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Cieszyńska Karta Dużej Rodziny

Informacja z sesji rady miejskiej

Narkotyki są w Czechach 
nielegalne!

Amnestia w bibliotece
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Zamek Cieszyn łączy ludzi, 
środowiska, pomysły, part-
nerów projektów... Inspiruje, 
daje wiedzę i narzędzia, a tak-
że odwagę do podejmowania 
wyzwań i wprowadzania zmian. 
I tak dzieje się od 10 lat. 

Potencjał projektowy na Śląsku Cieszyń-
skim jest obecny od co najmniej 100 lat, 
tylko kiedyś nazywał się dobrą robotą, co 
nie zmieniło się do dziś – mówiła Ewa Go-
łębiowska, dyrektor Zamku, otwierając 
wystawę „Dizajn tuStela”. Pokazujemy 
na niej projekty osób, które urodziły się 
na Śląsku Cieszyńskim, jak i tych, którzy 
wybrali to miejsce jako twórczą i życiową 
przystań. Obok takich legend projekto-
wania jak Karol Śliwka, można zobaczyć 
prace twórców, którzy dopiero zaczynają 
swoja przygodę z projektowaniem – wy-
jaśniali Marcin Mońka i Alicja Woźni-
kowska-Woźniak, kuratorzy ekspozycji. 
Wystawa była pretekstem do rozmowy 
o tym, jak dizajn zmienia region. Czy 
ma sens produkowanie kolejnych rzeczy? 
Siła dizajnu polega na projektowaniu 
zmian społecznych – mówił uczestniczą-
cy w dyskusji Michał Stefanowski, pro-
jektant przemysłowy i wykładowca na 
ASP Warszawa. Urodzinowi goście roz-
mawiali także o projektowaniu usług, 
a pretekstem do kolejnego spotkania 
była dziesiąta już edycja wystawy „Gra-
duation Projects”, na której można zo-
baczyć prace dyplomowe absolwentów 
kierunków projektowych z Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier.  Cieszymy się, że opo-
wiada ona coraz bardziej o życiu – komen-
towali organizatorzy.

Ciąg dalszy na 3 stronie...

10 lat Zamku Cieszyn

Wernisaż urodzinowej wystawy inspirowanej rzemiosłem – „Dizajn u źródeł”.

Dyrektor Ewa Gołębiowska uhonorowała osoby, które przyczyniły się do powstania Zamku.
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Świętuj 65-lecie 
razem z nami!

W 2015 roku Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej świę-
tować będzie jubileusz 65-lecia nieprze-
rwanej działalności artystycznej. Jubileusz 
to wyjątkowa okazja do wspólnego spotka-
nia osób, które tworzyły liczącą niemal sie-
dem dekad historię Zespołu.

Chcemy zaprosić wszystkich tych, którzy 
zostawili swoje serce w „Ziemi Cieszyńskiej” – 
kadrę, tancerzy, muzyków oraz sympatyków 
na sentymentalną podróż do przeszłości.

Powołany na tę wyjątkową okoliczność 
Komitet Organizacyjny rozpoczął już przy-
gotowania i serdecznie zaprasza wszyst-
kich chętnych wychowanków Zespołu Pie-
śni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej do czynnego włączenia się 
w organizację uroczystości jubileuszowych 
poprzez rozpowszechnienie wśród znajo-
mych informacji o tym wydarzeniu.

Uroczyste obchody jubileuszu odbędą się 
5 i 6 czerwca br. Prosimy wszystkie osoby 
zainteresowane uczestnictwem w naszym 
wspólnym święcie o kontakt z Zespołem 
pod nr. tel. 606 636 815 lub za pośrednic-

twem serwisu Facebook czy poczty elek-
tronicznej (e-mail: zpit@tlen.pl) i przeka-
zanie swoich danych kontaktowych (imię, 
nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail).

Szczegółowe informacje będą pojawiać 
się na naszej stronie www.ziemia-cieszyn-
ska.pl oraz facebookowym profilu Zespołu.

ZPiTZC

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej obchodzi 65-lecie działalności artystycznej.

Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej Animacji

Wieczór z filmami podróżniczymi z całego świata
Zapraszamy na sobotni filmowy wieczór pod znakiem 

podróży, dzikiej przyrody, poznawania nowego, eks-
tremalnych doświadczeń i sportów – Festiwal Filmowy 
Expediční Kamera, 4-godzinny cykl filmów podróżni-
czych z całego świata. Na Festiwal zapraszamy 28 marca 
o g. 17.00 do Herbaciarni Laja (ul. Zamkowa 3), wstęp: 
6 zł. Filmy będą wyświetlane w oryginalnej wersji języ-
kowej z czeskimi napisami. Więcej na: www.laja.pl. Fundacja Laja

Zapraszamy na Ogólnopolski Festiwal Pol-
skiej Animacji O!PLA, który po raz pierwszy 
odbywać się będzie m.in. w Cieszynie. Celem 
O!PLA jest docieranie ze sztuką animacji nie 
tylko do dużych, ale przede wszystkich do 
mniejszych ośrodków w kraju, zaś poprzez 
projekcje dla widzów w różnym wieku, pre-
lekcje, spotkania z twórcami oraz warsztaty 
animacji mieć znaczący charakter edukacyjny. 

W Cieszynie O!PLA będzie odbywać się 
w dniach 22-26 marca:
• 22.03 g. 19.00 konkurs studyjny 98’ (10 fil-
mów), Herbaciarnia Laja, ul. Zamkowa 3
• 23.03 g. 19.00 konkurs szkolny 91’ (18 fil-
mów), Herbaciarnia Laja, ul. Zamkowa 3
• 24.03 g. 19.00 konkurs animowany wide-
oklip 89’ (24 wideoklipy), Świetlica Krytyki 
Politycznej „Na Granicy”, ul. Zamkowa 1
• 25.03 g. 16.00 konkurs off / warsztaty 88’ 
(14 filmów), Uniwersytet Śląski, sala konfe-
rencyjna, ul. Bielska 62
• 26.03 g. 19.00 konkurs animowane frasz-
ki + formanimy 69’ (28 filmów), Herbaciar-
nia Laja, ul. Zamkowa 3.

Karnety oraz bilety na wszystkie pro-
jekcje można zakupić w Herbaciarni Laja. 
(karnet na całość: 15 zł, bilety jednodniowy: 
5 zł). Więcej: www.laja.pl. Fundacja Laja

Żywe źródła: nie tylko 
kulinarne zwyczaje i tradycje 
wielkanocne...

Żur, śledzie, tatarczówka... jajka, pieczone 
mięsa, kiełbasy... Dwa odmienne, kulinarne 
obrazy okresu wiosennego. Czas ten, wraz 
z momentem kulminacyjnym – Wielkanocą, 
wyróżniał się nie tylko specyficzną kuch-
nią, ale też szeregiem szczególnych zwy-
czajów i zachowań. W Domu Narodowym 
30 marca (poniedziałek) o g. 17.00 omówi-
my tradycje wielkanocne w Polsce, na Ślą-
sku Cieszyńskim i u naszych południowych 
sąsiadów. Tematem łączącym będzie rola 
kulinariów w tym czasie, a w nastrój zbli-
żających się świąt wprowadzi nas dr Anna 
Drożdż, adiunkt na Wydziale Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, członek cieszyńskiego oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Ludoznawcze-
go. Nasza prelegentka prowadziła badania 
terenowe m.in. na Podlasiu, Mazurach, Żu-
ławach i na Śląsku Cieszyńskim. Zajmuje 
się przemianami zachodzącymi w kultu-
rze tradycyjnej, obrzędowością weselną, 
rolą i znaczeniem pożywienia w kulturze.  
Zapraszamy, wstęp wolny!

COK
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Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniej-
szej ankiety zgodnie z Państwa preferencja-
mi i oczekiwaniami. Ankieta jest anonimowa 
i służy diagnozie potrzeb rodzin wielodziet-
nych. Państwa odpowiedzi stanowić będą in-
formację, na jakie obszary samorząd powinien 
szczególnie skierować swoje działania, chcąc 
wspierać rodziny wielodzietne w ramach pro-
gramu „Cieszyńska Karty Dużej Rodziny”.

