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Trzeba przypominać bohaterów

Święto aktywnych pań

Wszystkie śmieci do jednego?

Zielona energia w energetyce

500 złotych na dziecko coraz bliżej
Sztandarowy program rządu Beaty Szydło „Rodzina 500 plus” wkracza w decydującą fazę. Od 
1  kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Cieszynie rozpocznie przyjmowanie wniosków od 
rodziców. Na dwa tygodnie przed tym wydarzeniem w MOPS-ie trwają intensywne przygotowania.

Od 1 kwietnia rodzice będą mogli złożyć wniosek w MOPS-
-ie, bo dokładnie tego dnia wchodzi w życie ustawa z 11 lutego 
2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Pienią-
dze będą przysługiwały na każde drugie i następne dziecko do 
ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów.

W sytuacji, gdy dochód w danej rodzinie w przeliczeniu na 
osobę jest niższy od 800 złotych, miesięczny zastrzyk finan-
sowy w wysokości 500 złotych będzie przysługiwał także na 
pierwsze dziecko. Próg ten jest wyższy i wynosi 1200 złotych, 
kiedy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. W Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie trwają intensyw-
ne przygotowania.

– Obecnie organizujemy nowe stanowiska pracy. Rozpoczęliśmy 
rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które będą obsługiwały pro-
gram – powiedziała w poniedziałek Wiadomościom Ratuszowym 
Weronika Studnicka-Krzempek, kierownik działu świadczeń 
rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszy-
nie. Jak się dowiedzieliśmy, zainteresowanie pracą jest ogrom-
ne. O dwa wolne miejsca ubiega się 65 osób.

– Jesteśmy również na etapie opracowania projektu przebudo-
wy pokoju nr 11 i dostosowania go do przyjęcia większej liczby 
klientów. Ponadto mamy zamówione druki, czekamy aż wrócą one 
z drukarni – dodała Studnicka-Krzempek.

Dziś w MOPS-ie, w zakresie świadczeń rodzinnych i świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego,  każdego dnia sprawy zała-
twia około 30 osób. Po wejściu w życie programu Rodzina 500 
plus będzie ich znacznie więcej. Urzędnicy są jednak przygoto-
wani na taki scenariusz.

– Kiedy analizowałam sprawozdanie ze świadczeń rodzinnych, 
to wyszło mi, że niecałe 800 osób pobiera zasiłki rodzinne z do-
datkami. Spodziewamy się, że petentów będzie cztero- lub pięcio-
krotnie więcej. Szacujemy, że w Cieszynie mieszka ok. 3500-4000 
wnioskodawców, czyli rodziców, którym będzie przysługiwało 
świadczenie. A trzeba jeszcze pamiętać, że do naszej placówki cały 
czas będą przychodziły osoby, które na bieżąco składają wnioski: 
do funduszu alimentacyjnego, o zasiłki pielęgnacyjne czy beciko-
we etc. Te osoby będą się przez nasz dział przewijały i mieszały 
z rodzicami, załatwiającymi formalności w związku z programem 
„Rodzina 500 plus”. Będziemy mieli dla tych ostatnich wydzielone 
stanowiska, ale w przypadku, gdy do świadczeń rodzinnych nie bę-
dzie nikogo, to będziemy od razu przyjmować osoby do programu 
– zastrzegła kierownik działu świadczeń rodzinnych.

wot

Rozmowa z Weroniką Studnicką-Krzempek na stronie 3.

Rządowy program „Rodzina 500 plus” wchodzi w życie 1 kwietnia.

Fo
t.

 A
R

C

Spotkanie ponad Olzą
W celu wypracowania dalszych perspektyw współpracy pro-

jektowej burmistrzowie Cieszyna: Ryszard Macura i Czeskiego 
Cieszyna – Vít Slováček oraz wiceburmistrz Cieszyna, Aleksan-
der Cierniak, rozpoczęli regularne spotkania robocze władz 
obu miast w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Jednym z głównych tematów pierwszego z cyklu spotkań było 
omówienie stanu zaawansowania polsko-czeskich projektów 
transgranicznych oraz przygotowań do ustalenia harmonogra-
mu realizacji nowych, wspólnych przedsięwzięć.

Rozmawiano także na temat dalszej współpracy w zakresie 
inwestycji ekologicznych i energetycznych. Włodarze ustalili, 
że takie spotkania będą się odbywać raz w miesiącu.

wot
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Trzeba przypominać 
bohaterów

Na drugim piętrze cieszyńskiego Ratusza, blisko historycznej Sali 
Sesyjnej, znajduje się tablica pamiątkowa wmurowana w „hołdzie 
»żołnierzom wyklętym« polskiego podziemia niepodległościowe-

1 marca Sala Sesyjna wypełniła się wieloma gośćmi, przedstawicielami 
różnych pokoleń.
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go oddziału »Wędrowiec« oraz Narodowej Organizacji Wojskowej, 
którzy stanęli do walki z komunistycznym zniewoleniem, zamor-
dowanym w wyniku zbrodni sądowych, na mocy wyroków śmierci 
wydanych w Cieszynie od czerwca do października 1946 roku”.

W pewnym sensie wiele mówi o stosunku części społeczeństwa 
do żołnierzy wyklętych. Ilu mieszkańców Cieszyna wie o jej istnie-
niu i – co więcej – zna historię choćby jednego „wyklętego”?

1 marca Stowarzyszenie „Wszechnica” przy honorowym patrona-
cie  burmistrza Cieszyna, Ryszarda Macury, zorganizowało obcho-
dy Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

– Z ogromnym ukłonem dziękuję, że wytrwaliście przez tyle lat, je-
steście dla nas przykładem tego, że warto być wiernym najważniej-
szym wartościom – mówił, witających szczególnie gorąco bliskich 
ofiar, Ryszard Macura.

Wykładu Haliny Szotek, skoczowskiej historyk, wysłuchali 
urzędnicy, zaproszeni goście oraz uczniowie cieszyńskich szkół 
średnich.

Była kierownik Muzeum im. Gustawa Morcinka mówiła obszer-
nie o „leśnych ludziach”, tragicznych bohaterach, którzy skończyli 
przedwcześnie swoje życie.

Tak naprawdę liczyły się dla nich trzy słowa: Bóg, honor, Oj-
czyzna. Opowiadała m.in. o Józefie Gabzdylu ps. Czarny, który żył 
ledwie 22 lata. Wsławił się między innymi tym, że wyprowadził 
28 osób z obozu Auschwitz.

– Czy to jest bandyta, czy bohater? – zapytała retorycznie.
wot

70 tysięcy na 
ratowanie organów

Na ostatniej sesji Rada Miejska Cieszyna postanowiła jednogło-
śnie przyznać 70 tysięcy złotych dofinansowania na remont orga-
nów w kościele Jezusowym.

– To bardzo dobra wiadomość. Możemy spokojnie myśleć o zakoń-
czeniu prac, co musi nastąpić do końca lipca tego roku. Wystąpiliśmy 
o 70 tysięcy złotych z puli na zabytki i taka też kwota zasili nasze 
konto. Z tego, co się orientuję, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie 
jako jedyni – powiedział Marcin Gabryś, kustosz w Muzeum Prote-
stantyzmu, Bibliotece i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie.

Remont zabytkowych organów, który pochłonie łącznie 650 
tysięcy złotych (do tego trzeba doliczyć niespodziewane wydat-
ki, co w przypadku zabytków nie jest niczym nadzwyczajnym), 
rozpoczął się w październiku 2014 roku i został podzielony na 
trzy etapy.

– Pierwszy etap zakończył się w maju 2015 roku, drugi w paździer-
niku. Aktualnie trwają prace w ramach trzeciego etapu. Są związane 
już z samym aparatem muzycznym, na przykład piszczałkami – do-
dał w rozmowie z Wiadomościami Ratuszowymi Gabryś.

70 tysięcy złotych to duży zastrzyk finansowy. Dla zobrazowania 

Kwadrans migawek 
znad Olzy

Na popularnym serwisie YouTube można 
zobaczyć już drugi odcinek Wiadomości Ra-
tuszowych TV.

Zobaczymy w nich relację z niedawnej 
wizyty w Cieszynie byłego wiceburmi-
strza, a obecnie dyrektora generalnego w 
Ministerstwie Obrony Narodowej, Bogdana 
Ścibuta, a także z charytatywnego koncer-
tu zorganizowanego przez II Liceum Ogól-
nokształcące czy ferii nad Olzą.

Uzupełnieniem jest materiał na temat 
rządowego programu Rodzina 500 plus czy 
ujęcia z pierwszych prób Zespołu Pieśni i 
Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Mar-
cinkowej w nowej siedzibie, na Starym 
Targu. Autorzy programu sporo miejsca 
poświęcili także problemowi bezpańskich 
psów, odnosząc się do kampanii społecz-
nej W Cieszynie nie do pomyślenia.

Chcąc obejrzeć najnowsze wydanie Wiado-
mości Ratuszowych TV, datowane na 2 marca, 
wystarczy wejść na strony www.cieszyn.pl 
i www.um.cieszyn.pl, gdzie znajdują się odpo-
wiednie ikony, można także w wyszukiwarce 
serwisu YouTube wpisać Miasto Cieszyn lub 

Remont organów zakończy się w lipcu tego roku.
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możemy podać, że koncerty pod hasłem Ratujmy organy kościoła Je-
zusowego przynosiły dochód od tysiąca do 3000 złotych.

– Celem tych koncertów było jednak nie tylko zebranie pieniędzy, ale 
także sama promocja całej akcji – dodał Gabryś.

wot

bezpośrednio w przeglądarce: www.youtu-
be.com/watch?v=TUseJ3uGhsY.

Najnowsze wydanie Wiadomości Ratuszo-
wych TV trwa niecały kwadrans.

wot
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500 złotych krok po kroku
Mówiła pani o tym, jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

przygotowuje się do przyjęcia dodatkowych petentów. W me-
diach tymczasem pojawiły się głosy, że wniosek będzie można 
także wypełnić on-line. Jak to się będzie miało do MOPS-u?

W styczniu tego roku zostały zainstalowane nakładki na pro-
gramy, na których pracujemy. Obsługują one platformę komunika-
cyjną obszaru zabezpieczenia społecznego Emp@tia. Przewiduje 
ona składanie przez rodziców wniosków elektronicznie oraz wy-
danie taką drogą także decyzji i wysłania jej osobie zainteresowa-
nej. Co się tyczy innych sposobów elektronicznego przyjmowania 
wniosków, czyli na przykład za pośrednictwem Platformy Usług 
Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), to 
będzie to droga jednokierunkowa. W praktyce będzie to oznaczać, 
że osoba taka będzie mogła złożyć tą drogą wniosek, ale wszelki 
kontakt z nią będzie pisemny (wezwanie, wydanie decyzji odbędzie 
się tradycyjną drogą).

Podobnie rzecz ma się w przypadku banków. Z tego, co udało 
mi się ustalić, prawdopodobnie tylko jeden bank w Polsce będzie 
uprawniony do tego typu działań. Będzie to PKO. Także w tym wy-
padku ta droga będzie jednokierunkowa – osoba będzie mogła za 
pośrednictwem tego banku złożyć wniosek o wypłatę świadczenia 
z programu Rodzina 500 plus, ale już wszelka korespondencja i wy-
danie decyzji będzie się odbywać na drodze pisemnej. Warto w tym 
miejscu nadmienić jeszcze, że wniosek drogą elektroniczną można 
złożyć także przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP).

W tym przypadku decyzja przyjdzie także on-line. Trzeba pod-
kreślić, że w przypadku składania wniosku za pośrednictwem 
Emp@tii czy ePUAP to wnioskodawca będzie decydował, w jakiej 
formie chce otrzymać decyzję: tradycyjnie, czyli w wersji papiero-
wej lub elektronicznie.

Od 1 kwietnia rodzice mogą składać wnioski – to pewnik. 
Wiadomo już, kiedy rozpocznie się wypłata świadczeń?

Tego nie wiadomo, bo nie mamy wiedzy, ilu osób możemy się spo-
dziewać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W tym miejscu 
chciałabym uspokoić rodziców, że kolejność złożenia wniosku nie 
będzie miała znaczenia. Ustawa przewiduje, że od momentu złoże-
nia wniosku organ ma trzy miesiące na wydanie decyzji i zrealizo-
wanie wypłaty.

Czyli jeżeli ktoś złoży wniosek 1 kwietnia, to mamy czas do 1 lip-
ca na decyzję i wypłatę pieniędzy. Oznacza to, że jak ktoś złoży 
wniosek w kwietniu, wcale nie musi otrzymać pieniędzy jeszcze 
w tym miesiącu. Tak naprawdę wszystko będzie zależało od na-
szych „mocy przerobowych”, czyli żeby te wnioski najpierw przy-
jąć, a potem wydać decyzję i oczywiście zrealizować wypłatę. 

Bardzo ważna wiadomość jest taka, o czym pewnie nie wszyscy 
wiedzą, że chcąc otrzymać pieniądze, trzeba odebrać decyzję…

To prawda – nie ma wypłaty świadczeń bez nieodebranej decy-
zji. Spotkałam się już z głosami, czy nawet pretensjami petentów, 
dlaczego samo wydanie decyzji nie jest równoznaczne z pieniędzmi 
w kieszeni.

Jak mieszkańcy Cieszyna dowiedzą się, że MOPS wydał już 
decyzję w sprawie świadczenia na ich dzieci?

Na telefon komórkowy przyjdzie SMS. Mamy wypracowany taki 
system, że osoba składająca jakikolwiek wniosek u nas, wpisuje na 

Rozmowa z Weroniką Studnicką-Krzempek, 
kierownikiem działu świadczeń rodzinnych 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie

nim swój numer telefonu. Kiedy decyzja jest do odbioru, wysyła-
my informację SMS-em. Wówczas  klient przychodzi, potwierdza 
odbiór decyzji i dopiero wtedy możemy przekazać pieniądze. Jeżeli 
chodzi o świadczenia rodzinne, to pieniądze wpłacamy i na konto, 
i w kasie MOPS-u; w przypadku zasiłków pielęgnacyjnych również 
przekazem pocztowym.

W tym ostatnim przypadku są to dość duże koszty, dlatego głów-
nie chcielibyśmy się skupić na wypłatach przelewem. Rozważamy 
także możliwość kart przedpłaconych. 

Co stanie się z rodzicami, którzy przegapią trzymiesięczny 
okres składania wniosków i zrobią to dopiero na przykład 
15 lipca?

W takiej sytuacji do 15 sierpnia będzie musiała zostać wydana 
decyzja, a wypłata nastąpi do końca sierpnia. Taki rodzic otrzyma 
pieniądze za miesiąc lipiec i sierpień, potem będzie się to już odby-
wało płynnie. Natomiast wszystkie osoby, które złożą wnioski do 
1 lipca włącznie, otrzymają wyrównanie.

Powiedziała pani o dwóch osobach, które zostaną zatrudnio-
ne do obsługi programu Rodzina 500 plus. Będą pracowały na 
stałe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej?

Na razie nie wiemy, na jaki okres zostaną zatrudnione. Na pew-
no do końca roku. Zobaczymy, jak ten program się rozwinie. De-
cyzje przyznające świadczenie będą obowiązywać do września 
2017 roku. Oznacza to, że od sierpnia przyszłego roku rozpocznie-
my przyjmowanie wniosków od nowa – pod uwagę będziemy brali 
wówczas dochody uzyskane w 2016 roku.

Jak dużo w Cieszynie jest rodzin wielodzietnych, czyli – 
przyjmijmy – z co najmniej trójką dzieci?

Najwięcej na pewno jest rodziców z jednym dzieckiem. Rodzin 
z jednym dzieckiem zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 
w Cieszynie jest 2614, z dwójką dzieci 1124, z trójką 167, z czwórką 
29, z piątką sześć rodzin.

Proszę jednak pamiętać, że mówimy wyłącznie o dzieciach do 18. 
roku życia. Starsze z punktu widzenia Rodzina 500 plus nas nie inte-
resują, bo nie przysługuje im świadczenie.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Weronika Studnicka-Krzempek.

