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od burmistrza 

cieszyn wśród najlepszych

szanowni mieszkańcy,
w środę 30 czerwca z  rąk Premiera 

mateusza morawieckiego odebrałam 
symboliczny czek na kwotę 3 521 346 
euro, czyli ponad 15 mln złotych na 
realizację projektu „Cieszyn – miasto 
samowystarczalne”, który złożyliśmy 
w ramach tzw. Funduszy Norweskich. 
Program ma na celu wzmocnić spójność 
społeczną i gospodarczą. wsparcie w pro-
gramie można wykorzystać na działania 
poprawiające jakość życia mieszkańców 
małych i średnich miast. 

Przypominam, że Cieszyn przystąpił 
do projektu w 2019. Byliśmy jednym z 213 
miast, które wystartowały w pierwszym 
etapie konkursu. Do drugiego etapu 
przeszły 54 miasta, które przez 9 mie-
sięcy pracowały nad przygotowaniem 
wniosków. w Cieszynie do pracy nad 
projektem, poza pracownikami urzędu, 

jednostek i instytucji miejskich, zaprosze-
ni i włączeni zostali mieszkańcy naszego 
miasta: aktywiści, członkowie organizacji 
pozarządowych, przedstawiciele różnych 
podmiotów, osoby niezrzeszone. Już teraz 
gorąco pragnę podziękować wszystkim 
za zaangażowanie, pomysły, inspiracje 
czy rozmowy podczas akcji „Pogadajmy 
o Cieszynie”. Bez waszego udziału nie 
byłoby dzisiejszego sukcesu.

zgodnie z zasadami Programu roz-
wój Lokalny wybranych miało być ok. 
15 miast, które mogły uzyskać dofinan-
sowanie na swoje projekty w wysokości 
3-10 mln euro. miasto Cieszyn zawnio-
skowało o pełną kwotę 10 mln euro. 
Długo czekaliśmy na rozstrzygnięcie, 
które zgodnie z zapowiedziami powinno 
nastąpić w kwietniu 2021.

Na ostatnim etapie okazało się, że 
ministerstwo Funduszy i Polityki regio-
nalnej „ze względu na trudną sytuację 
ekonomiczną, spowodowaną pandemią“ 
rozszerzyło listę rankingową. znalazło się 
na niej 29 miast, które uzyskały w oce-
nie merytorycznej co najmniej 60 proc. 
punktów zarówno w zakresie oceny Pla-
nu rozwoju Lokalnego, jak i Planu roz-
woju instytucjonalnego. Tym sposobem 
wszystkie 29 samorządów otrzyma rów-
ną wysokość wsparcia, tj. wspomnianą 
wyżej kwotę 3 521 346 euro. w związku 
z tym będziemy musieli teraz dopasować 
założenia naszego całego projektu do 
otrzymanej kwoty, co może oznaczać, 
że nie zrealizujemy naszego projektu 
„Cieszyn – miasto samowystarczalne” 
w pełnym zakresie. Jak będzie wyglądał 
on finalnie, zależy od warunków, które 
zostaną określone w umowie o dofi-
nansowanie.

Chciałabym jeszcze raz podziękować 
wszystkim, którzy wzięli udział w przy-
gotowywaniu wniosku do programu. To 
ogromne środki, które pozwolą z więk-
szym optymizmem patrzeć na rozwój 
naszego miasta.

Absolutorium i wotum zaufania
Podczas czerwcowej sesji rady miejskiej 

Cieszyna zostało mi udzielone wotum 
zaufania i absolutorium z wykonania bu-
dżetu za 2020 r. Dziękuję radnym, którzy 
docenili moją pracę w bardzo trudnym 
roku naznaczonym epidemią. Dziękuję 
pracownikom Urzędu miejskiego, jed-
nostek, spółek miejskich oraz instytu-
cji kultury, bo każdy dzień zarządzania 
miastem to praca zespołowa. Kolejny 
rok udowadnia, że stworzyliśmy zespół, 
a 2020 r. pokazał, że mimo nadzwyczaj-
nej sytuacji odnieśliśmy sukces. Jestem 
wam ogromnie wdzięczna! 

Raport o stanie gminy
Dużo czasu poświęciliśmy, zarów-

no w pracach komisji, jak i na sesji, na 
dyskusję nad raportem o stanie Gminy 
Cieszyn za 2020 r. można się z nim za-
poznać na naszej stronie internetowej 
i w Biuletynie informacji Publicznej, do 
czego Państwa zachęcam. wiedza o sta-
nie naszego miasta pozwala nam lepiej 
zrozumieć decyzje podejmowane przez 
radę miejską i Burmistrza. 

 gabriela 
staszkiewicz

burmistrz cieszyna

Cieszyn otrzymał  
3 521 346 euro, czyli 

ponad 15 mln złotych 
na realizację projektu 

„cieszyn - miasto 
samowystarczalne”  

w ramach tzw. Funduszy 
Norweskich.

Przekazanie symbolicznego czeku przez Premiera, fot. Urząd Miejski w Zabrzu.
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ChRońmy siebie i iNNyCh 

Szczepmy się, to ważne!
Przypominamy, że w hali Widowisko-sportowej przy ul. sportowej 1 działa 
Punkt szczepień Powszechnych (PsP). Wejście zlokalizowane jest od strony Alei 
Piastowskiej. szczepienia w Punkcie szczepień Powszechnych odbywają się od 
poniedziałku do piątku w godzinach 15:00 – 20:00. 

Pacjenci obsługiwani są z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. wejście 
i wyjście zlokalizowano oddzielnie, aby 
w jednym miejscu nie gromadziło się zbyt 
wiele osób. Na miejscu skorzystać można 
z wydzielonej strefy do wypełniania ankiet. 
Jeśli zależy nam na czasie, kwestionariusz 
można przygotować w domu. Dokument 
jest dostępny na stronie cieszyn.pl – moż-
na go wydrukować, wypełnić, podpisać 
i przynieść ze sobą do punktu szczepień. 

Na szczepienie w hali należy przyjść nie 
wcześniej niż 15 minut przed wyznaczonym 
czasem! Prosimy o zakrycie ust i nosa, za-
chowanie dystansu (1,5 m) od innych osób 
czekających w kolejce oraz dezynfekcję rąk 
po wejściu do punktu.

Przypominamy, że zapisy na szczepienia 
są prowadzone przez:

infolinię 989,
e-rejestrację dostępną na stronie pa-

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

880 333 333,

rejestrację telefoniczną – 667 238 169 
czynną od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 15:00 – 20:00.

Dlaczego warto się zaszczepić przeciw-
ko CoViD-19? Bo z bardzo dużym praw-
dopodobieństwem – sięgającym nawet 
95% – szczepienie uchroni nas przed za-
każeniem CoViD-19. Pamiętajmy również, 
że im więcej będzie zaszczepionych osób, 
tym szybciej osiągniemy odporność po-
pulacyjną. szczepionki na koronawirusa 
są dobrowolne i bezpłatne.

To oczywiście kilka z wielu powodów, 
niemniej nie możemy zapominać, że od 
wybuchu epidemii na CoViD-19 zmarło 
już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie, 
a każdy zaszczepiony to potencjalnie od 
kilku do kilkunastu osób uchronionych 
przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej 
populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie 
ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa. 

warto nadmienić, że 1 lipca ruszyła Lo-
teria Narodowego Programu szczepień. 
oznacza to, że każda pełnoletnia i w peł-

ni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać 
atrakcyjne nagrody. Pieniądze, samochody 
i hulajnogi czekają na zwycięzców.

 – Loteria potrwa od 1 lipca do 30 
września 2021 r. Udział w niej jest bardzo 
prosty. wystarczy komputer lub telefon 
z dostępem do internetu oraz ukończony 
18. rok życia. zarejestruj się na swoim in-
ternetowym Koncie Pacjenta przez stronę  
www.pacjent.gov.pl lub zadzwoń na infolinię 
989 i wyraź zgodę na udział w loterii do 30 
września – czytamy na stronie www.gov.
pl. Pamiętajmy jednak, by upewnić się, czy 
na iKP jest nasz aktualny numeru telefonu 
komórkowego. Na ten numer przyjdzie po-
wiadomienie sms w przypadku wygranej. 
zwycięzcy otrzymają także wiadomość 
sms z PKo BP z kodem umożliwiającym 
wypłatę nagrody z bankomatu. 

Bsk / Gov.Pl

wspólnie twórzmy miasto
W tym roku na budżet obywatelski 
przeznaczono 320 tysięcy złotych, a limit 
kwoty realizacji jednego projektu został 
zwiększony do 100 tysięcy złotych. To 
daje naprawdę duże możliwości dzia-
łania i – co ważniejsze – realizowania 
ciekawych, oryginalnych, być może 
unikatowych w skali kraju pomysłów. 

zachęcamy więc do uczestniczenia 
w inicjatywie, która pozwala nam budować 
wizerunek przyjaznego miejsca do życia.

 – wspólnie tworzymy miasto, ale najbliż-
sza zawsze jest nam nasza okolica, osiedle, 

dzielnica. Tu toczy się nasza codzienność. 
zachęcam do działania i inspirowania się 
wzajemnie. Pokażcie, co jest potrzebne 
w waszej najbliższej okolicy, w sąsiedztwie, 
co uczyni wasze życie w Cieszynie lepszym 
i pełniejszym – podkreśla Burmistrz miasta 
Cieszyna Gabriela staszkiewicz.

Co daje udział w budżecie obywatel-
skim?

masz możliwość bezpośredniego de-
cydowania o tym, na co zostaną wyda-
ne środki z budżetu gminy. masz realną 
szansę zrealizować własne pomysły oraz 
zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To 
Twój wkład w rozwój miasta!

Jakie projekty mogą być finansowane 
z budżetu obywatelskiego?

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 architek-
tury, urządzenia miejsca rekreacyjnego lub 
projekty integrujące społeczność lokalną 
(np. warsztaty, wydarzenia) itp.

Kto może zgłaszać projekty do budżetu 
obywatelskiego?

zgłoszenia projektu do realizacji w ra-
mach Budżetu obywatelskiego może do-
konać każdy mieszkaniec Cieszyna. 

masz więcej pytań? zapraszamy do 
odwiedzenia strony www.cieszyn.budzet-
-obywatelski.org, gdzie znajdują się między 
innymi: szczegółowy harmonogram doty-
czący realizowanego w Cieszynie Budżetu 
obywatelskiego, mapa projektów wybra-
nych do realizacji w poprzednich latach oraz 
"Budżet krok po kroku", czyli szczegółowe 
informacje, które dotyczą odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się pytania. 

Bsk/mat.Pras.

Polub Cieszyn 
na faCebook
fb.com/MiastoCieszyn
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AKCePTACJA KoNCePCJi, Niedługo KoNsulTACJe sPołeCzNe 

przebudowa – ul. Bielska, 
Stawowa i Wiślańska
W ubiegły czwartek w starostwie Powiatowym na spotkaniu zarządu Powiatu 
Cieszyńskiego, burmistrz miasta Cieszyna i jej zastępców oraz przedstawicieli 
miejskiego zarządu dróg, a także Powiatowego zarządu dróg Publicznych w Cieszynie 
wybrano koncepcję wykonania rozbudowy drogi powiatowej 26195 ul. bielskiej 
w Cieszynie wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. stawową i ul. Wiślańską. 

Uwzględniając pomiary natężenia ru-
chu drogowego, pieszego i rowerowego, 
a także biorąc pod uwagę wypadkowość 
tego odcinka, wybrano koncepcję za-
kładającą przebudowę skrzyżowania ul. 
Bielskiej i stawowej na rondo czterowlo-
towe z uwzględnieniem również wlotu ul. 
sadowej. Natomiast na skrzyżowaniu ul. 
Bielskiej i wiślańskiej zostanie zaprojek-
towane rondo trójwlotowe. 

Prezentacji dokonał antoni Kowalski, 
przedstawiciel Biura studiów i Projektów 
Komunikacji sp. z o.o.

 – z przedstawionych kilku koncepcji, 
wybraliśmy tę, którą biuro projektowe 
będzie dalej rozwijało – mówi mieczysław 
szczurek, starosta Cieszyński. – mówię tutaj 
o rozwiązaniu komunikacyjnym ulic sta-
wowa-Bielska-sadowa i docelowo Bielska-
-wiślańska. z przedstawionych propozycji 
wybraliśmy taką, dzięki której na styku ulic 
Bielska-stawowa-sadowa powstanie ron-
do. Kolejne rondo zostanie wybudowane 
u zbiegu ulic wiślańskiej i Bielskiej. myślę, 
że te rozwiązania, oczywiście po wprowa-
dzeniu ich w życie, czyli po zakończeniu 
całej inwestycji, na wiele lat upłynnią ruch 
i ułatwią życie mieszkańcom zarówno 
Cieszyna, jak i osobom przyjeżdżających 
do Cieszyna, czy z niego wyjeżdżającym.

 – wybraliśmy dla nas wszystkich opty-
malny projekt rozwiązań drogowych na 

ulicy Bielskiej, stawowej i wiślańskiej – ko-
mentuje Gabriela staszkiewicz, Burmistrz 
miasta Cieszyna. – oba rozwiązania, które 
zostaną tam zastosowane w przyszłości, 
czyli dwa ronda, spowodują, że zarówno 
wjazd, a także wyjazd z miasta, jak i po-
ruszanie się w tym obszarze, będą dla 
wszystkich zainteresowanych zdecydo-
wanie łatwiejsze, zdecydowanie prostsze 
i przede wszystkim bezpieczniejsze. wsłu-
chujemy się także w głosy rowerzystów, 
dlatego jako miasto mocno upieraliśmy 
się przy tym, żeby zastosowane rozwią-
zania drogowe zakładały również budowę 

ścieżki pieszo-rowerowej i ta ścieżka tam 
się pojawi. oczywiście wszystko to będzie 
skonsultowane z opinią publiczną, ponie-
waż tak pracujemy w Cieszynie, bo tak 
chcemy z Państwem pracować.

