

 – Przede wszystkim w kwestii wędkar-
skiej. Problem leży w przepisach, które 
są inne po polskiej i czeskiej stronie. Po-
dejmujemy działania w celu ujednolice-
nia przepisów sportowego połowu ryb, 
jest to też jeden z ważniejszych celów 
stowarzyszenia. Na dzień dzisiejszy na 
odcinku miejskim w Cieszynie po pol-
skiej stronie obowiązuje między innymi 
zakaz zabierania ryb, a po czeskiej nie 
ma takiego ograniczenia. dlatego zależy 
nam na ujednoliceniu tych przepisów, by 
działania – np. zarybienia – były bardziej 
skuteczne.

można więc powiedzieć, że stowarzy-
szenie chce przekraczać granice?

 – Założeniem naszego stowarzysze-
nia jest to, żebyśmy byli ponad wszelkimi 
podziałami – partyjnymi, państwowymi, 
związkowymi, żebyśmy przede wszystkim 
dbali o bogactwo związane z rzeką olzą, 
o nasze bogactwo regionalne. Gdy chcesz 
odpocząć nad rzeką, rzeka nie pyta cię 
o to, po której stronie granicy mieszkasz. 
Gdy podziwiamy przyrodę, chłoniemy jej 
piękno, jesteśmy przede wszystkim ludźmi, 
niezależnie od poglądów czy przynależ-
ności. już zbyt dużo negatywnie ingero-
waliśmy w przyrodę i nadszedł czas, by 
wspólnie o nią zadbać. dlatego chcemy, 

by nie było podziałów i w centrum naszej 
uwagi znalazła się nasza olza, ekologia, 
jednoczenie się i wspólnota. Przyroda 
jest dla wszystkich.

widać to zresztą na naszej grupie na 
Facebooku, gdzie ludzie udostępniają 
piękne zdjęcia rzeki, widać, że chcą dzie-
lić się z innymi pozytywnymi emocjami 
i wartościami. Bardzo aktywni są tam nasi 
sąsiedzi zza olzy, co mnie bardzo cieszy.

czyli sentyment mieszkańców już jest. 
nad czym jeszcze trzeba popracować?

 – Prowadzimy działania edukacyjne, 
proekologiczne, bo zależy nam na uwraż-
liwieniu społeczeństwa na problemy tej 
rzeki. Na wspomnianej już grupie na Fa-
cebooku podane są numery alarmowe, 
by każdy wiedział, gdzie należy zgłosić 
problem, gdy taki się zauważy. można też 
skontaktować się bezpośrednio z nami. 
Zależy nam też bardzo na edukacji mło-
dzieży, chcemy sprawić, by młode pokole-
nie szanowało tę rzekę i mogło być z niej 
dumne. może dzięki temu w przyszłości 
chętniej będzie działało w organizacjach 
ekologicznych albo wędkarskich? kto 
wie. Cieszy nas, że wydarzenia organi-
zowane przez nasze stowarzyszenie są 
atrakcyjne dla rodzin z dziećmi, widzimy 
na nich coraz więcej dzieciaków. dążymy 
do tego, by olza była regionalną atrakcją 
integrującą pokolenia. dlatego jesteśmy 
bardzo wdzięczni Urzędowi miejskiemu 

w Cieszynie, a także wszystkim firmom 
i osobom wspierającym naszą inicjatywę, 
finansowo i nie tylko.

co mieszkańcy mogą zrobić dla dobra 
rzeki?

 – Przede wszystkim nie śmiecić. Nie za-
truwać. Nie niszczyć naturalnej flory i fau-
ny. współpracować z nami, uczestniczyć 
w naszych wydarzeniach. Bardzo ważne 
jest to, by mieszkańcy, w razie napotkania 
jakiejś nieprawidłowości, zgłaszali ją jak 
najszybciej. Często dla organizmów ży-
jących w rzece ważna jest każda godzina.

jakie są wasze marzenia, długotermi-
nowe cele?

 – Chcielibyśmy jako stowarzyszenie 
docelowo przejąć gospodarowanie nad 
tą rzeką. tylko żeby móc to osiągnąć, mu-
sielibyśmy wygrać przetarg na dzierżawę 
olzy, który odbywa się co dziesięć lat. Czy 
to się uda? Zobaczymy, mamy jeszcze 
dużo czasu. olza ma też poważny pro-
blem w postaci ograniczonych możliwości 
tarła ryb poprzez progi wodne, gdyż nie 
ma na nich przepławek. jednym z celów 
długoterminowych stowarzyszenia jest 
więc próba udrożnienia rzeki dla ryb, by 
mogły migrować w górę rzeki.

muszę zapytać: po co to wszystko?
 – Po co? dla walorów przyrodniczych 

olzy oraz ochrony całego organizmu ja-
kim jest rzeka, jej pięknych widoków, dla 
zwierząt, które tu żyją naturalnie. olza 
to nie tylko chronione gatunki ryb, to też 
bardzo bogaty świat owadów, a także pta-
ków. Gdyby nie piękno olzy, Cieszyn nie 
byłby tym samym miastem. Czujemy się 
więc jako cieszyniacy i miłośnicy przyrody 
zobowiązani do zatroszczenia się o naszą 
ukochaną rzekę. 

rozmawiała anna ŻertKa-BednareK

Gdy podziwiamy 
przyrodę, chłoniemy jej 
piękno, jesteśmy przede 

wszystkim ludźmi, 
niezależnie od poglądów 

czy przynależności.

