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ZMIENIAMY SIĘ 
Oddajemy w Państwa ręce Wiadomo-
ści Ratuszowe w odświeżonej formule. 
Mamy nadzieję, że jeszcze ciekawsze.
Podjęliśmy się trudnego zadania, żeby 
połączyć wieloletnią tradycję informatora 
urzędowego z potrzebami nowoczesnego 
czytelnika, którego wyobraźnię i potrze-
by w coraz większym stopniu kształtują 
nawyki wynikające z Internetu i wyma-
gań epoki obrazkowej. Stawiamy więc 
na nowoczesność, atrakcyjność, intuicyj-
ną nawigacja, ale i ciągłość, czytelność 
i przejrzystość.
Życzącymi samych dobrych wrażeń! 

Oddajemy w Państwa ręce Wiadomo-
ści Ratuszowe w odświeżonej formule. 
Mamy nadzieję, że jeszcze ciekawsze.
Podjęliśmy się trudnego zadania, żeby 
połączyć wieloletnią tradycję informatora 
urzędowego z potrzebami nowoczesnego 
czytelnika, którego wyobraźnię i potrze-
by w coraz większym stopniu kształtują 
nawyki wynikające z Internetu i wyma-
gań epoki obrazkowej. Stawiamy więc 
na nowoczesność, atrakcyjność, intuicyj-
ną nawigacja, ale i ciągłość, czytelność 

P ytanie 
o kolej-
ność re-
alizacji 

inwestycji miej-
skich jest zawsze 
jednym z najważ-
niejszych pytań.  
Jak dokonać wy-
boru? Stając przed 
tym pytaniem, 
postanowiłem 

stworzyć listę inwestycji, które albo są już 
rozpoczęte i po prostu należy je dokończyć, 
albo wydają się najbardziej kluczowe dla 
rozwoju naszego miasta i dlatego wyma-
gają najpilniejszych działań. Propozycje 
uwzględniać też powinny preferencje 
dla zadań, które mogą być fi nansowane 
ze źródeł zewnętrznych i w ten sposób 
dają możliwość oszczędzania własnych 
środków na inne cele. Tak tworzoną listę 
przedstawiłem radnym przed uchwala-
niem budżetu najpierw w 2015 a potem 
w 2016 r., aby następnie w wyniku kon-
sultacji stworzyć realny plan inwestycyjny 
na najbliższe lata.  W planie znalazły się 
takie zadania jak:

1. Budowa węzła przesiadkowego.
2. Całkowita modernizacja ulicy Haj-

duka we wschodniej jej części.
3. Zwiększenie dostępności komuni-

kacyjnej Cieszyna z wykorzysta-
niem transportu kolejowego i auto-
busowego.

4. Pozyskiwanie nowych terenów in-
westycyjnych.

5. Budowa i remonty dróg i chodni-
ków.

6. Modernizacja oświetlenia miasta.
7. Dalsza rozbudowa sieci wodno-ka-

nalizacyjnej.
8. Budowa boiska przy G1.
9. Likwidacja niskiej emisji.
10. Termomodernizacja obiektów uży-

teczności publicznej.
11. Remont budynku Urzędu Miejskie-

go przy ul. Kochanowskiego, 
12. Odbudowa i remont murów oporo-

wych.
13. Organizacja i budowa miejsc par-

kingowych.
14. Tereny rekreacyjne wzdłuż Al. Pias-

towskiej.
15. Remont „Domu Narodowego”.
16. Realizacja zadań budżetu obywa-

telskiego.
17. Stadion miejski.
18. Budowa w miejsce byłej „Drukarni 

Cieszyńskiej” obiektu wielofunk-
cyjnego z halą sportową, centrum 
sztuk walki i parkingami miejskimi.

19. Dofi nansowywanie remontu zabyt-
kowych obiektów.

20. Remont siedziby „Muzeum Drukar-
stwa”.

21. Rewitalizacja Rynku i ul. Głębokiej.
22. Modernizacja placów miejskich i te-

renów rekreacyjnych.
23. Rozbudowa wystroju miasta.

24. Modernizacja przystanków miej-
skich.

25. Sala gimnastyczna przy SP 7.

Szerszą listę można znaleźć na stronie 
www.um.cieszyn.pl. Według niej realizo-
wane są aktualne inwestycje i planowane 
kolejne. Ta lista będzie też z pewnością 
punktem wyjścia do prac budżetowych 
na rok 2018, które to prace rozpoczyna-
my w czerwcu 2017 r. 

Zgłaszać swoje propozycje można 
zgodnie z procedurą uchwalania budże-
tu w formie wniosków mieszkańców (do 
31 sierpnia). Można też korzystać z po-
zaproceduralnych form i przedstawiać 
swoje propozycje czy to burmistrzowi, 
czy też radnym.  

 OD REDAKCJI 

KTÓRE INWESTYCJE 
na początek?

Wszelkie uwagi dotyczące zmian nowego projektu WR prosimy kierować pod adres 
WR@UM.CIESZYN.PL. 

 RYSZARD MACURA, 
Burmistrz Cieszyna

Zapraszam wszystkich 
zainteresowanych 
na spotkanie 
dotyczące tematu 
inwestycji. Odbędzie 
się ono 15 marca 
o godz. 17.00 w „Domu 
Narodowym”.
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LISTA ZWYCIĘZCÓW

Głosowanie trwało od 5 do 30 grudnia 
2016 roku. Opracowaniem wyników 
głosowania zajmował się zespół ds. 
budżetu obywatelskiego, w które-

go skład wchodzili: Arkadiusz Skowroński 
– przewodniczący, Łukasz Piszczek - wice-
przewodniczący, Edyta Czarnecka - sekre-
tarz oraz członkowie: Iwona Kabiesz, Irena 
Kwaśny, Gabriela Staszkiewicz, Mariusz 
Andrukiewicz, Kacper Brzuska, Andrzej 
Mleczko. Na posiedzeniach zespołu 12 
i 13 stycznia obliczono wyniki głosowania, 
stwierdzono też nieważność części głosów, 
m. in. z powodu braku danych czy braku 
wskazania wybranego projektu, błędów 
w numerze PESEL, lub podwójnie oddanych 
głosów. Do realizacji zakwalifi kowało się 7 
projektów, każdy o wartości ok. 50 000 zł.

PLACE ZABAW I STREFY 
REKREACJI GÓRĄ 

Aż 5 projektów dotyczy urządzania pla-
ców zabaw oraz stref sportu i rekreacji. 
Najwięcej, bo 583 głosy otrzymał projekt: 
„Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw 
przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla 
„Bobrek-Zachód w Cieszynie”, którego 
głównym założeniem jest zapewnienie 
bezpiecznego miejsca zabaw i umieszczenie 
na nim, atrakcyjnych urządzeń służących 
aktywności ruchowej i rekreacji. 

Zrealizowany będzie też projekt „Przy-
stanek Błogocice II – plac zabaw oraz 
siłownia pod chmurką”. Projekt dotyczy 
montażu sprzętów na mini placu zabaw 
dla dzieci i urządzenia miejsca do ćwiczeń 
plenerowych. Z atrakcji korzystać będą 
mogli również seniorzy i opiekunowie, 
w czasie kiedy ich wnuki i dzieci spędzają 
czas na zabawie. „Zielona klasa na szóstkę” 
- to projekt stworzenia miejsca dla nauki 
i rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 6, 
który zakłada postawienie drewnianej alta-
ny wyposażonej w drewniane ławy i stoły. 
W pobliżu będzie urządzone miejsce do 
organizowania ognisk. Przestrzeń zosta-
nie oddzielona od przedszkolnego placu 
zabaw rzędem tuj, a obszar zyska chodnik 
z kostki brukowej, wzdłuż którego staną 
między innymi gry i tablice edukacyjne. 
„Piastowskie kontynuacja – mini strefa 
sportu i rekreacji przy ul. Skrajnej – to 
kontynuacja rozpoczętego w 2015 roku 
zadania, w wyniku którego powstał plac 
zabaw dla najmłodszych dzieci. Tym razem 

chodzi o strefę zabawy i sportu dla dzieci 
starszych i młodzieży, która wyposażona 
będzie w urządzenia: rodeoboard i aero-
scate (podniebna deskorolka), zapewnia-
jące aktywną zabawę każdemu dziecku. 
Zajmujący szóste miejsce (155 głosów) 
w rankingu projektów „Plac zabaw przy 
ulicy Zagrodowej w Cieszynie” dotyczy 
budowy placu zabaw obok strażnicy 

OSP w Marklowicach i wyposażenie go 
w huśtawki, bujaki, piaskownicę, zesta-
wy Eco i Poligon, bezpieczną nawierzch-
nię, ławki oraz kosze na śmieci. Projekt 
o tyle ważny, że w Marklowicach będzie 
to pierwsze miejsce, w którym dzieci będą 
mogły bawić się bezpiecznie, a dorośli 
nawiązywać sąsiedzkie relacje. 

POPRAWA ESTETYKI 
PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Pozostałe dwa projekty dotyczą poprawy 
estetyki przestrzeni miejskiej, choć diame-
tralnie różnych jej aspektów. Pierwszy to 
„Remont parkingu przed Miejskimi Halami 

Targowymi przy ul. Stawowej 6”. Polega 
on na naprawie nawierzchni istniejące-
go parkingu z trylinki betonowej wokół 
obiektu. Parking ten służy mieszkańcom 
sąsiadujących kamienic, klientom sklepów 
w Miejskich Halach Targowych oraz tar-
gowisk miejskich. Remont poprawić ma 
bezpieczeństwo jego użytkowników oraz 
estetykę otoczenia. Zaś założeniem siód-
mego w rankingu projektu, pod tytułem 
„Magia Świąt w centrum Cieszyna” jest 
stworzenie miłej atmosfery, sprzyjającej 
nie tylko celom handlowo-usługowym, ale 
i zapewnienie odpowiedniego nastroju 
przed Świętami Bożego Narodzenia. Za-
instalowane zostaną przewieszki świetlne 
w centrum miasta nad ulicami: Głęboką, 
Menniczą, Matejki, Szeroką, Szersznika 
oraz Regera od strony rynku. 

BUDŻET OBYWATELSKI – 
NASTĘPNE ROZDANIE

Budżet obywatelski jest procesem, w któ-
rym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu 
części budżetu miasta, mogąc tym samym 
bezpośrednio nań oddziaływać realizując 
potrzeby swoich lokalnych społeczności. 
Jest znakomitym narzędziem edukacji 
o samorządności – elementem konkret-
nej fi lozofi i funkcjonowania samorządu 
jako wspólnoty władz i mieszkańców da-
nej jednostki terytorialnej, współdziałają-
cych na rzecz jej rozwoju. Realizowany jest  
w ponad pięćdziesięciu polskich miastach, 
w Cieszynie od 2014 roku. Następna edycja 
– już za kilka miesięcy. Będziemy Państwa 
o niej informować. 

BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK/RK

Projekty dotyczą między innymi placów zabaw.

Oddano głosów: 
32358 ważnych, w tym:

31453 elektronicznie

3905 na kartach

748 nieważnych 
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Swojego zaskoczenia z wyróżnienia, 
nie kryje Adam Tomiczek.  – To 
była naprawdę bardzo miła chwila 
i cieszę się, że doceniona została 

moja ciężka praca. Cieszyn jest miastem 
przyjaznym treningom… dziesięć lat nie-
ustannych prób daje efekty – podkreśla, 
dodając – Jestem zaszczycony mogąc 
reprezentować nasze miasto na tak pre-
stiżowej imprezie, jaką jest Rajd Dakar.

Sporty motocrossowe na Śląsku Cie-
szyńskim mają od lat wielu zagorzałych 
pasjonatów. Na rozwój, jak i popularność 
tej dyscypliny sportu w regionie znaczący 
wpływ miał pobliski tor motocrossowy 
w Cieszynie-Boguszowicach, który w latach 
swojej świetności był miejscem wielu wi-
dowiskowych zawodów, ale też sukcesów 
sportowych cieszyńskich zawodników, 
którzy zdobywali popularność także na 
arenie międzynarodowej. W latach 90 
-tych swoje sukcesy świętował Andrzej 
Tomiczek, zdobywając w 1991 roku tytuł 
wicemistrza świata w rajdach Enduro, dziś 
śladem sukcesów ojca podąża syn - Adam, 
dobrze zapowiadający się młody zawod-
nik, który ma już na swoim koncie wiele 
dokonań i udział w wielu prestiżowych 

wyścigach. W tym roku debiutował także 
w morderczym Rajdzie Dakar. 

Mimo nieukończenia rajdu, już sam 
udział w tak wyczerpującym i trudnym 
wyścigu można uznać za duże osiągnię-
cie, czego dowodem były gratulacje pły-
nące z ust burmistrza Ryszarda Macury, 
podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej.

- Gratulujemy tak 
odważnej postawy, 
którą zaprezentował 
pan podczas Rajdu 
Dakar. Czekałem na 
każdą relację i byłem 
niezwykle dumny 
- mówił włodarz miasta, przytaczając 
wcześniejsze sukcesy zawodnika, a tak-
że podkreślając - Pan Adam współpra-
cował z Jackiem Czachorem i Markiem 
Dąbrowskim, wybitnymi specjalistami 
w tej dziedzinie. To nie przypadek, że ze-
spół Akademii Orlen Team zwrócił uwagę 
właśnie na niego. Byliśmy dumni z tego 

co pokazał i jesteśmy dumni ze wszyst-
kich jego sukcesów. Życzymy dalszych...

Okazją do rozmowy z motocyklistą 
Orlenu Team była również konferencja 
prasowa, podczas której Adam Tomi-
czek podsumował swój pierwszy udział 
w Rajdzie Dakar, a także opisał przygo-
towania do niego.