Po tym, jak w najbliższym czasie biuro 
projektowe doprecyzuje szczegóły roz-
wiązania projektowego, przeprowadzone 
zostaną konsultacje społeczne. informacje 
o nich znajdą Państwo na stronie interne-
towej Cieszyna, Powiatu Cieszyńskiego, 
na profilu "miasto Cieszyn" na Facebooku 
oraz w wiadomościach ratuszowych. Kon-
sultacje odbędą się w trybie online. – Jeśli 
Państwo nie macie dostępu do internetu, 
a chcecie wziąć udział w konsultacjach, 
zostaną do tego celu przygotowane miej-
sca w Bibliotece miejskiej – informuje Ga-
briela staszkiewicz. – Bardzo serdecznie 
zapraszam wszystkich do wzięcia w nich 
udziału, gdyż pamiętajmy, że jest to ważny 
krok w rozwoju naszego miasta.

w ramach inwestycji wzdłuż całego od-
cinka drogi po stronie północnej planuje 
się utworzenie ciągu pieszo-rowerowe-
go, a od strony południowej – chodnika. 
Przewiduje się również wykonanie peł-
nowymiarowych zatok autobusowych. 

AB

V mieJsCe dlA CieszyNA
miasto Cieszyn zajęło V miejsce 

w ogólnopolskim rankingu Pisma sa-
morządu Terytorialnego wsPÓLNoTa 
oraz Fundacji Naukowej evidence in-
stitute "miejsca edukacyjnych szans" 
w kategorii: miasta powiatowe. 

ranking ma trzy składowe: pierw-
szą z nich jest zróżnicowanie wyników 
uczniów na egzaminie ósmoklasisty.

 – im niższe nierówności, tym wyższa 
pozycja w rankingu. Drugą składową są 
wyniki najsłabszych uczniów w gminie 
na tym samym egzaminie. im wyższe 

są wyniki najsłabszych, tym wyższa po-
zycja w rankingu. ostatnia składowa to 
procent dzieci w wieku 3-5 lat objętych 
edukacją przedszkolną. im większy, tym 
wyższa pozycja w rankingu – czytamy 
na stronie evidence institute – fundacji 
zajmującej się badaniami oświatowymi 
oraz promowaniem najlepszych prak-
tyk edukacyjnych, która wspiera szkoły 
i samorządy oraz rozwija nowoczesne 
rozwiązania łączące edukację ze świa-
tem iT i badań. 

Bsk

Skrzyżowania objęte planem przebudowy, fot. Powiat Cieszyński.



52 lipca 2021 miasto

dyżuRy CzłoNKóW
biura spisowego

Narodowy spis Powszechny 
ludności i mieszkań 2021 – dy-
żury członków gminnego biura 
spisowego

Urząd miejski w Cieszynie in-
formuje, że członkowie Gminnego 
Biura spisowego będą pełnili dy-
żury w każdy poniedziałek w godz. 
14:30 do 17:30.

Jeśli potrzebujesz pomocy w do-
konaniu samospisu, zgłoś się do 
urzędu (budynek ratusza – rynek 
1, parter, Kancelaria ogólna). Po-
możemy Ci wypełnić formularz 
spisowy! 

CeNTRAlNA eWideNCJA emisyJNośCi budyNKóW 

Uwaga! nowy obowiązek  
od 1 lipca
1 lipca wchodzi obowiązek składania deklaracji do Centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. Jej celem jest stworzenie centralnej bazy, a co za tym idzie, poprawa 
jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest 
emisja substancji powodujących smog.

Centralna ewidencja emisyjności 
Budynków będzie ważnym narzędziem 
wspierającym wymianę starych kotłów 
grzewczych, będzie również miejscem, 
gdzie dostępne będą informacje na 
temat wszystkich programów finanso-
wania wymiany pieców. Dzięki szczegó-
łowym danym o budynkach, będziemy 
wiedzieć o wiele więcej na temat sytu-
acji w mieszkalnictwie. CeeB stanowić 
będzie również narzędzie dla organów 
administracji centralnej i samorządowej 
do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Dla obywateli zostaną uruchomione 
usługi, które przyczynią się do poprawy 
stanu technicznego budynków w zakresie 
bezpieczeństwa, np. zamówienie prze-
glądu kominiarskiego czy inwentaryzacji 
budynku. Celem zbierania informacji 
o budynkach jest stworzenie kompletnej 
bazy danych, na podstawie której gmina 
będzie mogła wnioskować o fundusze 
w celu poprawy jakości powietrza.

Jak można będzie złożyć deklaracje 
do Ceeb?

Deklaracje będzie można składać:
w formie elektronicznej, czyli przez 

internet – jest to najszybszy i najwygod-
niejszy sposób. oprócz tego, że umoż-
liwia to oszczędność czasu i pieniędzy, 

niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację 
można złożyć, nie wychodząc z domu. 
zachęcamy wszystkich do korzystania 
z elektronicznego sposobu składania 
deklaracji;

w  formie papierowej – wypełniony 
dokument można będzie wysłać listem 
albo złożyć osobiście we właściwym 
Urzędzie Gminy/miasta (zgodnie z  lo-
kalizacją budynku).

Jakie informacje będzie zawierała 
deklaracja?

zgodnie z ustawą o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków, 
deklaracja zawiera takie informacje jak:

 imię i nazwisko albo nazwę właści-
ciela lub zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamieszkania lub 
siedziby;

adres nieruchomości, w obrębie któ-
rej eksploatowane jest źródło ciepła lub 
źródło spalania paliw;

informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw 
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzysty-
wanych w nich paliwach;

numer telefonu właściciela lub za-
rządcy (opcjonalnie);

adres e-mail (opcjonalnie).
odpowiedzi na najczęściej zadawane 

pytania oraz deklaracje dotyczące źró-
deł ciepła i spalania znajdą Państwo na 
https://zone.gunb.gov.pl/. 

Bsk / mat. Pras.
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23. PRzegląd FilmoWy "KiNo NA gRANiCy" 

Janusz gajos w Cieszynie
bardzo oczekiwanym elementem 
programu tegorocznego Kina na granicy 
jest retrospektywa filmów z udziałem 
Janusza gajosa. sam aktor odwiedzi 
festiwalowy Cieszyn i spotka się ze swoją 
publicznością. 

Janusz Gajos jest jednym z najbardziej 
cenionych przez kinomanów i rozpozna-
walnych polskich aktorów. Do jego naj-
słynniejszych ról należą te w „Czterech 
pancernych i psie”, „Piłkarskim pokerze”, 
„wahadełku”, „Ucieczce z kina wolność”, 
„żółtym szaliku”, „Przesłuchaniu”, „Ja-
sminum”, „Układzie zamkniętym”, „Body/
ciele”. ostatnio widzowie widzieli go 
między innymi w filmie „Kler” i serialu 

„Król”. To także laureat wielu nagród, 
wyróżnień i odznaczeń. 

 – Gdyby wśród przypadkowych widzów 
przeprowadzić ankietę na najlepszego 
polskiego aktora, Janusz Gajos pojawiłby 
się we wszystkich notowaniach. To je-
den z najlepszych, ale także najbardziej 
szanowanych i lubianych polskich arty-
stów. Nie ma w sobie niczego z gwiaz-
dora, nie zabiega o rozpoznawalność, 
na status zapracował rolami, talentem, 
pokorą i pracowitością. Potrafi zagrać 
wszystko: komedię, tragedię, dramat – 
podkreśla Łukasz maciejewski, dyrektor 
programowy Kina na Granicy po stronie 
polskiej. – wybór Janusza Gajosa na bo-
hatera retrospektywy aktorskiej podczas 
tegorocznej edycji "Kina Na Granicy" był 
dla mnie oczywisty, ale entuzjazm akto-
ra zaskoczył nas i zachwycił. Cieszymy 
się zatem z obecności mistrza Janusza 
Gajosa w Cieszynie!

w programie Kina na Granicy znalazły 
się nie tylko najbardziej rozpoznawalne 
filmy z Januszem Gajosem, ale także te 

obrazy, które są mniej znane szerszej 
publiczności:

„Bigda idzie!” (andrzej wajda; 1999) 
„Body / Ciało” (małgorzata szumow-

ska; 2015)
„Czas zdrady” (wojciech marczew-

ski; 1997)
„Jasminum” ( Jan Jakub Kolski; 2006)
„Piłkarski poker” ( Janusz zaorski; 1988)
„Przesłuchanie” (ryszard Bugajski; 1982)
„Tam i z powrotem” (wojciech wój-

cik; 2001)
„Ucieczka z kina wolność” (wojciech 

marczewski; 1990)
„wahadełko” (Filip Bajon; 1981)
„żółty szalik” ( Janusz morgerstern; 

2000)
Trwa sprzedaż tańszej puli akredyta-

cji. 23. Przegląd Filmowy Kino na gra-
nicy odbędzie się w dniach 30 lipca –  
4 sierpnia 2021 roku w Cieszynie i Cze-
skim Cieszynie. szczegółowe informacje 
na stronie www.kinonagranicy.pl oraz 
w wydarzeniu na Facebooku. 

kino na Granicy

Janusz Gajos, fot. archiwum prywatne

wakacyjne filmy i koncerty

W pierwszy piątek lipca na cieszyń-
ski Rynek wracają Wakacyjne Kadry! 
W tym roku festiwal zyska dodatkową 
atrakcję – czwartkowe projekcje z cy-
klu „Kino na dzielnicy”. 

Przed nami dwa miesiące z filmowymi 
nowościami wyświetlanymi na dużym 

ekranie we wspaniałej scenerii cieszyńskiej 
starówki. zapraszamy też na wyjątkowe, 
sobotnie spotkania muzyczne! Kameralne 
koncerty będą odbywały się co tydzień 
w różnych, często zupełnie niespodziewa-
nych zakamarkach naszego miasta! Na do-
kładkę w cztery czwartki pokażemy „Kino 
na dzielnicach”, czyli kameralne projekcje 
w Krasnej, na Banotówce, w marklowicach 
oraz na dziedzińcu zamku Cieszyn.

w lipcu zapraszamy na „Filmowe piątki”, 
podczas których o godz. 21:30 na Rynku 
pokażemy filmy: „Na noże” (2 lipca), „Joker” 
(9 lipca), „midway” (16 lipca), „Parasite” 
(23 lipca) a 30 lipca film "obsługiwałem 
a w ramach Przeglądu „Kino na Granicy”. 
w pierwszym miesiącu wakacji, w ramach 
„Kina na dzielnicy” pokażemy filmy „Chło-
piec z burzy” (8 lipca na placu przy osp 
krasna) i „miłość po francusku” (22 lipca 

na parkingu przy Corner Pub, miesz-
czącym się w salonie sTX). Te projekcje 
odbędą się również o godz. 21:30. z kolei 
w ramach „Koncertowych sobót” będziemy 
mogli usłyszeć: edyta Cymer Trio (10 lipca 
o 19:00, Presso), Błażej Knopek – piano 
solo (17 lipca o 19:00, skwer sendlero-
wej), T.etno – instrumenty Świata (24 lip-
ca o 19:00, Plac Teatralny przy Tramwaj 
Cafe) oraz wielki koncert na rynku, któ-
rego gwiazdą będzie Pablopavo i Ludziki 
(31 lipca o 20:00).

wstęp na wszystkie projekcje filmowe 
i koncerty jest wolny. w przypadku złej 
pogody projekcje filmowe i koncerty od-
będą się w Domu Narodowym (za wyjąt-
kiem projekcji w ramach cyklu „Kino na 
dzielnicy”). organizator zastrzega sobie 
prawo do zmian programu. 

cok/mt
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Koncerty  
wyższobramskie
Koncerty Wyższobramskie 
to festiwal, który 
organizowany jest od 
2018 roku w Kościele 
Jezusowym w Cieszynie. 
obecnie jest to jeden 
z najważniejszych punktów 
na muzycznej mapie śląska 
Cieszyńskiego. zapraszamy 
na koncerty, które odbędą 
się w lipcu i sierpniu. 

Podczas tej imprezy mają miejsce mi-
strzowskie wykonania, a obecność wybitnych 
wirtuozów, takich jak, np. Julian Gembalski, 
marek Pilch, michał markuszewski, Jakub 
Garbacz, Tomasz orlow podnosi rangę 
wydarzenia na poziom światowy. Koncerty 
wyższobramskie dają również możliwość 
zaprezentowania się młodym artystom, 
zwłaszcza w kameralnych produkcjach; 
występowali m.in. Tomasz Ploch, Paweł 
Konik, Daniel strządała, Justyna Bujak, 
andrzej sikora oraz Bartłomiej Barwinek. 

w trakcie koncertów prezentowane 
są najbardziej wartościowe utwory od 
baroku, aż po współczesność. wszyscy 
soliści zawsze podkreślali, iż gra na odre-
staurowanych organach Kościoła Jezuso-
wego jest niezwykłym źródłem inspiracji, 
w związku z czym artyści często sięgają do 
formy, jaką jest improwizacja. melomani 
chętnie wracają na koncerty festiwalowe, 
ponieważ mogą liczyć na niezwykłe wyko-
nania i nieoczekiwane emocje za sprawą 
wirtuozerskich improwizacji. 

Jednakże Koncerty wyższobramskie 
to nie tylko możliwość delektowania się 
utworami klasycznymi, ale również i roz-
rywkowymi. Jeden z koncertów nosi nazwę 
„organy inaczej” i jest poświęcony prezen-
tacjom popularnych przebojów muzyki 
filmowej. Dotychczas z tym niekonwen-
cjonalnym zadaniem zmierzyli się: arka-
diusz Popławski, Paweł seligman, wojciech 
wantulok – wszyscy z wielkim sukcesem. 

Każde spotkanie muzyczne jest wy-
jątkowym przeżyciem, prawdziwą okazją 
kontemplowania muzyki i dzielenia się nią.

Podczas iV edycji wystąpią Filip Pres-
seisen, ewelina Bachul, Barbara Lorenc, 
magdalena Hudzieczek – Cieślar, Jakub 
Plewa oraz marcin armański. 

Dzięki prowadzeniu koncertów przez 
Joannę Lazar-Chmielowską – oprócz zna-
komitej muzyki – słuchacze mają również 
sposobność wysłuchania ciekawych infor-
macji o wykonywanych utworach i artystach.

Doskonała akustyka, światowi wykonaw-
cy oraz życzliwa publiczność to gwarancja 
niezapomnianych impresji podczas festi-
walu Koncerty wyższobramskie w Koście-

le Jezusowym, w Cieszynie. Na koncerty 
wstęp wolny.

Komitet organizacyjny festiwalu tworzą: 
ks. proboszcz marcin Brzóska, wojciech 
wantulok – dyrektor artystyczny, marcin 
Gabryś, Piotr sikora, Joanna Lazar-Chmie-
lowska, Dariusz Chmielowski. 

orG.