Akcja sprzątania Olzy, fot. org.
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Histo(e)ryjki z czasu pandemii
wiosną biblioteka miejska w cieszynie 
ogłosiła Xii edycję międzynarodowego 
konkursu literackiego z cyklu "zostań 
pisarzem z..." organizatorzy postano-
wili odnieść się do aktualnej sytuacji, 
w której przyszło nam pracować, uczyć 
się, żyć. zadano więc literackie pytanie 
o nastroje, emocje i przeżycia towarzy-
szące dzieciom i młodzieży podczas 
przymusowej izolacji domowej, na-
uki zdalnej, w świecie epidemicznych 
ograniczeń.

młodzi literaci skrzyżowali pióra w boju 
o miano autora najlepszej poetyckiej 
historii z czasów pandemii, zaś patro-
nem honorowym tegorocznej edycji 
zatytułowanej "Histo(e)ryjki domowe" 
został pisarz, poeta i  literaturoznawca 
michał rusinek. 

jury konkursu czekało spore zasko-
czenie. o ile w młodszej grupie wiekowej 
(4-6 klasa) przeważały pogodne utwory, 

zabarwione sporą dawką humoru, o tyle 
w grupie starszej (7-8 klasa) dominowały 
nad wyraz poważne teksty, często nace-
chowane nutką pesymizmu.

młodzi poeci świetnie poradzili sobie 
z tematem, a jury przyszło zmierzyć się 
z oceną kilkudziesięciu prac uczniów ze 
szkół powiatu cieszyńskiego.

Laureatami tegorocznej Xii edycji 
konkursu zostali:

i kateGoria (uczniowie szkół pod-
stawowych z klas 4-6):

1 miejsce Zuzanna Puczek ex aequo 
artur minczanowski, 2 miejsce – nie 
przyznano, 3 miejsce amelia Brachaczek; 
wyróżnieni: Zuzanna kołaszewska; sta-
nisław Nikonowicz; stanisław Cieśliński.

ii kateGoria ( uczniowie szkół pod-
stawowych z klas 7-8):

1 miejsce milena duraj, 2 miejsce amelia 
szuścik, 3 miejsce elwira kaczmarczyk; 
wyróżnień nie przyznano.

Nagrody i dyplomy zostały odebrane 
przez Laureatów w siedzibie Biblioteki, 
ze względu na ograniczenia trzeba było 
zrezygnować z uroczystego rozstrzygnię-
cia konkursu.

Zgodnie z  regulaminem konkursu, 
wyłoniono także szkołę, która nadesła-
ła najwięcej prac. w tym roku nagrodę 
specjalną zdobyła szkoła Podstawowa 
im. k.k. Baczyńskiego w Zebrzydowicach, 
która zdobyła pakiet książek patrona 
tegorocznej edycji konkursu – michała 
rusinka. 

oddział dla dzieci Biblioteki miejskiej 
w Cieszynie dziękuje wszystkim uczestni-
kom konkursu za przesłane prace, a także 
nauczycielom, którzy wspierali swoich 
podopiecznych. Zwycięzcom oczywiście 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy do 
wzięcia udziału w kolejnych bibliotecz-
nych wyzwaniach literackich. 

BiBlioteKa miejsKa

uczniowie soiz lokalnie
międzynarodowy projekt „strażnicy 
europy”, który realizowany jest przez 
szkołę organizacji i zarządzania w ra-
mach programu erasmus plus, wszedł 
w trzecią, ostatnią już fazę realizacji. 
tym razem młodzież kieruje swoje 
działania do środowiska lokalnego, 
zapraszając do wspólnej zabawy w „ka-
myczki – strażniczki”. 

w tym roku młodzi ludzie łączą mię-
dzynarodowe siły i wspólnie prowadzą 
kampanię społeczną o ochronie dzie-
dzictwa kulturowego europy „Nie znasz 
– poznaj. Znasz – chroń”. w ten sposób 
chcą wspólnie chronić to, co ważne dla 
naszej tożsamości – zabytki, środowisko, 
kulturę, gwarę. 

Nie przez przypadek tematem ostatniej 
kampanii społecznej stało się dziedzic-
two kulturowe, ponieważ w ten sposób 
uczniowie soiZ, którzy uczą się w tech-
nikum w zawodzie technik organizacji 
turystyki, w ciekawy sposób odkrywają 
potencjał turystyczny naszego regionu 
i europy, z którym chcą związać swoje 
plany zawodowe. Na lekcjach przed-
miotów zawodowych poznają dziedzic-
two kulturowe europy, a na wyjazdach 
projektowych doświadczają go poprzez 
smakowanie kuchni, tańce regionalne, 
zwiedzanie zabytków i odkrywają różno-
rodność kulturową starego kontynentu. 
Cieszy więc fakt, że przyszli przewodnicy 
i piloci wycieczek postanowili prowadzić 

kampanię, która namawia do ochrony dzie-
dzictwa oraz zachęca do dyskusji o tym, 
jaką rolę odgrywa ono w naszym życiu. 
jeżeli więc ktoś w Cieszynie znajdzie ko-
lorowy kamyczek zwany „strażniczkiem” 
z hasłem kampanii „Chroń dziedzictwo 
kulturowe”, będzie już wiedział, kto kryje 
się za akcją. więcej o tej ciekawej i interak-
tywnej inicjatywie można dowiedzieć się 
na stronie szkoły i projektu na Facebooku. 
jak można dołączyć się do tych działań 
lokalnych? to bardzo proste! Znaleziony 
kamyk trzeba przenieść w inne miejsce, 
na zasadzie „podaj dalej”. organizatorzy 
proszą także o zamieszczenie komentarza 
ze zdjęciem pod postem na Facebooku, 
sugerującego nowe miejsce kamyczka. 
w ten sposób wszyscy możemy zwrócić 
uwagę innych osób na to, jak dużą rolę 
odgrywa dziedzictwo kulturowe i że war-
to je chronić, a nie niszczyć. 

warto wspomnieć, że podobna akcja 
prowadzona jest również w Portugalii, 
Grecji, włoszech i Hiszpanii, ponieważ 
szkoły biorące udział w projekcie chętnie 
dołączyły się do tej inicjatywy. 