- Miałam niewiele czasu… gdy inni za-
wodnicy przygotowują się do rajdu nawet 
kilka lat, ja zostałem poinformowany dwa 
miesiące przed wydarzeniem. Znalazł się 
sponsor i mogłem wystartować - wspo-
mina uczestnik Dakaru, który z powodu 
dolegliwości zdrowotnych, jakie pojawiły 
się na trasie 10 etapu z Chilecito do San 
Juan w Argentynie musiał wycofać się 
z rywalizacji. 

Mimo nieudanego pierwszego startu, 
zawodnik nadal może mieć powody do 
zadowolenia… - Sponsor chce kontynu-
ować współpracę ze mną, w tej chwili 
trwają rozmowy dotyczące sezonu 2017 
i kolejnego startu w Rajdzie Dakar…  Stać 
mnie na to by dojechać do mety, a może 
i powalczyć o dobre miejsce - podkreśla 
wicemistrz Europy w Enduro. 

BSK/K.T.

ADAM TOMICZEK 
gościem sesji RM
Wicemistrz Europy 
w Enduro, motocyklista 
Orlen Team i debiutant 
Rajdu Dakar - lista osiągnięć 
jest długa, a powodów 
do dumy bardzo wiele. 
Podczas styczniowej 
sesji Rady Miejskiej, na 
ręce Adama Tomiczka list 
gratulacyjny złożył burmistrz 
miasta, Ryszard Macura 
i wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Cieszyna, Andrzej 
Surzycki. 

 Jesteśmy dumni z sukcesów Adama Tomiczka. 

  K
.T

. 
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Zwykle działają, jako stowarzysze-
nia lub fundacje na rzecz lokalnej 
społeczności, obejmując swoim 
zasięgiem działalność kulturalną, 

przeciwdziałanie uzależnieniom, ochronę 
zdrowia, pomoc społeczną czy sport. Jednak 
realizacja tychże zadań jest w znacznym 
stopniu uzależniona od dobrej współpra-
cy z miastem, na różnych płaszczyznach. 

- Często stawiani jesteśmy za wzór jako 
miasto średniej wielkości, które od wielu 
lat prowadzi tak dobrą politykę współ-
pracy z trzecim sektorem. Realizujemy 
to zadanie poprzez system grantowy, 
dofi nansowując różnego rodzaju zadania 
publiczne organizacji pozarządowych, 
które realizowane przez organizacje po-
zarządowe, zastępują działania władzy 

WSPÓŁPRACA 
z organizacjami
Dobra współpraca samorządu terytorialnego 
z działającymi na jej obszarze organizacjami 
pozarządowymi, przynosi wszystkim wymierne korzyści, 
dlatego Gmina Cieszyn stawia na dobrą komunikację 
i współpracę z trzecim sektorem - proponując różne formy 
wsparcia. 

publicznej, jak na przykład w obszarze 
pomocy społecznej - podkreślał burmistrz 
miasta, Ryszard Macura podczas konfe-
rencji prasowej, poświęconej współpracy 
z trzecim sektorem. 

Realizacja zadań publicznych, w dużej 
mierze jest możliwa dzięki otrzymywa-
nym dotacjom. W ubiegłym roku miasto 
przeznaczyło na ten cel 1687000 złotych, 
z czego większość środków przeznaczona 
została na pomoc społeczną i działalność 
sportową. Pomoc fi nansowa obejmuje 
także udzielanie krótko i długotermino-
wych pożyczek.

- Jeżeli widzimy, że potrzebne jest 
wsparcie danej organizacji w konkret-
nym zadaniu, staramy się tego wsparcia 
udzielić. Oczywiście przede wszystkim 
działając w interesie mieszkańców mia-
sta - wyjaśniał burmistrz.

Jednak współpraca nie ogranicza się 
tylko do pomocy materialnej. Miasto 
stosuje również preferencyjne ceny na 
umieszczanie plakatów informujących 
czy też udostępnianie serwisów infor-
macyjnych służących promowaniu reali-
zowanych zadań. Organizowane są także 
szkolenia, warsztaty i spotkania, które 
stają się okazją do lepszego poznania, 
wymiany doświadczeń czy podsumowa-
nia zrealizowanych zadań. 

Na realizację czekają także nowe po-
mysły. - Chcemy w tym roku wspólnie 
zorganizować Festiwal Organizacji Poza-
rządowych, prawdopodobnie odbędzie 
się on jesienią. Jest to inicjatywa trzecie-
go sektora - tłumaczył włodarz miasta. 

W celu przeprowadzenia konsultacji 
lub zgłaszania nowych propozycji Urząd 
Miejski Cieszyna wprowadził w ubiegłym 
roku także cykl dyżurów, odbywających się 
raz w tygodniu - w czterech placówkach 
miejskich. Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi odbywa się również w ra-
mach Gminnej Rady Pożytku Publicznego. 
W celu jeszcze lepszej współpracy, władze 
miasta zdecydowały się na wprowadzenie 
zmian w procedurze wyboru jej członków. 

- Wcześniej organizacje wskazywały 
kandydatów, spośród których burmistrz 
samodzielnie dokonywał wyboru. Od 
minionego roku zmieniliśmy procedurę, 
organizacje same dokonują wyboru kan-
dydatów – podkreślał  R. Macura.

W czasie konferencji omówiono także 
zadania, jakie czekają na zrealizowanie 
w bieżącym roku. W dalszym ciągu będą 
kontynuowane programy wsparcia fi nan-
sowego, ruszą również warsztaty i szko-
lenia. Już w lutym odbędzie się szkolenie 
z zakresu dokumentacji fi nansowej w or-
ganizacjach pozarządowych. W planach 
jest również organizacja warsztatów po-
święconych pisaniu wniosków grantowych 
czy eliminacji najczęściej popełnianych 
błędów w rozliczeniach.  

BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK

(OGÓŁEM)

(DZIESIĘĆ NAJWYŻSZYCH)
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Od oceny Polskiej Sekcji Między-
narodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych CIOFF - zale-
żeć będzie na jaki czas ZPiTZC 

otrzyma certyfi kat, który jest mówiąc 
najprościej - przepustką do prezento-
wania polskiego folkloru na zagranicz-
nych koncertach.

- To występ niezwykle ważny dla nas 
wszystkich – mówi Karolina Małysz-Tulec 
- dyrektor i opiekun zespołu – Ponieważ 
należymy do Polskiej Sekcji CIOFF, syste-
matycznie podlegamy ocenie. Certyfi kat 
przyznawany jest na rok, trzy bądź na 
pięć lat. Do tej pory podlegaliśmy temu 
egzaminowi dwukrotnie i zawsze uda-
wało nam się uzyskać najwyższą oce-
nę, która przyznawała nam „pięcioletni 
kredyt zaufania”. W 2017 roku zespoło-
wi kończy się pięcioletnia weryfi kacja 
i znowu stajemy do oceny. 

Choć zespół nie boi się wyzwań i do 
ciężkiej pracy przywykł już dawno, 
hartując się średnio 70-80 koncertami 

rocznie, to jednak „Karnawał z folklo-
rem” stanowi ogromne przedsięwzięcie.

- Jest to olbrzymi program wokalno – 
taneczny, do którego się przygotowujemy 

i już dzisiaj zapraszamy wszystkich ser-
decznie na koncerty otwarte – zachęca 
dyrektor ZPiTZC.

Grupa koncertuje nie tylko w Polsce, 
lecz i w wielu krajach Europy – przed 
ambasadorem Ziemi Cieszyńskiej i Cie-
szyna kolejne plany wyjazdów do Francji 
i Finlandii, ale nie tylko… Kalendarz pe-
łen jest planów na ten rok. -Dla Zespołu 
to bardzo ambitny czas pod względem 
artystycznym. Pełen koncertów i waż-
nych przedsięwzięć – mówi Karolina 
Małysz-Tulec.

Koncerty „Karnawał z folklorem”, od-
będą się 17 lutego o godz. 18.00 i 18 lute-
go o godz. 17.00 w cieszyńskim teatrze. 
Bilety do nabycia w Cieszyńskim Cen-
trum Informacji w cenie 20, 25 i 30 zł.  

BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK/RK

KARNAWAŁ z folklorem
17 i 18 lutego o godz. 17.00 na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza zagości 
„Karnawał z folklorem”. Dwa długie, bo aż 115 minutowe koncerty da Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej. Podczas jednego z nich poddany zostanie ocenie komisji, 
która zasiądzie wśród publiczności. 

Zgłoś imprezę na
WWW.CIESZYN.PL

Zespół zaprasza na koncerty otwarte.

 R
K



710 lutego 2017 POLECAMY

DZIEŃ Z UŚ – USiowe love
14 lutego 2017 roku na Wydziale Artystycznym oraz Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie – Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego organizuje 
wydarzenie pod nazwą Dzień z UŚ czyli, USiowe love. 

W ramach wydarzenia odbędą 
się wykłady i warsztaty pro-
wadzone przez pracowników 
naukowych z 12 wydziałów 

Uniwersytetu Śląskiego. Tytuł nie jest 
przypadkowy - ma nawiązywać do święta 
zakochanych, stąd działanie zaplanowane 
zostało na ten dzień. Motyw miłości wpi-
suje się w wiele aspektów naszego życia 
i właśnie tę różnorodność chcielibyśmy 

pokazać, nawiązując do takich dziedzin 
nauki jak literatura, sztuka oraz prawo. Do 
udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni 
uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych 
z okolic Cieszyna. 

W przypadku pytań i wątpliwości 
prosimy o kontakt z Działem 
Promocji UŚ: 32 359 20 41; 
e-mail: dlaszkol@us.edu.pl.

Z kolekcji muzeum: mapy 
Księstwa Cieszyńskiego

 

Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego 
ul. Bankowa 5, 40-007 Katowice 
tel. 32 359 20 41, e-mail: dlaszkol@us.edu.pl 

Dzień z UŚ, czyli USiowe love 
14.02.2017 r., Cieszyn 

 

 

 

Godz. 
Dzika kobieta i romantyczny mężczyzna. O miłości w kulturze – wykład inauguracyjny 

  dr hab. Bogusław Dziadzia oraz dr Anna Drożdż (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji) 9.00-9.45 

 
10.00-10.45 I o co mu chodzi? Zrozumieć 

działanie faceta 
dr Sonia Szramek-Karcz 
(Wydział Filologiczny) 

Morfologia sceny miłosnej, o kodowaniu uczucia 
w kulturze popularnej  

dr Anna Malinowska (Wydział Filologiczny) 

Motyw miłości w literaturze 
niemieckojęzycznej  

dr hab. prof. UŚ Renata Dampc-Jarosz  
(Wydział Filologiczny) 

Prawo małżeńskie 
dr hab. prof. UŚ Monika Jagielska 
(Wydział Prawa i Administracji) 

 
11.00-11.45 

 
Szkoła 
średnia  

i co dalej? – 
warsztaty  

Biuro 
Karier UŚ 

What 
 a Wonderful 

World  – 
warsztaty 
wspólnego 

malowania na 
wesoło 

dr Hanna 
Grzonka- 

-Karwacka 
(Wydział 

Artystyczny)  

Notesowe love – 
warsztaty 
tworzenia 
notesów 

walentynkowych 
mgr Aleksandra 
Bury (Wydział 
Artystyczny) 

 
 

Z kamerą 
wśród… 

uczniów – 
warsztaty  

z UŚ TV 

Niebezpieczne związki – 
jak opisać relację „to 
skomplikowane” na 

przykładzie literatury 
francuskiej 

mgr Magdalena Łachacz 
(Wydział Filologiczny) 

Morfologia sceny 
miłosnej, o kodowaniu 

uczucia w kulturze 
popularnej dr Anna 

Malinowska  
(Wydział 

Filologiczny) 

M jak... Monstrum? 
Horror jako historia 

miłosna 
dr Mikołaj Marcela 

(Wydział Filologiczny) 

Małżonkowie  
z epoki radosnego 

PRL-u 
dr Marcela 
Gruszczyk  

(Wydział Nauk 
Społecznych) 

 
 

12.00-12.45 Zabawa z improwizacją 
na popularne tematy 

miłosne w muzyce 
klasycznej i rozrywkowej 

dr hab. Tomasz Orlow 

Dlaczego warto 
studiować na 

Uniwersytecie 
Śląskim? 

Dział Promocji UŚ 

Stalin. Hitler. 
Mussolini. Czas na 

miłość 
dr Marcela Gruszczyk 

(Wydział Nauk 
Społecznych) 

 

M jak... Monstrum? 
Horror jako historia 

miłosna 
dr Mikołaj Marcela 

(Wydział 
Filologiczny) 

 
13.00-13.45 Koncert miłosnych tematów muzycznych 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza 
na kolejne Spotkanie Szersznikowskie.
Tym razem spotkanie, którego organiza-
torem jest Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go, poświęcone będzie mapom Księstwa 
Cieszyńskiego - pochodzącym z kolekcji 
cieszyńskiego muzeum.

Kolekcję tę, począwszy od najstarszej 
mapy autorstwa Jonasza Nigriniego, 
a skończywszy na mapie wydanej przez 
Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, 
zaprezentuje Irena French. Spotkanie 

odbędzie się 22.02 o godz. 17.00 w Mu-
zeum Śląska Cieszyńskiego (Cieszyn, ul. 
T. Regera 6). 