Fo
t.

 A
R

C



4 KaMPania SPOŁeCzna

Wszystkie śmieci do jednego? 
W Cieszynie nie do pomyślenia!

jako wspólnota z miejskiego budżetu za ich odbiór i dalsze zagospo-
darowanie, odsuwając konieczność podniesienia „opłaty śmieciowej”. 
Niższe wydatki, to oszczędności – segregacja się opłaca, czy też nie?

Segregowanie śmieci nie ma znaczenia dla 
środowiska przyrodniczego, więc po co się męczyć?

Segregacja śmieci może niewiele zmienia w naszym najbliższym 
otoczeniu i w środowisku przyrodniczym Cieszyna. Ale niezmien-
nie aktualne pozostaje hasło przyświecające wszystkim działaniom 
na rzecz ochrony przyrody i środowiska: „Myśl globalnie, działaj 
lokalnie”. Co oznacza dla środowiska przyrodniczego nasz prosty 
i codzienny gest, kiedy jakiś odpad wrzucimy nie do ogólnego kubła, 
ale do worka z odpadami segregowanymi? Spróbujmy policzyć:

• każdy człowiek żyjący współcześnie na Ziemi, zużywa przeciętnie 
ok. 50 kg papieru rocznie. Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga 
ścięcia 17 drzew, a każda tona makulatury wykorzystanej do pro-
dukcji papieru to nie tylko ocalone drzewa, ale zaoszczędzone: pięć 
metrów sześciennych na składowisku odpadów, 26 tys. litrów wody 
oraz 4 tys. kWh energii (czyli 65% energii potrzebnej do wytworzenia 
papieru z tzw. włókien pierwotnych). Każda tona przetworzonej ma-
kulatury to mniejsze o 35% zanieczyszczenie wody i redukcja o 7% 
zanieczyszczeń powietrza. Odłożenie i oddanie do ponownego prze-
robu stosu gazet o wysokości 125 cm pozwala na uratowanie jednej 
sześciometrowej sosny;

• w Polsce rocznie zużywa się 400 milionów puszek aluminio-
wych. Na wytworzenie 1 tony aluminium potrzeba 4 ton boksytu 
i 280 GJ energii, a „produktem ubocznym” jest 10-15 ton różnych 
odpadów (w tym toksycznych). Wyprodukowanie 1 tony alumi-
nium z puszek pozwala: zaoszczędzić 4 tony boksytu, zmniejszyć 
zużycie energii o 95%, ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97%, 
a powietrza o 95%. Koszty produkcji aluminium z odpadów są 
o 60% mniejsze, niż z surowców pierwotnych;

• wykorzystanie 1 tony odpadów stalowych to mniejsze: zużycie 
wody o 40%, zużycie energii o 84%, zanieczyszczenie powietrza 
o 86%, zanieczyszczenie wody o 76%;

• statystyczny mieszkaniec Polski zużywa przeciętnie 25 kg opa-
kowań ze szkła w ciągu roku (ok. 12% wszystkich wytwarzanych 
przez niego rocznie śmieci), a 100% opakowań szklanych nadaje się 
do przetworzenia! Produkcja szkła z 1 tony zabranej stłuczki szkla-
nej pozwala zaoszczędzić 1,2 tony surowców, z których powstaje 
szkło oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery m.in. 
o około 220 kg dwutlenku węgla.

Segregowanie śmieci? Nie umiem, nie wiem jak! 

W życiu niewiele rzeczy przychodzi łatwo i bez wysiłku. Segrego-
wać odpady uczyli się przed nami mieszkańcy wielu krajów w Eu-
ropie i na świecie i dziś robią to wręcz odruchowo. Dla chcącego nic 
trudnego! Przecież selektywnie zbieramy zaledwie kilka rodzajów 
odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale, bioodpady 
z ogrodu (w workach w kolorze brązowym) oraz specyficzne odpa-
dy takie, jak stare meble i odpady wielkogabarytowe oraz odpady 
niebezpieczne, które możemy samodzielnie odwieźć do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Motokrosowej 
(za miejską oczyszczalnią ścieków) lub oddać firmie odbierającej 
odpady w trackie zbiórek objazdowych, bądź wrzucić do specjal-
nych pojemników ustawionych w sklepach, szkołach i niektórych 
urzędach (zużyte baterie) i w aptekach (przeterminowane leki). 
Przy segregacji odpadów pomocna może być „ściąga” i podpowiedzi 
zamieszczone na stronie http://um.cieszyn.pl/smieci.

cdn.

W tekście wykorzystano m.in. materiały i informacje udostępnione na stro-
nach http://ulicaekologiczna.pl oraz http://www.akademiaodpadowa.pl/.

W różnych słownikach języka polskiego terminy takie, jak segre-
gacja, segregować czy segregowanie mają po kilka znaczeń, spośród 
których są i te słusznie budzące niezbyt „miłe” skojarzenia (np. segre-
gacja rasowa, etniczna czy religijna). Jednak umiejętność klasyfiko-
wania i sortowania, czyli podziału czegoś na grupy według określo-
nych zasad i kryteriów, jest jedną z podstawowych zdolności każdego 
człowieka, nabywaną we wczesnych etapach rozwoju intelektualne-
go, mniej więcej już od trzeciego roku życia – zaczyna się banalnie, np. 
od wkładania klocków do jednego pudełka, a kredek do innego.

Zdolność do segregowania wraz z wiekiem nie zanika, a wręcz 
utrwala się, lecz niestety wciąż dla wielu naszych rodaków i współ-
obywateli czynność segregowania odpadów i ich zbierania nie „do 
jednego” kubła (pojemnika) na śmieci, ale do kilku oddzielnych, np. 
różnokolorowych worków czy tzw. dzwonów, budzi nie do końca 
zrozumiały, a z pewnością nieuzasadniony opór, sprzeciw, a czasem 
wstręt. Dlaczego? Przyjrzyjmy się najczęściej spotykanym wymów-
kom, jakimi tłumaczą się osoby „omijające z daleka” selektywne 
zbieranie śmieci, a przy okazji spróbujmy rozwiać wątpliwości i roz-
prawić się z różnymi mitami związanymi z segregacją odpadów.

Nie mam wystarczająco dużo miejsca w domu, 
aby segregować odpady

Statystyczny Polak produkuje rocznie ok. 365 kg śmieci i gdzieś 
je wyrzuca. Zdecydowana większość z nas nie pali odpadami w pie-
cu, nie wywozi ich do lasu i nie podrzuca je do ulicznych koszy na 
śmieci lub pojemników sąsiadów. Najpierw zbiera śmieci w kubełku 
ustawionym np. w kuchni pod zlewozmywakiem, a potem wrzuca 
do pojemnika na tak zwane odpady zmieszane. Niewiele więcej 
miejsca potrzeba, aby jeden kubełek zastąpić dwoma (często mniej-
szymi) i w jednym z nich gromadzić np. gazety oraz opakowania 
szklane i plastikowe. Czy rzeczywiście łatwiej i wygodniej upychać 
następnie wszystkie śmieci „do jednego”, narzekając na przepełnie-
nie kubła i konieczność kupna kolejnego, niż włożyć część odpadów 
do różnokolorowych worków na papier (worek niebieski), szkło 
(zielony) oraz plastik i metale (żółty)? Worki nie zajmują zbyt dużo 
miejsca, a od stycznia 2016 r. w Cieszynie są odbierane dwa razy w 
miesiącu, nie zalegają więc „wiecznie” w garażu, na podwórku czy 
w kącie ogrodu.

Segregowanie śmieci jest uciążliwe, bo odpady 
w workach śmierdzą

Nie da się zaprzeczyć, że większość śmieci bynajmniej ładnie nie 
pachnie. Ale brzydki zapach to przede wszystkim kwestia odpadów 
organicznych, czyli zazwyczaj resztek jedzenia, a te wrzucamy tak 
czy siak do pojemnika na odpady zmieszane. Kwestię ewentualnego 
umycia (a właściwie przepłukania) takich odpadów, jak opakowa-
nia po produktach spożywczych, każdy powinien rozstrzygnąć sa-
modzielnie. Dla niektórych to żaden kłopot, a tym, którzy uważają, 
że to już przekracza ich możliwości warto przypomnieć, że takie 
zabrudzone opakowanie śmierdzi dokładnie tak samo w kuble na 
odpady zmieszane, jak i w worku z odpadami posegregowanymi. 
I jedne, i drugie rodzaje odpadów są odbierane sprzed naszych do-
mów i posesji z taką samą częstotliwością.

Segregowanie śmieci mi się nie opłaca!

Każdy mieszkaniec Cieszyna za odbiór i zagospodarowanie od-
padów płaci swego rodzaju „podatek śmieciowy” do budżetu gminy. 
Opłata ta jest wyraźnie (prawie dwukrotnie) niższa wtedy, kiedy de-
klarujemy i faktycznie zbieramy i oddajemy śmieci posegregowane. 
Natomiast im więcej zbierzemy odpadów posegregowanych (w wor-
kach lub w „dzwonach”) w skali całego Cieszyna, tym mniej zapłacimy 
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Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41

* * *
Za pierwowzór Dnia Kobiet 
przyjąć można obchodzo-
ne w starożytnym Rzymie 
Matronalia. Było to święto 
przypadające na pierwszy 
tydzień marca, związane 

z początkiem ówczesnego 
nowego roku, macierzyń-

stwem i płodnością.

Święto 
aktywnych pań

8 marca przypadł kolejny Dzień Kobiet. 
Wielu osobom kojarzy się ze świętem ob-
chodzonym dość hucznie w dawnym sys-
temie i pewnie przypisuje jego genezę na-
szemu wschodniemu sąsiadowi. Sprawa 
wygląda jednak trochę inaczej. Z okazji 
tego święta mężowie obdarowywali swoje 
żony prezentami i spełniali ich życzenia. 
Sądzę jednak, że nie należy sięgać aż tak 
głęboko w historię.

W PRL uważano, że święto przyszło ze 
Wschodu i pewnie mało kto zdawał sobie 
sprawę, że jego współczesnej genezy nale-
ży szukać w Stanach Zjednoczonych. A że 
upowszechniło się po II wojnie światowej, 
że zmienił się jego sens i charakter, to już 
całkiem inna sprawa. Pierwsze obchody 
Narodowego Dnia Kobiet miały miejsce 28 
lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych, a 
rok wcześniej, 8 marca 1908 r., na ulicach 
Nowego Jorku odbył się marsz 15 tys. pra-
cownic zakładów odzieżowych (chodziło o 
upamiętnienie z kolei podobnego marszu 
z 1857 roku). Kobiety domagały się praw 
politycznych i ekonomicznych. Zainspiro-
wane tymi wydarzeniami pracownice za-
kładów odzieżowych (głównie imigrantki) 
podjęły trzymiesięczny strajk na przełomie 
1909 i 1910 r. przeciwko wyzyskującym je 
właścicielom fabryk. 

W Europie Międzynarodówka Socjali-
styczna w Kopenhadze w 1910 r. ustanowi-
ła, na pamiątkę tamtych wydarzeń, na ma-
rzec obchody Dnia Kobiet na całym świecie. 
Obchodzono je po raz pierwszy w 1911 r. w 
czterech państwach, a wszystko to działo 
się przecież kilka lat przed rewolucją paź-
dziernikową w 1917 r. w Rosji. Święto mia-

ło służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz 
budowaniu społecznego wsparcia dla po-
wszechnych praw wyborczych dla kobiet. 
Warto podkreślić, że Austria była jednym z 
czterech krajów, gdzie obchodzono święto 
już w 1911 r., a Śląsk Cieszyński był wtedy 
częścią imperium Habsburgów. Wiece od-
bywały się głównie w uprzemysłowionej 
części Śląska, czyli na dzisiejszym Zaolziu. 
To były wielkie, kilkutysięczne manife-
stacje. Kobiety spotykały się na otwartym 
powietrzu, bo żadna sala nie pomieściłaby 
takiej liczby uczestniczek.

Inicjatorką obchodów w naszym regionie 
była Dorota Kłuszyńska, zasłużona dzia-
łaczka kobieca, najbliższa współpracow-
nica Tadeusza Regera. Na Śląsk Cieszyński 
przyjechała w 1900 r. Jej mąż, działacz 
Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej 
Galicji i Śląska Cieszyńskiego, został skie-
rowany do pracy w Boguminie jako lekarz 
Kasy Chorych. Swoją aktywność poświęci-
ła na walkę o prawa polityczne i wyborcze 
kobiet. Prowadziła na szeroką skalę akcję 
propagandową i odczytową.

Z jej inicjatywy wydawano gazetę Głos 
Kobiet, a ona sama weszła wkrótce w skład 
władz PPSD, była też aktywną członkinią 
Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. 
Po podziale Śląska Cieszyńskiego zamiesz-
kała w Łodzi, a następnie w Warszawie. 
W okresie międzywojennym przez ponad 
10 lat zasiadała w Senacie RP z ramienia 
PPS i także na tym forum walczyła o prawa 
kobiet.

Na wiecach, na które przychodziło po 
kilka tysięcy kobiet, przemawiali działa-
cze partii, m.in. T. Reger czy D. Kłuszyń-
ska, odbywały się one w Trzyńcu, Orłowej, 
Karwinie, Ostrawie i Cieszynie. Kobiety 
przystępowały do walki samodzielnie, 
z góry wyznaczonym celem zdobycia 
praw politycznych. Chodziło więc o rów-
nouprawnienie kobiet. Za tym wszystkim 
stała D. Kłuszyńska, która uważała, że 
„bez uświadomienia kobiet nie ma mowy 
o zwycięskiej walce z przemocą i uciskiem”. 
W uchwałach, podejmowanych na wiecach, 
pojawiały się stwierdzenia: „Nie czekajmy 
na rząd, żeby nam dobrowolnie dał prawa, 

Członkowie RNKC od lewej: ks. J. Londzin, 
D. Kłuszyńska, R. Kunicki, P. Bobek.

rząd tylko podatki brać umie, ale praw żad-
nych dobrowolnie nie daje. Prawa się zdo-
bywa”. 

– Ruch wyzwoleńczy kobiet należy rozpo-
cząć od zmiany mentalności mężczyzn. Męż-
czyźni muszą się wyprzeć uprzedzeń, bo nie 
można budować nowego świata, jak długo 
mężczyzna nie zacznie sam u siebie w domu 
uważać kobiety za wolnego człowieka i do-
browolnie przyznawać jej prawa. Zaś zdo-
bycie praw politycznych pozwoli na udział w 
życiu parlamentarnym, a tam mogłyby wpro-
wadzić wiele korzystnych dla siebie zmian, 
np. prawną ochronę macierzyństwa i w ogóle 
przeorientować politykę państwa na bar-
dziej prorodzinną. A poza tym, żadne racjo-
nalne powody nie dadzą się przytoczyć, które 
by usprawiedliwiały upośledzenie kobiety 
tak w życiu prywatnym, jak i publicznym. 
Pracą swoją przyczynia się do wzbogacenia 
społeczeństwa, a ponieważ ciążą na niej po-
dwójne obowiązki – matki i pracownicy, ma 
ona pełne prawo żądać udziału w pracach 
ustawodawczych i w życiu politycznym – 
przekonywała Kłuszyńska.

Te postulaty nie wymagają komentarza, 
a podsumowując wypada zauważyć, że 
kilkutysięcznych manifestacji w Dniu Ko-
biet już dzisiaj nie zobaczymy, ale nasze 
poprzedniczki wywalczyły prawa, które 
nam wydają się takie oczywiste. Dorota 
Kłuszyńska odegrała wybitną rolę w pro-
cesie uświadomienia narodowego i spo-
łecznego kobiet polskich na Śląsku Cieszyń-
skim i temu faktowi nikt z historyków nie 
zaprzeczy. Na Śląsku Cieszyńskim kobiety 
były aktywne już ponad 100 lat temu.