działania kampanii społecznej obej-
mują również promocję filmiku „ Braek 
trash ditioN”, który można zobaczyć 
na kanale Youtube oraz zaproszenie do 
udziału w konkursie na plakat pt. „strażnicy 
dziedzictwa kulturowego”. o wszystkich 
działaniach można przeczytać na stronie 
szkoły www.soiz.pl. 

soizfot. SOiZ



1718 czerwca 2021

Pasja dała im skrzydła 
pasja pobudza do 
działania, mobilizuje, 
pochłania bez reszty, 
niemożliwe czyni 
możliwym. mędrcy 
powiadają, że „jeśli 
podążysz za pasją, sukces 
podąży za tobą”. słowa te 
stały się faktem w naszej 
szkolnej rzeczywistości 
w szkole podstawowej  
nr 6 – nasi uczniowie 
zdobyli laury. 

aleksandra dorda – uczennica klasy Viii 
została laureatką wojewódzkiego konkursu 
Przedmiotowego z języka polskiego. dzięki 
temu sukcesowi ola nie musiała zdawać 
egzaminu z języka polskiego.

antoni surzycki został finalistą woje-
wódzkiego konkursu Przedmiotowego 
z historii. ma dopiero 11 lat, a już tak wiele 

osiągnął, ucząc się treści, które będzie do-
piero poznawał w kolejnych latach edukacji 
szkolnej. jest to niebywałe i godne podziwu.

Nasi zwycięzcy dali świadectwo swo-
ich umiejętności, siły charakteru, wiary 
w siebie, determinacji. Zaufali swojej pa-
sji i marzeniom, co zaprowadziło ich na 
szczyt swoich możliwości.

mogą być wzorem do naśladowania 
dla innych. Zapisali kolejną piękną kartę 
historii sP6. są naszą chlubą i dumą.

w drodze do sukcesu naszym uczniom 
towarzyszyły z pasją i zaangażowaniem 
polonistka ewa krzywoń i historyczka 
Natalia kępińska. 

natalia KęPińsKa

edukacja

cieszyńskie mażoretki
Zespół mażoretkowy Cieszyńskie 

Gwiazdeczki działa w naszym mieście od 
niemal 8 lat. od roku 2018 jako stowa-
rzyszenie mażoretek Cieszyńskie Gwiaz-
deczki. Członkinie dzielą się na trzy grupy 
wiekowe – minikadetki od 4 do 7 roku 
życia, kadetki w przedziale 8 do 11 oraz 
juniorki w wieku 12 do 14 lat. Za chore-
ografie odpowiadają trenerki dagmara 
rymanowska i maja rymanowska, a nad 
całością czuwa Zarząd stowarzyszenia.

od początku istnienia zespół reprezen-
tuje miasto i gminę Cieszyn na wszelakich 
prestiżowych imprezach państwowych 
i okolicznościowych. mażoretki biorą udział 
w licznych konkursach i mistrzostwach. 
w 2020 roku, pomimo pandemii, dziew-
czynki odniosły wiele sukcesów. wystąpiły 
między innymi na mistrzostwach Polski 
Federacji ema, mistrzostwach Świata 
Federacji wamt, mistrzostwach europy 
Federacji mia, zawsze wracając zwycięsko!

rok 2021 również rozpoczął się impo-
nująco – międzynarodowy konkurs Grand 
Prix, organizowany przez Federację mia, 
ogólnopolski konkurs mażoretek oraz 
międzynarodowy konkurs mażoretek 
„o Puchar morawskiej ostrawy”. Gwiaz-
deczki zabłysnęły na każdym z konkur-
sów, zdobywając medale we wszystkich 
możliwych odcieniach.

ale na tym nie koniec! intensywne 
przygotowania trwają, bo w czerwcu 
dziewczynki wezmą udział w mistrzo-
stwach Polski i mistrzostwach Świata. Za 
ogromy trud i reprezentowanie naszego 
miasta oraz gminy, dwie zawodniczki – 
maja wysocka i Natasza rymanowska – 
otrzymały w tym roku stypendium spor-
towe. Za to wielkie wyróżnienie grupa 
chciałaby podziękować Pani Burmistrz 
Gabrieli staszkiewicz.

osiągnięcia dziewczynek to przede 
wszystkim ich ciężka praca i zaangażo-
wanie, ale również wsparcie rodziców, 
piękne choreografie trenerek, działania 
pani manager oraz pomoc ze strony Cie-
szyńskiego ośrodka kultury „dom Naro-
dowy”. Życzymy kolejnych sukcesów! 

cieszyńsKie gwiazdeczKi / red. mt

puchar Śląska
karate kyokushin

Zawodnicy Cieszyńskiego klubu ka-
rate kyokushin zdobyli 7 medali, w tym 
4 złote podczas Vi Pucharu Śląska dzieci 
i młodzieży, który odbył się w 29 maja 
w katowicach. 

Na szczególne wyróżnienie zasłu-
guje zdobycie złotego medalu przez 
debiutantkę maję Urbanek w katego-
rii juniorek młodszych do 50 kg. drugi 
złoty krążek zdobył Paweł wojacki w ka-
tegorii juniorów młodszych do 60 kg. 
trzeci złoty medal wywalczył adaś szy-
dłowski z sekcji ustrońskiej, w kategorii 
kadetów młodszych +30 kg. i wreszcie 
czwarte złoto wywalczył Norbert wa-
łach w kategorii młodzików do 60 kg. 
srebrny medal dla barw Ckkk zdobyła 
aniela robosz w kategorii młodziczek 
do 50 kg. Brązowe medale zdobyli po 
wygraniu jednej walki aaron ostrowski 
w kategorii kadetów młodszych +30 
kg i karolina wachholz w kategorii ka-
detek młodszych +30 kg. Zwycięstwa 
zawodników dały klubowi w punktacji 
drużynowej bardzo dobre 5 miejsce. 

start zawodników był współfinanso-
wany ze środków miasta Cieszyna oraz 
elektrometalu Cieszyn. 