BSK

HARMONOGRAM DNIA Z UŚ – 14.02.2017

Projekcje 
filmowe w COK
Cieszyński Ośrodek Kultury organizuje: 
24–25.02: 80’s Weekend – w programie 
m.in. projekcje fi lmowe, gry kompute-
rowe, koncert… 

Zapraszamy na szalony weekend, 
w którym odbędziemy podróż w czasie 
– w lata osiemdziesiąte: pokażemy Wam 
zapomniane fi lmy z VHS Hell, zaprosimy 
na koncerty, spotkanie z grami kompu-
terowymi… 

Szczegóły na afi szach.  
COK
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Fascynująca się technikami wklę-
słodruku artystka wprowadza nas 
w świat grafi ki pełen ekspresji 
i przypadku. Tematyka jej prac 

związana jest z naturą, w której odbiorca 
może odnaleźć własne doznania, emocje 
i przeżycia. Wzburzona woda, niepoko-
jące niebo zakryte chmurami ukrywają 
refl eksje na temat obecności człowieka 
w świecie i miejsca jakie w nim zajmuje. 
Jedynym elementem łączącym większość 
prac jest góra, która zdaje się wypełniać 
pustkę krajobrazu. 

Grafi ki Zofi i Szupiny nie zawsze mają 
jednoznaczne symboliczne znaczenie. 
Płaski krajobraz to codzienna egzysten-
cja – szara i pozornie bez wyrazu. Może 
wydawać się bezsensowna i bezcelowa. 
Jednak konsekwentnie wprowadzenie 
stałego elementu – góry – przeczy pesy-
mizmowi pobieżnej interpretacji. Pełna 
eksperymentu twórczość Zofi i Szupiny 
pozwoli odwiedzającemu wystawę zoba-
czyć, że tak jak w sztuce, w życiu pełno 
jest kontrastów i niejednoznaczności. 
Zadaniem człowieka jest tylko znaleźć 
ich sens. 

MD

POKÓJ
-NIEPOKÓJ 
Galeria „Przystanek Grafi ka” przy Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie zaprasza od 9 lutego do 7 marca na wystawę 
grafi ki absolwentki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie Zofi i Szupiny. Artystka na co dzień 
zajmuje się grafi ką projektową, jednakże grafi kę warsztatową 
ceni sobie najbardziej.

ZOFIA SZUPINA 
Urodziła się w 1989 roku w Cieszynie. 
Artystka-grafi k. Absolwentka grafi ki 
i edukacji artystycznej na Uniwersyte-
cie Śląskim w Cieszynie. Dyplom magi-
sterski z zakresu grafi ki warsztatowej 
i grafi ki projektowej obroniła w 2016 
roku. Tematy jej prac dotyczą natury, 
głównie krajobrazu. Lubi eksperymen-
tować z blachą i często niezamierzone 
działania w jej pracach przynoszą in-
trygujące efekty.  

Torby 
z banerów

20 lutego o godz. 17.00 Osiedlowe Cen-
trum Kultury i Rekreacji przy ul. Zofi i 
Kossak-Szadkowskiej 6 zaprasza dzieci 
i rodziców na warsztaty z cyklu „Twórczy 
recykling”, podczas których wykorzystane 
będą materiały, które nie są już potrzeb-
ne i zwykle trafi ają na śmietnik. 

Ofi arujemy im drugie życie. W trakcie 
warsztatów będzie można przygotować 
torbę na podręczne rzeczy, wykorzy-
stując do tego stare banery reklamo-
we. Przygotowanie toreb będzie sto-
sunkowo łatwe i nie będzie wymagało 
wykorzystania maszyny do szycia czy 
igły, wystarczy jedynie kawałek banera, 
sznurek i dobre chęci.

Ilość miejsc jest ograniczona, wstęp 7 
zł. Zapisy pod nr tel. 536050906. 

OCKIR

„Płyniesz Olzo”
Biblioteka Miejska w Cieszynie zapra-
sza na promocję książki „Płyniesz Olzo” 
i spotkanie z jej redaktorem prof. Da-
nielem Kadłubcem.
Nowa redakcja słynnej monografi i cieszyń-
skiej kultury ludowej zawiera wszystkie 
podstawowe działy kultury duchowej 
i materialnej. To zarówno omówienie pie-
śni, przysłów, obrzędów, tańców i melodii 
Śląska Cieszyńskiego, jak również  przy-
kłady architektury, rzemiosła ludowego, 
pożywienia, meblarstwa, strojów ludo-
wych, malarstwa, rzeźby czy zdobnictwa.

„Płyniesz Olzo” to pozycja obowiąz-
kowa dla wszystkich interesujących 
się kulturą Ziemi Cieszyńskiej. Spo-
tkanie odbędzie się 17 lutego o godz. 
17.00 w sali konferencyjnej Biblioteki 
Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15). 
Wstęp wolny. 

BM

POLUB CIESZYN 
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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PIÓRKIEM malowane

Harmonię odnajduję w malowaniu 
i w przyrodzie. Gdy mam luz w so-
bie, jestem zrelaksowany, to wtedy 
czuję spokój – mówi autor prac. 

Cieszynianin – i tutaj czuję się najle-
piej – stwierdza Mirosław, w czasie swych 
licznych spacerów ulicami miasta, a szcze-
gólnie na terenie jego rodzinnego osiedla 
ZOR, obserwował rzeczywistość ze swej 
własnej, niepowtarzalnej pespektywy. 
Spacery dawały mu jakże potrzebny re-
laks i wyciszenie. Od 2006 r. jest uczestni-
kiem Dziennego Ośrodka Wsparcia przy 

Cieszyńskim Stowarzyszeniu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego w Cieszynie. Tu 
odnalazł swoje miejsce i ludzi, którzy 
otoczyli go wsparciem. Sam również 
lubi dzielić się z innymi swoją ogromną 
życzliwością i uczynnością. W Ośrodku 
rozwinął pasję tworzenia, odnajdując się 
w rysunku i malarstwie. Obrazy pomagają 
Mu wyrazić siebie, są „mową” w sferze 
komunikowania się z innymi. 

Jego prace eksponowane były na licz-
nych wystawach zbiorowych uczestników 
zajęć plastycznych Ośrodka. Niniejsza 

ekspozycja jest jego pierwszą autorską 
wystawą, prezentującą prace w różnym 
czasie i przestrzeni poprzez cykl zmienia-
jących się pór roku w rzeczywistości real-
nej, duchowej, jak również tej wyśnionej.

Zainteresowanych wystawieniem prac 
w szpitalnej galerii prosimy o kontakt 
33/ 854 92 18. 

Galeria Zmienna znajduje się w Zespo-
le Poradni Specjalistycznych Pawilonu 
Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie, wstęp bezpłatny. 

SZPITAL ŚLĄSKI 

Delikatne pociągnięcia 
piórkiem i koloryt 
wodnych akwareli 
tworzą malarstwo proste, 
naiwne w swej formie, 
lecz najlepiej wyrażające 
jego wewnętrzny świat 
przeżyć, pragnień, a także 
zamiłowanie do przyrody, 
zwłaszcza pejzaży 
górskich. Galeria Zmienna 
Szpitala Śląskiego 
zaprasza do obejrzenia 
lutowej ekspozycji 
malarstwa Mirosława 
Mitręgi.

Ucztowanie oznacza konieczność stra-
wienia dużej ilości tłuszczu, a to zmu-
sza wątrobę do intensywnej pracy. Ta 
zaczyna się buntować. Skarżymy się 
na złe samopoczucie, brak apetytu, 
jadłowstręt, czasami nudności i wy-
mioty, dyskomfort. Coś uwiera w jamie 
brzusznej, a ból może promieniować 
do łopatek i kręgosłupa.

Czy to są już problemy z wątrobą, czy 
też trzustką, a może z pęcherzykiem żół-
ciowym – na te i inne pytania odpowie 
specjalista lek. Anna Kubicius z Oddzia-
łu Chorób Wewnętrznych we wtorek, 
21 lutego 2017 r. o godz. 16.00 podczas 
wykładu „Wątroba, trzustka, pęcherzyk 
żółciowy – niewydolność, przyczyny, dia-
gnostyka, leczenie”.

Wykładem tym Szpital Śląski rozpocz-
nie kolejny rok cyklu Pro salute. W dalszej 
kolejności odbędą się spotkania: 

 Z LEK. HANNĄ ROBLESKĄ  
„Gdy choruje żołądek” - 28 marca

 Z LEK. ANETĄ KRAWCZYK 
„ Słodkie życie – jak sobie radzić z cukrzy-
cą typu 2” – 25 kwietnia

 Z BEATĄ  CZERNIK I BOŻENĄ HOINKES 
„Dieta w chorobach wątroby, trzustki i 
żołądka” – 23 maja

Wszystkie wykłady odbywają się w sali 
konferencyjnej Pawilonu Diagnostyczno-
-Zabiegowego i rozpoczynają się o godz. 
16.00. Wstęp wolny.  

SZPITAL ŚLĄSKI/RK 

O czym może świadczyć ból brzucha? 
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PROGRAM
24.02.2017 (PIĄTEK)

10.00–13.00 EKONOMIA I ZMIANA, 
czyli przedefi niowanie biznesu – Zuzanna 
Skalska/budynek A „Oranżeria”, sala 
konferencyjna* Spotkanie z cyklu: Biznes 
Nawigator

17.00 Zamkowa inwentura – 
Ewa Gołębiowska/budynek B, sala 
wystawowa 

17.30 EKONOMIA I WARTOŚCI, czyli jak 
dobrze gospodarować tym, co mamy?

– Mariusz Andrukiewicz, Maja 
Ganszyniec, Zuzanna Skalska, Dawid 
Sokołowski, moderuje: Wojciech 
Ławniczak, rysuje: Studio Ilustratorsko-
Projektowe Dinksy / budynek B, sala 
wystawowa

19.30 Człowiek – Dystrybucja Zasobów II 
– wernisaż wystawy / budynek B, Basteja

20.00–2.00 Ostatki! – imprezę rozkręcają 
Silesian Dixie Band oraz wyjątkowi  DJ-e, 
poza tym przestrzeń do rozmów, coś na 
ząb / Browar Zamkowy Cieszyn

Dla spragnionych dodatkowych wrażeń 
nocne zwiedzanie browaru* 

25.02.2017 (SOBOTA)
10.00–12.30 EKONOMIA 

I WSPÓŁDZIELENIE, czyli przedsiębiorczość 
społeczna w praktyce/Fundacja Rozwoju 
Przedsiębiorczości Społecznej „Być 
Razem”, ul. Wałowa 4, Cieszyn

10.00 –12.00 Warsztaty: kulinarny 
Kuchnia śląska po liftingu lub stolarski: 
Love sklejkowe 

11.00 –12.30 Przedsiębiorczość 
społeczna w praktyce – panel dyskusyjny – 
Laura Andrukiewicz, Jakub Jurczyk, Klaudia 
Kasprzak 

Zgłoszenie na warsztaty: biuro@welldone.
co, tel. 501 771 619

11.00–12.00 EKONOMIA I ROZWÓJ, 
czyli co projektant powinien wiedzieć… 
/ budynek A „Oranżeria”, sala 
konferencyjna

11.00–11.10   Przychodzi projektant do 
przedsiębiorcy – Ryszard Balcerkiewicz

11.10–11.20   Portfolio – jak przedstawiać 
własne projekty – Agata Szydłowska 

11.20-11.40 Elevator pitch, czyli jak się 
zaprezentować – Aleksandra Więcka

11.40–11.50 Dizajn, a prawo własności 
intelektualnej – Magdalena Miernik 
(Lookreatywni)

11.50–12.00 Firma na próbę – 
Mateusz Maik (Akademickie Inkubatory 
Przedsiębiorczości)

12.00–13.30 EKONOMIA I NIEZALEŻNOŚĆ 
– model kariery, a może sposób na życie? 
– Mateusz Bzówka, Anne Fischer, Anna 
Marešová, Agata Matlak-Lutyk, Urszula 
Szwed, moderuje: Andrzej Śmiałek / 
budynek B, sala wystawowa

13.30–14.30 Lunch / budynek B, sala 
konferencyjna 

12.20–15.00 …ROZWOJU CIĄG DALSZY, 
czyli oko w oko z ekspertem – warsztaty 
i konsultacje: Ryszard Balcerkiewicz, 
Mateusz Maik,  Magdalena Miernik, Agata 

Szydłowska, Aleksandra Więcka / budynek 
A „Oranżeria”

14.30–15.30 EKONOMIA I RÓWNOWAGA, 
czyli wellbeing by design – Kathryn Best / 
budynek B, sala wystawowa

15.30 AGD Zlin – wernisaż wystawy / 
budynek B, antresola

16.00 Graduation Projects 2016 
– wernisaż wystawy / budynek 
A „Oranżeria”, sala wystawowa

17.00–20.00 Awangardowy spacer po 
Cieszynie, czyli miasto oczami Jerzego 
Kronholda, Tadeusza Sławka i Joanny 
Wowrzeczki

17.30–20.30 Smakowanie życia, czyli 
pochwała powolności – warsztaty slow 
life – Ilona Opaszowska / budynek 
A „Oranżeria”, sala konferencyjna*

26.02.2017 (NIEDZIELA)
7.00–17.00 Wycieczka do Zlina – miasta 

modernizmu i Baty*

11.00–14.00 Wyprzedaż – warsztaty 
rodzinne w duchu nowej domowej 
ekonomii – Magdalena Kreis i Natalia 
Romaszkan (3D czyli Design Dla Dzieci) / 
budynek B, sala wystawowa

15.00–17.00 Joga dla każdego – 
Aleksander Wojtasik (Mandala Studio) / 
budynek A „Oranżeria”, sala konferencyjna

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian 
w programie. Na wydarzenia wstęp wolny, za 
wyjątkiem płatnych, które są oznaczone *. 
Obowiązują zgłoszenia – poprzez formularz 
rejestracyjny na www.zamekcieszyn.pl

 12. URODZINY ZAMKU CIESZYN 

DIZAJN i ekonomia
Wiele lat wierzyliśmy, że liczy się tylko wzrost. Jak pisał Tomáš Sedláček: „(…) nienasycenie 
społeczeństw Zachodu tworzy absurdalne dążenie do wzrostu dla samego wzrostu”.