Władysława Magiera

Dorota Kłuszyńska.
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Dom Narodowy poleca
Emocje na zdjęciach

Do 25 marca prezentujemy w naszej 
Galerii wystawę fotografii Roberta Ste-
faniaka. Artysta fotografuje m.in. modę, 
krajobraz, zajmuje się też reportażem po-
dróżując po całym świecie. Mieszka w Mo-
nachium, gdzie pracuje jako profesjonalny 
fotograf.  Tak pisze o swojej pasji: 

– W mojej pracy staram się odzwierciedlić 
szczerość, naturalność i emocje, które towa-
rzyszą ludziom. Każdy nowy pomysł wywo-
dzi się z uczuć, które są tworzone z moich 
własnych doświadczeń, marzeń i pragnień.

Jak wygląda wiatr?

Zapraszamy przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z po-
wiatu cieszyńskiego do wzięcia udziału w 
konkursie plastycznym, którego temat – Jak 
wygląda wiatr – pozwoli uczestnikom uru-
chomić wyobraźnię i pofantazjować. Na pra-
ce wykonane w dowolnej płaskiej technice 
(umożliwiającej ekspozycję w antyramach) 
czekamy do 15 kwietnia. Szczegółowy 
regulamin dostępny jest na stronie inter-
netowej www.domnarodowy.pl, w zakład-
ce „konkursy”. Szczegółowych informacji 
udziela Gabriela Zbrońska (tel. 698 104 383).

Olza Music Show

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Naro-
dowy” i ośrodek kultury Strzelnica z Cze-
skiego Cieszyna organizują transgraniczny 
talent-show jakiego dotąd nie było. Zapra-
szamy wszystkich odważnych gotowych do 
zmierzenia się z przebojami popularnymi 
u sąsiadów z drugiego brzegu Olzy. W na-
szym konkursie Polacy zaśpiewają czeskie 
piosenki, Czesi – polskie. 21 kwietnia 
w Domu Narodowym utalentowani amato-
rzy – wokaliści i zespoły muzyczne z całego 
Śląska Cieszyńskiego staną do walki o tytuł 
pierwszego zwycięzcy Olza Music Show. Na 
zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia. Szcze-
góły i regulamin dostępne są na stronie in-
ternetowej: www.domnarodowy.pl.

Dom Narodowy

W przedświątecznym nastroju

Pięknie zdobione jaja – symbol odra-
dzającego się życia, od wieków goszczą 
na polskich stołach podczas Świąt Wiel-
kanocnych. Przez lata sposoby barwienia 
i dekorowania jaj zmieniały się, ale trady-
cja, wciąż żywa, pozostała. Na zajęciach w 
Domu Narodowym, posługując się trady-
cyjną techniką wydrapywania wzorów na 
zabarwionym jajku, wykonamy oryginalne 
kraszanki.

Warsztaty odbędą się 15 marca o godzi-
nie 16.00, a poprowadzi je Janina Dorighi 
z Cisownicy, pasjonatka rękodzieła zajmu-
jąca się wikliną papierową, szydełkowa-
niem, a także tworzeniem kraszanek i „ja-
jek ażurowych”. Liczba miejsc ograniczona, 
zapisy do 12 marca, bilety 15 zł.

Czas na podróże

16 marca o godzinie 16.00 w multime-
dialną podróż do trzech najmniejszych kra-
jów Europy zabierze nas Ewa Kostrzewa, 
miłośniczka  aktywnego spędzania wol-
nego czasu oraz podróży „na własną rękę”. 
Jest laureatką Festiwalu Podróżnika im. 
M. Hryncewicza oraz Festiwalu Slajdów Po-
dróżniczych Śląskiego Stowarzyszenia Po-
dróżniczego Garuda w Katowicach.  Swoje 
wyprawy opisuje na blogu www.spragnie-
niprzygody.blogspot.com. 
 
Marzanna, czyli 
pożegnanie zimy

Zapraszamy cieszyńskich przedszkola-
ków na wiosenne warsztaty do Domu Na-
rodowego. Marzanna to kukła symbolizują-
ca zimę i śmierć, którą w rytualny sposób 
palono bądź topiono, by przywołać wiosnę. 
Zwyczaj ten, zakorzeniony w pogańskich 
obrzędach ofiarnych, miał zapewnić uro-
dzaj i powodzenie. 21 marca, podczas za-
jęć, które rozpoczną się o godzinie 10.00, 
dzieci wykonają Marzannę i z jej pomocą 
przepędzą zimę. Liczba miejsc ograniczona, 
zapisy w COK.

Seniorzy w sieci
Biblioteka Miejska w Cieszynie od kil-

ku lat organizuje kursy komputerowe dla 
seniorów z podstaw obsługi komputera i 
internetu. Cieszą się one niesłabnącym za-
interesowaniem –  w związku z tym biblio-
teka rozpoczyna wiosną ich kolejną edycję. 
Seniorzy 55+ zainteresowani udziałem w 
darmowym szkoleniu z obsługi komputera 
i internetu mogą zapisać się na kurs Kompu-
ter dla seniora od 14 marca (od godz. 8.00), 
w czytelni cieszyńskiej Biblioteki (ul. Głę-
boka 15, I piętro).

Kurs potrwa siedem tygodni, spotkania 
odbywać się będą we wtorki. Osoby uczest-
niczące w warsztatach otrzymają materia-
ły szkoleniowe, których koszt wynosi 20 zł 
za cały kurs (płatne przy zapisie).

Ponieważ spotkania będą miały formę 
warsztatów, liczba miejsc jest ograniczona. 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące 
kursu i zapisów uzyskać można w Biblio-
tece Miejskiej lub pod numerem telefonu 
33 852 07 10, wew. 13.

Biblioteka Miejska

Mały Tybet 
zaprasza

Biblioteka Miejska w Cieszynie oraz Gru-
pa Gorole zapraszają na multimedialną pro-
jekcję pt. Ladakh – podróż po Małym Tybecie.

Fascynujące fotografie, autentyczną mu-
zykę i emocjonujące opowieści o niezapo-
mnianych przeżyciach podczas jubileuszo-
wej himalajskiej wyprawy wędrująca grupa 
przedstawi w piątek 18 marca 2016 r. w Bi-
bliotece Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 
15) o godz. 18.00. Wstęp wolny.

Biblioteka Miejska

Zamek zaprasza na...
Warsztaty pieczenia 
wielkanocnych baranków

Impreza odbędzie się 19 marca w godz. 
10.00-13.00 w sali konferencyjnej naprze-
ciwko Informacji Turystycznej. Warsztaty 
poprowadzi Teodolinda Banot z Koła Gospo-
dyń Wiejskich Mnisztwo. Organizatorzy za-
pewniają wszystkie potrzebne produkty oraz 
formy. Uczestnicy będą też mieli okazję, by 
wymienić się tradycyjnymi, wielkanocnymi 
przepisami. Wstęp wolny, ale prosimy o wcze-
śniejsze zgłaszanie udziału: tel. 33 851 08 21 
wew. 14 lub emichalik@zamekcieszyn.pl.

Śniadanie biznesowe 
z prawnikami

Spotkanie odbędzie się 16 marca w godz. 
9.00-12.00 w sali konferencyjnej Zamku 
Cieszyn. Będzie podzielone na trzy moduły 
tematyczne. Tytuł pierwszego modułu: Od 
umowy o pracę do samozatrudnienia pra-
cownika – problemy praktyczne.

Drugi moduł: Formy prawne prowadzenia 
firmy, a rodzaj odpowiedzialności majątkowej. 
Wady i zalety spółek. Trzecia część to: Opodat-
kowanie dochodów nieujawnionych. Pierwszą 
i trzecią część spotkania – prelekcje i dyskusje 
poprowadzi adwokat Piotr Buława z LexBuła-
wa. Drugi moduł, czyli część poświęconą prawu 
spółek omówi Krzysztof Zagóra (Kancelaria 

Adwokacka Krzysztof Zagóra). Udział w spo-
tkaniu jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie 
uczestnictwa do 14 marca (tel. 33 851 08 21 w. 
21, 22 lub biuroklub@zamekcieszyn.pl).

Mali projektanci
Zamek Cieszyn zaprasza 12 marca dzieci 

i młodzież w wieku 7-12 lat do udziału w ko-
lejnym spotkaniu z cyklu – Mała Pracownia 
Projektowania. Tym razem zapraszamy na 
warsztaty projektowania plakatu, które 
poprowadzi Alicja Woźnikowska-Woźniak.

Koszt udziału w warsztatach: 30 zł od 
osoby. Zgłoszenia na: wbeczek@zamekcie-
szyn.pl. Formularz zgłoszeniowy i informa-
cje na: www.zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn
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Jan Muthmann: Wierność Bogu i cesarzowi, 
czasu powietrza morowego należąca. Drukował 
w Brzegu: Gottfried Tramp, 1716. Na zdjęciu 
s. 80-81 zawierające dwie pieśni – poranną i 
wieczorną autorstwa Jana Muthmanna.
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Wierność Bogu 
i cesarzowi...

W piątek 18 marca 2016 roku 
o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książ-
nicy Cieszyńskiej odbędzie się XIX prezen-
tacja z cyklu Cymelia i osobliwości. Stworzy 
ona okazję do bliższego zapoznania się z 
sylwetką Jana Muthmanna, pierwszego 
cieszyńskiego pastora i budowniczego ko-
ścioła Jezusowego, który oprócz katechi-
zacji w kościele zabiegał też o opanowanie 
przez swoich parafian umiejętności czyta-
nia i dostarczał im nabożnej lektury, także 
w języku polskim.

Wśród nich była napisana przez niego 
i opublikowana w Brzegu w 1716 roku pt. 
Wierność Bogu i cesarzowi, czasu powietrza 
morowego należąca. Ten popularny pod-
ręcznik medyczny, połączony z modlitew-
nikiem i śpiewnikiem polskim, należący 
dziś w Polsce do rzadkości, jest najstarszą 
znaną polską książką napisaną w Cieszy-
nie, a jej autor uznawany za twórcę pol-
skiego piśmiennictwa na Śląsku Cieszyń-
skim.

Spotkanie poświęcone dziejom i zawar-
tości tej niezwykle cennej dla cieszyniaków 

„Byłem prawicowym 
oportunistą...”

książeczki w trzechsetną rocznicę jej wy-
dania uświetni występ Wyższobramskiego 
Chóru Kameralnego pod dyrekcją Piotra 
Sikory.

W jego repertuarze znajdzie się między 
innymi wymieniona w niniejszym dzie-
le jedna z najstarszych polskich pieśni 
autorstwa Jana Kochanowskiego Kto się 
w opiekę.

Autorką prezentacji jest Jolanta Sztu-
chlik.

Książnica

Teatr zaprasza
Gala Operetkowo-Musicalowa 
w wykonaniu solistów i 
Orkiestry Narodowego Teatru 
Opery i Baletu w Odessie.

W Teatrze im. A. Mickiewicza 15 Kwiet-
nia o godz. 18.00 odbędzie się Gala Operet-
kowo-Musicalowa.

Bilety w cenie: 60, 80 i 100zł.

Koncert Stanisławy Celińskiej – 
„Atramentowa...”

Atramentowa to najnowsza płyta Stani-
sławy Celińskiej. Aktorka odgrywa swoją 
kolejną wspaniałą rolę – pieśniarki, która 
wie o czym śpiewa i wie jak przyciągnąć 
słuchacza wykorzystując pełną paletę barw 
i emocji. Artystce towarzyszą wybitni mu-
zycy młodego pokolenia z Polski oraz arty-
ści z Ukrainy. Koncert odbędzie się 6 maja 
o godz. 18.00. Bilety w cenie: 25, 50 i 70 zł.

Teatr

W środę 16 marca o godz. 17.00 w Sali 
konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej 
odbędzie się wieczór autorski Jana Bran-
nego, poświęcony prezentacji jego tomiku 
poetyckiego Wiersze spod ziemi oraz wspo-
mnień zatytułowanych Byłem prawicowym 
oportunistą. W spotkaniu, współorganizo-
wanym przez Kongres Polaków w Repu-
blice Czeskiej oraz Macierz Szkolną w RC, 
wezmą udział Jan Picheta, redaktor obu 
publikacji oraz sprawujący nad nimi opiekę 
wydawniczą Józef Szymeczek. Fragmenty 
twórczości Jana Brannego zaprezentuje 
Halina Paseková, aktorka Teatru Cieszyń-
skiego w Czeskim Cieszynie. Książnica

XX edycja Dni TeatruAndrus i trzy kobiety...

Dużo kobiet, bo aż trzy to program mu-
zyczno-kabaretowy, którego gospodarzem 
jest Artur Andrus. Do współpracy zaprosił 
trzy niezwykłe kobiety, które były lub są 
związane z kabaretem: Marię Czubaszek, 
Magdę Umer i Hannę Śleszyńską. Artyści 
śpiewają razem i osobno, rozmawiają, opo-
wiadają, wzruszają. 13 maja o godz. 19.00 
znajdziemy w programie wszystko to, co 
powinno być w prawdziwym kabarecie li-
terackim. Bilety w cenie: 30, 60 i 80 zł.
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Spotkanie ze sztuką
 Teatr Słowa i Tań-

ca JK zaprasza na 
warsztaty teatralno-
-taneczne bez granic!

Spotykamy się 
w piątki trzy razy 
w miesiącu przez 
okres trzech miesię-
cy na sali baletowej 
Uniwersytetu Ślą-
skiego w Cieszynie. 

W programie: ta-
niec, plastyka ruchu, choreografia, współcze-
sne formy gimnastyki, modeling, charaktery-
zacja, interpretacja tekstu, dykcja, końcowy 
pokaz pracy. W ostatnie piątki miesiąca dla 
zainteresowanych dodatkowe spotkanie z po-
ezją w krakowskim salonie – audialnia.

Zajęcia prowadzone są przez profesjonal-
nych tancerzy, choreografów i aktorów. Spo-
tkania przeznaczone są dla młodzieży oraz 
osób dorosłych. Istnieje również możliwość 
zajęć indywidualnych przygotowujących do 
festiwali, egzaminów i innych przedsięwzięć.

Kontakt w sprawie warsztatów pod nr. 
tel. 660 951 909 lub mailowo: teatrsit1@
op.pl. Zaczynamy już od połowy marca – 
kończymy w połowie czerwca. Zapraszamy.

Teatr Słowa i Tańca JK

Eko weekend
12-13 marca w godz. od 11.00 do 

19.00 zapraszamy do Osiedlowego Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Cieszynie, 
przy ul. Z.Kossak-Szatkowskiej 6 na pełen 
atrakcji weekend pod hasłem Eko Cieszy. 

W ramach imprezy odbędzie się kiermasz, 
na który organizatorzy zapraszają firmy 
i osoby związane ze zdrowiem, naturalnym 
życiem oraz wegetariańską kuchnią, a tak-
że twórców zabawek i przedmiotów hand 
made, którym przyświeca idea „mniej pla-
stiku – więcej szczęścia”.

Odbędzie się też wiele ciekawych warsz-
tatów i spotkań z ekspertami, takich jak 
warsztaty kulinarne, zajęcia z jogi, wy-
kład o zdrowym odżywianiu, pogadanki 
i warsztaty dla rodziców małych dzieci i 
tych, którzy dopiero spodziewają się po-
tomstwa. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. 
Szczegóły wydarzenia na www.facebook.
com pod nazwą Eko Cieszy kiermasz & 
warsztaty. Zapisy na poszczególne warsz-
taty pod nr.  tel. 728 490 111.

Organizatorzy

„Budowlańcy” uczczą 
świętego Patryka

Zespół Szkół Budowlanych 17 marca 
o godz. 9.00 organizuje konkurs talentów 
na terenie swojej szkoły.

O godz. 12.00 odbędzie się uroczysty ko-
rowód cieszyńskich gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych wokół Rynku.

Szczegóły pod tel. 664 772 323, 694 115 
425 lub email: kasia.krwawnik@poczta.pl.