cKKK / red. aBfot. Cieszyńskie Gwiazdeczki

Antoni Surzycki, fot. SP 6Aleksandra Dorda, fot. SP 6
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nowy radny rady miejskiej cieszyna Viii kadencji 

jan potysz 
podejmuję funkcję radnego w połowie kadencji po 
zmarłym czesławie banocie. niełatwo będzie go 
zastąpić, aczkolwiek sprawy, które leżały mu na sercu, 
nie są mi obce. uczestniczył on w pracach dwóch 
komisji rady, do których również zostałem wybrany: 
komisji Finansów, rozwoju i spraw komunalnych oraz 
komisji spraw społecznych. 

jestem 64-letnim emerytem. Pracę 
rozpocząłem w ZtG „elektrometalu”, jako 
kontroler jakości wyrobów. odbyłem służbę 
wojskową w kompanii reprezentacyjnej 
wojska Polskiego w latach 1976-78 w war-
szawie. Potem podjąłem pracę w FaCHu 
w dziale normowania i organizacji pracy. 
stamtąd przeszedłem do Cieszyńskiej 
rozgłośni miejsko-Zakładowej na stano-
wisko redaktora technicznego. działając 
w harcerstwie, zostałem wybrany na 

komendanta Hufca (1981-1986) i pod-
jąłem studia magisterskie na kierunku 
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
w katowicach. w tym czasie ożeniłem się 
z wiesławą, z którą szczęśliwie doczekali-
śmy się i wychowaliśmy córkę aleksandrę 
i syna andrzeja. Zostałem wybrany na 
zastępcę komendanta Chorągwi Bielskiej 
ZHP (1986-1988). od września 1988 roku 
rozpocząłem pracę jako wychowawca 
w domu dziecka w Cieszynie. Ponownie 
objąłem funkcję komendanta Hufca ZHP 
w Cieszynie (1988-1991), przeprowadziłem 
połączenie hufców gminnych w Hufiec 
Ziemi Cieszyńskiej. 

w październiku w 1996 r. po konkursie 
objąłem stanowisko dyrektora w domu 
dziecka w kończycach wielkich. Po 10 
latach dokonaliśmy, wraz z gronem 
pedagogicznym, przekształcenia funk-

cjonowania domu dziecka na formułę 
mieszkań Usamodzielnienia w Zebrzydo-
wicach i ośrodek Pomocy dziecku i ro-
dzinie w międzyświeciu. Byliśmy jednym 
z pierwszych ośrodków w Polsce, który 
z sukcesem dokonał takich przekształceń. 

obecnie nadal angażuję się w harcer-
stwie, „szefując” od czterech lat Harcer-
skiemu kręgowi seniora „watra” przy 
Hufcu ZHP Ziemi Cieszyńskiej. aktyw-
nie spędzam czas, mam przydomowy 
ogródek, lubię jeździć na rowerze, czytać 
książki sensacyjne, angażuję się w sprawy 
pomocy dla dzieci, młodzieży czy potrze-
bujących. Udzielam się również w chórach 
śpiewaczych. 

moje doświadczenie zawodowe i spo-
łeczne pragnę wykorzystać najlepiej jak 
potrafię w pracy radnego. 

jan Potysz

Punkt szczepień Powszechnych
od 4 maja w cieszynie ruszył, zlokali-
zowany na hali widowisko-sportowej 
im. cieszyńskich olimpijczyków, punkt 
szczepień powszechnych. 

Zaszczepić się można w godzinach od 
15:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku.

obecnie Punkt szczepi na czterech 
stanowiskach do 500 osób dziennie, nie 
tylko cieszyniaków, ale również innych 
mieszkańców naszego powiatu. szacuje 
się, że do połowy czerwca zostanie po-
danych ok. 10.000 dawek szczepionek.

wszystko dzięki zaangażowaniu kil-
kudziesięciu osób zarówno pracowni-
ków Urzędu miejskiego, jak i Praktyki 
Grupowej Lekarzy „Zdrowie” s.c. iwona 
stępień Bogdan stępień z kaczyc, któ-
rzy wykazali się gotowością w sprawnej 
obsłudze naszego punktu. Nieoceniona 
jest także pomoc żołnierzy wojsk obrony 
terytorialnej, którzy czuwają nad bez-
pieczeństwem pacjentów oraz sprawną 
organizacją szczepień.

dzięki regularnej dezynfekcji po-
wierzchni, stosowaniu środków ostrożno-
ści, a także przestrzeni, która zapewnia 
możliwość zachowania dystansu, każdy 
może czuć się bezpiecznie.

do Państwa dyspozycji udostępniony 
został także, bezpośrednio przed Halą, 
parking, który pomieści kilkadziesiąt 
samochodów.

Zachęcamy do szczepienia i przypomi-
namy o możliwych formach rejestracji:

infolinia – 989,
e-rejestracja dostępna na stronie 

pacjent.gov.pl,
sms o treści szczepimysie na numer 

880 333 333,
rejestracja telefoniczna – 667 238 

169, czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach 15:00 – 20:00. 

miejsKie centrum zarządzania Kryzysowego

dyżury członków
biura SpiSowego

narodowy spis powszechny 
ludności i mieszkań 2021 – dy-
żury członków Gminnego biura 
spisowego

Urząd miejski w Cieszynie infor-
muje, że członkowie Gminnego Biu-
ra spisowego będą pełnili dyżury 
w każdy poniedziałek w godz. 14:30 
do 17:30.

jeśli potrzebujesz pomocy w doko-
naniu samospisu, zgłoś się do urzędu 
(budynek ratusza – rynek 1, parter, 
kancelaria ogólna). Pomożemy Ci wy-
pełnić formularz spisowy! 