Dzisiaj, w świecie wstrząsanym 
konfl iktami, o dramatycznie kur-
czących się zasobach, oczywisty 
dawniej cel maksymalizacji zysku 

brzmi złowrogo. Intuicyjnie czujemy, 
że ekonomia musi uwzględniać zasady 
etyki. Czy projektant, ważny element 
w rozpędzonej maszynie konsumeryzmu, 
może być wiarygodnym współtwórcą 
nowego, bardziej odpowiedzialnego 
świata? Zapraszamy do rozmów i spo-
tkań… Zapraszamy do Zamku Cieszyn, 
24-26 lutego 2017.  Przed nami debaty, 
warsztaty, wernisaże, spacery i wy-
cieczki. Przyjeżdżajcie! Przychodźcie! 
Zapraszamy.  
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BIBLIOTEKA po pożarze
W nocy z 29 na 30 
stycznia w siedzibie 
Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie wybuchł 
pożar. Największemu 
zniszczeniu uległo miejsce 
najczęściej odwiedzane 
przez czytelników – 
wypożyczalnia dla dorosłych. 
Tu straty nie ominęły sprzętu 
komputerowego i mebli. 
Częściowemu zniszczeniu 
uległ również księgozbiór.

Źródło ognia zlokalizowane zostało 
na I piętrze w pomieszczeniu Wy-
pożyczalni dla dorosłych. Zapale-
niu uległ drewniany strop w miej-

scu, gdzie przewód kominowy stykał się 
z drewnianym elementem stropu. Ogień 
rozprzestrzenił się dalej na dwie drewnia-
ne belki stropowe pomiędzy I i II piętrem 
budynku. Kiedy paląca się belka spadła 
na drewniany parkiet zadziałały czujniki 
dymu zainstalowane w pomieszczeniach 
biblioteki. Na miejsce przybyła Straż Po-
żarna, która niezwłocznie przystąpiła do 
akcji ratowniczej – informuje Izabela Kula, 
dyrektor Biblioteki Miejskiej w Cieszynie.  

NAJWIĘKSZE STRATY
- Najbardziej ucierpiały zbiory znajdujące 
się najbliżej źródła pożaru - nowości wy-
dawnicze i audiobooki. Powstałe straty są 
szacowane przez rzeczoznawców – dodaje 
dyrektor biblioteki, jednocześnie w imie-
niu własnym, jak i pozostałych pracowni-
ków dziękując wszystkim za oferowaną 
pomoc i słowa wsparcia.

A wsparcie przyszło bardzo szybko, 
zaoferowały je cieszyńskie instytucje, 
szkoły, fi rmy i wierni czytelnicy Bibliote-
ki Miejskiej w Cieszynie. Pomagać nadal 
może każdy.

- W wyniku nieszczęśliwego zdarzenia 
największemu zniszczeniu uległy audio-
booki i literatura piękna, a szczególnie 
fantastyka, książki podróżnicze, beletry-
styka dla pań oraz lektury dla szkół ponad-
gimnazjalnych. Stąd w celu odtworzenia 
księgozbioru biblioteka chętnie przyjmie 
pomoc w postaci książek z zakresu lite-
ratury pięknej wydanej po roku 2007. 
Książki i audiobooki można przesyłać na 
adres Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, ul. 

Głęboka 15 lub dostarczać osobiście do 
Oddziału dla dzieci mieszczącego się na 
parterze budynku instytucji – apelują 
pracownicy Biblioteki Miejskiej.

ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI
Wypożyczalnia dla dorosłych będzie nie-
czynna do odwołania. Zajęcia w Pracow-
ni Multimedialnej „TWOJEmedi@” od 10 
lutego br. przeniesione zostaną do sali 
konferencyjnej na II piętrze. W trakcie 
pożaru pracownia, jako pomieszczenie 
znajdujące się bezpośrednio nad wy-
pożyczalnią zostało mocno zadymione, 
w związku z czym wymaga ozonowania 
i malowania. Pozostałe działy tj. czytel-
nia oraz oddział dla dzieci funkcjonują 
bez zmian.

Na czas usuwania szkód w pomiesz-
czeniu wypożyczalni czytelnicy mogą 
wypożyczać książki w placówkach fi lial-

nych. Bibliotekarze proszą by osoby, które 
wypożyczyły książki w centrali Bibliote-
ki Miejskiej nie oddawały ich do czasu 
ponownego otwarcia wypożyczalni dla 
dorosłych. W systemie bibliotecznym 
dokonano automatycznej prolongaty, 
w związku z czym kary nie będą naliczane. 
Do czasu uruchomienia wypożyczalni na 
stronie internetowej biblioteki zabloko-
wany został również katalog. Nie można 
zatem dokonywać m.in. rezerwacji ma-
teriałów bibliotecznych.

Bibliotekarze liczą na pomoc miesz-
kańców w odtworzeniu zbiorów biblio-
tecznych i z góry dziękują za okazane 
wsparcie. 

BSK/RK 

Godziny otwarcia 
Filii nr 1 – ul. Wąska 2,
Filii nr 2 ul. Cieńciały 1:
Poniedziałek-piątek 8.00-8.00

Zniszczeniu uległy audiobooki i literatura piękna. 

Najbardziej ucierpiała wypożyczalnia dla dorosłych.

 B
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SZACHOWE zmagania szkół
3 lutego uczniowie stanęli do rywalizacji w I Drużynowym Turnieju Szachowym Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Dyrektora Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. św. 
Melchiora Grodzieckiego. 

Gra była niezwykle pasjonująca, 
zwłaszcza gdy naprzeciw siebie, 
zasiadali młodsi uczniowie sta-
jąc w szranki ze swoimi starszymi 

kolegami. Nad przebiegiem i organiza-
cją wydarzenia czuwała Monika Sitek, 
nauczyciel biologii, a także pasjonat gry 
w szachy i jednocześnie sędzia w Klubie 
„Olimpia” Goleszów. 

- Celem turnieju jest popularyzacja 
królewskiej gry wśród dzieci i młodzie-

ży oraz integracja uczestników, którzy 
na turniej przybyli z cieszyńskich szkół 
podstawowych i gimnazjów  – podkreśla 
organizatorka.

Choć grę w szachy zdecydowanie czę-
ściej wybierają chłopcy, w tym turnieju 
nie zabrakło również dziewcząt, które 
radziły sobie imponująco. 

Królewska gra wyłoniła zwycięzców, 
ale jak mówią sami uczestnicy – to nie 
o zwycięstwo tutaj chodzi, ale o pasję, 

rozwijanie swoich zainteresowań i do-
brą zabawę w towarzystwie osób, które 
cenią grę w szachy. 

Podsumowaniem drużynowego tur-
nieju było wręczenie pucharów, meda-
li i książek. Nagrody wręczał dyrektor 
katolickich szkół - ksiądz Tomasz Sroka. 
Nie obyło się również bez słodkiego po-
częstunku i wspólnego, pamiątkowego  
zdjęcia.  

BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK

Po raz kolejny ekipa Octagon Team Cie-
szyn zawitała na Puchar Polski ADCC 
(walka na chwyty bez kimon), który 
odbył się 12 grudnia 2016 w Krakowie. 
Nasi reprezentanci zdobyli 3 medale. 
Jeden srebrny i dwa brązowe krążki 
zostały dopisane tego dnia do dorob-
ku klubowego.

Srebrny medal zdobył Piotr Płonka 
(kategoria open, początkujący), który 
tego dnia stoczył trzy pojedynki. Tym 
samym potwierdził swoją formę sprzed 
miesiąca z zawodów, na których wywal-
czył brązowy medal.

Dawid Rygiel (do 65 kilogramów, śred-
niozaawansowani) przywiózł brązowy 
medal w mocno obsadzonej kategorii. 
Dawidowi zabrakło troszkę szczęścia, 
po wygranej pierwszej walce, w drugiej 
przegrał nieznacznie na punkty. Drugi 
brązowy medal dorzucił Samuel Anthony 
(do 60 kilogramów, junior).

Octagon Team prowadzi ciągły nabór 
do początkującej grupy w sekcji. Wszyst-
kich chętnych do spróbowania czegoś 

nowego, co pozwoli się rozwijać fi zycznie 
i nie tylko... zapraszamy na salę. 

Treningi w Cieszyńskim Octagonie przy 
ul. Górny Rynek 6 (zakład Sióstr Borome-
uszek) odbywają się w każdy poniedziałek, 
środę, piątek o 16 30, a w sobotę o 14 30. 
Grupa najmłodszych (5-10 lat) ma zajęcia 
we wtorek oraz czwartek o godz. 16 30. 
Treningi prowadzi Michał Mankiewicz. 

OCTAGON TEAM CIESZYN

Przywieźli 3 krążki Przedszkolaki 
na balu

10 stycznia do Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury Dom Narodowy, przybyły dzie-
ci z Przedszkola nr 8 w Cieszynie na bal 
przebierańców. Uczestnicy balu wystroili 
się w piękne, kolorowe stroje bohaterów 
i bajkowych postaci. Wspólnie bawili się 
więc piraci, księżniczki, cyganki, Spider-
-mani i wróżki... Na balu pojawili się tak-
że rodzice przedszkolaków. Nie zabrakło 
wielu atrakcji takich jak: zabawa przy mu-
zyce na żywo, tańce z rodzicami, nagrody, 
poczęstunek…. Były to niezapomniane 
chwile, pełne wrażeń… 

ORG.

Na zakończenie turnieju pamiątkowe zdjęcie. 
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Był to czas obfi tujący w emocje 
i wzruszenia. Uroczystym obcho-
dom towarzyszyło wiele imprez. 
We wrześniu odbył się tradycyjny 

Rajd Czwórki – w roku jubileuszowym 
- do udziału w nim szczególnie gorąco 
zachęcano emerytowanych nauczycieli 
i pracowników szkoły oraz absolwentów. 
Kolejną okazją do podróży, tym razem 
sentymentalnej, była Biesiada Belferska, 
która odbyła się w Dniu Edukacji Naro-
dowej. Z kolei w sobotę, 19 listopada, 
uczniowie i przyjaciele Czwórki wyraz 
przywiązania do szkoły okazali, biorąc 
udział w maratonie pływackim „60 kilo-
metrów na 60-lecie”.

Najbardziej podniosły i ważny dzień 
przypadł 5 stycznia br. Od samego rana 
można było odwiedzać mury 60-latki. Była 
to okazja, aby zobaczyć, jak się zmieniła, 
ale także świetna możliwość poszukiwa-
nia szkolnych wspomnień.

Momentem kulminacyjnym tego dnia 
była uroczysta gala. Teatr im. Adama Mic-
kiewicza w Cieszynie wypełnił się po brzegi 
szanownymi gośćmi, którzy spędzili ten 
zimowy, czwartkowy wieczór ze wzrusze-
niem, oglądając pokoleniowe występy.

W to niezwykłe przedsięwzięcie zaanga-
żowani byli obecni oraz dawni nauczyciele 

i uczniowie - popis aktorskich umiejętności 
dali między innymi, absolwenci występu-
jący przed laty w „Kabarecie pod Cebu-
lą”. Ten międzypokoleniowy, artystyczny 
dialog z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci gości i naszej - szkolnej rodziny. 

Za wszelką pomoc w organizacji obcho-
dów 60-lecia Czwórki - zaangażowanie 
w przygotowania, wsparcie materialne, 
okazywaną na każdym kroku życzliwość 
serdecznie dziękujemy! 

SP4

Z tradycją w przyszłość
Pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017 był dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie czasem 
szczególnym, a to za sprawą przypadającego na ten rok jubileuszu 60-lecia założenia szkoły.

Zapusty 
za free
Tegoroczne ferie w Oddziale dla Dzie-
ci cieszyńskiej Biblioteki minęły pod 
znakiem tańca, zabaw i  balów.
Przypominając dzieciom staropolską 
nazwę karnawału, przypomnieliśmy 
także wszelkie związane z tym wesołym, 
zimowym czasem tradycje, zwyczaje 
i uroczystości. W Bibliotece radośnie 
królowały kotyliony i maskarady, białe 
tanga, szalone przebrania i kuligi – do 
woli i w graniach tylko własnej wyobraź-
ni. Udział we wszystkich zajęciach, zgod-
nie z tytułem akcji, był bezpłatny, a jak 
wesoło i jak kolorowo spędziliśmy ferie 
można się przekonać oglądając biblio-
teczne witryny. 

BIBLIOTEKA MIEJSKA W CIESZYNIE

Uroczysta gala w Teatrze im. A. Mickiewicza.

Wesołe i kolorowe ferie w Bibliotece Miejskiej.
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Wybory w PTTK Nr 30

Z Kulturalnym KULIGIEM
28 stycznia uczestnicy Kulturalnego Kuligu wyruszyli Doliną Białej Wisełki w Wiśle Czarne. 

Ta przygoda z pewnością na długo 
pozostawi po sobie miłe wspo-
mnienia i chęć kolejnych zimo-
wych biesiad. Piękny krajobraz, 

ekscytująca podróż saniami, pieczenie 
kiełbasek to tylko kilka z wielu atrakcji, 
jakie uczestnikom zapewnili organi-
zatorzy - Cieszyński Ośrodek Kultury 
„Dom Narodowy” i Biuro Usług Tury-
stycznych Lipsa Travel. - Kulig był oka-
zją do integrowania się uczestników, 

więc oprócz wspaniałej jazdy saniami 
w pięknej scenerii malowniczej doliny, 
było też mnóstwo śmiechu, rozmów, 
wspólnej zabawy – mówi uczestniczka 
Kulturalnego Kuligu, w których udział 
wzięło blisko czterdzieści osób - Po do-
jechaniu na miejsce, do chaty „U Mario-
li” - zostaliśmy powitani przez Kapelę 
Góralską Wisła, a następnie zostaliśmy 
ugoszczeni chlebem ze smalcem i ogór-
kiem kiszonym. 