A Świadczenia bytowe

B Sport, rekreacja

C Kultura

D Sfera handlowo-usługowa

E Komunikacja miejska

1. W jakich sferach życia codziennego chciałaby Pani/chciałby Pan uzyskać zniżki? 
Proszę określić w skali od 1 do 5 (1 – najmniej istotne, 5 – najbardziej istotne):

Ankieta dot. Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny

Z inicjatywy Burmistrza Miasta oraz 
Rady Miejskiej, wdrażany będzie w mie-
ście Cieszynie program na rzecz rodzin 
wielodzietnych – „Cieszyńska Karta Dużej 
Rodziny”. Celem programu jest wspieranie 
modelu rodziny wielodzietnej. Przewiduje 
się, iż niniejsza karta, podobnie jak ogól-
nopolska, będzie przysługiwała rodzinom 
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie 
od dochodu. Rodzice będą mogli korzystać z 
karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności. Karta będzie wyda-
wana bezpłatnie każdemu członkowi rodzi-
ny mieszkającemu na terenie Cieszyna.

„Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” bę-
dzie stanowić system zniżek oraz dodat-
kowych uprawnień. Mamy nadzieję, iż jej 

posiadacze będą mieli możliwość korzysta-
nia z szerokiego katalogu oferty bytowej, 
handlowo-usługowej, kulturalnej, rekre-
acyjnej oraz komunikacyjnej na terenie 
Cieszyna, co jednak będzie możliwe, kiedy 
takie przywileje zaoferują nie tylko insty-
tucje publiczne, ale również przedsiębiorcy 
prywatni czy stowarzyszenia. Dlatego też 
bardzo zachęcamy wszystkich zaintere-
sowanych przedsiębiorców czy kierowni-
ków instytucji o włączenie się w akcję. W 
tym celu wkrótce na miejskiej stronie in-
ternetowej uruchomiony zostanie specjal-
ny formularz, gdzie osoby te będą mogły 
zgłaszać swoje propozycje wsparcia ro-
dzin wielodzietnych. Ze swej strony także 
przewidujemy nawiązywanie kontaktów 
z wszystkimi zainteresowanymi progra-
mem. Dodatkowych informacji udziela pani 
Łucja Stolpa – kierownik Działu ds. projek-
tów MOPS, tel. 33 4794 934.

Uruchomienie programu przewiduje się 
od początku 2016 r.

Osoby z rodzin zainteresowanych pro-
gramem „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny” 
zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą 
znaleźć można w „Wiadomościach Ratuszo-
wych” oraz na stronie internetowej gminy 
Cieszyn www.um.cieszyn.pl w zakładce 
KARTA DUŻEJ RODZINY. Ankieta będzie 
zbierana do dnia 31 marca br.

Zespół do spraw wdrożenia programu

Pomysł utworzenia unikalnego w skali 
kraju ośrodka przedsiębiorczości, wy-
korzystującego potencjał wzornictwa 
dla pobudzenia gospodarki powstał 
w 2000 roku. Wtedy Urząd Marszałkow-
ski Województwa Śląskiego kompleto-
wał projekty inwestycji dla funduszu 
PHARE ESC (Spójność Społeczno-Gopo-
darcza). W przygotowanie dokumentacji 
zaangażowane było miasto, ale i Wydział 
Funduszy Europejskich Urzędu Marszał-
kowskiego. Cały 2002 rok zajęło przy-
gotowanie dokumentacji technicznej, 
a znaczną część 2003 – wyłonienie wyko-
nawcy. Sama inwestycja trwała 13 mie-
sięcy. Objęła remont i adaptację do no-
wych celów niewykorzystanej od prawie 
20 lat części zamku oraz wybudowanie od 
podstaw Oranżerii – w miejscu zburzonej 
w 1966 roku. Koszt prac, łącznie z doku-
mentacją, wyniósł ponad 11 milionów zł. 