25.07|19:00
Organy Inaczej -
Molte Voci Organ Duo -
Ewelina Bachul
Barbara Lorenc

Ż

P A R A F I A
E W A N G E L I C K O - A U G S B U R S K A

Z A P R A S Z A  N A

08.08|19:00
Koncert kameralny
Magdalena Hudzieczek - Cieślar - sopran
Jakub Plewa - organy

22.08|19:00
Recital Mistrzowski - Marcin Armański -
organy

Kościół Jezusowy
w Cieszynie

11.07|19:00
Recital Mistrzowski - Filip Presseisen -
organy

Słowo wiążące: Joanna Lazar - Chmielowska
Dyrektor artystyczny: Wojciech Wantulok

Współfinansowane
ze środków
publicznych
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NAJbliższą soboTę sPędź W bRoWARze zAmKoWym! 

Lokalny sekret 
3 lipca na browarze 
zamkowym w Cieszynie 
odbędzie się pierwsza 
edycja local secret – 
jednodniowego festiwalu 
tworzonego przez 
młodych ludzi z pasją, 
którzy postanowili 
zrobić coś dla zmęczonej 
pandemicznym uśpieniem 
społeczności.

Tego dnia przestrzeń Browaru zam-
kowego stanie się jeszcze bardziej ma-
giczna, a to wszystko za sprawą przede 
wszystkim niesamowitych artystów. 

Na scenie festiwalu Lokalny sekret 
zagra aż siedem nietuzinkowych, bar-
dzo zróżnicowanych gatunkowo zespo-
łów, będą to:

8 lat w Tybecie, 
sskjegg • szeg, 
3ir Free-air,
iKsy,
The Kroach,

rocker soul,
opozycja.
Koncerty to jednak nie jedyna atrakcja 

tego lipcowego dnia – oprócz nich organi-
zatorzy przygotowali również warsztaty, 
w tym zajęcia dla dzieci, którym atrakcje 
zapewnią wykwalifikowane animatorki. 
Na festiwalu znajdziemy także stoiska 
i wystawy artystów, nie zabraknie oczy-
wiście dobrego foodtruckowego jedzenia 
oraz złotego trunku prosto z Browaru. 

ekipa Local secret szykuje również 
coś dla zwolenników muzyki klubowej. 

Po koncertach wieczór przejmą DJ Pa-
siak&DJ Johny, którzy już nieraz pory-
wali cieszyniaków do tańca. Tym razem 
dostarczą nam rozrywki na tak zwanym 
fluorescencyjnym akcie nocnym, gdzie 
główną atrakcją – poza pobudzającymi 
do tańca rytmami – będą pomalowane 
twarze i ciała uczestników imprezy, któ-
re pozwolą każdemu rozbłysnąć, dzię-
ki specjalnej lampie UV umieszczonej 
w strefie aktu nocnego.

Festiwal jest biletowany, natomiast 
do wyboru mamy aż trzy opcje:

Lokalny sekret (cena: 35 zł),
Fluorescencyjny akt nocny (cena: 32 zł),
Lokalny sekret + Fluorescencyjny akt 

nocny (cena: 49 zł).
Dzieci do lat 6 – wstęp za darmo. Bilety 

można zakupić na stronie internetowej 
www.localsecret.pl lub na miejscu. 

mat. Pras.

lATo z muzyKą
28 czerwca ruszył cykl „Lato z muzyką”. 
Tradycyjnie, w niedzielne popołudnia 
w cieszyńskim Parku Pokoju ponownie 
zagości muzyka na żywo w najlepszym 
wykonaniu!

za nami pierwszy koncert w wykona-
niu mood Time Quartet, ale przed nami 
kolejne, które będą odbywać się przez 
osiem kolejnych niedziel lipca i sierpnia, 
zawsze o godzinie 16.00. zaznaczamy, 
że koncerty będą organizowane wyłącz-
nie przy warunkach atmosferycznych 
sprzyjających delektowaniu się dźwię-
kami w plenerze. w przypadku deszczu 
zostaną przeniesione do sali widowisko-
wej CoK „Dom Narodowy”.

oto plan koncertów na najbliższe ty-
godnie: 4 lipca – amadeus Trio, 11 lipca 
– Kwartet smyczkowy „Liberate me”, 18 
lipca – Kozina&Kwaśny Duo, 25 lipca – 
Brass riders. 1 sierpnia czeka nas wy-
jątkowy koncert pod nazwą „Cieszyn Po-
wstańcom”, w którym artyści z naszego 
regionu wykonają piosenki powstańcze 
i patriotyczne. z kolei w sierpniu zagrają 
dla was: Canzonetta Trio, Take Trio, a na 
koniec cyklu Jazz Bar Band.

Udział w koncertach jest bezpłatny, 
a zapraszają na nie Cieszyński ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy” i Cieszyńskie 
Towarzystwo muzyczne. 

cok

grafika: Local Secret
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Miasto dla ludzi 
zamek Cieszyn po raz drugi dołączył do grona 
europejskich miast tworzących platformę human 
Cities. Nowej edycji projektu towarzyszy hasło: 
Twórcze działania w małych i odległych miejscach. 
W Cieszynie miejscem działań będzie bobrek. 

Poprzednia edycja projektu (2014-
2020) zbiegła się w czasie z remontem 
dworca w Cieszynie. Na parkingu obok 
zamku przez rok funkcjonował tymcza-
sowy dworzec autobusowy, którym za-
opiekowaliśmy się w ramach projektu 
Human Cities. Przygotowaliśmy kampanię 
informacyjną i zadbaliśmy także o to, by 
parking zamieniony w tymczasowy dwo-
rzec był przestrzenią możliwie przyjazną 
dla pasażerów. oprócz zintegrowanego 
rozkładu jazdy i dostępu do internetu, 
w miejscu tym pojawiły się dodatkowe 
oświetlenie, siedziska, zieleń, a nawet 
strefa relaksu z mini biblioteczką.

Punktem wyjścia nowej edycji pro-
jektu jest obserwacja, że mieszkańcy 
mniejszych miejscowości, peryferyjnych 
dzielnic, odległych rejonów mają ograni-
czony dostęp do kultury i kreatywnych 
działań. są zagrożeni wykluczeniem tylko 
dlatego, że mieszkają z dala od centrów 
z większym kapitałem kulturowym, spo-
łecznym, finansowym. 

Celem projektu jest zbudowanie ak-
tywnych, lokalnych wspólnot poprzez 
działania w przestrzeni publicznej. idea 
polega na włączaniu mieszkańców w każ-
dym wieku, o różnym stopniu sprawno-
ści. i to mieszkańcy razem wymyślają, co 
chcieliby zrobić w swojej okolicy. Projekt 
nie narzuca partnerom gotowych rozwią-
zań, a jedynie pewne ramy – przewiduje 
wykorzystanie na przykład mikro inter-
wencji urbanistycznych w postaci mebli 
miejskich, ale też aktywności w przestrze-
niach spotkań jak skwery, place zabaw, 
parki. Pomysły mogą być bardzo różne. 

W Cieszynie miejscem działań będzie 
bobrek, ale postrzegany nie tylko jako 

osiedle mieszkaniowe, a obszar dawnej 
wsi, która w latach 30. XX wieku stała 
się dzielnicą miasta. właśnie kończy się 
etap opracowywania metodologii i ucze-
nia się przez partnerów projektu, jak wy-
korzystać ją w praktyce. Latem i wczesną 
jesienią planujemy spotkania, spacery, 
warsztaty, by lepiej poznać miejsce, jego 
bolączki, ale i rozpocząć z mieszkańcami 
rozmowy o tym, co możemy wspólnie 
zrobić. Potem będzie czas na planowa-
nie kolejnych kroków – czeka nas wielo-
miesięczny proces. istotnym elementem 
będzie przypominanie historii Bobrka, 
ale też poszukiwanie osób, instytucji, 
organizacji chętnych do podzielenia się 
pomysłami i gotowych włączyć się do 
wspólnych działań. 

Beata mońka, małGorzata Jarema / red. aB

projekt Human cities: „creative works 
with small and remote places” 2020-2024 
(akronim: SMoTieS) otrzymał dofinanso-
wanie w ramach programu Kreatywna 
europa. partnerami są instytucje publicz-
ne, uczelnie wyższe, centra projektowe, 
organizacje pozarządowe, ośrodki ba-
dawcze zlokalizowane w 10 europejskich 
miastach: Mediolan (włochy), Rejkiawik 
(islandia), ermopouli (grecja), Funchal 
(portugalia), Saint-Étienne (Francja), graz 
(austria), Ljubljana (Słowenia), Tallinn (es-
tonia), Londyn (wielka Brytania) i cieszyn 
(polska). zamek uzyskał także wsparcie 
w ramach programu promesa dla Kultury 
2021 – jego udział w projekcie „dofinanso-
wano ze środków Ministra Kultury, dzie-
dzictwa narodowego i Sportu pochodzą-
cych z Funduszu promocji Kultury”.

zAPRAszAmy!

odkrywaj Cieszyn
zachęcamy do odkrywania Cieszy-

na spacerowym krokiem! 3 lipca na 
spacer zaprasza ewa Gołębiowska, 
która opowie jak na wzgórze zamkowe 
trafiły różne, nowoczesne elementy w 
Cieszynie i dlaczego zaprojektowano 
je tak, a nie inaczej. 

w następną sobotę, 10 lipca, wła-
dysław m. żagan przypomni, że za-
mek był nie tylko budynkiem pełnym 
tajemniczych zakamarków, do których 
dostępu broniły mury i wieże obron-
ne. Uczestnicy spaceru będą mieli też 
okazję poznać tutejszych mieszkańców 
i ich osobiste historie. spotkanie oby-
wa się pod hasłem: "Był sobie zamek... 
Dom rodzinny". 

wędrówki rozpoczynają się o godz. 
11:00 sprzed Punktu informacji Tury-
stycznej zamku Cieszyn.obowiązuje 
rezerwacja miejsc (tel. 33 851 08 21 
wew. 14, www.zamekcieszyn.pl). 

Przypominamy również, że w każdą 
niedzielę w ramach akcji: „Przewodnik 
czeka – odkrywaj Cieszyn z przewodni-
kiem!” można także wybrać się na około 
2,5 godzinny spacer z przewodnikami 
PTTK. start o 13:30 sprzed Punkt in-
formacji Turystycznej zamku Cieszyn. 

 zamek cieszyn

Targi staroci
Cieszyński Klub Hobbystów i Cieszyń-

ski ośrodek Kultury „Dom Narodowy” 
zapraszają na Cieszyńskie Targi staroci. 
Po raz trzeci w tym roku spotkamy się 
na cieszyńskim rynku – 4 lipca w go-
dzinach 8:00-14:00.

Targi staroci to nie lada gratka dla 
miłośników antyków i kolekcjonerskich 
eksponatów. regulamin targów jest 
dostępny na stronie www.domnaro-
dowy.pl.

 cok

dyskusyjny Klub 
propozycji

macierz ziemi Cieszyńskiej Koło nr 
2 mały Jaworowy i Cieszyński ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy” zaprasza-
ją na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Propozycji, które odbędzie się w śro-
dę, 21 lipca w domu Narodowym 
o godzinie 17:00.

Tematem spotkania będzie „wi-
sła Jerzego Pilcha”, a przedstawi go 
dr renata Czyż. wstęp na spotkanie 
jest wolny. 

cok

Tymczasowy dworzec autobusowy przy ul. Dojazdowej, fot. Zamek Cieszyn.
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archiwalia polskiego towarzystwa ludoznawczego 

nowy projekt Książnicy
Książnica Cieszyńska zyskała dofinansowanie w wysokości 75 550 zł w ramach 
Programu Kultura Cyfrowa ministerstwa Kultury, dziedzictwa Narodowego 
i sportu na digitalizację kolejnej partii zbiorów – zespołu Archiwaliów Polskiego 
Towarzystwa ludoznawczego. 

Projekt jest kontynuacją prowadzo-
nych przez Książnicę od 2003 r. prac nad 
digitalizacją zbiorów o regionalnym cha-
rakterze, które mają niewielkie szanse 
na uwzględnienie w projektach digitali-
zacji realizowanych przez inne ośrodki. 
Książnica poddała już digitalizacji całość 
znajdujących się w jej posiadaniu druków 
ciągłych i zwartych wydanych na ob-
szarze Śląska Cieszyńskiego do 1939 r., 
a ponadto dwie kolekcje rękopiśmienne 
– rękopisy z biblioteki ks. Leopolda Jana 
szersznika oraz archiwum własne Tade-
usza regera. Cyfrowe zasoby Książnicy 
obejmują już kopie ponad 1 mln stron 
obiektów – większość nie jest dostępna 
w żadnej innej bibliotece. Udostępniane 
są za pośrednictwem Śląskiej Biblioteki 
Cyfrowej (https://sbc.org.pl).

stanowiący przedmiot najnowszego 
projektu zespół archiwaliów PTL jest 
proweniencyjnie związany z biblioteką 
tworzoną przez Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze – organizacja gromadząca 
wszelakie zabytki kultury materialnej i du-
chowej Śląska Cieszyńskiego (działająca 
w latach 1901-1939).

zespół archiwaliów PTL obejmuje 
dokumenty i akta, utwory literackie 
i naukowe, korespondencję, ikonogra-
fię. większość z nich jest merytorycz-
nie związana ze Śląskiem Cieszyńskim, 
stanowiąc jedną z najważniejszych baz 
źródłowych do badań nad historią i kul-
turą regionu.

mimo wartości źródłowej zespół po-
zostawał dotąd na marginesie kwerend 
realizowanych przez historyków, regio-
nalistów i bibliologów, głównie za sprawą 
archaicznego aparatu wyszukiwawczego 
mającego postać manualnej kartoteki, 
sporządzonej odręcznie w latach 60.-70. 
XX w. w ramach projektu bibliotekarze 
Książnicy przystąpili do retrokonwersji 
dokumentacji katalogowej archiwaliów 
PTL, przenosząc dane z manualnej karto-
teki do katalogu oPaC, weryfikując opisy 
i uzupełniając je o hasła przedmiotowe, 
w efekcie czego archiwalia wyposażone 
będą w odpowiadający współczesnym 
wymogom aparat wyszukiwawczy. ze 
względu na zły lub bardzo zły stan za-
chowania dokumenty poddawane są 
niezbędnym zabiegom zabezpieczają-

cym, a w przypadku najbardziej znisz-
czonych – poważniejszym zabiegom 
konserwatorskim.