Atrakcją kuligu było pieczenie kieł-
basy i oscypka z przepyszną, góralską 
herbatą u boku. Przyszedł również czas 
na wspólną zabawę, która połączyła 
wszystkich uczestników wyprawy.  

- Kulig Doliną Białej Wisełki był wspa-
niałą przygodą, ogromne podziękowania 
należą się organizatorom, którzy zadbali 
o wspaniały nastrój i mnóstwo atrakcji – 
przyznają uczestnicy. 

BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK

Już po raz dziewiętnasty członkowie 
Koła „Twardziele” (dawniej FACh) wy-
bierali władze swojego Koła na następ-
ną, czteroletnią kadencję.
W obecności Honorowego Prezesa Zarządu 
Oddziału PTTK Beskid Śląski w Cieszynie 
Ryszarda Mazura i obecnie urzędującego 
prezesa Jacka Tyczkowskiego i wicepre-
zesa Jana Polloka, wybrano Zarząd Koła 
w składzie: Henryk Więzik – prezes, Zbi-
gniew Tomaszczyk i Zbigniew Huczała – 
wiceprezesi, Janina Tomaszczyk – sekre-
tarz Zarządu, Maria Iskrzycka – skarbnik 
Koła oraz członkowie Zarządu w osobach: 
Sylwia Huczała, Jan Kubala, Adam Szalbót 
oraz Henryka Tomaszczyk.

W następnej kadencji Komisję Rewizyjną 
tworzyć będą Krystyna Kubala oraz Mał-
gorzata Pieczonka pod przewodnictwem 
Joanny Zmarzły. Na XXVII zjeździe Oddziału 
Beskid Śląski w Cieszynie Koło reprezen-
tować będą następujący delegaci: Sylwia 

Huczała, Zbigniew Huczała, Jan Kubala, 
Małgorzata Pieczonka, Adam Szalbót, 
Zbigniew Tomaszczyk i Genowefa Zając.

Głosowanie poprzedziła miła uroczy-
stość wręczenia odznaczeń i wyróżnień. 
Honorową Odznakę PTTK w stopniu 
złotym otrzymał Zbigniew Tomaszczyk, 
a w stopniu brązowym Janina Tomaszczyk, 
natomiast Śląską Honorową Odznaką 
PTTK otrzymał Jan Kubala.

Dyplomy Rady Prezesów Oddziałów 
PTTK Województwa Śląskiego otrzymali: 
Sylwia Huczała, Genowefa Zając i Zbigniew 
Huczała. Dyplom Prezesa Oddziału Beskid 
Śląski otrzymała Henryka Tomaszczyk 
i kol. Joanna Zmarzły. W trakcie zebrania 
przedstawiono plan wycieczek organizo-
wanych w sezonie 2017 oraz  nakreślono 
program działań podjętych w związku 
z przypadającą w tym roku 50 rocznicą 
utworzenia Koła PTTK Nr 30 w Cieszynie. 

  ZARZĄD KOŁA NR 30 „TWARDZIELE”   

Oddały włosy 
chorym 
kobietom
13 stycznia w II LO im. Mikołaja Koperni-
ka odbyła się akcja charytatywna „Oddaj 
część siebie”.

Kilkanaście odważnych dziewczyn 
ścięło swoje włosy, które zostały przezna-
czone dla fundacji Rak’n’Roll. Z włosów 
powstaną peruki dla kobiet po chemio-
terapii, aby czuły się kobieco i pewniej 
w walce z chorobą. Łączna długość 
oddanych włosów osiągnęła długość 
4 metrów! Inicjatorami pomysłu byli: 
Kasia Lange, Kamila Koziołek oraz Szy-
mon Pipień, a salony fryzjerskie które 
pomogły nam w akcji to Trendy (Cieszyn) 
oraz Studio M Mirella Gnaś (Skoczów), 
bardzo dziękujemy! 

KAMILA KOZIOŁEK

Wspólna zabawa integrowała uczestników.
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FERIE wśród 
starych książek

Każdego roku organizatorzy zapra-
szają wszystkich zainteresowanych, 
szczególnie młodzież gimnazjalną 
i licealną, do udziału w warszta-

tach wzbogaconych multimedialnymi 
prezentacjami oraz nauką praktycznego 
korzystania ze zbiorów biblioteki.

- Odwiedziły nas cztery grupy zor-
ganizowane – w tym trzy grupy dzieci 
oraz jedna grupa z Dziennego Ośrodka 
Wsparcia dla osób z zaburzeniami psy-
chiatrycznymi. Na warsztatach pisania 
na glinianych tabliczkach i warsztatach 

tworzenia ekslibrisów pojawiły się rów-
nież osoby indywidualne. Łącznie więc 
w zajęciach zorganizowanych w czasie 
ferii, udział wzięło blisko 100 osób – 
informuje Wojciech Święs z Książnicy 
Cieszyńskiej.

DZIECI NAJBARDZIEJ 
ZAINTERESOWANE  

Największą liczbę uczestników stanowiły 
dzieci, które często po raz pierwszy od-
wiedzały Książnicę, organizatorzy chętnie 

więc opowiadali o miejscu, odpowiadali 
na pytania i przekazywali ciekawe in-
formacje.

- Wbrew pozorom, informacje prze-
kazywane na ten temat w sposób pro-
sty i przystępny - spotykają się z bardzo 
dobrym odbiorem nawet u kilkulatków, 
a opowieść o Książnicy może być punk-
tem wyjścia do rozmowy o przeszłości 
naszego miasta, o jego zmianach np. ar-
chitektonicznych – dodaje W. Święs, przy-
znając, że taka forma bardzo rozbudza 
ciekawość w dzieciach i budzi zaintereso-
wanie zamkiem, murami, nieistniejącymi 
obiektami, odkryciami archeologiczny-
mi i innymi „tajemnicami” związanymi 
z regionalną historią, np. o postaci ks. 
Leopolda Jana Szersznika czy o starych 
książkach w ogóle. 

Tradycyjnie prawdziwą furorę robiła 
kopia miniaturowego modlitewnika księż-
nej Elżbiety Lukrecji - średniowiecznego 
rękopisu wielkości pudełka od zapałek. 

ŁAMIGŁÓWKI I INNE 
ZAGADKI 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
również warsztaty, których część oparta 
była na łamigłówkach. Uczestnicy musieli 
odnaleźć konkretną rzecz na dawnej ma-
pie czy rycinie, odczytać hasło zapisane 
gotycką czcionką lub znaleźć informację 
w gazecie sprzed 150 lat.

- Osoby, które stawiły się indywidual-
nie (nie w grupach), miały do dyspozycji 
pracownika biblioteki. Mogły zadawać 
dowolne pytania i z bliska zobaczyć cenne 
obiekty, które rzadko kiedy opuszczają 
biblioteczne magazyny – wyjaśnia Woj-
ciech Święs. 

Czas mijał bardzo szybko, choć za-
jęcia przewidziane były na 1 godzinę, 
w dwóch przypadkach wydłużyły się 
do 2 godzin. To dowód na to, że ferie 
w Książnicy Cieszyńskiej są ciekawe 
i bawiąc również uczą.  

 BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK/RK

Tegoroczne ferie zimowe w Książnicy Cieszyńskiej 
spędziło blisko 100 osób - zarówno grupy zorganizowane 
jak i uczestnicy indywidualni. Wzięli oni udział w pokazach 
oraz warsztatach poświęconych dziejom książki, kulturze 
piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego.  

NAJMNIEJSZĄ KSIĄŻKĄ W KSIĄŻNICY JEST
modlitewnik z XV w., napisany na pergami-
nie o wymiarach 4,5 x 4 cm, który podobno 
należał do księżnej Elżbiety Lukrecji; naj-
większą zaś kodeks pergaminowy o wy-
miarach 66 x 43 cm z pocz. XVI w. – Ofi cja 
ku czci Błogosławionej Marii Dziewicy – za-
wierający teksty i nuty śpiewów do mszy. 
Prócz innych pieśni zawiera tekst i jeden 
z najstarszych zapisów nutowych Bogu-
rodzicy – pierwszego polskiego hymnu. 
Księga pełniła funkcję ekranu lub projekto-
ra – chór złożony z kilkunastu osób mógł 
łatwo dostrzec nuty i słowa.” z: R. Karpiń-
ska „Zwiedzaj Cieszyn z trzema braćmi”, 
Cieszyn 2014. 

Ferie w Książnicy bawią i uczą. 
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A kcja była prowadzona od 13-28 
stycznia i skierowana została 
do uczniów cieszyńskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. 

W organizacji nie brakowało bogatej 
oferty aktywnego wypoczynku dla dzie-
ci. Ferie rozpoczęły się od „Karnawa-
łowego balu przebierańców na lodzie” 
oraz „Karnawałowego szaleństwa na 
lodzie”. Wydarzenia odbyły się na lodo-
wisku w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Cieszynie. 

Oprócz tego na ofertę Sportowej 
Akcji „Zima w Mieście 2017” składały 
się zajęcia z różnych dyscyplin spor-
towych takich, jak: łyżwiarstwo, hokej, 
narciarstwo, tenis stołowy, szachy, 

sporty walki, pływanie. Podczas zajęć 
dzieci pod okiem instruktorów, trene-
rów i animatorów mogły w bezpieczny 
sposób rozwijać swoje umiejętności, pa-
sje i sportowe zainteresowania. Oprócz 
udziału w zajęciach, dzieci uczestniczyły 
w zawodach indywidualnych: „Dziecięcy 

Parkrun” - bieg dla dzieci na 500 m lub 
5 km, pływanie, „Czekoladowy stok” - 
zawody narciarskie; oraz zespołowych: 
turnieje piłkarzyków, koszykówki piłki 
nożnej i siatkówki.

Oczywiście skoro była rywalizacja, to 
nie mogło zabraknąć nagród i upomin-
ków. Uczestnicy Sportowej Akcji „Zima 
w Mieście 2017” otrzymali drobne upo-
minki w formie sportowych gadżetów. 
Natomiast najlepsi zawodnicy w poszcze-
gólnych zawodach otrzymali medale 
z prawdziwego zdarzenia. Przez cały 
czas trwania akcji na fanpage’u Sporto-
wy Cieszyn prowadzona była fotorelacja 
z odbywających się zajęć i zawodów. 

WYDZIAŁ SPORTU

ZIMA 
w Mieście 2017

Wraz z zakończeniem ferii zimowych dobiegła końca także Sportowa Akcja „Zima w Mieście 
2017”, która była organizowana przez Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zimowisko  Karate SKI
Podczas zimowych ferii Klub Sporto-
wy Shindo zorganizował dla swoich 
podopiecznych Zimowisko Karate SKI.
Zawoja to już stały rejon, w którym Klub 
Shindo spędza czas na sportowo, korzy-
stając z białego szaleństwa połączonego 
z treningami Karate. 

Najmłodsi uczestnicy mieli zaledwie 
6 lat a najstarsi 20. Pod opieką instruk-
torów dwa razy dziennie prowadzone 
były treningi karate, które obejmowały 
techniki kumite, trening na sprzęcie, 
sparingi, zajęcia ogólnorozwojowe oraz 
specjalistyczne zajęcia dla zawodników. 
Dobre warunki piękna pogoda i wspa-

niała atmosfera, pozwoliła również na 
trening w śniegu, który zahartował nie 
tylko ducha ale również ciało. 

KLUB SPORTOWY SHINDO

ZAPROSZENIE
Dyskusyjny Klub Propozycji 
„Podgórze” oraz Koło nr 2 „Mały  
Jaworowy” MZC  zapraszają 
w dniu 15.02.2017 r. o godz.17.00 
do Osiedlowego Centrum Kultury 
i Rekreacji przy ul. Zofi i Kossak 6, na 
spotkanie pt. „Geografi czne środki 
Europy” z miłośnikiem turystyki - 
Pawłem Klisiem z Bielska. 

ORGANIZATORZY

Zima w mieście może 
być aktywna i pełna 
wrażeń, a ferie pełne 
przygód i zabawy.  
Na nudę w Cieszynie 
nie ma czasu. 
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POLUB CIESZYN 
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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DYŻURY CIESZYŃSKIEJ
RADY SENIORÓW
CIESZYŃSKA RADA SENIORÓW 
pełni dyżury w każdy pierwszy ponie-
działek miesiąca, w dniu - w którym 
odbywa się posiedzenie Rady, w go-
dzinach od 9.00 do 10.00, na parterze 
Ratusza. 

Przed rozpoczęciem sesji wystąpił 
Chór „Harmonia” Uniwersytetu 
Śląskiego, którym dyrygowała 
prof. Izabella Zielecka-Panek. 

Chór  wykonał  m.in. utwór Rondo Józe-
fa Świdra, zmarłego w 2014 roku, znako-
mitego  kompozytora, byłego profesora 
Uniwersytetu Śląskiego i wielokrotnego 
laureata prestiżowych nagród.

Również przed sesją uhonorowano 
listem gratulacyjnym znakomitego spor-
towca Ziemi Cieszyńskiej Adama Tomiczka 
za udział w Rajdzie Dakar  w Orlen Teamie.

PODCZAS SESJI RADNI 
ZAPOZNALI SIĘ:

4 Informacją Burmistrza Miasta na te-
mat reformy oświaty.

4 Informacją o wysokości średniego 
wynagrodzenia na poszczególnych 
poziomach stopni awansu zawodo-
wego nauczycieli w 2017 roku.