Jan Potysz, fot. JK
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Przedstawiciele ksse opowiedzą  
o benefitach dla przedsiębiorców
Burmistrz miasta cieszyna 
Gabriela staszkiewicz 
zaprasza cieszyńskich 
przedsiębiorców na 
spotkanie on-line, w którym 
kadra przedstawicieli 
katowickiej specjalnej strefy 
ekonomicznej opowie 
o możliwościach i korzyściach 
wynikających z prowadzenia 
działalności w strefie 
ekonomicznej. spotkanie 
odbędzie się we wtorek, 
22 czerwca, o godz. 13:00.

korzystanie z ulg podatkowych dla 
przedsiębiorców wybranych sektorów, 
pośrednictwo sprzedaży nieruchomo-
ści czy profesjonalne doradztwo to 
tylko niektóre z oferowanych przez 
ksse możliwości. wspieranie lokalnych 
przedsiębiorstw również poprzez zachę-
canie do skorzystania z dostępnych już 
narzędzi jest niezwykle ważne. rozwój 
funkcjonujących już zakładów, tworze-
nie nowych inwestycji przyczynią się do 
powstawania miejsc pracy i poprawy 
jakości życia mieszkańców.

Co ważne, w Cieszynie znajdują się 
obiekty dawnych zakładów przemysło-
wych. Część z nich zlokalizowana jest 
w ścisłym centrum miasta. Być może 
i one dzięki oferowanej pomocy i do-

radztwu znajdą nowe otwarcie, a  to 
dodatkowo korzystnie wpłynie na wi-
zerunek miasta.

Biorąc pod uwagę transgraniczny cha-
rakter, miasto Cieszyn, będące częścią 
doskonale rozwiniętego pod względem 
przemysłowym województwa śląskie-
go, dostrzega realną szansę rozwoju 
w tym obszarze. 

szkolenie online odbędzie się we 
wtorek 22 czerwca o godz. 13:00 za po-
średnictwem platformy teams. osobą 
do kontaktu jest Paulina Ligocka – an-
drzejewska, e-mail: przedsiebiorca@
um.cieszyn.pl, tel.:33 4794 396. w celu 
otrzymania linku do spotkania, prosimy 
o kontakt mailowy. 

swP

Budżet obywatelski 2022
zapraszam mieszkańców cieszyna do składania projektów 
do budżetu obywatelskieGo miasta cieszyna na 2022 rok.

Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co 
najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. oprócz opisu projektu, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego re-
alizacji. dodatkowo należy załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną. koszt realizacji 
projektu nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

Formularze zgłoszenia projektu, formularze kart poparcia dla projektu w wersji elektronicznej, jak również wszystkie 
informacje dotyczące budżetu obywatelskiego będą dostępne na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywa-
telski.org. w Punkcie obsługi klienta Urzędu miejskiego w Cieszynie można uzyskać formularze w wersji papierowej. 
w  ramach Budżetu obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne, remontowe, edukacyjne, integracyjne 
o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej 
architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego lub projekty integrujące społeczność lokalną (np. warsztaty, wydarze-
nia) itp.

Projekty należy zgłaszać od dnia 30.08.2021 r. do dnia 13.09.2021 r. w następujący sposób:

 elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej www.cieszyn.budzet-obywatelski.org,

 osobiście, w Punkcie obsługi klienta Urzędu miejskiego w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn, w godzinach pracy 
Urzędu,

 pocztą, na adres: Urząd miejski w Cieszynie, ul. rynek 1, 43-400 Cieszyn, z adnotacją na kopercie „Budżet obywatel-
ski” (decydować będzie data wpływu do Urzędu miejskiego).

serdecznie zapraszam mieszkańców Cieszyna do wspólnej pracy na rzecz naszego miasta! 
Burmistrz miasta cieszyna gaBriela staszKiewicz

zaproszenie na spotkanie – proGram „czyste powietrze"
w  zamku cieszyn 25 czerwca o  godz. 16:00 w  sali konferencyjnej (budynek B) odbędzie się 
otwarte spotkanie dla mieszkańców Cieszyna zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania 
w ramach programu „Czyste Powietrze”. spotkanie poprowadzą przedstawiciele Fundacji oddy-
chaj Beskidami. Z powodu zagrożenia sars-CoV-2 w spotkaniu będzie mogło uczestniczyć do 40 
osób. o udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność przybycia.
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XXiX sesja rady miejskiej  
Cieszyna Viii kadencji

27 maja 2021 r. odbyła się XXiX sesja rady miejskiej cieszyna, w zdalnym 
trybie obradowania. 
w imieniu rady miejskiej i Urzędu miejskiego w Cieszynie wraz z Panią Burmistrz miasta Gabrielą staszkiewicz złożyli-
śmy Pani ewie Gołębiowskiej, która przed miesiącem przeszła na emeryturę, serdeczne podziękowania za całokształt 
pracy w administracji samorządowej. Pani ewa Gołębiowska była współinicjatorką utworzenia Zamku Cieszyn – wyjąt-
kowego miejsca, które stało się polską stolicą designu. od 1 stycznia 2005 roku pełniła funkcję dyrektora Zamku Cie-
szyn, wcześniej zajmowała stanowisko Naczelnika wydziału edukacji, kultury i sportu Urzędu miejskiego w Cieszynie.

komisarz wyborczy w Bielsku Białej, dnia 20 maja 2021 roku wydał Postanowienie Nr 35/2021 w sprawie obsadzenia 
mandatu radnego rady miejskiej Cieszyna, w którym postanawia o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wybor-
czym nr 4, właściwym dla wyboru rady miejskiej Cieszyna, mandat obejmuje Pan jan Franciszek Potysz – kandydat 
z listy nr 25 – kww krzysztofa Heroka, który w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskał 
kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia man-
datu. Pan jan Franciszek Potysz złożył uroczyste ślubowanie, obejmując funkcję radnego rady miejskiej Cieszyna.

radni rady miejskiej Cieszyna podjęli uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Cieszyn 
(ul. kazimierza Brodzińskiego), wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzeda-
ży lokalu mieszkalnego, wyboru dwóch przedstawicieli rady miejskiej Cieszyna do Gminnej rady działalności Pożytku 
Publicznego, zmiany uchwały Nr ii/9/18 rady miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji 
Finansów, rozwoju i spraw komunalnych, zmiany uchwały Nr ii/10/18 rady miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2018 
r. w sprawie powołania komisji spraw społecznych, zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2021 rok, zmiany wieloletniej 
Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2021–2035, petycji o obniżenie stawki opłaty za dzierżawę ogródków 
gastronomicznych i obniżenia stawek czynszu najmu w  lokalach usługowych należących do miejskiego zasobu ko-
munalnego, petycji o podjęcie działań mających na celu uniknięcia likwidacji grobu Lwa Lewińskiego na cmentarzu 
komunalnym w Cieszynie. 