Kolejną część projektu stanowi digitali-
zacja dokumentów. Pod koniec bieżącego 
roku ich cyfrowe kopie zostaną opubli-
kowane w profilu Książnicy Cieszyńskiej 
w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej w postaci 
plików PDF. Będą one udostępniane w in-
ternecie nieodpłatnie, na zasadach wła-
ściwych dla domeny publicznej.

realizacja projektu nie pociąga za sobą 
konieczności wydawania z budżetu miasta 
dodatkowych środków na pokrycie kosz-
tów wkładu własnego. Ten bowiem zyska 
wyłącznie postać rzeczową i stanowić 
go będzie praca wykonywana w ramach 
projektu przez zatrudnionych w Książnicy 
bibliotekarzy i konserwatorów. 

książnica cieszyńska / red. mt

ars belli – Sztuka wojny
Książnica Cieszyńska zaprasza na wer-
nisaż wystawy Ars belli – sztuka wojny, 
który odbędzie się 2 lipca o godz. 14:00 
w galerii biblioteki. Jak sugeruje sam 
tytuł, poświęcona ona zostanie zagad-
nieniu przeobrażeń sztuki wojennej na 
przestrzeni dziejów. 

wystawa koncentrująca się na pro-
blematyce wojny, pojmowanej jako 
zorganizowany konflikt zbrojny między 
państwami, narodami bądź grupami et-
niczno-kulturowymi, składać będzie się 
z pięciu komplementarnych kategorii 
tematycznych: dziejów wielkich bitew 
i wojen odzwierciedlonych na kartach 
dzieł najwybitniejszych historiografów, 
biograficznych przedstawień najwięk-
szych wodzów wojskowych w historii 
ludzkości, kluczowych aspektów sztuki 

wojennej w ujęciu najwybitniejszych jej 
teoretyków począwszy od wegecjusza aż 
po Carla von Clausewitza, zagadnieniach 
strategii i taktyki wojskowej na przestrzeni 
dziejów oraz bogato ilustrowanej historii 
uzbrojenia i fortyfikacji. wszystkie zapre-
zentowane na niej eksponaty pochodzą 
ze zbiorów biblioteki. 

więcej informacji na temat idei wystawy 
oraz znajdujących się na niej eksponatów 
znaleźć można na stronie internetowej 
Książnicy Cieszyńskiej. wystawa, której 
autorami są aleksandra Golik-Prus oraz 
artur Lewandowski, otwarta będzie 
do 2 października w galerii Książnicy 
Cieszyńskiej przy ul. menniczej 46, od 
wtorku do piątku w godz. 8:00-18:00 oraz 
w soboty w godz. 9:00-15:00. 

książnica cieszyńskafot. Książnica Cieszyńska
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poczytaj w wakacje 
Na bibliotecznej półce 
latem przybywa nowości. 
dbamy o to, żeby nasi 
Czytelnicy mieli w czym 
wybierać, zwłaszcza, że 
dla wielu z nich urlop to 
jedyny czas w roku, kiedy 
mogą się naczytać do 
syta. 

Do tej pory o Kalinie Jędrusik pisali wy-
łącznie mężczyźni, ale Ula ryciak, autorka 
opowieści o agnieszce osieckiej „Potargana 
w miłości”, odkrywa postać aktorki z kobie-
cego punktu widzenia. „Niemoralna Kalina” 
to portret Kaliny Jędrusik – zdolnej aktorki, 
filmowej amantki, zmysłowej kobiety, żony 
stanisława Dygata – nakreślony subtelnie, 
z dbałością o szczegóły, wielowymiarowy 
i na pewno warty uwagi czytelników.

w książce „wojenka. o dzieciach, które 
dorosły bez ostrzeżenia” znakomita repor-
terka magdalena Grzebałkowska wraca 
do tematu drugiej wojny światowej, żeby 
pisać o niej przez pryzmat wspomnień 
i przeżyć ludzi, którzy byli wtedy dziećmi. 
autorka dotarła do osób z wielu miejsc 
na świecie, których dzieciństwo przerwał 
koszmar wojny. ich wstrząsające historie, 
przedstawione wnikliwie, bez sentymenta-
lizmu, pomagają zrozumieć, czemu tamte 
czasy są ciągle żywe w ludzkiej pamięci.

od wielu lat regularnie uzupełniamy 
nasz księgozbiór pozycjami wydanymi 

dużą czcionką, która ułatwia czytanie oso-
bom mającym problemy ze wzrokiem. są 
to głównie powieści obyczajowe, bo one 
cieszą się największym zainteresowaniem 
czytelników. Tym razem polecamy książkę 
„inni mają lepiej” bardzo lubianej przez 
czytelniczki autorki – Krystyny mirek. To 
historia trzech kobiet, których życie nie 

zawsze układa się zgodnie z planem, ale 
nawet w najbardziej zagmatwanych sytu-
acjach pomoże miłość i przyjaźń.

Po te i inne nowości zapraszamy do Bi-
blioteki miejskiej w Cieszynie. 

BiBlioteka mieJska

och i ach! Spotkania z pięknymi książkami
Projekt o takiej właśnie nazwie to za-
danie w całości poświęcone pięknym 
i wartościowym książkom, dedykowa-
ne dzieciom i bibliotekarzom. zadanie 
obejmuje cykl warsztatów promujących 
czytelnictwo wśród dzieci – artystycz-
nych, projektowych i kulinarnych, do 
których punktem wyjścia będą książki 
pięknie ilustrowane.

Biblioteka zaprasza na:
Domek dla bohatera – warsztaty projek-

towo-modelarskie (30 czerwca, godz. 9:00)
Uczestnicy warsztatów w wieku 6-12 

lat sprofilują potrzeby ulubionych boha-
terów książkowych, a następnie wykonają 
dla nich makiety domku lub mieszkania.

Książka artystyczna – zróbmy wokół 
niej zajęcia – warsztaty dla bibliotekarzy 
(8 lipca, godz. 9:00)

 Podczas warsztatów bibliotekarze 
poznają nowe, ciekawe formy pracy 
z dziećmi/rodzinami wokół książek ar-
tystycznych.

zróbmy sobie książkę! – warsztaty 
artystyczne (9 lipca, godz. 9:00)

 Uczestnicy stworzą książki artystycz-
ne z wykorzystaniem instalacji, grafiki 
i sitodruku.

zrób to sam! Picture book dla star-
szych – warsztaty literacko-plastyczne 
(14 lipca, godz. 9:00)

Uczestnicy zajęć w wieku 12-14 lat wy-
konają komiksowe i artystyczne wprawki, 
mające zachęcić do poznawania i własnej, 
plastycznej interpretacji poezji.

smak słów – rodzinne warsztaty 
kulinarno-literackie w Parku Pokoju  
(4 września, godz. 13:00)

Podczas warsztatów zespoły rodzinne 
będą piec i gotować potrawy inspirowane 
kultowymi książkami dla dzieci.

obowiązują wcześniejsze zapisy w od-
dziale dla dzieci Biblioteki miejskiej, przy 
ul. Głębokiej 15 lub pod numerem tel. 
33 852 07 10 w. 15.

Kadrę merytoryczną projektu stanowią 
artystki, ilustratorki i animatorki kultury 
z długoletnim doświadczeniem w pra-
cy twórczej i warsztatowej. w zadaniu 
będziemy prezentować klasykę książki 
ilustrowanej, a także nowości, niszowe 
projekty z pogranicza książki i sztuki.

Projekt dofinansowany ze środków 
ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i sportu pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

BiBlioteka mieJska

fot. Biblioteka Miejska
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Nie lAdA gRATKA dlA mieszKAńCóW i TuRysTóW 

Festiwal historii  
słowiańskiej
ii Festiwal historii słowiańskiej śląska Cieszyńskiego coraz bliżej! W lipcowy 
weekend 16-18 lipca zapraszamy Was na Wzgórze zamkowe, gdzie będzie można 
m.in. zobaczyć pokazy walk, wziąć udział w warsztatach i posłuchać muzyki dawnej. 

wydarzenie zapowiada się nader inte-
resująco – w sobotę wieczorem ze swoim 
fireshow wystąpi inferis Teatr ognia. Po-
nadto, przez cały weekend w obozie bę-
dzie grać muzyka na żywo w wykonaniu 
zespołu "żniwa".

Program imprezy jest następujący:
Piątek, 16 lipca:
przyjazd drużyn, przygotowanie obo-

zowiska.
sobota, 17 lipca:
10:00 – otwarcie wioski dla zwiedza-

jących,
10:30-18:00 – muzyka dawna grana 

w obozie,
11:00-15:00 – warsztaty rzemiosł dawnych,
12:00 – oficjalne rozpoczęcie festiwalu,

13:00-18:00 – pokazy walk oraz łucz-
nictwa,

19:00/20:00 – wieczór z Thorsteinem 
i jego twórczością,

22:30 – fireshow inferis Teatr ognia.
Niedziela, 18 lipca:
10:00 – otwarcie wioski dla zwiedzających,
11:00-13:00 – warsztaty rzemiosł dawnych,
12:00 – wykład historyczny o począt-

kach Cieszyna,
14:00 – wręczenie nagród zwycięzcom 

turnieju wojów i łuczników,
15:00 – zakończenie festiwalu.
wstęp na teren imprezy jest bezpłatny! 

organizatorem wydarzenia jest Grupa 
wielkomorawski Leszy. 

AB

KsięgA WRóCiłA do RodziNy
20 grudnia 2019 roku umieściliśmy 

na łamach wiadomości ratuszowych 
ogłoszenie, w którym czytelniczka po-
szukiwała potomków rodziny Charwotów. 
Dziś, półtora roku później, historia ta ma 
swoje szczęśliwe zakończenie. 

oddajmy zatem głos pani Hannie 
wasiak: „w marcu 2011 roku na aukcji 
internetowej allegro.pl wylicytowałam 
przedmiot: Biblia. Pismo Święte 1846 r. 
w języku polskim. Po pewnym czasie – 
gdy przeglądałam dokładnie – na stro-
nach wolnych od druku zauważyłam 
ciekawe notatki rodziny Charwotów. 
Były to daty urodzin, daty śmierci, m.in. 
pastora Jana Karzeła ze skoczowa, infor-
macje o powodziach, mrozach, opadach 
gradu. moje poszukiwania w 2011 roku 
rodziny Charwotów nie przyniosły żad-
nych rezultatów. Ponownie rozpoczęłam 
poszukiwania w listopadzie 2019 roku, 
a w grudniu 2019 roku tę ceną księgę 
przekazałam do ewangelickiej parafii 
w skoczowie. efektem dalszych poszu-
kiwań było spotkanie z panią anną Boh-
movą i jej najbliższą rodziną 21 czerwca 
br. w miejscowości olbrachcice (Czechy). 
Pani anna jest prawnuczką anny Klocovej 

z d. Charwot, urodzonej 18 grudnia 1880 
r., zmarłej 5 stycznia 1956 r.

Na ręce anny Bohmovej Ks. alfred 
Borski – proboszcz Parafii ewangelicko-
-augsburskiej w skoczowie – przekazał 
ten rodzinny skarb. od dnia druku tego 
egzemplarza Pisma Świętego minęły 
173 lata. Księga jest w dobrym stanie; 
większość odręcznych zapisków z XiX 
i XX wieku jest czytelna.

Jestem pewna, że ta piękna Księga jest 
już we właściwym miejscu, a rodzina bę-
dzie kontynuować dalsze zapiski swoich 
dziejów…” 

Hanna wasiak / red. aB

śląska Rzecz
Już niedługo poznamy laureatów kon-
kursu śląska Rzecz, który docenia 
odwagę myślenia poza schematami 
i gotowość poszukiwania rozwiązań, 
poprawiających jakość codzienne-
go życia. Jego uczestnicy to „twórcy 
lepszej codzienności”. Kto dołączy do 
grona laureatów? zdradzimy 9 lipca.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku nie 
zabrakło cieszyńskich akcentów. w katego-
rii wystawiennictwo Śląską rzecz zdobyło 
open air museum Cieszyn. Český Tĕšín 
(wdrożenie: Urząd miejski w Cieszynie; 
projekt: robert skitek (rs+)). z kolei wy-
różnienie Burmistrza Cieszyna zdobyła 
porcelanowa tyflografika dla osób z nie-
pełnosprawnością wzrokową (producent: 
modelarnia Ceramiczna Bogdan Kosak; 
projekt: Lech Kolasiński).

9 lipca, w samo południe, na wzgórzu 
zamkowym zostaną ogłoszone wyniki kon-
kursu. Tego dnia zostanie także otwarta 
wystawa pokonkursowa, którą będzie 
można oglądać w zamku Cieszyn (sala 
wystawowa, budynek a) do 12 września. 

zamek cieszyn

fot. Michael Walk / Unsplash

fot. Hanna Wasiak
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cieszyńskie Towarzystwo 
Fotograficzne w Pucku
Początkiem czerwca 2021 
r. na puckim zielonym 
mostku, tuż obok molo 
i przy porcie jachtowym, 
pojawiły się fotografie 
miasta nad olzą. 
„Widokówka z Cieszyna” 
to pierwsza część 
przedsięwzięcia, które 
ma na celu przybliżenie 
mieszkańcom piękna 
obu miast partnerskich 
– Cieszyna i Pucka – i jak 
pocztówka ma nie tylko 
pokazywać miejsca, ale 
także świadczyć o tym, że 
ludzie pamiętają o sobie, 
będąc od siebie daleko. 

Gościnnie przyjęci przez przedstawi-
cieli władz miejskich, mogliśmy oficjalnie 
przedstawić nasze prace i obiecać, że 
również wrócimy do domu z pięknymi 
kadrami, aby tam promować miasto part-
nerskie. Jak przystało na przedstawicieli 
zrzeszonych w  jednym z najstarszych 
towarzystw fotograficznych w kraju, nie 
mogliśmy słowa nie dotrzymać. owocem 
naszego pobytu jest wiele przepięknych 
i ciekawych fotografii, w których każdy 
z nas przedstawił jego własny sposób 
widzenia świata.