4 Sprawozdaniem z realizacji uchwał 
Rady Miejskiej Cieszyna za II półrocze 
2016 roku.

NA SESJI ZOSTAŁY PODJĘTE 
NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY 

W SPRAWIE:

4 ustalenia zasad zwrotu wydatków 
za świadczenia z pomocy społecznej 
w formie posiłków oraz usług;

4 udzielenia pomocy fi nansowej Mia-
stu Bielsko-Biała na dofi nansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdziałania 
Problemom Alkoholowym w Bielsku-
-Białej;

4 udzielenia pomocy fi nansowej Powia-
towi Cieszyńskiemu z przeznaczeniem 
na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla 
Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie;

4 zmiany uchwały Rady Miejskiej Cie-
szyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 
2012 roku w sprawie nadania Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Cieszynie;

4 wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, składanej przez właściciela 
nieruchomości;

4 przyjęcia rezolucji dotyczącej 500. lat 
Reformacji.

Rada Miejska podjęła stanowisko 
popierające inicjatywę Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie zmierzającą do 

powstania na terenie miasta Cieszyn 
przystanku Cieszyn-Uniwersytet w ra-
mach projektowanej rewitalizacji linii 
kolejowej nr 190.

Z tematami  zapytań, wniosków i in-
terpelacji radnych, klubów radnych i ko-
misji można  zapoznać się  na stronie 
internetowej pod adresem: http://bip.
um.cieszyn.pl, w zakładce Rada Miejska, 
gdzie są publikowane także odpowiedzi na 
nie. Zapraszamy mieszkańców Cieszyna 
na sesje Rady Miejskiej, w tym najbliższej 
w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 15.30. 
Nagrania  video z sesji Rady Miejskiej 
Cieszyna są dostępne na stronie http://
www.um.cieszyn.pl - Urząd od środka - 
Rada Miejska. 

  ANDRZEJ SURZYCKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

STYCZNIOWA SESJA 
Rady Miejskiej
W dniu 26 stycznia 2017 roku odbyła się dwudziesta dziewiąta sesja Rady Miejskiej Cieszyna.

Kluby radnych zapraszają
Masz pytanie do radnych? Chcesz z 
naszą pomocą zmienić coś w mieście? 
Coś ci się nie podoba? Radni zaprasza-
ją do rozmów w Biurze Rady Miejskiej 
(Ratusz, II piętro). 
Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Samo-
rządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę 

w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem 
tygodnia, w którym odbywa się sesja).

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecznego 
(CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek 
w godz. od 16.30 do 17.30.

Spotkajmy się w działaniu! 
UM CIESZYN

Rada Miejska Cieszyna
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Bezdomność to problem społecz-
ny, charakteryzujący się brakiem 
stałego zamieszkania. Zgodnie 
z ustawą o pomocy społecznej 

z dnia 12 marca 2004 r., pomoc osobom 
bezdomnym należy do zadań własnych 
gminy, która udziela pomocy w formie 
schronienia mieszkańcom, którzy z róż-
nych powodów swoich trudności życio-
wych, zostali jego pozbawieni. Na terenie 
naszej gminy funkcjonuje Schronisko dla 
osób bezdomnych - Centrum Edukacji 
Socjalnej przy ul. Błogocka 30, prowa-
dzone przez Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „Być Razem”, w którym mogą 
zamieszkać zarówno osoby bezdomne 
jak i osoby opuszczające zakłady karne. 
Powyższe Schronisko zapewnia całodo-
bowy pobyt, wyżywienie, codzienną moż-
liwość korzystania z łaźni. W przypadku 
osoby bezdomnej właściwą miejscowo 
do przyznania świadczeń z pomocy spo-
łecznej, jest gmina ostatniego miejsca 
zameldowania na pobyt stały. 

Przedstawiamy miejsca uzyskania po-
mocy w celu zgłaszania osób bezdomnych 
i potrzebujących:

1. SKIEROWANIE DO SCHRONISKA, 
pomoc fi nansowa, poradnictwo 
socjalne, potwierdzenie prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Cieszynie, ul. Skrajna 5 
tel. 33 479-49-00 
lub 33 479-49-25
2. SCHRONIENIE
Centrum Edukacji Socjalnej 
w Cieszynie 
ul. Błogocka 30, 
tel. 33 851-44-30
3. POSIŁEK
Parafi a pw. św. Marii Magdaleny 
pl. Dominikański 2, 
tel. 33 852-13-52
Zakon Braci Mniejszych 
– Franciszkanów 
ul. Szersznika 3, tel. 33 852-43-57

4. ODZIEŻ
Polski Czerwony Krzyż 
ul. Rynek 6, tel. 33 852-01-74
5. POMOC MEDYCZNA
Szpital Śląski w Cieszynie
ul. Bielska 4, tel. 33 852-05-11

Informacje w zakresie pomocy 
można uzyskać całą dobę w Straży 
Miejskiej w Cieszynie 
ul. Limanowskiego 7 lub pod bezpłat-
nym numerem telefonu:  986.
Inne ważne numery telefonów:
999 – Pogotowie Ratunkowe
997 – Policja
986 – Straż Miejska
112 – Służby Ratownicze
0 800 100 022  lub 987– całodobowy 
bezpłatny nr telefonu 

APEL ma także odniesienie do innych 
osób potrzebujących naszej pomocy, osób 
starszych, schorowanych, dzieci, osób 
mających problemy z poruszaniem się. 

POMOC osobom 
bezdomnym!
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje apel do 
mieszkańców Cieszyna o szczególną wrażliwość społeczną 
w zakresie zwracania uwagi na osoby bezdomne przebywające 
na obszarze miasta!

DYŻURY PRAWNE
I PSYCHOLOGICZNE
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do 
korzystania z bezpłatnych dyżurów 
psychologicznych i prawnych, związa-
nych z problematyką uzależnień i prze-
mocy w rodzinie.

DYŻURY PEŁNIONE SĄ 
przy ul. Srebrnej 4 Zapisy w MOPS 
Cieszyn (ul. Skrajna 5) 
lub pod nr. tel. 33 479 49 00.

MOPS

Wsparcie spółdzielni socjalnych
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecz-
nej informuje, iż nabór wniosków na 
stworzenie miejsc pracy w przedsiębior-
stwach społecznych - spółdzielniach 
socjalnych odbędzie się w terminie od 
1 do 14 lutego 2017 roku.
Każdy kandydat kwalifi kujący się do objęcia 
wsparciem w projekcie (otrzymania dota-
cji) składa w procesie rekrutacji formularz 
rekrutacyjny osobowy. Dodatkowo każda 
grupa inicjatywna (osoby fi zyczne wnio-
skujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, 
osoby prawne wnioskujące o utworzenie 
spółdzielni socjalnej) składają formularz 
rekrutacyjny pomysłu (w jednym egzem-
plarzu na grupę inicjatywną). 
O utworzenie przedsiębiorstwa spo-
łecznego mogą ubiegać się:

osoby fi zyczne planujące utworzenie 
spółdzielni socjalnej osób fi zycznych;

osoby prawne planujące utworzenie 
spółdzielni socjalnej osób prawnych.
Wsparcie fi nansowe (dotacja) jest 
przyznawane na stworzenie miejsca 
pracy dla:

osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 
2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i instru-
mentach rynku pracy zakwalifi kowanych 
do III profi lu pomocy zgodnie z tą ustawą.

osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o za-
trudnieniu socjalnym.

osób niepełnosprawnych w rozumie-
niu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w tym w szczególności osób o umiarko-
wanym lub znacznym stopniu niepełno-
sprawności.

W razie niejasności lub pytań doty-
czących zapisów Regulaminu pomocą 
służą pracownicy Projektu dostępni 
w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 
33 496 02 44.

Więcej informacji na stronie interne-
towej OWES w Bielsku-Białej:

http://www.owes.bcp.org.pl/wsparcie-
powstawania-i-funkcjonowania-spoldzielni-
socjalnych. 

OŚRODEK WSPARCIA 
EKONOMII SPOŁECZNEJ LIDER: 
STOWARZYSZENIE BIELSKIE 
CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 44, 
33 496 02 11
e-mail: owes@bcp.org.pl
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BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROKU 

2017
Burmistrz Cieszyna serdecznie zaprasza organizacje pozarzą-
dowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na bezpłatne konsultacje, obejmujące m.in. 
pomoc w pisaniu ofert na realizację zadań publicznych, pomoc 
informacyjną na temat zmian w przepisach prawnych. Dyżury 
poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz 
jednostek organizacyjnych, odpowiedzialnych merytorycznie za 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, które zostały uru-
chomione 1 czerwca 2016 roku  będą kontynuowane w roku 2017.
Dyżury, ze względu na różne obszary przedmiotowe zadań 
publicznych, zostały podzielone pomiędzy:

Wydział Kultury UM (kultura i sztuka, edukacja, wypoczynek 
dzieci i młodzieży),

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM (ekologia 
i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, 
ochrona i promocja zdrowia),

Wydział Sportu UM (kultura fi zyczna, turystyka i krajoznaw-
stwo),

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (polityka społeczna 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym).
Dyżury odbywać się będą w poniedziałki, w godz. 15.30-
17.00 w następującej kolejności:

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej, ul. Skrajna 5, pokój nr 12;

każdy drugi poniedziałek miesiąca – Wydział Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa UM, Rynek 1, pokój nr 117;

każdy trzeci poniedziałek miesiąca – Wydział Kultury UM, 
Rynek 1, pokój nr 105;

każdy czwarty poniedziałek miesiąca – Wydział Sportu UM, 
ul. Kochanowskiego 14, pokój nr 104.

URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMUJE
Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r., Nr. 32, poz. 
191 z późn. zm.), że do publicznego wglądu wyłożony będzie 
w okresie 30 dni od 10.02.2017 r. protokół inwentaryzacyjny 
obejmujący nieruchomość podlegającą komunalizacji na wnio-
sek Gminy Cieszyn. Protokół wyłożony będzie na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie (Rynek 1). Szczegółowe 
informacje można otrzymać w Wydziale Geodezji, Kartografi i 
i Katastru Nieruchomości, ul. Ratuszowa 1, pok. 102 na piętrze 
lub pok. 1 na parterze, w godzinach pracy Urzędu.

Protokół obejmuje nieruchomość położoną w Cieszynie – 
działki:

- nr 17/3 obr. 13, pow. 1679 m2, stanowiącą fragment ul. F. 
Barteczka;

- nr 14/31 obr. 13, pow. 905 m2, stanowiącą fragment ul. F. 
Barteczka i ul. L. Skrzypka,

zapisane w księdze wieczystej BB1C/00078025/6, będące 
własnością Skarbu Państwa.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych 
w protokole, mogą zgłaszać swoje zastrzeżenia w okresie wyło-
żenia w Wydziale Geodezji, Kartografi i i Katastru Nieruchomo-
ści, ul. Ratuszowa 1, pok. 102 na piętrze lub pok. 1 na parterze. 
Burmistrz Miasta Cieszyna zamierza wystąpić do Wojewody 
Śląskiego o wydanie decyzji w sprawie przekazania w/w nie-
ruchomości  Gminie Cieszyn.

WYDZIAŁ GKK

ZMIANY ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE 
MIEJSKIM

 
Od 1 stycznia 2017 roku sprawy dotyczące działalności gospo-
darczej będą załatwiane w budynku Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie przy ul. Kochanowskiego 14, na parterze, w Wydziale 
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej.

Od 1 lutego 2017 Sprawy związane ze sprzedażą napojów 
alkoholowych załatwiane są w budynku przy ul. Kochanowskie-
go 14, na parterze, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działal-
ności Gospodarczej.

STANISŁAW KAWECKI, SEKRETARZ MIASTA

PYŁ ZAWIESZONY PM10
Pył – (PM – ang. Particulatematter) jest zanieczyszczeniem po-
wietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, 
zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji 
organicznych i nieorganicznych.

Pochodzenie pyłów:
NATURALNE – nieorganiczne powstają w wyniku takich zja-

wisk przyrody, jak wietrzenie skał, wybuchy wulkanów; • pier-
wotne – emitowane bezpośrednio ze źródeł, powstają głównie 
podczas spalania, mogą składać się z kurzu, małych płatków 
sadzy, pyłku kwiatowego itp.;

 WTÓRNE – powstają w wyniku przemian chemicznych w at-
mosferze prekursorów pyłu: dwutlenku siarki (SO2), tlenków 
azotu (Nox), lotnych związków organicznych (LZO), amoniaku 
(NH3). Przyczyny przekroczeń stężeń pyłów: Emisja powierzch-
niowa z indywidualnego ogrzewania budynków ze źródeł 
rozproszonych, emisja pochodząca od komunikacji, prace re-
montowe, aerozole wtórne pochodzące od emisji pierwotnej 
zanieczyszczeń gazowych, unos pyłu, wtórny unos pyłu, napływ 
zanieczyszczeń spoza terenu województwa, kraju, naturalne 
źródła emisji lub zjawiska, warunki meteo. Wpływ na zdrowie 
ludzi: Pyły stanowią poważny czynnik chorobotwórczy, osiada-
ją na ściankach pęcherzyków płucnych, utrudniając wymianę 
gazową, powodują podrażnienie naskórka i śluzówki, zapalenie 
górnych dróg oddechowych oraz wywołują choroby alergicz-
ne, astmę, nowotwory płuc, gardła i krtani. Nie istnieje próg 
stężenia, poniżej którego negatywne skutki wynikające z od-
działywania pyłów na zdrowie ludzi nie występują. Ponadto 
informujemy, że na terenie miasta Cieszyna przy ul. Mickie-
wicza 13 znajduje się stacja monitoringu, a pomiary dostępne 
są na stronie internetowej Śląskiego Monitoringu Powietrza: 
http://stacje.katowice.pios.gov.pl/ monitoring. Zachęcamy do 
zapoznania się również ze stroną WIOŚ http://spjp.katowice.
pios.gov.pl/aqi. aspx. Więcej informacji na stronie interneto-
wej: www.cieszyn.pl/mczk.