Ponadto radnym została przedstawiona: ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Cieszyn oraz infor-
macja w sprawie wstępnych wyników rekrutacji do przedszkoli. Zachęcam do śledzenia obrad rady miejskiej Cieszyna 
na żywo. transmisja z obrad sesji rady miejskiej Cieszyna dostępna jest pod adresem http://cieszynmiasto.esesja.pl/
transmisje z obrad rady.

remigiusz janKowsKi

Przewodniczący rady miejsKiej cieszyna

spotkanie wyborcze
Burmistrz miasta Cieszyna informuje, że w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 15:30 w sali se-
syjnej urzędu miejskiego w cieszynie odbędzie się spotkanie wyborcze, w czasie którego 
odbędą się wybory zgłoszonych kandydatów do składu uzupełniającego gminnej rady dzia-
łalności pożytku publicznego w cieszynie.

wszystkie osoby zainteresowane oraz organizacje pozarządowe zapraszamy do wzięcia udziału w wyborach. każda 
organizacja może oddać głos na maksymalnie trzech kandydatów, działających w różnych obszarach tematycznych.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą brali udział w głosowaniu proszę o zabranie ze sobą wypeł-
nionego i podpisanego, zgodnie z krs lub innym rejestrem, upoważnienia do reprezentowania organizacji podczas 
zebrania organizacji oraz uczestnictwa w głosowaniu na kandydatów na członków Gminnej rady działalności Pożytku 
Publicznego w Cieszynie.

wzór upoważnienia znajduje się na stronie internetowej Urzędu miejskiego w Cieszynie oraz na stronie BiP Urzę-
du miejskiego (www.bip.um.cieszyn.pl), w  sekcji "Zarządzenia" pod Zarządzeniem Burmistrza miasta Cieszyna nr 
0050.321.2021.
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konsultacje społeczne
konsultacje społeczne z mieszkańcami cieszyna projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej strateGii rozwiązy-

wania problemów społecznych miasta cieszyna na lata 2021 – 2024. 
do 23 czerwca 2021 roku trwają konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania opinii w przedmio-
cie projektu uchwały w przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania Problemów społecznych miasta Cieszyna na lata 
2021 – 2024.

każdy mieszkaniec Cieszyna może zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem elektro-
nicznego formularza konsultacyjnego przesyłając na adres: poczta@mops.cieszyn.pl, bądź złożyć w formie pisemnej 
w biurze podawczym Urzędu miejskiego w Cieszynie, rynek 1.

Projekt uchwały rady miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia oraz formularz konsultacyjny dostępne są na stronie: https://cieszyn.pl (zakładka: aktualności), https://
bip.um.cieszyn.pl (zakładka: konsultacje społeczne).

mieszkania do remontu
zakład budynków miejskich w cieszynie sp. z o.o. inFormu-
je, że przeznacza do najmu wolne lokale mieszkalne po-
łożone w cieszynie:

 1. przy ul. Nowe miasto nr 21 o powierzchni 57.10 m²,

 2. przy ul. Bielskiej nr 2/5 o powierzchni 32.37m²,

 3. przy ul. menniczej nr 34/1 o powierzchni 49.05m²,

 4. przy ul. Przykopa 4/1 o powierzchni 71.70m²,

 5. przy ul. Nowe miasto 25 o powierzchni 24,20m²,

których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem 
i na własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne. ogłoszenie zostało umieszczone na stronach internetowych 
Zakładu: www.zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl (dział jednostki organizacyjne, zakładka Zakład Budynków miej-
skich w Cieszynie sp. z o.o.). szczegółowe informacje można uzyskać w biurze obsługi klienta ZBm (budynek koło 
parkingu przy ul. Liburnia 2a) w godzinach 8:00 do 14:30 lub pod nr tel: 33 8511 886.

mieszkania: czynsz wolny
zakład budynków miejskich w cieszynie sp. z o.o. inFormuje, 
że przeznacza do najmu za zapłatą czynszu wolneGo, 

w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego, wolne lokale mieszkalne położone w Cieszynie:

 1. przy ul. schodowej nr 3 o powierzchni 85.17m²,

 2. przy Placu Poniatowskiego 9/11 o powierzchni 82.22m².

ogłoszenie zostało umieszczone na stronach internetowych Zakładu: www.zbm.cieszyn.pl oraz bip.um.cieszyn.pl 
(dział jednostki organizacyjne, zakładka Zakład Budynków miejskich w Cieszynie sp. z o.o. szczegółowe informacje 
można uzyskać w Biurze obsługi klienta ZBm (budynek koło parkingu przy ul. Liburnia 2a) w godzinach od 8:00 do 
14:30 lub pod nr tel: 33 8511 886.
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cok
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

09.06-21.08 Łukasz dziedzic „mad 
masters” (miejska Galeria sztuki współ-
czesnej 12)

15.06-21.06 Cieszyńska wiosna – wysta-
wa pokonkursowa

24.06 Podróże za 5 złotych – spotkanie 
z podróżnikiem

ockIR
www.smciewszynianka.org.pl/ockir

23.06, g. 11:00 słuchowisko dla dzieci 
(profil oCkir na Facebooku) 

30.06, g. 11:00 słuchowisko dla dzieci 
(profil oCkir na Facebooku)

kIno "PIast"
www.kino.cieszyn.pl, tel. 33 852 04 26

18-20.06, 22-23.06, 24.06, g. 15:45 skĄd 
siĘ BiorĄ sNY – dubbing (familijny/animo-
wany/komedia), dania, b.o.