Plener fotograficzny napędzany był 
pysznymi rybnymi specjałami serwowa-
nymi przez lokalne restauracje, a także 
szeregiem inspiracji, których nie brak 
było dookoła. Fotografowaliśmy zarów-
no samo miasto, jak również atrakcyjne 
i niezwykłe nabrzeże, które zwłaszcza 
wieczorem można odkrywać na nowo. 
wiele ciekawych historii opowiedzia-
ła nam Pani przewodnik, prowadząca 
nas po interesujących miejscach. Do-
łączyliśmy bowiem do zwiedzania Puc-
ka z przewodnikiem, proponowanego 
wszystkim chętnym co weekend. Nie-
zmiernie ciekawą i bogatą w materiał 
fotograficzny okazała się nasza wielogo-
dzinna wyprawa na nocne zdjęcia mia-
sta i magicznego w swej istocie miejsca 
styku lądu z wodą.

Pięknie w obiektywie prezentowało 
się także klifowe nadbrzeże, skąpane 
w promieniach zachodzącego słońca 
i molo, które było dla nas, ludzi „śród-
ziemia”, niesłychaną atrakcją.

Jeden z uczestników wyprawy, oprócz 
CTF, reprezentował także założony przez 
siebie klub muzyczny anielski młyn i jechał 
nad morze z misją promowania muzy-
ków związanych z Cieszynem. Delegacja 
rozdała kilkadziesiąt płyt Cieszyńskiej 
Kroniki muzycznej.

Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne, 
jak przystało na organizację z Cieszyna, 
zgodnie z hasłem przewodnim naszego 
miasta, zrobiło wrażenie. Czuliśmy to na 
każdym kroku – wszyscy nas po prostu 
od razu lubili. Chodziliśmy w koszulkach 
z naszym logo, dlatego od razu można 
było poznać, kim jesteśmy i skąd. zresz-
tą, nawet słysząc nasze pogaduszki „po 

naszymu”, z daleka było słychać, że to nie 
Kaszubi idą. widzieliśmy te uśmiechy w na-
szą stronę i oczywiście odwdzięczaliśmy 
się tym samym. Jak z rękawa sypaliśmy 
ulotkami i przewodnikami o Cieszynie, 
otrzymanymi z Urzędu miejskiego oraz 
płyty C.K.m. Praktycznie zaraz po wyj-
ściu z pociągu zawiesiliśmy naszą wysta-
wę, dlatego nawet będąc tak daleko od 
domu, mogliśmy chętnych oprowadzać 
po Cieszynie. Świetna sprawa!

wystawa na zielonym mostku obec-
na będzie nad puckim morzem do koń-
ca września. my zaś sami, zauroczeni 
pięknem Pucka, zaprezentujemy u nas 
powstałe tam prace. zaznaczamy, że 
zdjęcia nie odkrywają wszystkiego, sta-
nowią przede wszystkim zachętę do oso-
bistego odwiedzenia obu interesujących 
i pięknych miast partnerskich. 

ctF

fot. Konrad Kędzior / Kakenski.pl

fot. Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne
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ciężka praca i cierpliwość
Piłka nożna, nasz sport narodowy, jest teraz na ustach wszystkich. Piłka to jednak 
nie tylko mistrzostwa europy i inne wielkie wydarzenia – sportowa pasja rodzi 
się na podwórku, a rozkwita w lokalnych klubach. dziś gościem Wiadomości 
Ratuszowych jest Arkadiusz Wrzesiński – trener koordynator CKs Piast. 

skąd pomysł na stworzenie nowego klubu 
piłkarskiego w Cieszynie? Jak narodziła 
się ta idea, w czasie, gdy funkcjonował 
jeszcze klub, który powstał wcześniej?

arkadiusz wrzesiński: rodzicom nie podo-
bało się w tamtym czasie funkcjonowanie 
ich klubu. Kilku z nich poprosiło ireneusza 
Jelenia, naszego obecnego prezesa, aby 
wspólnymi siłami stworzyć nowy klub 
i tak 1 lipca 2016 roku powstał CKs PiasT.

Jak idzie nauka młodych zawodników? 
Jakie osiągają sukcesy?

– zawsze mówię: małymi kroczkami, 
ale do przodu. mamy plan długoletni, 
a nauka młodych zawodników idzie w do-
brym kierunku. Na tę chwilę mamy około 
230 młodych zawodników i posiadamy 10 
grup piłkarskich. z osiągnięć indywidual-
nych mogę wymienić liczne powołania do 
kadr podokręg skoczów oraz powołania 
na konsultacje kadr Śląska. Jeśli chodzi 
o sukcesy drużynowe, to w niedzielę ju-
niorzy awansowali do drugiej ligi śląskiej, 
a trampkarze zdobyli w tym sezonie mi-
strzostwo 3 ligi podokręg skoczów, nato-
miast w poprzednich latach każdego sezo-
nu nasze drużyny odnosiły mistrzostwa 
swoich lig w kategoriach junior, trampkarz, 
młodzik, orlik.

W jakim wieku trzeba zacząć trenować, 
by myśleć o karierze zawodowego pił-
karza? i jakie warunki trzeba spełniać?

– im szybciej dziecko zacznie trenować, 
tym lepiej. my prowadzimy zajęcia piłkar-
skie od 3 roku życia. Co do warunków, jakie 
trzeba spełniać, aby w przyszłości zostać 
zawodowym piłkarzem, to z całą pewno-
ścią trzeba być doskonale wyszkolonym 
w trzech obszarach: techniczno-taktycznym, 
motorycznym i mentalnym. Nie można 
zapomnieć o ciężkiej pracy, poświęceniu 
i cierpliwości.

szkółka posiada certyfikację Polskie-
go związku Piłki Nożnej. Co to znaczy?

– To wielkie wyróżnienie dla naszego 
klubu i całego miasta. Taki certyfikat posia-
dają na Śląsku tylko 42 szkółki piłkarskie, 

w całej Polsce – 324. Certyfikacja oznacza 
wysoki poziom szkolenia młodzieży oraz 
transparentność w całej dokumentacji 
klubu. Co miesiąc odbywają się kontrole 
z PzPN naszych treningów, a raz do roku 
odbywa się audyt roczny. Nasz klub po 
takich kontrolach otrzymywał zawsze 
wysokie oceny i każdą taką kontrolę za-
liczał pozytywnie. Cieszymy się, iż PzPN 
docenia naszą pracę, a kontrolerzy z miłą 
chęcią do nas przyjeżdżają.

12 czerwca seniorzy wygrali wyjazdowy 
mecz z błyskawica Kończyce Wielkie 
z wynikiem 0:1. Ta wygrana zapew-
niła seniorom CKs Piast awans do ligi 
okręgowej. Co to oznacza dla klubu? 
Czy wymagać to będzie większego za-
angażowania finansowego ze strony 
klubu? z jakimi najgroźniejszymi wg 
Pana drużynami przyjdzie się mierzyć 
zawodnikom w "okręgówce"?

– Cieszymy się z awansu, bo to pokazuje, 
iż nasz klub idzie w dobrym kierunku. Liga 
okręgowa to wyższy poziom piłkarski, co 
nas bardzo cieszy, ale to wiąże się również 
ze znacznie większym nakładem finanso-
wym naszego klubu. Co do rywali, to nie 
chcę mówić, kto będzie najgroźniejszy – 
każdego przeciwnika, z którym się gra, 
trzeba traktować poważnie. Nowy sezon 
to ruchy transferowe i dopiero w trakcie 
rundy wyjdzie, jakie kluby są na wysokim 
poziomie.

No właśnie - czy w związku z awan-
sem klub planuje jakiekolwiek "ruchy 
transferowe, czy przymierzani są do 
gry w Cieszynie zawodnicy z innych 
okolicznych klubów?

– wzmocnienia na pewno będą, ale to 
jeszcze nie czas, aby o tym mówić. 

Jak według klubu CKs Piast wygląda 
infrastruktura służąca trenowaniu 
piłki nożnej w Cieszynie, zwłaszcza 
w kontekście planów budowy nowego 
stadionu miejskiego? 

– Jeśli chodzi o boiska trawiaste, to 
mamy bardzo dobre warunki do trenowa-
nia. Niestety gorzej jest zimą – brakuje hal 
i pełnowymiarowego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią.

zawsze mówię: małymi 
kroczkami, ale do 

przodu. mamy plan 
długoletni, a nauka 

młodych zawodników 
idzie w dobrym 

kierunku.

fot. Łukasz Bielski
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Już niedługo Plaża open
sezon siatkówki plażowej przed nami. W kalendarzu ogólnopolskich imprez 
nie mogło zabraknąć Plaży open, która w tym roku rozpocznie się w Cieszynie. 
odliczamy dni do 16 lipca!

Historia rozgrywania Plaży open w Cie-
szynie sięga 2010 roku, kiedy to odbył 
się pierwszy turniej cyklu. w 2014 roku 
w stolicy Księstwa Cieszyńskiego roze-
grano pierwsze eliminacje mistrzostw 
Polski w siatkówce plażowej.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 
na kilku obiektach. Centralne boisko zlo-
kalizowane zostanie na rynku w Cieszy-
nie. Kolejne dwa znajdować się będą na 
kąpielisku miejskim, natomiast czwarty 
turniejowy obiekt umiejscowiony zostanie 
w kompleksie boisk „sport Park”.

wszystkich uczestników i uczestniczki 
cieszyńskich zmagań poznamy po 12 lip-
ca. Tego dnia kończą się bowiem turniejo-
we rejestracje. organizatorzy dokładają 
dużych starań, by rywalizacja toczyła się 
w międzynarodowym towarzystwie. można 
więc spodziewać się kilku par z zagranicy.

Plaża open stara się jak najmocniej 
wpłynąć na polską siatkówkę plażową. 
organizowany od wielu lat cykl to nie tyl-
ko zmagania sportowe najlepszych pol-
skich par w czterech polskich miastach. 
To także wiele dodatkowych aktywności 
wokół wydarzenia oraz działania mające 
na celu wzrost popularności tego sportu.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tak i 
tym razem wszystkie turnieje będą miały 
wyrównaną pulę nagród. zarówno w zma-
ganiach kobiet, jak i mężczyzn pula na-
gród finansowych będzie wynosić po 13 
000 zł (26 000 zł na turniej). To najwyższa 
pula w tegorocznych turniejach rankin-
gowych w naszym kraju. oznacza to, że 
w całym cyklu w tym roku do zdobycia 
jest ponad 100 000 zł.

w 2021 r. Plaża open sięgnęła po 
ogromne wsparcie i doświadczenie mo-
niki Brzostek. Polska multimedalistka, 
olimpijka z igrzysk w rio de Janeiro, była 
reprezentantka Polski i brązowa meda-
listka mistrzostw europy dołączyła do 
grona organizatorów cyklu. swoje do-
świadczenie wyniesione przez wiele lat 

gry wykorzystuje w nowej roli – dyrektora 
sportowego Plaży open. ambasadorem 
Plaży open jest również marcin Prus, wie-
lokrotny reprezentant Polski.

wykłady dla młodych ludzi, warsztaty 
z reprezentantami Polski, a także młoda 
Plaża open dla młodzieży z Cieszyna i nie 
tylko – to część dodatkowych atrakcji 
w trakcie turnieju.

 – Całe wydarzenie – kort centralny 
obudowany trybunami i obsługą telewi-
zyjną będzie znajdował się na rynku, gdzie 
oprócz rozgrywek przygotujemy konkursy, 
animacje, dodatkowe turnieje takiej jak 
siatkathlon, a także warsztaty ruchowe 
dla… seniorów. Chcemy też przygotować 
dodatkowe atrakcje na kąpielisku miej-
skim, które w ubiegłym roku było bardzo 
chwalone przez uczestników. To miejsce, 
gdzie można chwilę odpocząć, skorzystać 
z uroków kąpieliska, dlatego w trakcie Pla-
ży open chcemy stworzyć na kąpielisku 
strefę aktywności z boiskiem aquawave, 
które napełnimy wodą – zdradził dyrektor 
cyklu marcin strządała. 

 – Planujemy rozegrać specjalny mecz 
z udziałem Jastrzębskiego węgla, a znako-
mite atrakcje na rynku przygotują Browar 
zamkowy Cieszyn i Cieszyński ośrodek 
Kultury. zapraszamy od 16 do 18 lipca, 
to będzie bardzo atrakcyjny czas w Cie-
szynie – dodał. 

mat. Pras.

10 lipca rusza Młoda plaża open na 
Kąpielisku Miejskim w cieszynie! Finał 
rozegrany zostanie podczas turnieju pla-
ża open na Rynku w cieszynie 17 lipca. 
Rywalizacja w ramach Młodej plaży open 
odbędzie się w 2 kategoriach młodzie-
żowych:  
 – do lat 15 (rocznik 2006)  
 – do lat 19 (rocznik 2002). 
zgłoszenie od pary wynosi 20 zł i doko-
nać ich można poprzez system:  
https://zgloszenia.bdbevent.pl 
dla najlepszych par przewidziane nagro-
dy. więcej informacji: tel. 730 730 332.

Jest Pan trenerem z licencją ueFA A. Co 
to za licencja, co oznacza jej posiadanie?

– Licencja UeFa a to jedno z najwyż-
szych uprawnień trenerskich, poźniej zo-
staje już tylko licencja UeFa Pro. Dzięki tej 
licencji mogę prowadzić kluby piłkarskie 
do drugiej ligi polskiej.

zna się Pan na piłce, nie mogę więc na 
koniec nie zapytać – co Pana zdaniem 
jest powodem tego, że reprezentacja 
Polski nie wyszła z grupy w mistrzo-
stwach europy?

– Powodów jest wiele, ale nie chcę uda-
wać wielkiego eksperta. Nie wyszliśmy 

z grupy i to jest ogromne rozczarowanie. 
Na pewno PzPN musi bardzo dobrze prze-
analizować swoją pracę, przygotowania, 
a także same mistrzostwa europy. ważne 
jest to, by wyciągnąć wnioski dające na-
dzieje na rozwój reprezentacji.

rozmawiała anna żertka-Bednarek

fot. www.kampas-sport.eu 
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Siatkarski weekend 
Piękna pogoda i wysoki poziom rywalizacji sportowej – tak w skrócie można 
podsumować Cieszyńskie Turnieje siatkówki Plażowej w ramach cyklu  
pn. Vi otwarte mistrzostwa śląska w siatkówce plażowej, które rozgrywane były  
od 19 do 20 czerwca na boiskach przy Kąpielisku miejskim w Cieszynie. 

w pierwszym dniu turniejów rywalizo-
wały kobiety, w kolejnym zaś miksty. wśród 
uczestników byli między innymi zawodnicy 
z Krakowa, Katowic, sosnowca, Dąbrowy 
Górniczej, rabki, iławy, wrocławia.

organizatorem imprezy było miasto 
Cieszyn poprzez wydział sportu Urzędu 
miejskiego w Cieszynie. Patronat nad tur-
niejami objął Śląski związek Piłki siatkowej. 
Dla czterech najlepszych par w każdym 
turnieju organizatorzy ufundowali nagrody 
w postaci kart podarunkowych. Dodatko-
wo trzy najlepsze pary otrzymały medale, 
puchary i nagrody rzeczowe.