MCZK

ODBIÓR POPIOŁU W OKRESIE 
GRZEWCZYM

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od stycznia 2017 r. na-
stępuje zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego 
z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był 
łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku 
plastikowym bądź metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiąza-
nie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie nieruchomości 
w większą ilość pojemników, w szczególności w okresie grzew-
czym. W roku 2017 wprowadzona została segregacja popiołu, 
który należy wydzielać ze zmieszanych odpadów i gromadzić 
w workach koloru szarego. Odbiór tego odpadu następować 
będzie w terminach odbioru odpadów zbieranych selektywnie, 
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wskazanych w dostarczonym harmonogramie. Worki na popiół 
można pobierać w punkcie obsługi klienta prowadzonym przez 
fi rmę PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard 
Brandys. Lokalizacja punktu: ul. 3 Maja 18, Cieszyn.
Dni i godz. otwarcia punktu:

poniedziałek: 10.00-18.00,
od wtorku do piątku: 7.00-15.00,
w pierwszą sobotę miesiąca: 9.00-13.00.

Dodatkowo fi rma wywozowa będzie dostarczała worki na za-
sadzie „jeden za jeden”, czyli tak jak do tej pory przy odbiorze 
surowców wtórnych.

WYDZIAŁ OŚR

ANONIMOWE SPOTKANIA
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszynie, Grupa 

Rewers, ul. Błogocka 30A, spotkania w poniedziałki w godz. 
17.00-19.00.

Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor oo. Franciszkanów 
– piwnica pod Aniołami, piątki godz. 16.00-18.00.

Klub Abstynenta Familia – telefon trzeźwości 33 852 40 00, 
czynny w godzinach pracy klubu: poniedziałki, czwartki i piąt-
ki od 16.00 do 20.00 oraz we wtorki i środy od 11.00 do 15.00.

Organizowane spotkania to szansa dla uzależnionych, któ-
rzy szukają pomocy.

ORGANIZATORZY

ZAŁÓŻ FIRMĘ PRZEZ TELEFON!
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsię-
biorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną 
fi rmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne 
powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmia-
nach w przepisach. Usługa telefonicznej rejestracji działalności 
gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.

JAK TO DZIAŁA? 
W trakcie rozmowy telefonicznej konsultant wyjaśnia zasady 
rejestracji działalności gospodarczej, przyjmuje dane niezbędne 
do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po 
rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym 
może udać się do dowolnego urzędu gminy. Urzędnik wydru-
kuje wniosek i przedłoży do podpisu. Całą rejestrację można 
wykonać również w pełni elektronicznie, wykorzystując do 
tego profi l zaufany lub podpis elektroniczny. Załóż fi rmę przez 
telefon to pierwsze tego typu rozwiązanie w polskiej admini-
stracji publicznej.

Nowe usługi realizowane są przez nowoczesne Centrum 
Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl, nadzorowane przez Mi-
nisterstwo Rozwoju. Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla 
osób zamierzających prowadzić i prowadzących działalność 
gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw 
związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospo-
darczej drogą elektroniczną w sposób łatwy i intuicyjny oraz 
uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowa-
dzenia fi rmy. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej oraz ser-
wisu biznes.gov.pl.

Kontakt: Ministerstwo Rozwoju Departament Gospodarki 
Elektronicznej. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00–507 Warszawa
tel.: 801 055 088. Chat: www.biznes.gov.pl/pomoc
www.facebook.com/biznesgovpl
www.biznes.gov.pl

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego możesz wesprzeć organizację z Cieszyna.

Oto lista organizacji pożytku publicznego, na rzecz których 
możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku w rozlicze-
niu rocznym. Wystarczy wpisać nazwę i numer KRS organizacji 
w odpowiednich rubrykach formularza swojego rozliczenia.

 
1. Fundacja Zdrowia Śląska 

Cieszyńskiego
KRS: 0000130105, REGON: 

07001854000000
fundacja@netus.pl

2. Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
- Towarzystwo Miłośników 

Regionu
KRS: 0000032238, REGON: 

07002610800000
macierz@onet.pl

3. Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej Być Razem
KRS: 0000081114, REGON: 

07066651700000
biuro@bycrazem.com

4. Fundacja dla Zwierząt i 
Środowiska „Lepszy Świat”

KRS: 0000366266, REGON: 
24174623000000

biuro@fundacjalepszyswiat.pl

5. Stowarzyszenie na rzecz 
Harmonijnego Rozwoju 

Dzieci i Młodzieży „Nasze 
Dzieci”

KRS: 0000304302, REGON: 
24093595700000

stowarzyszenie.naszedzieci@wp.pl

6. Stowarzyszenie Serfenta
KRS: 0000263949, REGON: 

24048646500000
biuro@serfenta.pl

7. Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępczego 

i Adopcyjnego „Tęczowa 
Przystań”

KRS: 0000385325, REGON: 
24196484300000

biuro@teczowaprzystan.cieszyn.pl

8. Fundacja Łatka
KRS: 0000393732, REGON: 

24263185900000
biuro@fundacja-latka.pl

9. Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Edukacji i Kultury Młodzieży 

„Ekoga”
KRS: 0000267283, REGON: 

24050749200000
zseg@zseg.cieszyn.pl

10. Stowarzyszenie 
Cieszyński Uniwersytet III 

Wieku (UTW)
KRS: 0000225641, REGON: 

24006203800000
utw.cieszyn@gmail.com

11. Stowarzyszenie 
Rehabilitacji 

Kultury Fizycznej, 
Turystyki i Integracji 

OsóbNiepełnosprawnych
KRS: 0000037729, REGON: 

07076744800000
biuro@strehon.ox.pl

12. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych 

Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty

KRS: 0000134259, REGON: 
07214410200000

cieszynhospicjum@vp.pl

13. Towarzystwo 
Ewangelickie 

im. Ks. Franciszka 
Michejdy

KRS: 0000017212, REGON: 
07041152700000

tecieszyn@gmail.com

14. Stowarzyszenie 
Na Rzecz Integracji 

Trianon pl
KRS: 0000028975, REGON: 

07272103100000
dzialajmyrazem@wp.pl

15. Stowarzyszenie 
Wsparcia Społecznego 

„Feniks”
KRS: 0000206064, REGON: 

24036924500000
feniks@us.edu.pl

16. Stowarzyszenie 
Wspierające Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi 

Cieszyńskiej
KRS: 0000347067, REGON: 

24152847300000
zpit@tlen.pl

17. Polskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło 

w Cieszynie (PSOUU)
KRS: 0000070261, REGON: 

07092698700000
kontakt@psouu.cieszynski.info

18. Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo Św. Jana 

Sarkandra”
KRS: 0000063101, REGON: 

07044327200000
stowarzyszenie@dziedzictwo.org.pl

19. Fundacja 
Św. Elżbiety Węgierskiej 

w Cieszynie
KRS: 0000388684, REGON: 

24196797100000
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl

20. Fundacja Talent 
Cieszyn

KRS: 0000487712, REGON: 
24342889900000

fundacja.talent@onet.eu

21. PCK Oddział 
Rejonowy 

w Cieszynie
KRS: 0000225587

DZIĘKUJEMY
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

10-16.02, g. 14.00 Karlsson z dachu - 
lektor (animowany/przygodowy/familijny), 
Szwec./Norw. b.o.

10-15.02, g. 15:30, 17:45, 20:00 Ciem-
niejsza strona Greya  – napisy (melodra-
mat), USA 15

16.02, g. 15:30, 17:45 Ciemniejsza stro-
na Greya – napisy (melodramat), USA 15

17 -22.02, g. 17:45, 20:00 Ciemniejsza 
strona Greya - napisy (melodramat), USA 15

23.02, g. 17:45 Ciemniejsza strona Greya 
– napisy (melodramat), USA 15

24.02 -1.03, g. 20:15 Ciemniejsza strona 
Greya – napisy (melodramat), USA 15

2.03, g. 18:00 Ciemniejsza strona Greya 
– napisy (melodramat), USA 15

17-23.02, g. 14:15 Balerina – dubbing 
(animowany/familjny/musical/przygodo-
wy), Francja/Kan. b.o.

17-23.02, g. 16:00 Dusigrosz – napisy 
(komedia), Francja 15

24.02 -2.03, g. 14:00 2D Sing – dubbing 
(animowany/komedia/musical), USA/An-
glia b.o.

24.02 -2.03, g. 16:00  3D Sing – dubbing 
(animowany/komedia/musical), USA/An-
glia b.o.

24.02 -1.03, g. 18:00 La La Land – napisy 
(musical/komedia/romans), USA 15

3 -9.03, g. 14:15 Lego® Batman – dub-
bing (animowany/ familijny/ przygodowy), 
USA/Dania b.o.

3 -8.03, g. 16:15, 20:00 Porady na zdrady 
(komedia), Polska 15

9.03, g. 16:15 Porady na zdrady (kome-
dia), Polska 15

3 -9.03, g. 18:00 Maria Skłodowska-Curie 
(biograficzny), Bel./Fr./Niem./Pol. 12

KLUB FILMOWY 
„FAFIK”
16.02, g. 20:00 Klasyka na seansie 

„Fafika”
23.02, g. 20:00 Robert Altman – wspo-

mnienie w 10 rocznicę śmierci

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

11.02, g. 16:00 “Być jak Elizabeth Taylor”
11.02, g. 19:00 “Być jak Elizabeth Taylor”
17.02, g.18:00 “Koncert Karnawał 

z Folklorem” Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej 

18.02, g. 17:00 “Koncert Karnawał 
z Folklorem” Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowj 

24.02, g.18:00 Koncert Karnawałowy 
„Marcin Wyrostek music & Dance Show”

2.03, g. 20:00 XXI edycja DNI TEATRU 
Teatr Scena STU z Krakowa

2.03, g. 20:00 "Rewizor"XXI edycja Dni 
Teatru -  Teatr Scena STU z Krakowa  

3.03,  g. 20:00 "Kolacja z Gustavem Klim-
tem" XXI edycja Dni teatru - Teatr Scena 
STU z Krakowa

4.03, g. 20:00 "Kogut w rosole" XXI edy-
cja Dni Teatru - Teatr Scena STU z Krakowa

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

10.02, g. 9.00 „Daleko na północy” - pro-
jekcja filmowa w ramach KinoSzkoły

11.02, g. 17.00 Justyna Lewandowska & 
NONA – koncert, wstęp wolny

17.02, g. 17.00 „Kręci(ło) się w Cieszynie” 
- podsumowanie warsztatów filmowych

17.02, g. 20.00 COK Dla dorosłych vol. 1: 
Stand up Show 

18.02, g. 7.00 „Podróże z kulturą”: 
Tatrzańska Świątynia Lodowa – wycieczka 
na Słowację.

24-25.02 80’s Weekend – projekcje filmo-
we, gry komputerowe, koncert

WYSTAWY
Do 28.02 „Tutaj jesteśmy cz. 2” Wystawa 

prac mały i dużych uczniów Szkoły Sztuki 
Myślenia

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

10.02, g.15.00 – WyGRYwamy - turniej 
gier planszowych

10 02 , g. 17.00 - podróż do Zielonej 
Afryki, spotkanie z podróżnikami

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

14.02, g.15.00 - Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)

15.02, g.10.00 -  Spotkanie grupy zaba-
wowej Gromadka Uszatka (stała grupa)

15.02, g.15.00 – Strefa czytania - warsz-
taty literacko - plastyczne

17.02, g.15.00 – WyGRYwamy - turniej 
gier planszowych

17. 02 , g. 17.00 „Płyniesz Olzo”  -spotka-
nie z D. Kadłubcem

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

21.02, g.15.00 – Warsztaty bibliotera-
peutyczne (stała grupa)

22.02, g.10.00 -  Spotkanie grupy zaba-
wowej Gromadka Uszatka (stała grupa)

22.02, g.15.00 – COOLturalnie  - warszta-
ty edukacyjno -wychowawcze

24.02, g.15.00 – WyGRYwamy - turniej 
gier planszowych

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

28.02, g.15.00 - Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)

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

11.02, g. 10.00-13.00 Mała Pracownia 
Projektowania: Jak zaprojektować grę 
planszową?

24-26.02 Dizajn i ekonomia 12. urodziny 
Zamku Cieszyn

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

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. 
w godz. 8.00-18.00, sob. 9.00-15.00

do 11.02 Budziciele. Wystawa -  w 125 
rocznicę śmierci Pawła Stalmacha

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

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., 
niedz.: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; 
śr.: 12.00,13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: 
nieczynne.

22.02, g. 17.00 Irena French, Księstwo 
Cieszyńskie w zbiorach kartograficznych 
MŚC

29.03, g. 17.00 Maksymilian Kapalski, 
Sebastian Brandt, Stultifera Navis czyli 
statek pełen głupców. Inkunabuły ze zbio-
rów MŚC

26.04, g. 17.00  Konferencja naukowa: 
Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej 
Śląska

24.05, g. 17.00 Michał Kawulok, Spacer 
po międzywojennej Wiśle

28.06, g. 17.00 Jan Paweł Borowski, Po-
wstanie Zboru Luterańskiego w  Drogo-
myślu jako przyczynek do dziejów refor-
macji Księstwie Cieszyńskim w 500-lecie 
wystąpienia Marcina Lutra

27.09, g. 17.00 Grzegorz Studnicki, 
Strój cieszyński ten dawny i ten współ-
czesny

25.10., g. 17.00 Zofia Jagosz-Zarzycka, 
Nowe nabytki w Dziale Archeologii MŚC

29.11, g. 17.00  Irena Prengel-Adamczyk, 
Zapach drewna i kadzidła − prezentacja 
wirtualnego zwiedzania drewnianych 
kościołów Śląska Cieszyńskiego

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
do 26.02 Jerzy Fober rzeźba – wystawa 

do 2.04 Podróże bliskie i dalekie 
– wystawa.