ZSB

Młode kobiety 
na rynku pracy

Jesteś młodą kobietą i chcesz wejść/
wrócić na rynek pracy? Chcesz aby twój 
pracodawca został wybrany precyzyjnie, 
żeby warunki pracy odpowiadały twoim 
potrzebom życiowym i planom? Młode 
pokolenie kobiet potrzebuje pracodawcy, 
który zapewni możliwości rozwoju, dobrą 
atmosferę w pracy, elastyczną organizację 
pracy, umożliwi dokształcanie się i łączenie 
życia rodzinnego z pracą. Skonfrontuj swo-
je oczekiwania z ekspertką jednego z więk-
szych pracodawców w regionie i weź udział 
w bezpłatnych warsztatach, które odbę-
dą się w czwartek 17 marca w godzinach 
17.00-20.00 w Klubie F44 Wydziału Zamiej-
scowego Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszy-
nie przy ul. Frysztackiej 44.

Spotkanie poprowadzą Dorota Grodzicka 
oraz Roma Rojowska. Zgłoszenia prosimy kie-
rować pod adres: klubkobietkreatywnych@
gmail.com lub na nr tel. 694 786 567 do dnia 
15 marca. Liczba miejsc ograniczona.

Zapewniamy poczęstunek:  cieszyńskie 
kanapki i „kołocze” oraz napoje. Podczas 
warsztatów poprosimy o wypełnienie an-
kiety na temat potrzeb młodych kobiet do-
tyczących środowiska lokalnego.

Warsztaty są dofinansowane w ramach 
projektu „Cieszyńskie na obcasach: aktywi-
zacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu pu-
blicznym” ze środków Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.

Mat. pras.

VIII Festiwal Nauki

Od Popielca do...
Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze oraz 

Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zapraszają 16 
marca o godz. 17.00 do Sali Widowiskowo-
-Konferencyjnej OCKiR przy ul. Kossak 6, na 
spotkanie z dr. Grzegorzem Studnickim pt. 
Od Popielca do Zielonych Świąt w tradycji lu-
dowej Śląska Cieszyńskiego.

Organizatorzy
Jedziemy 
granicami Cieszyna

Turystyczny Klub Kolarski PTTK Ondra-
szek zaprasza na wycieczkę Rowerowy ob-
jazd granicami miasta Cieszyna. Spotkanie na 
Rynku w Cieszynie 19 marca o godz. 9.00.

Wyruszamy, aby objechać miasto wzdłuż 
jego granic administracyjnych. Oczywiście  
dotyczy to Cieszyna po obu stronach Olzy. Je-
steśmy przekonani, a nawet pewni, że więk-
szość mieszkańców nie ma pojęcia, jak ona bie-
gnie i udział w tej wyprawie może to zmienić.

Uwaga! wycieczka się odbędzie, o ile nie 
wróci niespodziewanie zima i trzeba pa-
miętać, że nie wszędzie trafimy na drogi 
utwardzone.

Organizatorzy

Gra miejska – 
(Nie)zapomniani 
bohaterowie

Czy znajomość polskich bohaterów na-
rodowych w naszym społeczeństwie jest 
wystarczająca? Otóż w dobie cyfryzacji, 
komputeryzacji, przyspieszenia tempa ży-
cia zapominamy o tym, co kształtuje naszą 
tożsamość, a mianowicie o historii. Dlate-
go Zespół Projektowy Młode Wilki wraz ze 
Stowarzyszeniem Wszechnica i Miastem 
Cieszyn ma zaszczyt zaprosić państwa na 
spotkanie z historią.

W ramach tego przedsięwzięcia 19 mar-
ca organizujemy Grę Miejską, która roz-
pocznie się w Bibliotece Miejskiej, przy ul. 
Głębokiej 15 w Cieszynie o godz. 9.00 (wy-
dawanie materiałów już od 8.30).

W grze mogą wziąć udział drużyny (2-5 
osób), mające w swoim składzie przynaj-
mniej jedną osobę pełnoletnią. Zgłoszenia 
przyjmujemy pod adresem e-mail: niezapo-
mniani.bohaterowie@interia.pl.

Część oficjalna wydarzenia – prelekcja – 
połączona z wieloma atrakcjami dla dzieci i 
dorosłych rozpocznie się także w Bibliote-
ce o godzinie 13.00.

Zachęcamy państwa do wzięcia udziału 
w tej nauce poprzez zabawę. Opowiemy o 
odważnych i zasłużonych Polakach, o któ-
rych pamięć nie powinna zaginąć.

Całość uświetni występ artystyczny mło-
dzieży oraz kąciki zabaw dla milusińskich. 
Specjalnie dla państwa przygotujemy rów-
nież drobny poczęstunek. Do zobaczenia!

Organizatorzy

Zapraszamy do udziału w VIII Festiwa-
lu Nauki, który odbędzie się 14-16 marca 
w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyż-
szej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Uroczysta Inauguracja VIII Festiwalu 
Nauki odbędzie się 14 marca o godz. 9.00 
w auli 105/106 wykładem inauguracyjnym 
pt.: Różnorodność kulturowa – refleksja z hi-
storią Śląska Cieszyńskiego w tle, który wy-
głosi Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard 
Macura.

Festiwal Nauki to jedno z największych 
wydarzeń w woj. śląskim popularyzujących 
naukę. Służy integracji środowisk akademic-
kich, badawczych i kulturalnych oraz skupia 
się na ważnych problemach społecznych 
i etycznych, nurtujących współczesny świat.

Szczegółowy program można znaleźć na 
stronie: www.wsb.edu.pl/viii-festiwal-na-
uki-w-cieszynie,m,wc,3891.

WSB
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Lepiej z nią nie zaczynać...
To już tradycja, że 

Maria Juroszek, za-
wodniczka w arm 
wrestlingu, przywo-
zi kolejne medale ze 
sportowych imprez. 
Nie inaczej było na 
Mistrzostwach Pol-
ski, które odbyły się 
27 i 28 lutego w Gdań-
sku. Sympatyczna 
sportsmenka wróciła 
znad morza z cztere-
ma krążkami.

– Jedno złoto wywalczyłam z osobami niepełnosprawnymi, drugie z 
grand mastersami, do tego trzeba jeszcze doliczyć dwa srebra – z ma-
stersami oraz z seniorami 80+ – powiedziała Wiadomościom Ratu-
szowym Maria Juroszek. W zawodach wystartowało 220 zawodni-
ków. Maria Juroszek cieszy się ogromnym szacunkiem. – Niektórzy 
żartują nawet, że nikt by ze mną nie chciał zaczynać – dodała.

Zawodniczka obecnie przygotowuje się do Mistrzostw Europy, 
które odbędą się w maju w Rumunii.

wot

Maria Juroszek z kolejnymi medalami.

SPOrt

Shindo na Słowacji
Miło nam poinformować o znakomitym występie zawodniczki Klu-

bu Sportowego Shindo w bardzo silnie obsadzonym i prestiżowym 36. 
Grand Prix Słowacji w Karate WKF, które odbywało się w Bratysławie 
27-28 lutego. W zawodach wzięło udział blisko 1300 zawodników z 18 
państw. Pięciu zawodników reprezentowało cieszyński Klub Sporto-
wy Shindo i to właśnie Klaudia Szymańska, wygrywając dwie, a prze-
grywając jedną walkę wywalczyła srebrny medal w konkurencji ku-
mite indywidualne +68 kg U-21.

Dopiero w walce finałowej nasza Klaudia oddała zwycięstwo 2:1, 
które padło łupem Słowaczki w ostatnich trzech sekundach zacię-
tego pojedynku.

K.S. Shindo

Piotr Szymala z kolejnym pokoleniem cieszyńskich karateków.
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Cztery złote krążki
6 marca cztery zawodniczki Klubu Sportowego Shindo wzięły 

udział w najważniejszych zawodach sportowych karate w roku, 
czyli XXXVI Mistrzostwach Polski Seniorów w Karate WKF (World 
Karate Federation). Odbyły się one we Wrocławiu w hali wielofunk-
cyjnej AWF. W mistrzostwach rywalizowało 163 zawodników z 39 
klubów. Organizatorem zawodów był klub karate Budokan Wro-
cław na zlecenie Polskiego Związku Karate.

Karate WKF (World Karate Federation) jest dyscypliną The World 
Games – Wrocław 2017 oraz jednym z kandydatów do dołączenia do 
grona dyscyplin olimpijskich w Tokio 2020 (decyzja zapadnie na sesji 
MKOL podczas tegorocznych igrzysk w Rio de Janeiro). Mistrzostwa 
Polski wyłonią reprezentację na majowe Mistrzostwa Europy, które od-
będą się we Francji oraz październikowe mistrzostwa świata w Austrii.

Miło nam poinformować o znakomitym sukcesie naszych czte-
rech zawodniczek, które wywalczyły dwa złote medale podczas 
tych mistrzostw. Klaudia Szymańska zdobyła złoto w kumite indy-
widualne +68 kg, a Karolina Makarewicz, Patrycja Krzak, Patrycja 
Kądziałka wygrały konkurencję kata drużynowe.

K.S. Shindo

To już setny bieg
W sobotę 5 marca już po raz 100. odbyły się biegi parkrun w Cie-

szynie, ale tym razem edycja biegu miała wyjątkowy charakter.
Każdego tygodnia w sobotę o 9.00 można pokonać wspólnie z 

grupą kilkudziesięciu zapaleńców dystans 5 km, a później prze-
glądać na stronie internetowej swoje wyniki oraz statystyki, nie-
zależnie od tego, czy jest się biegaczem od kilku lat, czy też poko-
nało się trasę po raz pierwszy marszobiegiem.
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Sobotnie bieganie wzdłuż Olzy cieszy się coraz większą popularnością.
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Taki widok chcielibyśmy oglądać jak najczęściej.

Fo
t.

 A
R

C

Z okazji 100. edycji tych darmowych biegów, każdy kto zgłosił 
swoją gotowość, mógł pokonać trasę dwukrotnie, czyli pokonać 
dystans 10 km. W całym biegu wzięło udział tym razem 85 uczest-
ników, a zwyciężył Michal Ostruszka z Czeskiego Cieszyna przed 
Wojciechem Dorighi z Cisownicy.

Z kolei na dystansie 10 km pobiegły 44 osoby, a na mecie pierw-
szy był Ladislav Sventek ze Skalitego na Słowacji, przed Michałem 
Chrapkiewiczem z Cieszyna.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego prze-
prowadzenia całej imprezy, zapraszam na kolejne edycje parkrun 
w każdą sobotę o 9.00. Kompletne wyniki z trasy 5 km można zo-
baczyć na stronie: www.parkrun.pl/cieszyn/rezultaty/ostatniere-
zultaty/, a wyniki z dystansu 10 km są dostępne na stronie www.
parkrun.pl/cieszyn/nowosci/.

Koordynator parkrun Cieszyn
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Reniferie za nami!
W czasie tegorocznych ferii za oknem, co 

prawda, czuć było wiosnę, ale w oddziale 
dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 
panowała śnieżna i groźna zima. Zwyczaje 
białych niedźwiedzi, wędrówki pingwinów, 
spotkanie z eskimosem i wyprawy Marka 

Kamińskiego – słowem bieguny odkryły 
przed uczestnikami zajęć plastycznych i lite-
rackich swoją niejedną tajemnicę. Spragnieni 
rywalizacji i adrenaliny brali udział w dwóch 
rundach turnieju gier planszowych, zaś fani 
komputerowych nowinek mogli poznać 
tajniki pracy w systemie 3D. Tradycyjnie 
odwiedzały także oddział dziecięcy grupy 
przedszkolne i zimowiska, bawiąc się wy-
śmienicie w czasie zajęć pn. Włochate pupilki.

W czasie zimowej przerwy szkolnej także 
biblioteczna pracownia multimedialna Two-
je Media przygotowała nie lada gratkę dla fa-
nów nowoczesnych technologii. RoboNight, 
czyli noc spędzona na konstruowaniu i pro-
gramowaniu robotów, w czasie której snu 
było jak na lekarstwo, za to aktywnej pracy 
co niemiara, okazała się prawdziwym hitem. 
Równie dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się warsztaty dziennikarsko-radiowe, 
w czasie których dzieci mogły spróbować 
swoich sił w roli dziennikarza radiowego – 
od pomysłu, aż do realizacji nagrania.

Wyjątkowym projektem realizowanym 
w bibliotece podczas ferii był także cykl 
warszatów filmowych Animki bez granic. 
Mali miłośnicy X muzy wspólnie tworzyli 
scenariusz, ilustrowali tekst, a w końcu ani-

mowali obraz. Owocem żmudnej pracy całej 
grupy był film animowany o cieszyńskiej bi-
bliotece, która w tym roku obchodzi 70-lecie 
istnienia. Specjalny przedpremierowy po-
kaz filmu Biblioteka odlotowa odbył się jesz-
cze w czasie zimowych wakacji.

Mamy nadzieję, że dzieciaki z przyjem-
nością będą wspominały tegoroczne biblio-
teczne Reniferie!

Biblioteka Miejska
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Dwa tygodnie 
z Muminkami

Pewną dolinę – gdzieś w Finlandii, zamiesz-
kują małe trolle nieco podobne do hipopota-
mów. Panna Migotka, Paszczak, Włóczykij, 
Mała Mi – kto z nas nie zna bohaterów znanych 
i lubianych książek Tove Jansson... W trakcie 
ferii zimowych dzieci (mimo niesprzyjają-
cej aury) świetnie się bawiły, odkrywając na 
nowo bajkowy i tajemniczy świat Muminków.

W ramach zajęć warsztatowych, na które 
zaprosił Dom Narodowy, można było m.in. 
uformować z gliny zimowy dzwonek w mu-
minkowym kształcie, wykonać z najróż-

niejszych materiałów ulubionego Muminka, 
przygotować dioramę przedstawiającą do-
linę Muminków, zrobić ekologiczną mumin-
kową torbę, techniką decoupage’u wyczaro-

wać „rodzinną” biżuterię Muminków...
Dwutygodniowe, niezapomniane spotka-

nie z bajkowymi bohaterami zakończyło 
fantastyczne  Przyjęcie u Muminków.

COK
Warsztaty rękodzieła w COK.

Zabawę zakończyło „Przyjęcie u Muminków”.

Aktywny 
wypoczynek

Za nami ferie zimowe. Każdy kto spę-
dził je aktywnie, na pewno się nie nudził. 
Wszystko to za sprawą szerokiej oferty 
aktywnego wypoczynku, jaką dla dzieci 
z cieszyńskich szkół podstawowych i gim-

nazjalnych przygotował Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Cieszynie.

Akcja Zima w Mieście 2016 tradycyjnie 
składała się zarówno ze stałych zajęć spor-
towych, jak i zawodów oraz turniejów. Dzieci 
mogły pod okiem animatorów, instruktorów 
czy trenerów rozwijać swoje umiejętności, 
pasje i sportowe zainteresowania.

W tegorocznej ofercie można było sko-
rzystać z zajęć w krytych pływalniach, lo-
dowisku, salach gimnastycznych i sporto-
wych  (lodowisko i basen Za jeden uśmiech, 
Szachowe roszady, Hokejowe ABC, Cieszyńskie 
Karate Kid, Z rakietką na TY – zajęcia z tenisa 
stołowego) oraz w zajęciach na świeżym po-
wietrzu (parkrun – bieg po nadolziańskich 
alejkach).

Oprócz zajęć dzieci mogły uczestniczyć 
w zawodach indywidualnych (Wodny Cie-
szyn – zawody pływackie) i turniejach ze-
społowych (Celnie za 2 – turniej koszyków-
ki, GOL! – turnieje piłki nożnej, Siatkarskie 
ASY, Trambambula – turniej piłkarzyków). 
Dodatkowo w Walentynki dla wszystkich 
zakochanych i nie tylko została zorgani-
zowana ślizgawka specjalna z konkursami 

i malowaniem twarzy przy romantycznej 
muzyce pn. Walentynkowe lododisko.