18-20.06, 22-23.06, g. 17:30 oBeCNoŚĆ 
3: Na roZkaZ diaBŁa – napisy (horror), 
Usa, 15

18-20.06, 22-23.06, g. 19:45, 24.06, g. 
17:30 CiCHe miejsCe 2 – napisy (horror/
science-fiction), Usa, 15

25-27.06, 29-30.06, g. 15:00, 01.07, g. 
13:00 tom i jerrY – dubbing (familijny/
animowany/komedia przygodowa), Usa, 6

25-27.06, 29-30.06, g. 17:15 i 20:15, 
01.07, g. 15:00, 20:15 sZYBCY i wŚCiekLi 
9 – napisy (film akcji), Usa, 15

teatR Im.
a. mIckIewIcza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

27.06, g. 18:00 i 20:30 koncert – maciej 
maleńczuk „klauzula sumienia”

zamek cIeszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

01.06-04.07 domek na drzewie – wysta-
wa (budynek a, sala wystawowa)

19.06, g. 11:00 odkrywaj Cieszyn bez 
granic – spacer szklakiem cieszyńskiego 
rzemiosła (miejsce zbiórki: Punkt informa-
cji turystycznej Zamku Cieszyn)

20.06, g. 13:30 Przewodnik czeka – zwie-
dzanie miasta (Zbiórka: Punkt informacji 
turystycznej Zamku Cieszyn)

26.06, g. 11:00 odkrywaj Cieszyn bez 
granic – zioła wzgórza zamkowego

27.06, g. 13:00 Przewodnik czeka – zwie-
dzanie miasta

książnica
cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

25.06 Prezentacja w ramach cyklu „Cy-
melia i osobliwości ze zbiorów książnicy 
Cieszyńskiej”

do 29.06 orbis animalium – świat zwie-
rząt (Galeria książnicy Cieszyńskiej)

bIblIoteka
mIejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

02.07, g. 14:00 wyGrYwamy – wakacyjny 
turniej gier planszowych

05.07, g. 14:00 kino vintage – projekcja 
filmów dla dzieci

06.07, g. 14:00 stacja plastyka – warszta-
ty plastyczne

07.07, g. 14:00 strefa czytania – warszta-
ty literacko-plastyczne

09.07, g. 14:00 Zróbmy sobie książkę – 
warsztaty dla dzieci

12.07, g. 14:00 kino vintage – projekcja 
filmów dla dzieci

13.07, g. 14:00 stacja plastyka – warszta-
ty plastyczne

14.07, g. 09:00 Zrób to sam – warsztaty 
dla dzieci

Inne
18.06, g. 20:30 „makbet” – widowisko 

plenerowe; wzgórze Zamkowe
19.06, g. 17:30 „Prywatna klinika” – 

pokaz przedpremierowy; organizator: 
tesinske divadlo

19, 26.06, g. 10:00-12:30 arteterapeu-
tyczne warsztaty dla dzieci od 6 do 12 lat 
(Pracownia Galimatias, ul. mostowa 4, wej-
ście od ulicy rzeźniczej, obowiązują zapisy, 
zajęcia płatne. informacje pod numerem 
606325903 lub 668282409 lub pracownia-
galimatias@gmail.com)

21, 28.06, g. 17:00-19:00 arteterapeu-
tyczne warsztaty dla dorosłych (Pracownia 
Galimatias, ul. mostowa 4, wejście od ulicy 
rzeźniczej, obowiązują zapisy, zajęcia płat-
ne. informacje pod numerem 606325903 
lub 668282409 lub pracowniagalimatias@
gmail.com)

28.06-03.07, g. 10:00-16:00 wakacyjne 
spotkania z z rękodziełem – świat kolorów 
(Pracownia Galimatias, ul. mostowa 4, wej-
ście od ulicy rzeźniczej, obowiązują zapisy, 
zajęcia płatne. informacje pod numerem 
606325903 lub 668282409 pracowniagali-
matias@gmail.com)

do 30.06 wystawa fotografii (Galeria 
w Przejściu – szkolne schronisko młodzie-
żowe)

do 31.08 wystawa fotografii „sport” 
(Park Pokoju)

muzeum 4. pułku strzelców pod-
halańskich, ul. Frysztacka 2. Bezpłatne 
zwiedzanie muzeum po wcześniejszym 
kontakcie, tel. 604 833 667, krzysztof 
Neścior

browar zamkowy cieszyn, ul. 
dojazdowa 2, tel. 33 851 64 02, zwiedzanie 
w piątki (g. 18:00), soboty (g. 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00) i niedziele (g. 12:00, 14;00, 
16:00)

muzeum śląska
cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

do 30.06 Była sobie ulica… czyli rzecz 
o dawnej Głębokiej (Galeria wystaw 
Czasowych)

sPoRt
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

19.06 rozpoczęcie sezonu na kąpielisku 
miejskim

19.06, g. 9:00 Parkrun Cieszyn
19-20.06, g. 9:30 Cieszyńskie turnieje 

siatkówki plażowej w ramach cyklu pn. „Vi 
otwarte mistrzostwa Śląska w siatkówce 
plażowej”