Najlepsze cztery pary turnieju kobiet:
1 miejsce – szychowska sandra/rapacz-

-matras magdalena;
2 miejsce – Kaszuba magdalena/Kru-

siewicz alicja; 
3 miejsce – szajer-widawska marta/

Płodowska Natalia;
4 miejsce – Bubak-Gamza Patrycja/

wardęga Patrycja.
Najlepsze cztery pary turnieju mikstów:
1 miejsce – Pietroczuk marta/Łysikow-

ski mateusz;
2 miejsce – Kaszuba magdalena/Biela 

marcin;

3 miejsce – wróbel ewelina/Płaneta 
mateusz;

4 miejsce – Nowosielski Jakub/Nowo-
sielska aleksandra.

szczegółowe wyniki znajdują się na 
stronie sport.cieszyn.pl. zapraszamy 
też do obejrzenia fotorelacji z wydarze-
nia również na stronie sport.cieszyn.pl.

organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom turnieju, Śląskiemu związkowi 
Piłki siatkowej, wolontariuszom z Punktu 
wolontariatu przy stowarzyszeniu Gra-
moLajf oraz partnerowi imprezy – firmie 
manaslu outdoor za ufundowanie nagród 
rzeczowych.

Do zobaczenia za rok! 
ws

informacje o bieżących wydarzeniach 
sportowych i rekreacyjnych znajdują są 
na stronie sport.cieszyn.pl oraz na Face-
booku Sportowycieszyn, a także na stro-
nach i w mediach społecznościowych 
poszczególnych klubów i stowarzyszeń, 
których wykaz i linki do ich stron inter-
netowych znajdują się na stronie sport.
cieszyn.pl. zachęcamy kluby i stowarzy-
szenia do aktualizowania treści na swo-
ich stronach i mediach społecznościo-
wych oraz o przekazywanie bieżących 
informacji do wydziału Sportu Urzędu 
Miejskiego w cieszynie na adres e-mail: 
sport@um.cieszyn.pl.

grzegorz Kudyba wicemistrzem polski
W dniach 11-13 czerwca 2021 roku od-
była się iii Runda Paralekkoatletycz-
nego grand Prix w Krakowie, w której 
uczestniczył najmłodszy reprezentant 
iKs Cieszyn – Kacper Kudyba. Wyjazd 
ten junior może zaliczyć do udanych 
– 3 miejsce w rzucie oszczepem oraz 
pobity rekord życiowy w rzucie dys-
kiem cieszą tym bardziej, że warunki 
pogodowe nie były dla niespełna 18-let-
niego zawodnika sprzyjające – wiało 
i padał deszcz.

zawody w Krakowie okazały się tyl-
ko przedsmakiem wielkich sukcesów. 
Tydzień później rozegrane zostały Pa-

ralekkoatletyczne mistrzostwa Polski 
Juniorów w Tarnowie, w których Kacper 
Kudyba zdobył srebrny medal w rzucie 
oszczepem i zarazem tytuł wicemistrza 
Polski Juniorów! Ponadto w rzucie dyskiem 
otarł się o podium, zajmując 4 miejsce, 
a w pchnięciu kulą ostatecznie uplasował 
się na 5 pozycji.

wyniki Kacpra są bardzo zadowalające 
i w połączeniu z  jego młodym wiekiem 
oraz zapałem do pracy są swietnym 
prognostykiem jego dalszych sukcesów 
sportowych. 

iks cieszyn

fot. WS

fot. Grzegorz Kudyba
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uliCzNe gRANie zA NAmi! 

niemcy wygrali euro... 
...ale jedynie w ulicznym 
euro 2020+1, w wielkim 
święcie piłki nożnej 
ulicznej. W dniach 11-13 
czerwca boisko za halą 
Widowiskowo-sportową 
stało się miejscem zmagań 
różnych grup wiekowych 
i społecznych, których 
połączyła piłkarska pasja. 

Tegoroczną edycję ulicznego grania 
rozpoczęliśmy 11 czerwca 2021 roku 
Turniejem szkół. w meczach typu "każdy 
z każdym" spotkali się uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. Podczas Turnieju 
szkół nie była prowadzona tradycyjna 
klasyfikacja. Chodziło o dobrą zabawę, 
spotkanie na boisku i walkę fair play.
wszystkie te warunki zostały spełnio-
ne! Dziękujemy zawodnikom, a także ich 
opiekunom i nauczycielom!

Kolejnego dnia, tj. 12 czerwca, na boisku 
do piłki nożnej ulicznej przy Hali sportowej 
im. Cieszyńskich olimpijczyków rozegra-
liśmy Półfinały mistrzostw Polski w Pił-
ce Ulicznej Bezdomnych i społeczności 
Trzeźwościowych. w rozgrywkach wzięło 
udział 6 drużyn, a do Finału mistrzostw 
Polski zakwalifikowały się 4 z nich. wyniki 
prezentują się następująco:

miejsce 1. – moNar DĘBowieC;
miejsce 2. – BraT aLBerT wroCŁaw;

miejsce 3. – moNar LUTa;
miejsce 4. – oTU CiBÓrz;
miejsce 5. – GramoLaJF CieszyN;
miejsce 6. – GTCH KaTowiCe.
w trakcie trzeciego dnia Ulicznego Grania 

12 zgłoszonych drużyn wcieliło się w repre-
zentacje narodowe biorące udział w euro 
2020. zacięte zmagania trwały przez całą 
niedzielę przy Hali widowiskowo-spor-
towej im. Cieszyńskich olimpijczyków, 
a najlepszą drużyną okazała się być ekipa 
"wczorajsi", jako reprezentacja Niemiec!

Gratulujemy zawodnikom, którzy sta-
nęli na naszym boisku w ciągu trzech dni. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, 
wolontariuszom, naszym partnerom: 
Cieszyn robi wrażenie, Powiat Cieszyń-
ski, stowarzyszenie reprezentacja Polski 
Bezdomnych, sponsorom, a także wszyst-
kim kibicom, którzy wspierali zawodni-
ków na miejscu oraz poprzez transmisję 
internetową. 

GramolaJF / red. aB

lAsKARze Ks CieszyN CzWARTą dRużyNą W PolsCe
Drużyna chłopców w kategorii junio-

rów młodszych po bardzo udanym se-
zonie wywalczyła awans do mistrzostw 
Polski juniorów i juniorek młodszych – 
ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, 
które odbyły się w miniony weekend 
w Gnieźnie. Nasi chłopcy zmierzyli się 
z najlepszymi drużynami w Polsce.

Nasi zawodnicy przygotowywali się 
do mistrzostw bardzo intensywnie, roz-
grywając sparingi z drużynami z Hradec 
Kralove i wiednia oraz jeżdżąc na tre-
ningi do siemianowic Śląskich. 

w sobotę rozegrali dwa mecze – 
z UKH start 1954 Gniezno przegry-
wając zaledwie jedną bramką 1:2 oraz 
z Ks Pomorzaninem Toruń remisując 

2:2. remis z  toruńskim zespołem był 
dla nas szczególnie bolesny, bo nasz 
zespół utrzymywał przewagę ponad 
dwie kwarty, a wyrównującą bramkę 
Pomorzanin strzelił tuż przed końco-
wym gwizdkiem. ostatecznie toruński 
zespół wywalczył tytuł mistrzowski, 
a tylko nasza drużyna nie dała im się 
pokonać! w niedzielę wszystkie zespoły 
rozgrywały po jednym meczu i naszym 
zawodnikom nie udało się zwyciężyć Ks 
warty Poznań, choć ponownie przegrali 
tylko jedną bramką 0:1.

start w mistrzostwach Polski to dla 
naszego klubu ogromny sukces. Kadra 
trenerska i zawodnicy mogą być dumni 
ze swojej postawy. 

 – mimo braku rezerwy, w pełnym 
słońcu, zagraliśmy i walcząc do końca, za-
jęliśmy dumne czwarte miejsce w Polsce. 
wszystkie mecze jedną bramką – tylko 
tyle nas pokonali i w żadnym spotkaniu 
nie poddaliśmy się – komentuje trener 
drużyny, Konrad Legierski.

To jednak nie jedyny sukces klubu! 
Najlepszym bramkarzem mistrzostw 
Polski został szymon suliga, a zawod-
niczka Ks Cieszyn, Hanna Biały, grająca 
na wypożyczeniu w KKs Kolejarz Gliwice, 
zdobyła ze swoją drużyną mistrzostwo 
Polski juniorek młodszych. 

ks cieszyn

fot. WS/GramOLajf
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CieszyńsKie Kluby sPoRToWe

Klub Bokserski  
„Puncher” Cieszyn 

Klub bokserski „Puncher” Cieszyn zo-
stał założony w 2017 roku. od począt-
ku działalności funkcjonowały w nim 
grupa zasadnicza, grupy początkujące 
oraz średnio-zaawansowane. Już na 
starcie klub uczestniczył w sportowych 
wydarzeniach, reprezentując Cieszyn 
na ogólnopolskich zawodach oraz na 
zgrupowaniach kadry narodowej. 

Na dzień dzisiejszy w klubie trenuje 
ok. 120 osób. Treningi odbywają się od 
poniedziałku do soboty.

Najważniejsze osiągnięcia:
powołanie do kadry narodowej Piotra 

Łącza, Niny Kalety i sonii Kalety;
wielokrotne miejsca medalowe na-

szych zawodników na mistrzostwach 
Polski oraz Śląska;

podpisany przez Piotra Łącza kontrakt 
zawodowy z grupą Queensberry.

Puncher stawia ma ciągły rozwój, pla-
nowane jest utworzenie większej ilości 
grup dla dzieci i młodzieży. organizacja 

gali boksu olimpijskiego w Cieszynie oraz 
prowadzenie prelekcji z utytułowanymi 
zawodnikami ( Jan Błachowicz, mariusz 
wach, maciej sulęcki).

Klub oferuje zajęcia dla osób w wie-
ku +6 lat, niezależnie od płci i poziomu 
sprawności fizycznej. Technika bokserska 
nauczana jest od podstaw. Kadra stara się 
promować zdrowy tryb życia i poczucie 
szacunku dla innych. zajęcia prowadzone 
są w grupach o poziomie początkującym, 
średnio-zaawansowanym oraz zawodni-
czym, w określonych wiekiem grupach.

zajęcia prowadzone są w sali (200m2) 
przy ul. stawowej 71, przy wsparciu firmy 
elektrometal s.a. sala posiada ring, worki 
bokserskie i inne akcesoria niezbędne do 
ćwiczeń bokserskich oraz cardio.

Kontakt: 
tel. 501 307 004 – Łukasz Brudny;
tel. 784 786 312 – Grzegorz Brach. 

PuncHer, red. mt

Twardziele powrócili w góry
Po raz 47 turyści z Koła PTTK „Twardzie-
le” z Cieszyna spotkali się na Rajdzie 
górskim. Wielopokoleniowy charakter 
imprezy obrazuje wiek uczestników: od 
1 roku do 83 lat. Na metę rajdu wybra-
no gościnną agroturystykę „u gazdy” 
w brennej malince, gdzie dotarło po-
nad 140 uczestników, w tym 33 dzieci. 

Po pandemicznej izolacji wszystkim 
uczestnikom dopisywał znakomity humor, 
na który miała wpływ również dobra po-
goda. Dzieci dawały upust swojej fantazji 
oraz zdolnościom plastycznym, a dorośli 
współzawodniczyli w strzelaniu z broni 

pneumatycznej, wbijaniu gwoździ dziu-
rawym młotkiem oraz układaniu puzzli 
z mapy okolicznych Beskidów. wszystkie 
dzieci oraz zwycięzcy konkursów otrzy-
mali upominki ufundowane przez Urząd 
miejski w Cieszynie. Na zakończenie rajdu 
wręczono dzieciom odznaki GoT (ignacy 
Ficek, Jan i michał Frycz, Juliusz i Liliana 
zorychta), odznaki 25-lecia PTTK (anna 
i michał Kornecki) oraz inne wyróżnienia 
(Turysta senior, Dyplom 110-lecia oddziału 
PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie).

Do zobaczenia na następnym rajdzie! 
zarząd koła

WAKACJe z hoKeJem
Klub sportowy Cieszyn zaprasza 

wszystkich, którzy chcieliby spróbo-
wać swoich sił w hokeju na trawie na 
zajęcia w czasie wakacji.

Prowadzimy zajęcia dla dzieci już od 
trzeciego roku życia, a teraz starujemy 
z hokejem chodzonym dla aktywnych 
seniorów. oto nasz wakacyjny har-
monogram:

od 29 czerwca do 31 sierpnia we 
wtorki od godz. 9:00 do 10:00 oraz 
od 18:00 do 19:00 na boisku przy sP3 
w Cieszynie – otwarte zajęcia dla dzie-
ci i młodzieży czyli wszystkich, którzy 
chcieliby sprawdzić czy hokej na trawie 
to sport dla nich, trochę się poruszać 
i dobrze z nami bawić.

od 1 do 15 lipca oraz od 17 do 31 
sierpnia w czwartki na hali sportowej 
UŚ w Cieszynie zajęcia dostosowane 
poziomem do różnych grup wiekowych:

 – 16:30-17:30 dzieci od 9 do 12 lat
 – 17:30-18:30 dzieci od 3 do 6 lat
 – 18:30-19:30 aktywni 60+ czyli 

zajęcia z hokeja chodzonego.
spędźcie te wakacje z nami i do-

łączcie do drużyny! 
ks cieszyn

fot. Puncherfot. Puncher

fot. Koło PTTK "Twardziele"
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Sp 2 rozkwitła 
naręczem słów 
zakończył się XiV Powiatowy Konkurs Poetycki im. 
Jana Kubisza "Kwiaty ziemi Cieszyńskiej" organizowany 
przez szkołę Podstawową nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi im. 4 Pułku strzelców Podhalańskich.