Uczestnicy różnych akcji zostali obda-
rowani specjalnymi upominkami, w for-
mie sportowych gadżetów (bierki, kominy, 
worki żeglarskie), a najlepsze osoby w tur-
niejach i zawodach dodatkowo otrzyma-
ły medale i statuetki. Ponadto codziennie 
przez całe ferie zimowe na fanpage’u Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cie-
szynie prowadzona była fotorelacja z akcji 
Zima w Mieście 2016.

MOSiR Cieszyn

Zabawa była przednia.

Zajęcia były bardzo zróżnicowane.
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Turniej piłkarski „GOL!”. Wiele działo się na tafli lodowiska.
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Olimpijskie sukcesy
Od 11 do 26 stycznia w Bielsku-Białej od-

były się Wojewódzkie Konkursy Przedmio-
towe na etapie rejonowym, do których za-
kwalifikowano 21 uczniów Gimnazjum nr 1. 
Startowali oni w dziewięciu konkursach z ję-
zyka polskiego, matematyki, języka angiel-

(IIb, chemia), Ryszard Siedlecki (IIa, chemia), 
Marcel Miodek (IIIb, j. niemiecki).

Opiekunami uczniów są Ewa Mia-
zgowska (chemia), Beata Kalińska  
(biologia), Ewa Dobosz (matematyka), 
Anna Cieślar (j. niemiecki), Ryszard Milew-
ski (wiedza o społeczeństwie), Paweł Bu-
rzawa i Stanisław Wykręt (fizyka).

Gim. 1

Wieści z „siódemki”
Sporo ciekawego działo się ostatnio 

w Szkole Podstawowej nr 7 w Cieszynie. Po 
uroczystościach związanych z 1050. rocz-
nicą Chrztu Polski, Dniu Babci i Dziadka 
czy balu karnawałowym przyszedł czas 
na warsztaty teatralne. Wszyscy ucznio-
wie naszej szkoły mieli okazję wcielić 
się w adeptów sztuki teatralnej podczas 
warsztatów z aktorem Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej, Jerzym Dziedzicem. Po-
znali arkana gry aktorskiej, przeszli szybki 
kurs dykcji, a niektórzy wcielili się w zna-
ne postacie sceniczne. W naszej placówce 
odbyła się także zdrowa impreza. Kolejny 
już raz uczniowie mieli okazję własnoręcz-
nie przygotować zdrowy posiłek. Klasa Ib 
w ramach warsztatów Ciasteczkowo, ale 

zdrowo przygotowała owsiane smakołyki. 
Natomiast uczniowie klasy III „wniknę-
li” w kaszosferę – czyli gotowali, smażyli, 
przyprawiali i degustowali dania z kaszy 
jaglanej pod czujnym okiem instruktorek 
kulinarnych. Było pysznie! Warto też nad-
mienić, że uczniowie klasy IIb po kilku-
miesięcznym  wysiłku plastycznym zapre-
zentowali swoje pięciometrowe dzieło pt. 
Świat techniki. Podczas zabawy i pracy  roz-
szerzali swoją wiedzę na temat tajników 
technicznych zawodów.

W pierwszym tygodniu ferii odbyło się 
w naszej szkole tradycyjne już zimowisko, 
tym razem pod hasłem Piękna nasza Polska 
cała. Jak zwykle wiele się działo. Uczestni-
cy zimowiska nie szaleli wszakże na śniegu, 
ale swoją energię i tak mieli gdzie spożyt-
kować. Każdego dnia na dzieci czekała nie-Zajęcia podczas ferii były zróżnicowane.

Kulinarne popisy uczniów.

spodzianka. „Wędrówkę” po naszej ojczyź-
nie rozpoczęliśmy od spaceru szlakiem 
historycznych, bliskich każdemu Polakowi, 
miejsc w Polsce, które odnajdywaliśmy na 
mapie. Trasę wyznaczyła nam oczywiście 
rzeka Wisła. Przypomnieliśmy sobie legen-
dę o założeniu naszego państwa.  Rozwią-
zywaliśmy szereg krzyżówek, łamigłówek 
oraz rebusów związanych z Polską. Uczest-
niczyliśmy w ciekawych zajęciach w Biblio-
tece Miejskiej oraz  Książnicy Cieszyńskiej. 
Gościliśmy na Uniwersytecie Śląskim, gdzie 
poznawaliśmy tajniki tworzenia gier kom-
puterowych. Ostatniego dnia zimowiska 
obejrzeliśmy w kinie film animowany dla 
dzieci Hokus Pokus Albercie Albertsonie. Co-
dziennie towarzyszyły pnam też kulinarne 
niespodzianki.

SP7

Jednym z punktów była wizyta w bibliotece.

Wspólne zajęcia 
sprzyjają integracji

Nawet powrót zimy nie przeszkodził 
członkom Regionalnego Koła Naukowego 
Dl@ jutra w realizacji planowanego spo-
tkania z przyjaciółmi z Polskiej Szkoły 
Podstawowej w Karwinie, z którą nasze 
koło współpracuje od początku swego ist-
nienia. Powstałe w 2008 roku koło funk-
cjonuje do dziś i działa, realizując swój 
program.

Jednym z celów tego programu jest bu-
dowanie tożsamości regionalnej i kształ-
towanie więzi opartych na wspólnocie 
historycznej i regionalnej młodzieży po 
obu stronach Olzy. Zawiązana w ramach 
projektu współpraca między nauczyciela-
mi i uczniami obu szkół rozwija się, dając 
możliwość przygotowania i realizacji cie-
kawych form edukacyjnych i wspólnych 
zajęć integracyjnych.

W spotkaniu, które odbyło się w lutym, 

oprócz gości z Karwiny, wzięli udział rów-
nież studenci Uniwersytetu Śląskiego. 
Uczelnia wspiera bowiem nasze działania 
od początku powstania Regionalnego Koła 
Naukowego Dl@ jutra.

Gościliśmy na nim również przedsta-
wicieli Stowarzyszenia Cieszyńskiej Mło-
dzieży Twórczej w Cieszynie wraz z prezes 
Sławomirą Kalisz. Zaprzyjaźnione z nami 
stowarzyszenie obchodzi w tym roku 
25-lecie swojej działalności.

Tematem spotkania były legendy na-
szego regionu przygotowane przez dzieci 
w formie teatrzyku obrazkowego Kamishi-
bai. Jest to technika opowiadania i czytania 
historii za pomocą obrazków lub ilustracji 
wykonanych na kartonowych planszach 
wsuwanych do małego drewnianego para-
wanu. W arkana tej ciekawej formy twór-
czości wprowadziła zebranych Sławomira 
Kalisz.

Uczniowie zapoznali się z tekstami le-
gend naszego regionu, a następnie sporzą-
dzili ilustracje słowno-plastyczne. Następ-

skiego, biologii, historii, wiedzy o społeczeń-
stwie, fizyki, chemii i języka niemieckiego. 

O tytuł laureata będzie walczyć dziewięciu 
uczniów: Julia Krzenek (klas IIb, biologia i 
chemia), Igor Brandenburg (IIIa, matematy-
ka i fizyka), Julia Czapla (IIIb, biologia), Domi-
nika Trajdos (IIIa, wiedza o społeczeństwie), 
Karol Szteler (IIId, wiedza o społeczeństwie), 
Karolina Hernik (IIb, chemia), Marianna Kusy 

nie wszyscy zebrani bawili się świetnie 
oglądając ciekawe przedstawienia. Poprzez 
zajęcia z Kamishibai uczniowie rozwijają 
wyobraźnię, bawią się i uczą.

Dzięki takim spotkaniom integracyjnym 
nasza szkoła zyskuje nowych przyjaciół 
i uznanie w środowisku lokalnym.

Opiekun Koła Naukowego
„Dl@ jutra” – SP 2 Cieszyn

Przyjaźń ponad granicami kwitnie.
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Chór Kameralny ZSB w Cieszynie 
Matki Bożej Cieszyńskiej w Cieszynie. Or-
ganizatorem koncertu był dyrektor ZSB, 
Adam Wojaczek. W 2013 chór wystąpił 
w Zespole Szkół Technicznych w Cieszy-
nie na akademii z okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego. Chór zawsze występował pod-
czas spotkań bożonarodzeniowych dla pra-
cowników ZSB; w 2013 r. grupa kameralna 
chóru wystąpiła podczas spotkania opłat-
kowego nauczycieli ZSB w restauracji Pod 
Brunatnym Jeleniem w Cieszynie. 

Ponadto chór dwukrotnie występował 
w Rotundzie na Wzgórzu Zamkowym. 
Podczas koncertu kolędowego dokonania 
nagrania audio. Drugi koncert odbył się 
dla grupy nauczycieli z Ukrainy w 2014 r. 
W roku 2010 chór nagrał płytę CD. Dwa lata 
później podczas koncertu w ramach Powia-
towego Przeglądu Kolęd w ZSB chór doko-
nał nagrania audio przygotowanych kolęd.

Chór co roku jeździ na wycieczki w góry, 
a w 2014 r. chórzyści wybrali się razem na 
przedstawienie Sceny Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie Drzewa 
umierają stojąc. Chór występował również 
w PDPS Pogodna Jesień i Przedszkolu nr 18 
w Cieszynie.

Chórzyści często otrzymują pomoc wo-
kalną, za którą są bardzo wdzięczni. Razem 
z Chórem Kameralnym często występowa-
li absolwenci ZSB oraz Szkoły Organizacji 
i Zarządzania w Cieszynie, a także nauczy-
ciele ZSB. Chór posiada stałe grono sympa-
tyków, którzy towarzyszą artystom pod-
czas koncertów i wycieczek. 

Szczególny dla chóru był ubiegły rok, 
ponieważ solista Rafał Mikołajek zdobył 
pierwszą nagrodę w konkursie Śląskie Śpie-
wanie. Po tym sukcesie został zaproszony 
do wzięcia udziału w uroczystym koncer-

cie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk 
w Koszęcinie. Zaś w obecnym roku szkol-
nym.

Co roku odchodzą absolwenci, więc pro-
blemem chóru jest brak stałego składu oraz 
brak możliwości zorganizowania innej go-
dziny prób, jak tylko o siódmej rano. Jed-
nakże chęć do śpiewania i grania, wśród 
młodych artystów, jest niezmienna! 

Od początku dyrygentem Chóru Kame-
ralnego ZSB jest Joanna Lazar-Chmielow-
ska, nauczycielka języka angielskiego.

Joanna Lazar-Chmielowska

Chór Kameralny ZSB ma bardzo różnorodny 
repertuar.
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W 2008 roku w Zespole Szkół Budow-
lanych w Cieszynie rozpoczął działalność 
Chór Kameralny. Od początku jego celem 
był śpiew na wysokim poziomie, a ponadto 
rozwijanie możliwości wokalnych i intelek-
tualnych szkolnych artystów, podtrzymy-
wanie tradycji regionalnej, propagowanie 
twórczości artystycznej oraz podejmo-
wanie inicjatyw kulturalnych. Chór Ka-
meralny ZSB, który powstał z inicjatywy 
poprzedniej dyrektor, Bronisławy Grzelec-
-Manowskiej, posiada w swoim repertuarze 
pieśni patriotyczne, ludowe, okolicznościo-
we i rozrywkowe. 

Uczniowie starają się realizować powyż-
sze cele poprzez uczęszczanie na próby. 
Jednakże częste zmiany personalne nie 
służą rozwojowi zespołu. Młodzież próbuje 
doskonalić swój warsztat wokalny, ale rów-
nież i instrumentalny. W ciągu ostatnich 
kilku lat chórowi akompaniowali kontraba-
sista, saksofonista, werblista, akordeonista 
oraz flecistka. Warto wspomnieć, że chó-
rzyści biorą udział w okolicznościowych 
imprezach szkolnych, corocznie występu-
ją podczas Powiatowego Przeglądu Kolęd 
w ZSB (inicjatorką przeglądu jest dyrygent 
chóru). Chór Kameralny ZSB miał okazję 
wystąpić podczas uroczystości związa-
nych z 300-leciem kościoła Jezusowego 
w Cieszynie, na uroczystości 60-lecia ZSB 
w cieszyńskim teatrze, mszy ekumenicznej 
w Sanktuarium Matki Bożej Cieszyńskiej 
z okazji 100-lecia Energetyki Cieszyńskiej.

W latach 2009-2011 chór brał udział 
w Powiatowym Przeglądzie Zespołów 
Artystycznych w cieszyńskim teatrze. 
W 2011 r. zdobył wyróżnienie. Chór wy-
stąpił także podczas koncertu charyta-
tywnego Pomocna dłoń w Sanktuarium 

Ale się działo... 12 lat. Zostały stworzone cztery grupy, 
w których prowadzone były zajęcia przez 
pięć dni, po cztery godziny dziennie.

Wspólne gotowanie W kuchni smaków 
dzieciaków było wielką przygodą dla każ-
dego uczestnika. Dzieci wykorzystując 
swoją wyobraźnię codziennie zmieniały 
kuchnię we wspaniały plac zabaw, na któ-
rym wiele się działo. Była to świetna okazja 
do zdobycia nowych umiejętności, ekspe-
rymentowania z nowymi smakami do woli.

Codzienne zajęcia rozpoczynały się od 
przygotowania, a potem pałaszowania 
zdrowego śniadanka. Samodzielne wyra-
bianie ciasta, które zmieniało się w pie-
karniku w pyszności, sprawiało każdemu 
uczestnikowi wiele radości. Pachnące 
grzanki i smaczne maczanki, myszy, kury, 
muchomory, czyli jajkowe stwory – to 
była nie lada gratka dla każdego niejadka. 
Zabawy na sali i przy stole zabrały uczestni-
ków w świat czterech pór roku, gdzie każda 
z nich przyniosła dzieciom inne doznania. 

Dzieci najpierw poznały się poprzez wspól-
ne zabawy integrujące oraz zabawy z chu-
stą animacyjną. Wiosna poprzez zagadki 
wiosenne, taniec Deszczyk, zabawę Chmurki 
rozbudziła aktywność ruchową, poprawiła 
koordynację wzrokowo-ruchową, kształto-
wała orientację w przestrzeni.

Lato z Wyprawą do Afryki, murzyń-
ski taniec z instrumentami wpłynął 
na wyobraźnię dzieci, rozbudzając ją  
i porywając do szalonego tańca. Jesień 
poprzez relaksację przy muzyce Antonio 
Vivaldiego ukoiła i wyciszyła nawet te 
wzburzone główki, a masażystki przynio-
sły radość i odprężenie. Zima natomiast po-
nownie zintegrowała grupę poprzez harce 
w Bitwie na śnieżki.

Warsztaty Twórcze zabawy, czyli coś z ni-
czego obfitowały w radość i satysfakcję 
z własnoręcznie  wykonanej pracy, pozwo-
liły wydobyć zdolności manualne, które 
drzemią w każdym dziecku.

Zespół Promocji SP3

Podczas ferii w SP3 nikt się nie nudził.
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W Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Cieszynie podczas 
pierwszego tygodnia ferii zimowych odby-
ły się trzy rodzaje zajęć. Zajęcia kulinarne 
pt. W kuchni smaków dzieciaków, zajęcia 
ruchowe pt. Zabawy na sali i przy stole 
oraz zajęcia artystyczne pt. Twórcze zaba-
wy, czyli coś z niczego. Z oferty skorzystało 
60 dziewcząt i chłopców w wieku od 6 do 
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Konkurs na 25-lecie
Krajowe Biuro Wyborcze ogłasza kon-

kurs na studencką pracę naukową poświę-
coną tematyce wyborczej z okazji 25 lat 
demokratycznego prawa wyborczego i or-
ganów wyborczych w Polsce. Prace można 
składać w terminie do 30 kwietnia 2016 
r. Regulamin konkursu jest dostępny na 
stronie internetowej Państwowej Komisji 
Wyborczej: www.pkw.gov.pl. Serdecznie 
zapraszamy do udziału w konkursie.

Mat. pras.