MUZEUM 4. PUŁKU 
STRZELCÓW P.
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Bezpłatne zwiedzanie muzeum 
(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcześniej-
szym kontakcie tel. 604 833 667, Krzysztof 
Neścior.

MUZEUM 
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 3385116 30

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. 
W sezonie turystycznym (maj-wrzesień) 
również w soboty i niedziele: 14.00-
18.00. Zwiedzanie i udział w warsztatach 
graficznych, introligatorskich i typo-
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graficznych dla grup w każdym dniu 
tygodnia po uzgodnieniu terminu: 696 
652 114 lub osobiście

 od 9.02-7.03 Galeria „Przystanek 
Grafika”- wystawa Zofii Szupiny „Pokój-
-niepokój”

KAWIARNIA
LITERACKA AVION
10.02, g. 17.00 Wernisaż wystawy Marek 

Chmiel – Typografia
13.02, g. 17.00 Dyskusyjny Klub Czytel-

ników
14.02, g. 15.30 Konkurs Recytatorski
15.02, g. 10.00-12.00 Pokaz kulinarny 

uczniów
16.02. g. 16.00 Salon Muzyczny. 

Koncert uczniów i nauczycieli Podsta-
wowej Szkoły Artystycznej w Czeskim 
Cieszynie

21.02, g. 17.00 Salon Literacki. 
ÓNDRA ŁYSOHORSKY 0 wykład Libo-
ra Martinka z Uniwersytetu Ślaskiego 
w Opawie

22.02, g. 10.00-12.00 Salon Poligraficz-
ny uczniów kierunku poligrafia i deko-
racje

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. 

Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. 
godz. 10.00-16.00, so.-niedz. po uzgodnie-
niu telefonicznym.

MUZEUM PROTESTANTYZMU Czy-
telnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy ponie-
działek i środę w godz. 15.30 do 19.00. 
Czytelnia budynek Parafii pl. Kościelny 
6 (II p.)

SZPITAL ŚLĄSKI
21.02, g. 16.00 Pro salute - wykład 

„Wątroba, trzustka, pęcherzyk żółciowy 
– niewydolność, przyczyny, diagnostyka, 
leczenie” (sala konferencyjna Pawilonu 
Diagnostyczno-Zabiegowego

Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie, Zespół Poradni Specja-
listycznych, ul. Bielska 4 ekspozycja 
malarstwa Mirosława Mitręgi "Piórkiem 
malowane"

OSIEDLOWE CKiR
10.02, g. 16.30 Rodzeństwo bez rywali-

zacji - warsztaty dla rodziców

11.02, g. 11.00 Gotowanie z sercem – 
smacznie i zdrowo, czyli przed walentyn-
kowe roślinne inspiracje - warsztaty

13.02, g. 17.00 Góry Hiszpanii – pre-
lekcja Andrzeja Ziółki, członka Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, Bielsko-Biała 
– w ramach spotkań Sekcji Miłośników 
Podróży

15.02, g. 17.00 Geograficzne środki 
Europy - prelekcja multimedialna Pawła 
Klisia w Dyskusyjnym Klubie Propozycji 
„Podgórze”

20.02, g. 17.00 Twórczy recykling – torby 
z banerów - warsztaty dla dzieci i rodziców

27.02, g. 17.00 Alternatywne napędy 
samochodowe - prelekcja dr hab. Inż 
Andrzeja Zielińskiego w ramach spotkań 
sekcji nauki i techniki

28.02, g. 18.00 Edukacja teatralna- pro-
wadzenie Bogusław Słupczyński - dla 
dzieci w wieku 8-13 lat – spotkanie infor-
macyjno-organizacyjne

SPORT
14.02, g. 19.00-20.00 Walentynkowa 

ślizgawka specjalna - Lodowisko w Hali 
Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków, ul. Sportowa 1

WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER
Bądź na bieżąco z wydarzeniami w Cieszynie. 
Wejdź na www.cieszyn.pl w zakładce Newslet-
ter podaj swój adres e-mail, a będziesz otrzy-
mywał na skrzynkę mailową informacje o waż-
nych wydarzeniach w naszym mieście.

ZGŁOŚ IMPREZĘ NA WWW.CIESZYN.PL
Organizatorów imprez odbywających się 
w naszym mieście zachęcamy do skorzystania 
z możliwości bezpłatnej promocji polegającej 
na zgłoszeniu imprez do Kalendarium na stro-
nie internetowej miasta. Po wejściu na www.
cieszyn.pl prosimy o kliknięcie przycisku „Do-
daj swoją imprezę do kalendarium” i wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego.

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

WIADOMOŚCI 
RATUSZOWE Informator Urzędu 
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Janusz Król i burmistrz Miasta Cieszyna 
Ryszard Macura. W programie festiwa-
lu miejsce znalazła: międzynarodowa 
konferencja naukowa pt. „Kreacje wyko-
nawcze współczesnego rynku kultury”, 
warsztaty i seminarium dla dyrygentów, 
Konkurs Chóralny im. prof. Józefa Świdra 
oraz koncerty festiwalowe.

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki im. 
prof. Józefa Świdra odbył się 2016 roku, 
w dniach od 7 do 11 grudnia w Cieszy-
nie i Katowicach. Festiwalowi przyświe-
ca wciąż ta sama myśl – między innymi 
popularyzacja twórczości prof. Józefa 
Świdra i kompozytorów pochodzących 
ze Śląska Cieszyńskiego. 

Chór „Harmonia” jako reprezentacja 
z Cieszyna, promująca miasto na świecie, 
goszcząc na festiwalach i dużych wyda-
rzeniach oraz śpiewająca z pierwszymi 
nazwiskami światowymi muzyki opero-
wej, jak np. w ubiegłym roku z: Roberto 
Alagną i Aleksandrą Kurzak - docenia 
ogromną wagę zrozumienia, które jest 
udziałem władz miasta Cieszyna. 

- Chór, który ma blisko 110 lat i dodat-
kowo jeszcze od kilkudziesięciu osadzo-
ny jest w strukturach uniwersyteckich, 
powinien mieć swój festiwal - tak mawiał 
wybitny kompozytor i pedagog, a także 
wieloletni dyrektor Instytutu Muzyki 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Śląskiego, prof. Józef Świder – dając za 
przykład inne miasta, jak Kraków, Po-
znań, Warszawę, Szczecin… Padł więc 
zamysł, który dwa lata temu udało się 
zainicjować wielkim wydarzeniem.

- Pomysł poprał burmistrz Cieszyna 
Ryszard Macura, widząc w nim również 

promocję naszego miasta. Dzisiaj widać, 
że impreza ta zrobiła się wydarzeniem, 
któremu towarzyszy ogromne zainte-
resowanie i pięć dni muzyki… Każdy ma 
swój festiwal, ale my mamy specjalny… 
– mówi Izabella Zielecka-Panek, od 1990 
r. związana z Reprezentacyjnym Chórem 
Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” - po-
czątkowo jako II dyrygent, a od 1998 roku 
jako dyrygent oraz dyrektor artystyczny.

Tak więc, krótka wizyta w sali sesyjnej 
ratusza podczas styczniowej sesji Rady 
Miejskie była również okazją do podzię-
kowań skierowany na ręce włodarza 
miasta za okazaną życzliwość, podczas 
organizacji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki im. Józefa Świdra, który wypełnił 
grudniowy kalendarz wydarzeń muzycz-
nych w Cieszynie.  Spotkanie było również 

okazją do przypomnienia o zbliżającym 
się, niecodziennym jubileuszu. W przy-
szłym roku chór będzie świętował 110 
rocznicę działalności artystycznej.

 - Nie trzeba dużo słów, bo sami udo-
wodniliście dlaczego warci jesteście naj-
wyższego szacunku i dlaczego powinniśmy 
być wdzięczni wam za to, że śpiewacie 
rozsławiając Śląsk Cieszyński… Cieszyn – 
mówił burmistrz miasta, Ryszard Macura, 
już teraz podkreślając rangę kolejnych 
wydarzeń z udziałem Chóru „Harmonia”, 
który w przyszłym roku będzie świętował 
110 rocznicę działalności artystycznej. 

Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmo-
nia” stał się wizytówką nie tylko całego 
regionu, ale przede wszystkim wysokie-
go poziomu kultury muzycznej Polski. 

BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK

Chór „Harmonia” w sali sesyjnej 

Były podziękowania i życzenia. 

 >> Dokończenie ze s. 24 

MARIUSZ JASZCZUROWSKI 
– mieszkaniec Cieszyna, pasjo-
nat motoryzacji i historii Śląska 
Cieszyńskiego. Zajmuje się fi l-
mowaniem na kanale VideoPa-
sja. Właściciel adoptowanego 
przed rokiem czworonoga.

Numer ewidencyjny: 25/2017.
Megi, suka, w wieku około 7 lat, 
gładkowłosa, mała, w kłębie 
ma około 35 cm. Znaleziona 18 
stycznia 2017 roku w Kaczycach.

RYSZARD KUBASZCZYK 
– zachęca do wspierania akcji 
Urzędu Miejskiego i adopcji 
psów ze schroniska. Adoptując 
zyskujemy prawdziwego przy-
jaciela.

Numer ewidencyjny: 24/2017.
Orys, pies, w wieku około 2 lat, 
krótkowłosy, średniej wielko-
ści, w kłębie ma około 55 cm. 
Znaleziony 18 stycznia 2017 roku 
w Kaczycach.

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

 K
. T

E
LM

A



24 Wiadomości RatuszoweKULTURA

Historia założenia Chóru „Harmo-
nia” sięga roku 1908. To dowód 
na to, że Cieszyn posiada najstar-
szy chór na Śląsku Cieszyńskim 

i jeden z trzech najstarszych na całym 
Śląsku, który koncertował i brał udział 
w festiwalach w Polsce, Europie i Azji. 
Nagrywał dla radia i telewizji, realizował 
nagrania płytowe zdobywając szereg pre-
stiżowych nagród. Warto również podkre-
ślić rangę występów Chóru „Harmonia” 
z wieloma orkiestrami, m.in. z Narodową 
Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia 
w Katowicach, Orkiestrą NFM, Orkiestrą 
Symfoniczną Polskiego Radia w Krako-
wie, Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, 
orkiestrami fi lharmonicznymi z Katowic, 
Krakowa, Zabrza i Białegostoku, Orkiestrą 
Państwowej Opery w Koszycach i Opery 
Krakowskiej. W dorobku chóru nie za-
brakło również współpracy z uznanymi 
autorytetami w dziedzinie dyrygentury. 
„Harmonią” dyrygowali: Jose Maria Floren-
cio, Antoni Wit, Paul McCreesh, Mirosław 
Jacek Błaszczyk, Sławomir Chrzanowski, 
Igor Dohovic, Heiko Mathias Forster, Mi-

chał Dworzyński, Piotr Sułkowski, Maciej 
Tworek, Marcin Nałęcz Niesiołowski, Jan 
Wincenty Hawel.

Osiągnięcia „Harmonii” wymieniać 
można długo, wspominając po drodze 
koncerty z wieloma artystami polskiej 

sceny muzycznej i teatralnej, jak chociaż-
by z: Arturem Żmijewskim, Krzysztofem 
Kolebergerem, Janem Fryczem.

Znany nam dzisiaj ze swoich prestiżo-
wych nagród i wyróżnień chór – powstał 
w Cieszynie jako Towarzystwo Śpiewacze 

„Harmonia”, początkowo działając jako 
chór męski prowadzony przez Wojcie-
cha Marka. 

Jednym z pierwszych wydarzeń w dzie-
jach Towarzystwa był udział w uroczy-
stości odsłonięcia pomnika króla Wła-
dysława Jagiełły w Krakowie, w roku 
1910, z okazji 500 rocznicy zwycięstwa 
w bitwie pod Grunwaldem. Połączone 
chóry z całej Polski wykonały wtedy 
„Rotę” do tekstu Marii Konopnickiej, pod 
dyrekcją samego kompozytora, Feliksa 
Nowowiejskiego.

Od 19 do 22 listopada 2015 r. na Wy-
dziale Artystycznym Uniwersytetu Ślą-
skiego w Cieszynie odbyła się pierwsza 
edycja Międzynarodowego Festiwalu im. 
prof. Józefa Świdra, którego pomysło-
dawcą był Chór Uniwersytetu Śląskiego 
„Harmonia”. Wtedy też honorowy patro-
nat nad wydarzeniem objęli: JM Rektor 
Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. 
Wiesław Banyś, JE Arcybiskup dr Wiktor 
Skworc, starosta Powiatu Cieszyńskiego 

CHÓR „HARMONIA” 
w sali sesyjnej 
W nowym roku, Radę Miejską Cieszyna powitał Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” 
pod dyrygenturą Izabelli Zieleckiej-Panek, który już niebawem obchodził będzie swoje 110-lecie.

Chór „Harmonia” wystąpił przed Radą Miejska Cieszyna  

Dokończenie na s. 23  >>

  K
. T

E
LM

A

Bogaty repertuar 
„Harmonii” 
obejmuje dzieła 
najwybitniejszych 
kompozytorów od 
muzyki średniowiecza 
po utwory współczesne.