Uroczyste podsumowanie odbyło się 
w sali gimnastycznej sP 2 udekorowanej 
kwietnymi obrazami olejnymi znanej cie-
szyńskiej malarki stefanii Bojdy oraz wie-
lobarwnymi bukiecikami kwiatów ofiaro-
wanymi przez Państwa Barbarę i Tadeusza 
Herok. Laureatów oraz ich opiekunów po-
witała dyrektor mgr Katarzyna surzycka, 
a prawnuczka "nadolziańskiego mickie-
wicza" – aleksandra Błahut-Kowalczyk – 
opowiedziała o motywach kwiatowych 
w poezji Jana Kubisza.

Nagrody ufundowane przez starostwo 
Powiatowe w Cieszynie, Urząd miasta Cie-
szyna oraz malarkę stefanię Bojdę wręczyły 
młodym poetom wicestarosta Janina żagan 
oraz Dyrektor sP 2 Katarzyna surzycka. 

w kategorii wierszy uczniów klas 4 – 6 
nagrody otrzymali:

i nagroda – Karolina Hanus z zespołu 
szkolno-Przedszkolnego w istebnej za 
wiersz „Całe piękno w jednym miejscu”,

ii nagroda – Julia stelmach ze szkoły 
Podstawowej w Kaczycach za wiersz „Dzień 
z życia łąki”,

ii nagroda – aleksandra mariańska ze 
szkoły Podstawowej w Kaczycach za wiersz 
„Czeremcha optymistka”.

wyróżnienia otrzymali: anna Pietrzyc-
ka z zespołu szkolno – Przedszkolnego 
w zaborzu, Karolina mierwa z Klimatycz-
nej szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego 
michejdy w Ustroniu i amelia Brachaczek 
ze szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi im. 4 Pułku strzelców Pod-
halańskich w Cieszynie.

w kategorii wierszy uczniów klas 7 – 8 
nagrody otrzymali:

i nagroda – martyna Bąkowska ze 
szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Ka-
mila Baczyńskiego w zebrzydowicach za 
wiersz „wiosna”,

ii nagroda – martyna siuzdak z zespołu 
szkolno – Przedszkolnego w zaborzu za 
wiersz „skromne piękno”,

iii nagroda – emilia Dronia ze szkoły 
Podstawowej w Kaczycach za wiersz „Łzy 
szczęścia”.

wyróżnienia otrzymali: marzena ze-
mbik z zespołu szkolno – Przedszkolnego 

w istebnej, oliwia Karczmarczyk ze szkoły 
Podstawowej w Kaczycach i wiktor wrona 
ze szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami 
integracyjnymi im. 4 Pułku strzelców Pod-
halańskich w Cieszynie.

Niezwykły nastrój tych chwil podkreśliły 
kompozycje muzyczne napisane specjal-
nie na tę okazję przez mateusza wojtasa 
– utalentowanego siódmoklasistę z sP 2.

Na zakończenie pomysłodawczyni i ko-
ordynatorka konkursu, mgr Beata sabath, 
wyraziła wielką radość z faktu, że jest tak 
wielu uczniów, którzy kochają rodzinną 
ziemię i malują jej urok pięknem poetyc-
kiego słowa. ofiarowała także wszystkim 
uczestnikom uroczystości nasiona róż-
nobarwnych kwiatów wraz z życzeniami, 
ażeby ziemia cieszyńska zakwitła dla nich 
naręczem kolorów oraz uśmiechniętymi 
wspomnieniami wspólnie spędzonych 
chwil w cieszyńskiej sP 2. 

wydarzenie było objęte patronatem 
honorowym Burmistrz miasta Cieszyna 
Gabrieli staszkiewicz i starosty Cieszyń-
skiego mieczysława szczurka. 

orG. 

W sKRóCie

Andersen powrócił!
w zeszłym roku było smutno. ze 

względu na epidemię CoViD-19 zabrakło 
jednej z ulubionych imprez młodych 
czytelników – Nocy z andersenem. 
w tym roku, 25 czerwca, nadszedł 
czas, by nadrobić straty!

mistrz andersen, z walizką pełną 
niespodzianek, postanowił sprawdzić, 
czy mali uczestnicy dobrze znają jego 
opowieści. No cóż, okazało się, że uczest-
nicy spotkania to po prostu wytrawni 
znawcy baśni! Po bajkowym początku 
przyszedł czas na zabawę nieco bardziej 
współczesną. Na warsztatach robotyki 
z elementami plastyki, prowadzonych 
przez animatorów z Fundacji Kreativo, 
uczestnicy Nocy stworzyli niezwykłe 
budowle i miasta, w których poruszały 
się zaprogramowane przez dzieci po-
jazdy z klocków Lego.

Po takich "energetycznych" atrak-
cjach przyszedł czas na wyciszenie 
oraz spokojny sen – w czym pomogło, 
a  jakże, niezastąpione, acz zdające 
się nie mieć końca ... słuchanie baśni.

młody cieszyniaku – nie zostałeś 
zaproszony? Przychodź do biblioteki, 
uczestnicz w zajęciach, regularnie wy-
pożyczaj książki, czytaj jak najwięcej... 
już planujemy przyszłoroczną Noc 
z andersenem!

 BiBlioteka mieJska

uczniowie sPTe 
ruszyli w przyszłość 

Ósmoklasiści szkoły Podstawowej 
Towarzystwa ewangelickiego przed 
zakończeniem roku szkolnego odbyli 
podróż w przyszłość i w głąb siebie 
dzięki wykładowi Björna atterstama – 
konsultanta wielu międzynarodowych 
firm i wykładowcy rotterdam school 
of management. 

To był fascynujący wykład, który na-
szym ósmoklasistom pokazał, że można 
pochodzić z maleńkiej wioski i zrobić 
międzynarodową karierę. Uświadomił 
im także, że nie należy bać się zmian, że 
zawsze można zmienić ścieżkę kariery 
i zapewnił, że nie muszą jeszcze wie-
dzieć dokładnie, co chcą robić w życiu. 
Niejeden uczeń z zaskoczeniem przy-
jął, że dzisiaj dla pracodawców cenne 
są przede wszystkim  takie cechy jak 
otwartość, życzliwość, umiejętność 
ciągłego uczenia się, zadawania pytań 
i przede wszystkim skupienia się. To 
była lekcja doradztwa zawodowego 
w mistrzowskim wydaniu!

alicJa czauderna / red. aBfot. SP 2
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Nieruchomości  
do wydzierżawienia

buRmisTRz miAsTA CieszyNA iNFoRmuJe, 
że zatwierdziła do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat w drodze bezprzetargowej wykaz nieruchomości 
obejmujący działkę nr 27/2 obr. 20 o powierzchni 1,7102 ha położoną przy ul. wiejskiej i wierzbowej w Cieszynie, 
z przeznaczeniem na cel rolny.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego 
w Cieszynie (rynek 1, i piętro) oraz stronach BiP na okres od 25 czerwca do 16 lipca 2021 r.

bezPieCzeńsTWo NA obszARACh WodNyCh 

Uważaj nad wodą!
W związku ze zbliżającym się okresem letnim, a także na podstawie ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych oraz rozporządzeniem ministra spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 
2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz 
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag, przypominamy 
o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. 

osoby przebywające na obszarach 
wodnych zobowiązane są do zachowa-
nia bezpieczeństwa w celu ochrony ży-
cia i zdrowia własnego oraz innych osób, 
a w szczególności:

zapoznania się z zasadami korzystania 
z danego terenu, obiektu lub urządzenia 
i ich przestrzegania;

stosowania się do znaków nakazu 
i zakazu umieszczanych przez służby 
uprawnione do wykonywania ratownic-
twa wodnego;

zapoznania się i dostosowania swoich 
planów aktywności do umiejętności oraz 
aktualnych warunków atmosferycznych;

korzystania ze sprzętu odpowiedniego 
do rodzaju podejmowanej aktywności, 
sprawnego technicznie i zgodnie z jego 
przeznaczeniem i zasadami użycia;

bezzwłocznego powiadomienia od-
powiednich służb ratowniczych lub pod-
miotów uprawnionych do wykonywania 
ratownictwa wodnego o zaistniałym wy-
padku lub zaginięciu osoby oraz o innych 
zdarzeniach nadzwyczajnych mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo osób.

znaczenie KoLoRów FLag
flaga biała – kąpiel dozwolona;
flaga czerwona – zakaz kąpieli.
Flagę czerwoną wywiesza się w przy-

padku, gdy co najmniej:

temperatura wody wynosi poniżej 14°C;
widoczność jest ograniczona do 50 m;
szybkość wiatru przekracza 5 stopni 

w skali Beauforta;
występuje fala powyżej 70 cm, z poja-

wiającymi się pienistymi białymi grzywami;
występują silne prądy wsteczne;
trwa akcja ratownicza;
prędkość nurtu wody przekracza 1 m/s;
występuje chemiczne lub biologiczne 

skażenie wody;
występują wyładowania atmosferyczne.
Brak flag oznacza brak dyżuru ratow-

niczego!

oSTRożność nad wodą
kąp się tylko w miejscach oznakowanych;
przestrzegaj zasad i zapoznaj się z re-

gulaminem kąpieliska;
nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu;
nie przeceniaj swoich umiejętności 

pływackich;
nie skacz do wody w miejscach nie-

znanych;
jeśli zauważysz, że ktoś tonie – natych-

miast wezwij pomoc.

wzYwanie poMocY 
Przypominamy, że Beskidzkie wodne 

ochotnicze Pogotowie ratunkowe w Biel-
sku-Białej uruchomiło numer ratunkowy 

nad wodą 604 900 300. Numer ten jest 
przeznaczony dla osób potrzebujących 
pomocy na obszarach wodnych miasta 
Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, 
cieszyńskiego i żywieckiego.

TeLeFoN aLarmowy: 112
PoGoTowie raTUNKowe: 999
sTraż PożarNa: 998
PoLiCJa: 997
sTraż mieJsKa: 986
woPr: 601 100 100

Telefonując na numer ratunkowy prze-
kazujemy dyspozytorowi następujące 
informacje (ważna kolejność):

1. miejsce zdarzenia (dokładny adre-
s/a w razie braku adresu – charaktery-
styczne punkty terenu).

2. Powód wezwania.
3. ilość poszkodowanych.
4. Podstawowe dane o każdym po-

szkodowanym (osoba dorosła/dziecko, 
kobieta/mężczyzna).

5. stan każdego poszkodowanego 
(przytomny/nieprzytomny, oddech/brak 
oddechu, tętno/brak tętna, ewentualne 
rany, inne ważne objawy).

6. Dane wzywającego (imię, nazwisko, 
numer telefonu).

Pamiętajmy: nigdy nie kończymy roz-
mowy jako pierwsi! 

mczk
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Nieruchomości do zbycia
buRmisTRz miAsTA CieszyNA iNFoRmuJe, że PRzezNACzoNo do 
zbyCiA, W TRybie usTNego PRzeTARgu ogRANiCzoNego: 

 nieruchomość gruntową, położoną przy ul. wiśniowej, oznaczoną jako działka nr 11/1 obr. 36 o pow. 0,0075 ha zapi-
sana w księdze wieczystej nr BB1C/00058706/8 sądu rejonowego w Cieszynie,

 nieruchomość gruntową, położoną przy ul. stokrotek, oznaczoną jako działka nr 3/352 obr. 69 o pow. 0,0216 ha, za-
pisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00054306/6 sądu rejonowego w Cieszynie,

 nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Kargera, oznaczoną jako działka nr 1/10 oraz nr 7/6 obr. 49 o pow. 0,1722 
ha zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00053015/2 sądu rejonowego w Cieszynie.

wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Cie-
szynie oraz na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej Um w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, 
tj. od dnia 18 czerwca 2021 r. do dnia 9 lipca 2021 r.

buRmisTRz miAsTA CieszyNA iNFoRmuJe, że PRzezNACzyłA do zbyCiA 
W dRodze zAmiANy W TRybie bezPRzeTARgoWym: 

 nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki, stanowiącą działkę nr 53/4 obr. 19 
o pow. 0,0082 ha zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00052659/1 sądu rejonowego w Cieszynie.

wykaz nieruchomości miejskich przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany został zamieszczony na stronie inter-
netowej Urzędu miejskiego w Cieszynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego 
w Cieszynie (rynek 1, i piętro) na okres od 16 czerwca 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Nieruchomości do wynajęcia
buRmisTRz miAsTA CieszyNA iNFoRmuJe, 

że zatwierdziła do wynajęcia na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej pod warunkiem uprzedniego uzyska-
nia zgody rady miejskiej Cieszyna wykaz nieruchomości obejmujący działkę nr 1 obr. 75 o powierzchni 1,0151 ha 
położoną przy ul. wiślańskiej w Cieszynie z przeznaczeniem na propagowanie kultury i wiedzy historycznej poprzez 
odtwórstwo historyczne.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Cie-
szynie (rynek 1, i piętro) oraz stronach BiP na okres od 23 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Lokale do wynajęcia
loKAle hANdloWo-usługoWe NA dWoRCu W CieszyNie, 

Burmistrz miasta Cieszyna informuje, że ogłoszone zostały ustne przetargi nieograniczone na wynajem na czas 
nieoznaczony dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku Dworca Cieszyn przy ul. Hajduka 10 
w Cieszynie o powierzchni: 20,75 m2 wraz z przynależnym 1 miejscem postojowym oraz 75,00 m2 wraz z przynależ-
nym 4 miejscami postojowymi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Przyjęta stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za wynajem lokalu objętego przetargiem wynosi: 325,00 zł + 
23% podatku VaT (lokal o powierzchni 20,75 m2); 1 165,00 zł + 23% podatku VaT (lokal o powierzchni 75,00 m2).