Zdrowy pies – 
zdrowy człowiek

W piątek 18 marca w godz. od 12.00 do 
14.00 na Rynku w Cieszynie odbędzie się hap-
pening pod hasłem Zdrowy pies – zdrowy czło-
wiek. Jest to projekt społeczny realizowany 
przez uczniów koła ekonomicznego Liceum 
Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewange-
lickiego z Cieszyna. Projekt adresowany jest 
do mieszkańców naszego miasta w ramach 
Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Program imprezy obejmuje promocję ad-
opcji zwierząt i aktywnego spędzania cza-
su z czworonogiem, pokaz tresury psów, 
bezpłatne porady weterynarza i pracowni-
ka salonu pielęgnacji psów, rozstrzygnięcie 
konkursu dla szkół podstawowych na pla-
kat Mój pies i ja oraz rozstrzygnięcie kon-
kursu dla gimnazjów na plakat Adoptuj psa. 

Mamy nadzieję, że powyższa akcja pokaże, 
iż we współczesnym świecie tkwi wiele do-
bra i współczucia dla zwierząt.  Zapraszamy 
18 marca na Rynek ze swoimi czworonogami.

Organizatorzy

Kiedy skóra 
zaczyna mówić

Oczy są zwierciadłem duszy, ale w skórze 
również odbija się nasza kondycja zdrowot-
na. Wszystko, co jest w tobie złe, w końcu 
wyjdzie na wierzch. Niestety, odbije się 
również na zdrowiu twojej skóry.

Z drugiej strony, gdy dbasz o równowagę 
wewnętrznego środowiska twojego organi-
zmu, skóra odwdzięczy ci się przyjemnym 
dla oka wyglądem, a przede wszystkim – 
dobrą kondycją. Co o zdrowiu mówią różne 
zmiany skórne wyjaśni – podczas wykładu 
z cyklu Pro Salute – lek. Olga Grygierzec 
z Oddziału dermatologicznego Szpitala Ślą-
skiego w Cieszynie.

Spotkanie odbędzie się 22 marca (wto-
rek), o godz. 16.00, w sali konferencyjnej Pa-
wilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpi-
tala Śląskiego w Cieszynie, wstęp wolny. 
Skóra nie pozostaje obojętna na działanie 
wirusów, bakterii, grzybów czy alergenów 
przekraczających kolejne bariery ochron-
ne organizmu. Tym bardziej, że stanowi 
pierwszą z nich. Reaguje również w przy-
padku zaburzeń związanych z metaboli-
zmem, układem hormonalnym i pokarmo-
wym człowieka.

Obrzęk, rumień, wysypka, pokrzywka, 
krosty czy wrzody, które pojawiają się 
na skórze, to sygnał, że zdrowie zostało 
w określony sposób nadszarpnięte. Często 
zmiany skórne rozpoznaje się jako uczule-
nie czy zaniedbania higieniczne. Tymcza-
sem mogą to być objawy chorób wewnętrz-
nych. O tym jak rozpoznać te objawy można 
dowiedzieć się podczas wykładu, serdecz-
nie zapraszamy.

Szpital Śląski

Kolorowy świat 
w szpitalnej galerii

Żywe barwy i skomplikowane bibułkar-
skie sploty odnajdziemy w kwiatowych 
kompozycjach Kasi Ochodek. Jej kolorowe 
obrazy ilustrujące zachwyt przyrodą moż-
na obejrzeć do końca marca br. w Galerii 
Zmiennej Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 
Autorka pasjonuje się metodą decoupage’u 
i bibułkarstwem. I tę technikę papieropla-
styki użyła aby nadać formie piękno.

W przypadku prezentowanych obrazów 
wykorzystała metodę polegającą na wy-
klejaniu wcześniej przygotowanego szkicu 
mocno skręconymi bibułkowymi wałecz-
kami. – W wykonaniu tych prac wskazana 
jest dokładność i precyzja, przez co praca 
jest niezwykle czasochłonna, a równocze-
śnie wymaga umiejętności manualnych i po-
czucia estetyki. Powstająca bogata faktura 
płaszczyzny daje ciekawy efekt – stwierdza 
Joanna Cichy, arteterapeutka z Dziennego 
Ośrodka Wsparcia w Cieszynie.

Kasia jest mieszkanką Chybia, a także 
uczestniczką zajęć organizowanych w ośrod-
ku,  w ramach których prowadzone są m.in. 
zajęcia plastyczne. Kasia właśnie tam znala-
zła swoje miejsce, wyciszenie i spokój ducha. 
Również w swoim domu wolny czas wypeł-
nia zajęciami artystycznymi. Lubi osobiście 
obdarzać swoich bliskich własnoręcznie 
wykonanymi prezentami, które świadczą o 
jej kreatywności, wrażliwości i oddaniu ro-
dzinie. – Sztuka jest dla niej formą aktywno-
ści, daje poczucie spełnienia i oderwania się od 
codzienności, przez co jej świat czyni bardziej 
kolorowym – dodaje Cichy.

Serdecznie zapraszamy, ekspozycja Mój 
kolorowy świat będzie czynna do końca 
marca. Galeria Zmienna mieści się w Zespo-
le Poradni Specjalistycznych Szpitala Ślą-
skiego w Cieszynie (Pawilon Diagnostycz-
no-Zabiegowy), wstęp wolny.

Galeria Zmienna

18. urodziny „Kina 
na Granicy”

Ponad 100 filmów na 18. Przeglądzie 
Filmowym Kino na Granicy – wyświetlo-
ne zostaną najważniejsze obrazy kina 
środkowoeuropejskiego. W programie 
premiery filmowe, retrospektywy aktor-
skie i reżyserskie, spotkania z twórcami 
i gwiazdami kina oraz specjalne pokazy 
tematyczne z okazji osiemnastych urodzin 
festiwalu. Kino na Granicy odbędzie się 
w dniach 28 kwietnia-3 maja w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie.

Kino na Granicy to jedno z najważniej-
szych międzynarodowych wydarzeń fil-
mowych, które w tym roku już po raz 
osiemnasty przyciągnie do Cieszyna tysią-
ce miłośników polskiego, czeskiego i sło-
wackiego kina oraz wybitnych twórców 
i gwiazdy ekranu. Podczas tegorocznego fe-
stiwalu będzie można spotkać m.in. Agatę 
Kuleszę, Annę Geislerovą i Magdę Vášáry-
ovą – bohaterki retrospektyw aktorskich. 
Swój udział potwierdzili również Marian 
Dziędziel, Marek Koterski, Mariusz Grzego-
rzek, Jakub Gierszał, Magdalena Łazarkie-
wicz i wielu innych. Bilety dostępne są na 
stronie www.kinonagranicy.pl.

Organizatorzy
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Przekaż 1% swojego podatku na rzecz organizacji  
pożytku publicznego z terenu naszego miasta!

Poniżej przedstawiamy listę organizacji 
pożytku publicznego z terenu Cieszyna, na 
rzecz których możecie Państwo przekazać 
1% swojego podatku w rozliczeniu rocz-
nym. Wystarczy wpisać nazwę i numer KRS 
organizacji w odpowiednich rubrykach for-
mularza swojego rozliczenia.

• Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Fran-
ciszka Michejdy, numer KRS 0000017212

• Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji 
Trianon.pl, numer KRS 0000028975

• Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towa-
rzystwo Miłośników Regionu, numer KRS 
0000032238

• Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Nie-
pełnosprawnych, numer KRS 0000037729

• Stowarzyszenie Dziedzictwo Św. Jana 
Sarkandra, numer KRS 0000063101

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cie-
szynie, numer KRS 0000070261

• Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być 
Razem, numer KRS 0000081114

• Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskie-
go, numer KRS 0000130105

• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Ho-
spicjum im. Łukasza Ewangelisty, numer 
KRS 0000134259

• Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego 
Feniks, numer KRS 0000206064

• Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersy-
tet III Wieku, numer KRS 0000225641

• Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsię-

biorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży 
Ekoga, numer KRS 0000267283

• Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego 
Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nasze Dzieci, 
numer KRS 0000304302

• Stowarzyszenie Wspierające Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, numer 
KRS 0000347067

• Fundacja dla Zwierząt i Środowiska 
Lepszy Świat, numer KRS 0000366266

• Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej 
w Cieszynie, numer KRS 0000388684

• Fundacja Łatka, numer KRS 0000393732
Zachęcamy do pomocy i wsparcia na-

szych lokalnych organizacji. 
Wydział Kultury

Sesja informacji 
i sprawozdań

Dziewiętnasta sesja Rady Miejskiej od-
była się 25 lutego 2016 roku. W jej trakcie 
radni zapoznali się i przeprowadzili długą 
dyskusję nad informacją o stanie bezpie-
czeństwa i porządku publicznego w Cie-
szynie za 2015 rok oraz informacją na te-
mat współpracy gminy Cieszyn z Fundacją 
Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej Być 
Razem. Następnie obradowano nad: spra-
wozdaniem za rok 2015 z realizacji Gmin-
nego Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego Miasta Cieszyna na lata 2012-2015, 
sprawozdaniem za rok 2015 z realizacji 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
Miasta Cieszyna na lata 2013-2015 wraz 
z informacją o potrzebach związanych z re-
alizacją tych zadań z zakresu wspierania 
rodziny, a także sprawozdaniem z realizacji 
programu osłonowego Pomoc dla mieszkań-
ców Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania na 
lata 2014-2020 za rok 2015. 

Na sesji zostały podjęte uchwały, których 
wnioskodawcą był burmistrz, w sprawach:

• uchwalenia Gminnego Programu Popra-
wy Bezpieczeństwa Bezpieczny Cieszyn na 
lata 2016-2020,

• określenia logo Cieszyna,
• udzielenia dotacji na prace konserwator-

skie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym się na terenie miasta Cieszyna,

• apelu o przywrócenie połączeń kolejo-
wych na linii Bielsko-Biała – Cieszyn,

• nadania statutu Szkolnemu Schronisku 
Młodzieżowemu w Cieszynie,

• dotacji celowej dla Uniwersytetu Śląskiego,
• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 

2016 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Miasta Cieszyna na lata 2016-2025.
Z inicjatywy klubu radnych Cieszyński 

Ruch Społeczny, podjęto uchwałę w sprawie 
powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej 
Cieszyna do spraw restrukturyzacji spor-
tu i promocji miasta. Ponadto Rada podjęła 
uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi 
Piotra Michała Niesporka na Burmistrza 

Zielona energia 
w energetyce

W grudniu 2015 roku Energetyka Cie-
szyńska Sp. z o.o. uruchomiła pierwszą mi-
kroinstalację fotowoltaiczną. Została ona 
wybudowana na dachu budynku stacji wy-
mienników ciepła przy ul. Siennej 1 w Cie-
szynie. 

Projekt o nazwie Budowa mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej o mocy 16,12 kW do 
produkcji energii elektrycznej na potrzeby 
własne stacji wymienników przy ul Siennej 
1 w Cieszynie uzyskał wsparcie finansowe 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach. Wniosek o dofinansowanie spółka 
złożyła we wrześniu 2015 roku, natomiast 
decyzja o przyznaniu dofinansowania 
została podjęta przez zarząd WFOŚiGW  

Miasta Cieszyna, odmowy uwzględnienia 
wniosku o podjęcie uchwały przez Radę 
Miejską Cieszyna w przedmiocie zwolnienia 
od podatku od nieruchomości.

Ze szczegółami zapytań wniosków i in-
terpelacji radnych, klubów radnych i komi-
sji można się zapoznać na stronie interne-
towej http://bip.um.cieszyn.pl, w zakładce 
„Rada Miejska”, gdzie publikowane są za-
równo zapytania, wnioski i interpelacje, jak 
i odpowiedzi na nie. Zapraszam mieszkań-
ców Cieszyna na sesje Rady Miejskiej. Naj-
bliższe posiedzenie odbędzie się 31 marca 
2016 roku o godzinie 15.30. Nagrania video 
z sesji Rady Miejskiej Cieszyna są dostępne 
na stronie http://www.um.cieszyn.pl  – 
Urząd od środka – Rada Miejska.

Radni klubu Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) pełnią dyżur w środy od 
godziny 16.00 do 17.00.

Radni klubu Cieszyński Ruch Społeczny 
(CRS) pełnią dyżur w poniedziałki od go-
dziny 16.30 do 17.30.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Cieszyna,

Krzysztof Kasztura

w grudniu. Całkowity koszt instalacji wy-
niósł 120 000 zł, z czego 26 195 zł pozyskano  
z Funduszu w formie bezzwrotnej dotacji, 
a 50 011 zł stanowi pożyczka. Pozostałe 
środki na realizację zadania to wkład wła-
sny Energetyki Cieszyńskiej.

Podstawowymi elementami wybudowa-
nej mikroinstalacji są moduły fotowoltaicz-
ne w liczbie 62 sztuk o sumarycznej mocy 
16,12 kW i planowanej rocznej produkcji 
energii elektrycznej rzędu 15 300 kWh. 

Wyprodukowana energia elektryczna 
w całości wykorzystywana będzie na po-
trzeby własne spółki, do zasilania urządzeń 
zainstalowanych w budynku, co pozwoli na 
ograniczenie kosztów zakupu energii elek-
trycznej. Realizacja inwestycji przyczyni się 
również do ochrony środowiska naturalne-
go – nastąpi obniżenie emisji zanieczysz-
czeń pyłowo-gazowych do atmosfery.

W przyszłości Energetyka Cieszyńska 
planuje udostępnienie zabudowanej mikro-

instalacji w celach edukacyjnych. Obecnie 
pracę instalacji można śledzić na stronie 
www.ec.cieszyn.pl. 

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej 
wpisuje się w cele zawarte w strategii roz-
woju Energetyki Cieszyńskiej, tj. wykorzy-
stanie w działalności spółki odnawialnych 
źródeł energii (OZE).

Energetyka Cieszyńska
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Anonimowe spotkania
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszy-

nie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A Klub Absty-
nenta Familia, poniedziałki godz. 17.00. Grupa Na 
Rynku, ul. Szersznika – klasztor oo. Franciszka-
nów – piwnica pod Aniołami, piątki godz. 16.00.

Organizatorzy

Kluby radnych zapraszają 
Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą pomo-

cą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie podoba? 
Radni zapraszają do rozmów.

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę 
w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygo-
dnia, w którym odbywa się sesja), w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społeczne-
go (CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek 
w godz. od 16.30 do 17.30 w Biurze Rady Miej-
skiej (Ratusz, II piętro). 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Dyżury psychologiczne i prawne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

stania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych 
i prawnych, związanych z problematyką uzależ-
nień i przemocy w rodzinie. 

Dyżury pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszy-
nie). Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Nakrętkowe szaleństwo
Zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki pla-

stikowych nakrętek na rzecz Hospicjum im. Łuka-
sza Ewangelisty w Cieszynie. Zgłoszenia odbioru 
większej liczby nakrętek można dokonać pod 
numerem telefonu 501 723 990. Oddając nakręt-
ki prosimy napisać na worku lub kartonie nazwę 
szkoły, przedszkola, instytucji, zakładu pracy, or-
ganizacji wraz z dopiskiem „dla Hospicjum im. Łu-
kasza Ewangelisty”. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 781 448 192. Ho-
spicjum im Łukasza Ewangelisty serdecznie dzię-
kuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji i liczy 
nadal na życzliwość i udział w zbiórce. 

Mat. pras.

Lokal do wynajęcia

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu wolny lokal mieszkalny położony w Cieszy-
nie przy ul. Głębokiej nr 57/11 o powierzchni 
51.11 m2, którego najem może nastąpić na rzecz 
osób zobowiązujących się do wykonania w lo-
kalu remontu własnym staraniem i na własny 
koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Li-
burnia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie 
internetowej ZBM www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ZBM w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia 2a, 
I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.

ZBM

SMS wszystko ci powie
Już ponad 700 osób zarejestrowało się w Miej-

skim Systemie SMS-owym. Chcąc otrzymywać 
bieżące informacje z miasta, na przykład na 
temat wydarzeń kulturalnych czy sportowych 
oraz ostrzeżenia, wystarczy wejść na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu. 