19.06, g. 17:00 mecz piłki nożnej – grupa 
senior

26.06, g. 9:00 Parkrun Cieszyn
27.06, g. 9:00 rajd o Błękitną wstęgę 

olzy

co? gdzie? kiedy?
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wygląda na poważnego, 
ale to tylko pozory! zachę-
cony spacerem, smakoły-
kiem lub drapaniem, nie 
odmówi nikomu! dlatego 
też zasłynął w schronisku 
jako ten ułożony, co to jak 
tylko ma okazję, to bach na 
plecy i drapcie, ile zdołacie! 
roki to kolejny schro-
niskowy przyjaciel. jest 
wyjątkowo fajnym psem, 
bardzo lubianym i regular-
nie dopieszczanym przez 
wolontariuszy. został zna-
leziony w bieżącym roku, 
w zebrzydowicach. obec-
nie ma około 7 lat. jest 
kundelkiem o ciemnym 
umaszczeniu, średniej wiel-
kości – w kłębie ma około 
45 cm. na smyczy chodzi 
ładnie. w trakcie spacerów 
z wolontariuszami nie wy-
kazuje agresji w stosunku 
do pozostałych psiaków. 
zapraszamy na spacer 
zapoznawczy z naszym 
ulubieńcem! informacje 
w sprawie spaceru i adop-
cji – basia, tel. 515 261 827.

psy i koty do adopcji
"nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! opisy i zdjęcia: Fundacja "lepszy Świat".

waŻne instytucje / wiadomości
 urząd miejski w cieszynie

rynek 1, ul. kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

 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 psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. skrajna 5, pok. 4, 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 nie-

dzielę o godz. 17.00. Grupa „Nowa PersPektY-
wa” – 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 śro-
dy w g. 13:00-17:00. w piątki w g. 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

 zakład budynków miejskich sp. z o.o.
ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, 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
oficjalny profil Urzędu miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UmCieszyn.
oficjalny profil 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: 5.500 szt
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sasha – czarna kotka. jest najspokojniejsza z całej trójki, ale 
równie ciekawa otoczenia, ciągle szuka zabawy, zaczepia i pro-
wokuje. wyrośnie albo na czarnulkę, albo na bardzo ciemną prę-
gowaną dziewczynę. lubi być z człowiekiem i czuć jego dotyk. 
noah – jasny pręgowany, bezproblemowy kocurek. wszystkiego 
uczył się sprawnie, bez kłopotów, lubi pieszczoty i bliskość człowieka, 
potrafi też znaleźć sobie obiekt zainteresowań i bawić się samemu.
aron – ciemny pręgowany kocurek, najbardziej daje o sobie znać. pewny 
siebie, ale przy tym bardzo grzeczny. we wszystkim wyprzedzał rodzeństwo, 
pierwszy przestawił się z mleka na mięsko, pierwszy zaczął korzystać z kuwety. 
kotki są rodzeństwem, najchętniej wydamy je w duecie, trójpa-
ku lub na dokocenie. kotki mają ok. 7 tygodni, jedzą już mięsko 
i  ładnie korzystają z kuwety. są odrobaczone, niedługo będą mo-
gły również zostać zachipowane i zaszczepione. kocięta wydaje-
my tylko do domów niewychodzących. kontakt w sprawie adop-
cji lub domu tymczasowego dla kotów – patrycja, tel. 605 118 117.
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Niegdyś przy moście  
pod zamkiem 
most na olzie pod cieszyńskim zamkiem różne 
miewał nazwy: od 1953 roku jest mostem przyjaźni, 
we wcześniejszych wiekach zwano go zamkowym, 
długim, solnym czy Głównym, ale też określano 
mianem trzy myta, gdyż ściągano na nim myto 
miejskie od wjeżdżających do miasta kupców, 
ponadto myto książęce, w końcu i cło cesarskie. 
proponuję dziś trzy fotografie przymostowe ze 
zbiorów muzeum Śląska cieszyńskiego, z jakże 
odmiennych czasów! 

w wieku XiX przy moście stał dom myt-
ny i pobierane było myto mostowe, czyli 
opłata za przejazd przez most. Na moście 
znajdował się zamykany na noc szlaban 
– w lecie o godzinie 21., a w zimie o 19. 
mieszkańcy lewobrzeżnej części miasta 
byli zwolnieni z opłat. od poborcy opłat 
komora Cieszyńska wymagała znajomości 
dwóch języków krajowych: niemieckiego 
i polskiego. wygląd domu mytnego ze szla-
banem znamy z fragmentu fotografii Hein-
richa jandaurka, wykonanej ok. 1880 roku. 
myto zniesiono ostatecznie w roku 1893.

w roku 1900 w bliskiej odległości od 
mostu wzniesiony został miejski szalet. 
Budowlę, dekorowaną cegłami licowymi, 
zaprojektował inżynier miejski Leonhard 
Hulek. wielce gustowny szalet służył 
spacerowiczom cieszyńskiej Promenade, 
która w 1920 roku otrzymała nazwę alei 
Piastowskiej. widzimy go z prawej strony 
na fotografii z czasów okupacji, spogląda-
jąc z alei w kierunku miejsca, gdzie wpada 
ona do ul. Zamkowej. stos kamieni suge-
ruje prace przy umacnianiu brzegu olzy 
bądź młynówki.

rewolucyjne wręcz przeobrażenie tego 
zakątka miało miejsce w połowie lat 60. 
ubiegłego stulecia. wówczas teren mosto-
wego przyczółka wraz z nabrzeżem zajęła 
nowa siedziba Urzędu Celnego, zaprojek-
towana przez inżyniera architekta jana 
Gustawa Błachuta i wybudowana w ciągu 
mniej więcej 8 miesięcy przez wojewódzkie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa miejskiego 
oraz Bielskie Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Przemysłowego. Budynek, w którym 
ulokowały się polskie i czechosłowackie 
placówki odprawy paszportowej i celnej, 
uroczyście oddano do użytku w styczniu 
1966 roku. Budowlę sfotografował tadeusz 
kopoczek jeszcze w roku 1965. 

Historia tego skrawka Cieszyna jest 
wyjątkowo spektakularna. jesteśmy dziś 
świadkami dalszego jej ciągu! 

irena French

muzeum śląsKa cieszyńsKiego

fot. ze zbiorów MŚC
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