Przetargi odbędą się w dniu 12 lipca 2021 r.: o godz. 10:30 (lokal o powierzchni 20,75 m2) i o godz. 11:30 (lokal o po-
wierzchni 75,00 m2) w sali narad w zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o., ul. słowicza 59.

ogłoszenia o przetargach zostały zamieszczone na stronach internetowych: bip.um.cieszyn.pl, infopublikator.pl oraz 
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Cieszynie.
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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)

02.07, g. 21:30 16. Festiwal wakacyjne 
Kadry – filmowe piątki: Na Noże (rynek)

04.07, g. 8:00 Targi staroci (rynek)
08.07, g. 21:30 16. Festiwal wakacyjne 

Kadry – kino na dzielnicy: Chłopiec z burzy 
(osP Krasna)

09.07, g. 21:30 16. Festiwal wakacyjne 
Kadry – filmowe piątki: Joker

10.07, g. 19:00 16. Festiwal wakacyjne 
Kadry – koncertowe soboty: edyta Cymer 
Trio

11.07, g. 16:00 Lato z muzyką: Kwartet 
smyczkowy Liberate me (Park Pokoju)

12-16.07, g. 9:00-16:00 Kulturalne lato 
z CoK – półkolonie dla dzieci

16.07, g. 21:30 16. Festiwal wakacyjne 
Kadry – filmowe piątki: midway (rynek)

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

02-04.07, g. 13:15 BiUro DeTeKTywi-
sTyCzNe LasseGo i mai. raBUŚ z PoCiĄ-
GU – dubbing (familijna komedia przygo-
dowo-kryminalna), szwecja, 6

02-04.07, 05-08.07, g. 15:00, 20:15 szyB-
Cy i wŚCieKLi – napisy (film akcji), Usa, 15

02-04.07, 05-07.07, g. 18:00 Noma-
DLaND – napisy (dramat), Usa, 15

05-06.07, g. 10:30 sKĄD siĘ BiorĄ sNy 
– dubbing (familijna, animowana komedia 
przygodowa), Dania, b.o.

07-08.07, g. 10:30 BiUro DeTeKTywi-
sTyCzNe LasseGo i mai. raBUŚ z PoCiĄ-
GU – dubbing (familijna komedia przygo-
dowo-kryminalna), szwecja, 6

08.07, g. 18:15 ŚCiaNa CieNi – (doku-
ment), Pol./Niem./szwajc., 15

teatr im.
a. mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

04.07, g. 12:00 „Bliżej Teatru” – bez-
płatne zwiedzanie budynku Teatru im. a. 
mickiewicza

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

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

03.07, g. 11:00 odkrywaj Cieszyn bez 
granic – design na wzgórzu zamkowym

09.07, g. 12:00 Śląska rzecz – ogłoszenie 
wyników i gala wręczenia nagród

10.07, g. 11:00 odkrywaj Cieszyn bez 
granic – był sobie zamek… dom rodzinny

codziennie, g. 10:00-18:00 wieża 
Piastowska, rotunda św. mikołaja i św. 
wacława

codziennie, g. 10:00-17:00 sklep, Punkt 
informacji Turystycznej zamku Cieszyn

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

02.07, g. 14:00 wernisaż wystawy ars 
Belli – sztuka wojny

03.07, g. 14:00 Posłuchaj jak mówią 
wieki – zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej 
z przewodnikiem

05.07, g. 10:00 Przygody wśród starych 
książek – zajęcia wakacyjne w Książnicy 
Cieszyńskiej: imponująca biblioteka epoki 
oświecenia (zajęcia grupowe)

05.07, g. 11:30 Przygody wśród starych 
książek – zajęcia wakacyjne w Książnicy 
Cieszyńskiej: imponująca biblioteka epoki 
oświecenia (zajęcia indywidualne) 

10.07, g. 14:00 „Posłuchaj jak mówią 
wieki” – zwiedzanie Książnicy Cieszyńskiej 
z przewodnikiem

12.07, g. 10:00 Przygody wśród starych 
książek – zajęcia wakacyjne w Książnicy 
Cieszyńskiej; abecadło z pieca spadło, czy-
li pierwsze elementarze do nauki czytania 
i pisania na Śląsku Cieszyńskim (zajęcia 
grupowe)

12.07, g. 11:30 Przygody wśród starych 
książek – zajęcia wakacyjne w Książnicy 
Cieszyńskiej; abecadło z pieca spadło, czy-
li pierwsze elementarze do nauki czytania 
i pisania na Śląsku Cieszyńskim (zajęcia 
indywidualne)

biblioteka
miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10

07.07, g. 10:30 wakacje na start! (Park 
Pokoju; gry, zabawy, kiermasze i inne 
atrakcje dla dzieci)

08.07, g. 9:00 Książka artystyczna – 
warsztaty dla bibliotekarzy

09.07, g. 9:00 zróbmy sobie książkę – 
warsztaty dla dzieci

14.07, g. 9:00 zrób to sam/a – picture 
book dla dzieci

inne
03.07, g. 12:00 Festiwal Local secret 

– warsztaty, koncerty, strefa dla dzieci 
(Browar zamkowy Cieszyn)

04.07, g. 13:30 Przewodnik czeka – zwie-
dzanie miasta (zbiórka: Punkt informacji 
Turystycznej zamku Cieszyn)

05.07, g. 17:00 Biżuteria z koralików (Pra-
cownia Galimatias, ul. mostowa 4, wejście 
od ulicy rzeźniczej, obowiązują zapisy, 
zajęcia płatne. informacje pod numerem 
606325903 lub 668282409 lub pracownia-
galimatias@gmail.com)

08.07, g. 16:00-17:00 wakacyjny kurs 
zdobienia przedmiotów techniką deco-
upage (Pracownia Galimatias, ul. mostowa 
4, wejście od ulicy rzeźniczej, obowiązują 
zapisy, zajęcia płatne. informacje pod 
numerem 606325903 lub 668282409 lub 
pracowniagalimatias@gmail.com)

10-11.07, g. 10:00 „Nie święci garnki 
lepią” – spotkanie z historią wczesnego 
średniowiecza (wzgórze zamkowe)

11.07, g. 13:30 Przewodnik czeka – zwie-
dzanie miasta

11.07, g. 19:00 iV Koncerty wyższo-
bramskie – recital mistrzowski (Kościół 
Jezusowy)

16-18.07, g. 10:00 ii Festiwal Historii sło-
wiańskiej Śląska Cieszyńskiego (wzgórze 
zamkowe)

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 18.07 Była sobie ulica… czyli rzecz 
o dawnej Głębokiej (Galeria wystaw 
Czasowych)sPort

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

02.07, g. 16:00 ¼ Finału euro, Dolny plac 
Browaru zamkowego

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

07.07, g. 21:00 ½ Finału euro , Dolny plac 
Browaru zamkowego

10.07 młoda Plaża open (Boiska do siat-
kówki plażowej znajdujące się na terenie 
Kąpieliska miejskiego, al. Jana Łyska 23 
w Cieszynie)

11.07, g. 18:00 Finał euro, Dolny plac Bro-
waru zamkowego

16-18.07 Grand Prix Polski w siatkówce 
plażowej kobiet i mężczyzn „Plaża open”

co? gdzie? kiedy?
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dżumA jest niesamowitym miziakiem, uwielbia człowieka 
i zabawy. Teraz trochę się denerwuje, bo musi być zamknięta 
w klatce ze względu na przebytą operację ropomacicza. szuka 
dobrego domku, który pokocha tę jej magiczną, czarną postać.
dżuma to niespełna roczna, urocza gwiazdeczka. bar-
dzo wygadana. Jest u nas krótko, więc wypuszczona 
z klatki obwarkuje ostrzegawczo inne kotki (bez ata-
ków), ale to akurat normalne, gdy trafia do nas nowy 
kot – chce pokazać, że daje radę i nie da się zdominować. 
Jest zachipowana, wysterylizowana, odrobaczona, testy na 
FiV/FelV ujemne, na dniach będzie również zaszczepiona.
Kontakt w sprawie adopcji lub domu tymczasowego dla 
kotów – Patrycja, tel. 605 118 117.

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.
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lorek to duży, silny i pomimo swojego wieku bardzo aktywny pies. Na smyczy cho-
dzi spokojnie. W bliższym kontakcie daje się poznać jako wyjątkowy pieszczoch, po-
zwala się głaskać, nadstawia do drapania. Jest bardzo lubiany przez wolontariuszy.
lorek trafił do schroniska po śmierci właścicielki. Całe swoje poprzednie życie 
spędził w kojcu, dlatego na ostatnie lata życia chcielibyśmy zapewnić mu wol-
ny wybieg. obecnie ma około 12 lat (ur. w 2009 roku). lorek jest krótkowłosy, 
duży, w kłębie ma około 60 cm. W schronisku przebywa od kwietnia 2021 roku.
W trakcie spacerów z wolontariuszami bywa zaczepny wobec innych psów, dlatego 
też w przypadku obecności psa rezydenta zalecamy wcześniejszy spacer zapoznaw-
czy w okolicy schroniska, w obecności obydwu psów. Niestety na trenie schroniska 
nie mieliśmy możliwości sprawdzenia jego stosunku do kotów i pozostałych zwierząt 
innego gatunku, typu: króliki, kury itp. lorek z pewnością odnajdzie się w domu z ogro-
dem, nie rekomendujemy mieszkania w bloku. zapraszamy na spacer zapoznawczy 
z naszym ulubieńcem! informacje w sprawie spaceru i adopcji – basia, tel. 515 261 827.
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Muzeum w pałacu Larischów  
i mieszko w lasku miejskim

90 lat temu Cieszyn zawitał na pierwszą 
stronę „ilustrowanego Kuryera Codzien-
nego”! opublikowano tam 5 fotografii 
o wspólnym tytule: „zjazdy i uroczystości 
w Cieszynie”, na których m.in. uczestnicy Vi 
zjazdu muzeów siedzą w sali ratuszowej 
oraz stoją w pałacu Larischów, uczestni-
cząc w otwarciu muzeum w jego nowej 
siedzibie. Dużo działo się w Cieszynie 21. 
czerwca 1931 roku! „Kuryer” donosił (pi-
sownia oryginalna): 

Podniosłe uroczystości w Cieszynie.
wczorajsza niedziela przeszła w Cieszy-

nie pod znakiem zjazdów i uroczystości. 
w dniu tym bowiem odbyło się poświęcenie 
pomnika pierwszego Księcia Cieszyńskie-
go mieszka i otwarcie muzeum miejskiego, 
równocześnie obradował kongres muzeolo-
gów polskich, ponadto w dniu tym odbył 
się zlot sokołów okręgu śląskiego, z okazji 
40-lecia założenia gniazda cieszyńskiego.

Pomnik Księcia Cieszyńskiego, mieszka, 
wzniesiono w parku miejskim, na cokole, 
na którym przedtem było ustawione po-
piersie cesarza Franciszka Józefa i. Nowy 
pomnik jest dziełem prof. raszki z Krako-
wa i przedstawia mieszka w stroju rycerza, 
trzymającego miecz w ręku.

Przed odsłonięciem pomnika przemówił 
burmistrz miasta Cieszyna dr. michejda, 
który w krótkich słowach przypomniał 
dzieje tego miasta, walkę ludności Śląska 
o zachowanie mowy polskiej i zapewnił 
zebranych, że Śląsk nigdy nie zapomni 
o swoich braciach, z drugiej strony olzy, 
którzy pozostali pod jarzmem czeskiem.

Po odsłonięciu pomnika odbyła się 
defilada przed wicewojewodą drem salo-
nim. Kolejno przeciągali: sokoli, weterani 
4 p. strzelców podhalańskich, Federacja 
związku obrońców ojczyzny, młodzież 
szkolna i t.d. Bardzo żywo oklaskiwano 
grupę górali z izdebnej, którzy zjawili się 
w swych malowniczych ludowych strojach 
z muzyką góralską (…)

otwarcie muzeum śląskiego jest ważnym 
czynem kulturalnym w dziejach Cieszyna. 
muzeum to mieści się w dawnym pałacu 
Larischa, zajmuje szereg doskonale urzą-
dzonych sal i jest niezwykle interesujące. 
otwarcia jego dokonał wicewojewoda 
dr. saloni, w obecności członków zjazdu 
muzeologów polskich, w imieniu których 
przemówił dr. alfred Lauterbach, dyrek-
tor zbiorów państwowych w warszawie.

obrady zjazdu muzeologów otworzył 
prof. Feliks Kopera, dyrektor muzeum 
Narodowego w Krakowie i przewod-
niczący związku muzeów w Polsce. Po 
południu goście udali się na raut do re-
stauracji hotelu „Pod Brunatnym Jele-
niem”, gdzie rolę gospodyń przyjęły trzy 
znane cieszyńskie działaczki społeczne: 
stefania michejdowa, żona burmistrza, 
wiktoria Kaute, żona dyrektora poczty, 
oraz hrabina Gabriela Thun-Hohenstein 
z Kończyc wielkich.

Po przedpołudniowych obradach dnia 
następnego muzeolodzy zwiedzili miasto, 
obejrzeli zbiory Bruna Konczakowskie-
go w jego przyrynkowej kamienicy oraz 
księgozbiór księdza szersznika w daw-
nym gimnazjum przy ulicy nazwanej jego 
imieniem, po czym pojechali na wyciecz-
kę. zwiedzili wisłę-Dziechcinkę, zamek 
prezydencki na zadnim Groniu, pracow-
nię Ludwika Konarzewskiego w istebnej, 
kościół i szkołę tamże, po czym urzeczeni 
powrócili do Cieszyna.

Pierwotnie połączone zbiory muzeum 
miejskiego (z czasów austriackich), Pol-
skiego Towarzystwa Ludoznawczego 
oraz księdza Leopolda szersznika mia-
ły znaleźć się w habsburskim pałacu na 
Górze zamkowej. Niestety zarząd Lasów 
Państwowych wymówił dzierżawę i zbio-
ry muzealne od 1929 roku sukcesywnie 
przenoszono do zaadoptowanego na cele 
muzealne dawnego pałacu Larischów. Pod 
okiem dyrektora Viktora Kargera ostatnią 
przejętą w poczet muzeum miejskiego 
kolekcją w roku 1935 były zbiory szersz-
nikowskie. 

irena FrencH

muzeum Śląska cieszyńskieGo

sala rzymska pałacu Larischów 
– od lewej: 1. prezes PTL Fran-
ciszek Popiołek, 3. burmistrz 
Cieszyna dr władysław michejda, 
4. wicewojewoda śląski dr Tade-
usz saloni (nieco bliżej), 5. prof. 
Feliks Kopera, dyrektor muzeum 
Narodowego w Krakowie; 1. 
z prawej: dr alfred Lauterbach, 
dyrektor Państwowych zbiorów 
sztuki na zamku Królewskim 
w warszawie. ze zbiorów Naro-
dowego archiwum Cyfrowego.

Przemowa burmistrza wł. mi-
chejdy przy pomniku mieszka i. 
ze zbiorów mŚC.