Musimy także wskazać, czy interesują nas wy-
darzenia, ostrzeżenia czy obie kategorie. 

Warunkiem koniecznym jest wyrażenie zgody 
na przetwarzanie danych osobowych. Następnie 
na nasz telefon przyjdzie wiadomość, z prośbą o po-
twierdzenie dostępu do Miejskiego Systemu SMS-
-owego. SMS-a trzeba będzie wysłać pod numer 
664 079 400 (koszt zgodny z taryfą operatora).

Nie wszyscy użytkownicy pochodzą z Cieszyna. 
Ciekawostką jest fakt, że na 756 zarejestrowanych 
użytkowników Miejskiego Systemu SMS-owego, 
kilka osób zalogowało się z telefonów w Republice 
Czeskiej i Wielkiej Brytanii. SMS-y jednak do nich 
nie dochodzą, bowiem usługa obejmuje wyłącznie 
polskich operatorów komórkowych.

Mat. pras. 

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Otwarte zostało adresowane do kobiet Centrum 
Praw Kobiet i Rodziny, w którym kobiety i dziew-
częta z powiatu cieszyńskiego otrzymają bezpłat-
ne porady prawne udzielane przez prawników. Po-
rady będą udzielane 3 razy w miesiącu (pierwszy, 
drugi, trzeci czwartek) w godz. 15.00-18.00.

Porady pedagogiczne będą udzielane przez 
specjalistę – pedagoga szkolnego – w ostatnią 
środę każdego miesiąca w godz. 16.00-18.00.

Centrum Praw Kobiet i Rodziny mieści się na 
Zamku Cieszyn, ul Zamkowa 3abc (naprzeciwko 
informacji turystycznej). Rejestracja telefonicz-
na – 731 609 903.

W przyszłości Centrum Praw Kobiet i Rodziny 
będzie otaczać opieką kobiety w sposób kom-
pleksowy w różnych aspektach życia, np. po-
przez doradztwo zawodowe, coaching itp.

Międzynarodowa organizacja Soroptimist 
Klub w Cieszynie zaprasza do współpracy sa-
morządy, organizacje pozarządowe oraz wolon-
tariuszy. Pragniemy w swoje działania zaanga-
żować wszystkich tych, którym leży na sercu 
dobro miasta i jego mieszkańców.

Halina Małaszkiewicz

Konkurs dla rolników
Kasa Rolniczego Ubez-

pieczenia Społeczne-
go Oddział Regionalny 
w Częstochowie zapra-
sza wszystkich rolników 
do udziału w XIV edy-
cji Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne or-
ganizowanego wspólnie 

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pań-
stwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami. 

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospo-
darstwa rolnego w Oddziale Regionalnym KRUS w 
Częstochowie, ul. Korczaka 5, tel. 34 365 32 92 lub 
w placówkach terenowych KRUS, w terminie do 31 
marca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe i szcze-
gółowe informacje o warunkach udziału w kon-
kursie dostępne są w placówkach terenowych 
KRUS i siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS 
w Częstochowie (pokój 24/25), a także na stronie 
internetowej KRUS www.krus.gov.pl.

Komisje Konkursowe w zgłoszonych gospodar-
stwach będą oceniać elementy wpływające bezpo-
średnio na bezpieczeństwo pracy, między innymi:

• ład i porządek w obrębie podwórza, zabudo-
wań i stanowisk pracy

• stan budynków inwentarskich i gospodar-
czych, w tym schodów i używanych drabin oraz 
instalacji i urządzeń elektrycznych,

• wyposażenie maszyn i urządzeń używanych 
w gospodarstwie w osłony ruchomych części, 
podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

• stan techniczny maszyn i urządzeń stosowa-
nych w gospodarstwie,

• warunki obsługi i bytowania zwierząt go-
spodarskich,

• stosowanie, stan i jakość środków ochrony 
osobistej,

• rozwiązania organizacyjne, technologicz-
ne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo 
osób pracujących i przebywających w gospodar-
stwie rolnym,

• estetyka gospodarstw.
Przystąpienie do konkursu to szansa i okazja do 

polepszenia stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 
we własnym gospodarstwie rolnym, to sprawdzian 
efektów swojej pracy i wprowadzonych innowacji 
czy ulepszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
pracy. Zdobyta przy okazji uczestnictwa w konkur-
sie nagroda to dodatkowa motywacja i promocja dla 
laureata i regionu, z którego się wywodzi. 

KRUS

Plan wyłożony
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglą-

du projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru 
Marklowic wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
199 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cie-
szyna nr LII/507/14 z dnia 30 października 2014 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Cieszyna dla ob-
szaru Marklowic wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko do 14 marca 2016 r. w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 216, 
II piętro, w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, 
od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 , 
w piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 

Z projektem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego można również zapoznać 
się w w/w terminie na stronie internetowej Biu-
letynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 7 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie pok. 126, I piętro o godz. 15.00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy 
składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cie-
szyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 29 marca 2016 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura 

Hokej na lodzie 
w centrum uwagi

Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura 
wraz z prezesem Śląskiego Związku Hokeja na 
Lodzie Mirosławem Minkiną zapraszają osoby 
zainteresowane rozwojem hokeja na lodzie na 
Śląsku Cieszyńskim na spotkanie otwarte do Ra-
tusza (Rynek 1) w dniu 17 marca na godz. 17.00.

Spotkanie odbędzie się na I piętrze w sali 
nr 126.

UM Cieszyn



16 OgŁOSzenia i KOMuniKaty

Upływa termin płatności
Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2016 

roku upływa termin płatności z tytułu użytko-
wania wieczystego gruntu.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
• na konto nr 25 1050 1083 1000 0001 0075 

7897 Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
• gotówką w kasie urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod 

numerami telefonów 33 479 42 94 i 33 479 42 84. 
Wydział FN

Konieczna deratyzacja
Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o obo-

wiązku przeprowadzenia deratyzacji w okresach 
od 1 do 30 marca i od 1 do 31 października 
oraz w każdym momencie pojawienia się gryzo-
ni. Obowiązek ten wynika z zapisów regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Cieszyn, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej 
Cieszyna Nr XXVII/146/15 z dnia 30 grudnia 
2015 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 348). 

Obowiązkowi deratyzacji podlegają nierucho-
mości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 
produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz 
gospodarstwa rolne.

Wydział OŚR

Płatność kartami –  
dodatkowe informacje

Płatność kartami – dotyczy płatności po-
datków, opłat lokalnych i niepodatkowych 
należności budżetowych.

Informujemy, że parlament dokonał zmia-
ny ordynacji podatkowej, wprowadzając od 
1 stycznia 2016 r. obowiązek bezpośredniego 
obciążania klientów opłatami i prowizją za płat-
ności w zakresie podatków i opłat lokalnych 
dokonywanych kartą płatniczą w kasie Urzędu 
Miejskiego (art. 60 § 2a ustawy ordynacja podat-
kowa Dz.U. z 2015 r. Poz. 613).

W związku z powyższym oraz z uwagi na za-
interesowanie mieszkańców taką formą doko-
nywania płatności podatkowych, informujemy, 
że po przeinstalowaniu terminali i aktualizacji 
oprogramowania ponownie udostępniona zosta-
nie możliwość dokonywania płatności kartą płat-
niczą. Koszty prowizji i opłat, zgodnie z zapisami 
ordynacji podatkowej będą obciążać wpłacające-
go w wysokości co najmniej 2,50 zł od transakcji.

Oczywiście nadal możliwe jest realizowanie 
płatności gotówką lub przelewem.

Wydział FN

Obwieszczenie Burmistrza 
Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3 i § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postę-
powania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. 
zm.) zawiadamiam, iż w dniu 11 lutego 2016 r. do 
tut. urzędu wpłynął wniosek Powiatowego Za-
rządu Dróg Publicznych w Cieszynie z siedzibą 
przy ul. Bobreckiej 29, reprezentowanego przez 
pełnomocnika – pana Antoniego Kowalskiego 
(adres korespondencyjny: Biuro Studiów i Pro-
jektów Komunikacji Sp. z o.o., 40-619 Katowice, 
ul. Szenwalda 42), na podstawie którego wszczę-
te zostało postępowanie administracyjne w spra-
wie wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
przebudowie ciągu komunikacyjnego drogi po-
wiatowej 2619S, na odcinku o łącznej długości ok. 
900 m, obejmującego fragment od skrzyżowania 
ul. 3 Maja z ul. Stalmacha i Placem Słowackiego do 
skrzyżowania ul. Górnej z ul. Bielską – tzw. „zada-
nie B”, a także w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja 
z Al. Łyska w Cieszynie (wraz z przebudową wia-
duktu w ul. 3 Maja) – tzw. „zadanie A”.

Przedsięwzięcie usytuowane będzie zasad-
niczo w obrębie szeregu działek wchodzących 
w skład dotychczasowego pasa drogowego, 
częściowo obejmując również nieruchomości 
przyległe. Planowana przebudowa ma na celu 
poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu 
oraz polepszenie warunków ruchowych i funk-
cjonalnych drogi, a poprzez upłynnienie ruchu 
– zmniejszenie oddziaływań na sąsiadujące te-
reny chronione. W ramach inwestycji nastąpi:

• przebudowa odcinków drogi powiatowej 
dostosowująca parametry drogi do wymogów 
rozporządzenia ministra transportu i gospo-
darki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w tym 
przebudowę zjazdów, chodników, miejsc posto-
jowych i zatok postojowych, 

• przebudowa wiaduktu zabudowanego w 
ciągu drogi powiatowej (ul. 3 Maja) nad terenem 
zakładów Celma Indukta S.A., 

• przebudowa skrzyżowań drogowych: ul. 3 
Maja – Al. Łyska, ul. 3 Maja – ul. Stalmacha – Plac 
Wolności – Plac Słowackiego, Plac Wolności – 
ul. Wyższa Brama oraz ul. Górna – ul. Bielska – 
ul. Wyższa Brama, 

• przebudowa (przełożenie) uzbrojenia pod-
ziemnego i nadziemnego z obszaru kolidującego 

z planowanymi pracami, bądź zabezpieczenie 
pozostawionego uzbrojenia rurami ochronnymi,

• regulację pionową zwieńczeń urządzeń 
uzbrojenia (np. sygnalizacja świetlna, oznako-
wanie).

Tym samym zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 71) planowana 
inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogą-
cych potencjalnie znacząco oddziaływać na śro-
dowisko, dla których wymagane jest uzyskanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
w myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko.

Działając na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego zawiadamiam ponadto, że w 
dniu 26 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Cieszy-
na zwrócił się o wydanie opinii w sprawie obo-
wiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
ww. przedsięwzięcia na środowisko i ewentu-
alnego określenia zakresu raportu do organów 
wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. do 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
w Katowicach oraz państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w Cieszynie.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego organ administracji obowiązany 
jest do należytego informowania stron o oko-
licznościach prowadzonego postępowania ad-
ministracyjnego, jak również do zapewnienia 
stronom czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania, a przed wydaniem decyzji do za-
pewnienia możliwości wypowiedzenia się przez 
strony co do przeprowadzonych dowodów, 
zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek na-
leżytego i wyczerpującego informowania stron 
uprzejmie przypominam, że przepis art. 10 § 1 
Kodeksu postępowania administracyjnego jest 
jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron 
z racji ich czynnego udziału w każdym stadium 
postępowania. Powyższe uprawnienie nie jest 
obowiązkiem strony.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją 
można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w go-
dzinach pracy urzędu.

Wydział OŚR

Garaż do wynajęcia

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu wolne miejsce garażowe położone w lokalu 
użytkowym przy ul. Chrobrego 15 w Cieszynie, 
o powierzchni 7,43 m².

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Li-
burnia 2a (parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej ZBM www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ZBM w Cieszynie Spółka z o.o. ul. Liburnia 2a 
(I piętro, pokój nr 10) tel. 33 852 03 63.

ZBM

Najem lokali

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu:

• w drodze przetargu pisemnego – konkurs 
ofert, nieograniczonego lokal użytkowy położony 
na parterze w budynku nr 57 przy ul. Głębokiej 
w Cieszynie (wejście do lokalu od ulicy Przyko-
pa), o łącznej powierzchni użytkowej 14.01 m2.

• w drodze przetargu pisemnego – konkurs 
ofert, nieograniczonego, na prowadzenie do-
wolnej działalności gospodarczej lokal użytko-
wy położony w podwórzu budynku nr 41 przy 
ul. Głębokiej w Cieszynie (oficyna – wejście do 
lokalu przez korytarz budynku), o łącznej po-
wierzchni użytkowej 25.13 m2.

• w drodze przetargu pisemnego – konkurs 
ofert, nieograniczonego lokal użytkowy poło-
żony na parterze w budynku nr 2 przy ul. Wy-
spiańskiego w Cieszynie (wejście do lokalu przez 
podwórko), o łącznej pow. użytkowej 149.72 m2.

• w drodze pisemnego przetargu, nieograni-
czonego, lokal użytkowy położony na parterze 
budynku nr 3 przy ul. Stary Targ w Cieszynie 
o łącznej powierzchni użytkowej wraz z przyna-
leżnościami 25.44 m2.

Ogłoszenia o przetargach zostały wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń ZBM w Cieszynie Spółka 
z o.o. (ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone 
na stronie internetowej ZBM w Cieszynie Spółka 
z o.o.: www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ZBM w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia 2a, 
I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

ZBM
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do 13.03 g. 14.00 2D Robinson Crusoe (dub-
bing, animowany, przygodowy) Belgia b.o.
do 13.03 g. 15.45 3D Robinson Crusoe (dub-
bing, animowany, przygodowy) Belgia b.o.
11-13.03 g. 17.30 Cierń Boga (lektor, histo-
ryczny, religijny) Hiszpania 12
11-13.03 g. 20.00 Zjawa (dramat) USA 15
14-17.03 g. 14.30 2D Robinson Crusoe (dub-
bing, animowany, przygodowy) Belgia b.o.
14-17.03 g. 16.15 Cierń Boga (lektor, histo-
ryczny, religijny) Hiszpania 12
DKF „FAFIK”
17.03 g. 20.00 Umrika Indie 15
czAS Kina | Studencki Przegląd Filmowy
14.03 g. 19.00 Filmy polskie: „Pociąg”,  
„Ewa chce spać”
15.03 g. 19.00 Filmy nieanglojęzyczne: 
„Vincent chce nad morze”, „Dzikie historie”
16.03 g. 19.00 Filmy amerykańskie: „Blue 
Jasmine” i „Szef”

TEATR

11-19.03 Misterium Męki Pańskiej
15.04 g. 18.00 Gala operetkowo-musicalowa 
Narodowego Teatru Opery i Baletu w Odessie

COK

12.03 g. 13.00 Przebaczyć Bogu – Konfe-
rencja Młodych 2016  
14.03 g. 10.00 „Moje fascynacje – spotkanie 
z Pawłem Bogoczem”, twórcą teledysków
14.03 g. 17.00 „By zdrowo jeść” – spotka-
nie z promotor zdrowia Beatą Śleszyńską 
14.03 g. 17.00 V Indywidualne Mistrzo-
stwa Cieszyna w Szachach Szybkich 
15.03 g. 16.00 Astronomiczne sposoby licze-
nia czasu dawniej i dzisiaj – prelekcja multime-
dialna Marka Dróżdża, Uniwersytet III Wieku
15.03 g. 16.00 „Kraszanki” – warsztaty 
zdobienia jajek, zgłoszenia do 12 .03 
16.03 g. 17.30 „Watykan, San Marino, Mo-
nako - trzy najmniejsze kraje Europy” – 
prelekcja multimedialna Ewy Kostrzewy
17.03 g. 9.00 „Piotruś Pan” – spektakl Sceny La-
lek Bajka Teatru Cieszyńskiego z Cz. Cieszyna 
18.03 g. 10.00 XVII Finał Międzynarodowe-
go Konkursu Matematycznego „Euklides”
18.03 g. 12.00 „Zdrowy pies – zdrowy 
człowiek”, Rynek
20.03 g. 12.00 Uroczysty apel „Pod Wałką” 
21.03 g. 10.00  Marzanna, czyli pożegnanie 
zimy – warsztaty dla przedszkolaków 
21–22.03 g. 9.00 „Trzy odsłony kultury” – 
konkurs wokalny, teatralny i recytatorski
do 15.04 Jak wygląda wiatr? – konkurs 
plastyczny dla dzieci
GALERIA 
do 25.03 Robert Stefaniak – Fotografia
GALERIA „NA PIĘTRZE”
do 25.03 Wystawa prac mieszkańców DPS 
Konwentu Bonifratrów
31.03–8.04 „Pamiętamy” – wystawa zdjęć 
dawców i biorców szpiku

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
30.03 g. 17.00 Cieszyn w zbiorach kartogra-
ficznych Muzeum, prelekcja Ireny French 
w ramach Spotkań Szersznikowskich
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
do 20.04 Anna Irena Tomica „Więzi”

BIBLIOTEKA

14.03 g. 10.30 i 12.00 Kurs „Agnielski dla 
seniora 55+”
14.03 g. 14.00 Spotkanie autorskie z Anną 
Seniuk
15.03 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
18.03 g. 18.00 „Ladakh - podróż po Małym 
Tybecie” – spotkanie z Grupą Gorole
21.03 g. 10.30 i 12.00 Kurs „Agnielski dla 
seniora 55+”
22.03 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
ODDZIAŁ DLA DZIECI
do 15.04 zgłoszenia do Międzynarodowego 
Konkursu Literackiego „Zostań pisarzem...” 
11.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
14.03 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutyczne
15.03 g. 9.00 Cieszyniacy czytają dzieciom 
– warsztaty czytelnicze
15.03 g. 15.00 Stacja plastyka
16.03 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
16.03 g. 15.00 English story – warsztaty 
językowo-plastyczne
17.03 g. 10.00 Historie żołnierz z wyrokiem – 
polskie podziemie niepodległościowe po 1945 
roku – wykład pracownika oddziału śl. IPN
18.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
21.03 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa) 
22.03 g. 15.00 Bon czy ton? – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
23.03 g. 15.00 English story – warsztaty 
językowo-plastyczne

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00
16.03 g. 17.00 „Byłem prawicowym oportuni-
stą” — spotkanie autorskie z Janem Brannym
18.03 g. 17.00 „Wierność Bogu i cesarzowi...”.  
W 300 lat od wydania najstarszej polskiej książ-
ki cieszyńskiej z cyklu Cymelia i osobliwości

MUZEUM DRUKARSTWA

do 31.03 Grafika Eugeniusza Delekty Przy-
stanek Grafika 
17.03-19.04 Grafika – Julia Tarnowska
Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie tel. 604 833 667, Krzysztof Neścior.

ZAMEK CN

do 10.04 Graduation Projects 2015 – wy-
stawa, sala wystawowa Oranżerii
16.03 g. 9.00 Śniadanie biznesowe z praw-
nikami, sala konferencyjna, zapisy do 14.03
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-16.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

do 31.03 „Zima trzyma” – wystawa prac 
dzieci z Powszechnej Szkoły Podstawowej 
w Rudniku, Bibliotka Pedagogiczna w Cie-
szynie, ul. Stalmacha 14 pon.-pt.10.00-17.00
do 31.03 „Kobieta w pasteli” i „Wiosna, wio-
sna...”, Galeria w Bramie, ul. Przykopa 17
do 31.03 Kasia Ochodek „Mój kolorowy świat”, 
Galeria Zmienna Szpitala Śl., ul. Bielska 4
do 10.04 Marta Frej: „Memy”, UL Kultury 
Pracownia Dobrych Praktyk, ul Srebrna 1
12.03 g. 11.00 EKO Cieszy – kiermasz & 
warsztaty, OCKiR, ul. Z. Kossak 6
12.03 g. 16.00 Spotkanie ze stylistką i wi-
zażystką Bernadetą Weber, Restauracja 
Ekotradycja, ul. Bobrecka 15
12.03 g. 19.00 Roztańczony Dzień Kobiet, 
Restauracja Ekotradycja, ul. Bobrecka 15
14.03 g. 9.00 VIII Festiwal Nauki, Wydział Za-
miejscowy Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie 
14.03 g. 15.00 czAS Kina – Lekcje z podstaw 
operowania kamerą, UŚ Wydział Etnologii i 
Nauk o Edukacji
14.03 g. 16.30 Warsztaty wsparcia dla ro-
dziców, CPEiT „Kontakt”, ul. Ks. Janusza 3
14.03 g. 17.00 Dyskoteka młodego człowieka + 
karaoke, Kamienica Konczakowskich, Rynek 19
14.03 g. 18.00 Kanada pachnąca przygodą 
cz.II, OCKiR ul. Z. Kossak 6
14.03 g. 23.00 czAS Kina – Pokaz fotografii 
„Cieszyn nocą”, UL Kultury, ul Srebrna 1
15.03 g. 15.00 czAS Kina – Warsztaty z dubin-
gu, UŚ – Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
15.03 g. 18.00 Spotkania z kulturą: Islandia 
– swoboda myślenia, Herbaciarnia Laja
15.03 g. 18.00 Kaszosfera – warsztaty kuli-
narne, OCKiR, ul. Z. Kossak 6
15.03 g. 23.00 czAS Kina – koncert Fleuron, 
pub Ministerstwo Śledzia i Wódki ul. Srebrna
16.03 g. 17.00 „Od Popielca do Zielonych 
Świąt w tradycji narodowej Śląska Cieszyń-
skiego”, OCKiR  ul.  Kossak 6
16.03 g. 18.00 Nowoczesne Miasto, UL Kultu-
ry Pracownia Dobrych Praktyk, ul Srebrna 1
16.03 g. 23.00 czAS Kina – koncert Sety z Ka-
sety, klubokawiarnia Presso Zamek Cieszyn
17.03 g. 9.00 Obchody dnia Św. Patryka – 
korowód wokół rynku cieszyńskich gimna-
zjów i szkół ponadgimnazjalnych, Konkurs 
talentów w Zespole Szkół Budowlanych 
17.03 g. 17.00 Wejście/powrót młodych ko-
biet na rynek pracy, Klub F44 Wydział Za-
miejscowy WSB ul. Frysztacka 44
17.03 g. 18.00 Janek Samołyk, koncert 
w Cafe Muzeum, ul. Tadeusza Regera 6
18.03 g. 12.00-16.00 Artystyczny Kiermasz 
Wielkanocny, Cafe Muzeum i dziedziniec 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
18.03 g. 16.00 Wiosenne spotkanie nestorów 
osiedla Podgórze I, OCKiR, ul. Z. Kossak 6
18.03 g. 17.00 Kamera ekspedycyjna - festiwal 
filmowy, Herbaciarnia Laja, Wzgórze Zamkowe
19.03 g. 8.30 Gra miejska: (nie)zapomniani bo-
haterowie, start Biblioteka Miejska

Kino Piast
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

Książnica Cieszyńska
www.kc-cieszyn.pl, tel. 33 851 38 41

Teatr im. 
A. Mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

Muzeum 4. Pułku 
Strzelców Podhal.
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30

Zamek Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

Różne...

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

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10
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ważne inStytuCje

Data Apteka (adres, telefon)
11 III 

– 
25 III

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
33 858 27 65

Dyżury aptek

Zapisz się na newsletter
Tych, którzy chcą być na bieżąco infor-

mowani o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych w Cieszynie, 
zachęcamy do skorzystania z Newslettera. 
Po wejściu na www.cieszyn.pl w zakładce 
Newsletter wystarczy podać swój adres  
e-mail, a wtedy na skrzynkę mailową będą 
trafiać informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich organizatorów imprez odby-
wających się w naszym mieście zachęcamy 
do skorzystania z możliwości bezpłatnej 
promocji polegającej na zgłoszeniu imprez 
do Kalendarium na stronie internetowej 
miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

Zachęcamy do 
polubienia profilu 
Cieszyna na portalu społecznościowym Fa-
cebook. Ciekawostki o Cieszynie, zapowie-
dzi imprez, konkursy itd. – to wszystko na 
www.facebook.com/CieszynRobiWrazenie.

BZ

Instytucje
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-Infor-
macyjny 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. 
14.00–20.00 i wt., śr. 10.00–16.00: 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 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, Ciepłowni-
cze: 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, Graniczna 1,  
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.szpital.netus.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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 16.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sani-
tarnego,
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka
112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej 
Unii Europejskiej

19-20.03 g. 9.00-14.00 Artystyczny Kier-
masz Wielkanocny, Cafe Muzeum i dziedzi-
niec Muzeum Śląska Cieszyńskiego
19.03 g. 9.00 Rowerowy objazd granicami Cie-
szyna, zbiorka na Rynku, PTTK TKK Ondraszek
19.03 g. 10.00 Palmy wielkanocne – warsz-
taty, OCKiR ul. Z. Kossak 6 
20.03 g. 14.00 Talent Show Kids – konkurs 
z nagrodami, OCKiR ul. Z. Kossak 6 
20.03 g. 17.00 Koncert pieśni pasyjnych,  
Kościół Jezusowy, Plac Kościelny 6
21.03 g. 17.00 Mini Disko + Zumba Kids, Ka-
mienica Konczakowskich, Rynek 19
21.03 g. 17.00 Święta z jajem – warsztaty 
etnologiczne, OCKiR ul. Z. Kossak 6 
22.03 g. 16.00 Pro salute – Kiedy skóra za-
czyna mówić, sala konferencyjna Szpital Śl.
23 i 30.03 O!PLA 2016 – Ogólnopolski Fe-
stiwal Polskiej Animacji, Herbaciarnia Laja
1.04 g. 12.00 Rynek Smaków – zjazd Food 
Trucków, Rynek
każdy drugi poniedziałek miesiąca 
g. 10.00-17.00 „Oddaj krew w Cieszynie”, 
Rynek – Ambulans Krwiodawstwa
czwarty wtorek miesiąca g. 18.00-20.00 
„Coffe Evenings in English” spotkania przy 
kawie w jęz. angielskim, Herbaciarnia Laja,

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
wtorki 16.45, soboty 9.45 szkółka łyżwiar-
stwa figurowego
soboty 10.45 szkółka hokeja „Hokejowe ABC”
12.03 g. 9.00 I Grand Prix Powiatu Cieszyńskie-
go w tenisie stołowym – II LO im. M. Kopernika
12.03 g. 14.00 Sparing: TS Piast Cieszyn 
– Czarni Jaworze, Brandýs Area 361 ul. Ka-
rvinská 416/51, Czeski Cieszyn
12.03 g. 17.30 KS MOSiR Cieszyn – MKS II 
Dąbrowa Górnicza, II Liga Koszykowki Męż-
czyzn, Hala Sportowa UŚ, 
19-20.03 g. Mistrzostwa Polski Młodzików i 
Młodzieżowców w Łyżwiarstwie Figurowym
19.03 g. 14.30 Sparing: TS Piast Cieszyn - LKS 
Kończyce Małe, Cieszyn lub Czeski Cieszyn

PO 2 STR. OLZY

Czytelnia i Kawiarnia AVION, ul. Główna 1
do 31.03 Jirí Bouda – Grafiki, wystawa, 
do 31.03  Portret metaforyczny – wystawa 
ekslibrisów
11.03 g. 17.00 Świat oczami Ivy Pekárkové  – 
o innych kulturach z pierwszej reki.
14.03 g. 17.00 Dyskusyjny Klub Czytelników PL
15.03. g. 9.00 Lekcja cooltury Sugar, spektakl 
„Někdo to rád horké“ – próba czytana zespołu 
Sceny Czeskiej Teatru Cieszyńskiego
18.03 g. 17.00 Salon muzyczny Hello Satch-
mo…! – muzyka i piosenki Louisa Armstronga 
STRZELNICA
do 18.03 Slezský Koncept – wystawa
SCENA POLSKA TEATRU CIESZYŃSKIEGO 
11.03 g. 10.00 i 17.00 „Piotruś Pan” – bajka
18.03 g. 8.30 i 10.30 „Piotruś Pan” – bajka
20.03 g. 17.30 „Śmierć Komiwojażera”
22.03 g. 19.00 „Złotowłosa”
23.03 g. 12.30 „Grube Ryby”

Sport

Po drugiej stronie Olzy
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że 

poszukiwania zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszy-
nie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

RK

Tomasz Rygiel – trener tenisa stołowego w Fun-
dacji Talent Cieszyn, były zawodnik II-ligowego 
Piasta Cieszyn, medalista Mistrzostw Śląska 
i Akademickich Mistrzostw Polski.

Kundel – lubi być w ciągłym ruchu, sym-
patyczny. Znaleziony 28 lutego 2016 roku. 
Nr ref. 78/2016.

Rottweiler – spokojny i zachowawczy, przy-
zwyczajony do głaskania. Znaleziony 13 li-
stopada 2015 roku. Nr ref. 524/2015.

Zd
ję

ci
a:

 Ł
uk

as
z 

Pi
sz

cz
ek

Paweł Łysień – zawodowo nauczyciel w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Cieszynie. Poza szkołą 
trener młodzieżowej koszykówki w KS MOSiR 
Cieszyn.

Więzi w galerii
Serdecznie zapraszamy na wystawę prac 

graficznych Anny Tomicy.
Prace można oglądać w Galerii Wystaw 

Czasowych w Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go do 20 kwietnia 2016 r. Autorka tak 
mówi o wystawie pt. Więzi: – Prace, które 
prezentuję, wybrałam spośród wielu, jakie 
powstały w wyniku dążenia do zrozumienia 
kim jestem jako córka, jako siostra, ale przede 
wszystkim jako ja sama. Są pewnego rodzaju 
oczyszczeniem i uczeniem się akceptacji sa-
motności, która z czasem stała się dla mnie 
źródłem twórczej inspiracji.

Galeria czynna w godzinach pracy mu-
zeum, tj. poniedziałek – nieczynne, wto-
rek, czwartek, sobota, niedziela – wejście 
na ekspozycję o 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, środa, piątek – wejście na ekspozycję 
o 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00.

MŚC

Memy na topie

W roku 2016 Fundacja Kultury Audio-
wizualnej Strefa Szarej zaplanowała po-
szerzenie zakresu swojej działalności, 
startując w Cieszynie z nową inicjatywą 
pod nazwą UL Kultury Pracownia Dobrych 
Praktyk. W marcu zainicjowaliśmy naszą 
działalność, proponując państwu trzy im-
prezy w trzy kolejne środy miesiąca. I tak 
zaczęliśmy 2 marca wernisażem Marta 
Frej Memy. Marta Frej to artystka i ani-
matorka kultury z Częstochowy, prezeska 
Fundacji Kulturoholizm, inicjatorka i ku-
ratorka festiwalu Arteria. Rozpoznawalna 
przede wszystkim dzięki swoim memom 
publikowanym w ogólnopolskiej prasie 
i internecie. Ma prawie 90 tysięcy fanów 
na Facebooku, z czego 98 proc. to kobie-
ty. Prace Marty Frej można oglądać przy 
ul. Srebrnej 1 do 10 kwietnia.

Kolejną inicjatywę zaplanowano na 
16 marca. Będzie to Nowoczesne Miasto – 
spotkanie z Anną Syską i Przemysławem 
Czernkiem. Anna Syska zajmuje się historią 
architektury XX wieku w województwie 
śląskim, Przemysław Czernek jest history-
kiem architektury i między innymi auto-
rem książki Szlakiem cieszyńskiej moderny. 
Więcej informacji na stronie: www.ulkul-
tury.pl, kontakt e-mail: pracownia@ulkul-
tury.pl lub pod nr. tel. 792 295 613.

UL Kultury
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