Zamek symbolem Cieszyna

Osobny blok spotkań, rozmów, prezenta-
cji dotyczył rzemiosła i przedsięwzięć nim 
inspirowanych. Jednym z nich jest zamko-
wy projekt „Wool Design. Carpathians”. 
Projektanci współpracowali z beskidzkimi 
rzemieślnikami, by pokazać, jak wyjątko-
wym, a niewykorzystanym materiałem 
jest wełna. Efekty tego procesu oraz dwóch 
innych, inspirowanych rzemiosłem i tra-
dycją, można oglądać na wystawie „Dizajn 
u źródeł”. Tradycja to coś, w czym wyrasta-
my, coś co jest w nas. Projektowanie to pro-
ces nastawiony na przyszłość. To dwa różne 
światy. Dobrze, że się spotkały – mówiła 
Krystyna Łuczak-Surówka, historyk sztuki 
i dizajnu, uczestnicząca w jednej z dyskusji. 
W urodzinowym programie nie zabrakło 
też warsztatów, które poprowadzili m.in. 
Karol Śliwka, Studio Rygalik, Bogdan Ko-
sak, Agnieszka Mazur i Kacper Latecki. 
Chętni mogli wybrać się na spacer szlakiem 
architektury modernistycznej po Cieszy-

nie i Czeskim Cieszynie. Przewodnikiem 
była Irma Kozina, historyk sztuki i profesor 
Uniwersytetu Śląskiego. Z kolei Jarosław 
jot Drużycki, etnograf, dziennikarz, autor 
książki „Hospicjum Zaolzie” zaprosił na 
wyprawę po Zaolziu. Były też urodzinowe 
życzenia i gratulacje. Słodkie wyróżnienie, 
czyli mirabilis trafiły do osób, które przy-
czyniły się do powstania Zamku. Uhonoro-
wano nimi: Elżbietę Bieńkowską, Bogdana 
Ficka, Jana Olbrychta, Luka Palmena oraz 
Karola Tyrnę. Natomiast honorowe od-
znaki Przyjaciela Zamku otrzymali w tym 
roku: AVION, Alicja Duda, Jacek Mrowczyk, 
Wzorro Design, Józef Michałek, LAKMA, 
Grzegorz Wawrow, Kazimierz Branny, Mar-
cin Sanetra oraz Andrzej Słota. Cieszę się, że 
Zamek jest symbolem Cieszyna – stwierdził 
w urodzinowych życzeniach Ryszard Ma-
cura, burmistrz Cieszyna. Wszyscy, którym 
nie udało się dotrzeć do Zamku w urodzino-
wy weekend, mogą odwiedzać urodzinowe 
wystawy do połowy kwietnia. 

Zamek Cieszyn

10 lat Zamku Cieszyn

Cieszyńska Karta Dużej Rodziny
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2. Pani/Pana propozycja ważnego obszaru wsparcia w ramach programu „Cieszyńska Karta Dużej Rodziny”.
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Wypełnioną ankietę można wrzucać do urny znajdującej się w holu przy wejściu do Urzędu Miejskiego, Rynek 1, do dnia 31 marca 2015 roku.

Internet seniorom nie straszny

Liczba użytkowników Internetu poszerzyła się o grupę cieszyńskich seniorów. Po wysił-
kach włożonych w naukę, uczestnicy bezpłatnego  kursu zorganizowanego przez Bibliotekę 
Miejską w Cieszynie – Filię nr 3, mogą się nazwać prawdziwymi internautami. Dzięki swe-
mu uczestnictwu w spotkaniach komputerowych seniorzy mieli szansę na zapoznanie się 
z podstawami obsługi komputera oraz z wirtualnym światem. Korzyści, jakie niesie ze sobą 
Internet, od teraz mogą już zostać przez nich potwierdzone.

BM

W dniach 16-20 marca pracownicy Biblioteki Miejskiej w Cieszynie 
będą przeprowadzać badanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców w wie-
ku 13-20 lat w zakresie edukacji medialnej i nie tylko. Badania odbywać 
się będą w holu Biblioteki oraz Pracowni Multimedialnej YOURmadi@
TWOJE media, mieszczącej się na II piętrze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w diagnozie, którą zaplanowaliśmy, 
jako atrakcyjne wydarzenie animacyjne. Dla osób chętnych do wzięcia 
udziału w badaniach przewidujemy sympatyczne upominki.

Badania będą prowadzone w ramach Strefy Innowacji, która jest częścią Programu Rozwo-
ju Bibliotek w Polsce realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
a finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności Billa i Melindy Gatesów.

BM

W cieszyńskiej Bibliotece będą testować 
i eksperymentować

Biblioteka Miejska w Cieszynie, jako jedna z 20 bibliotek w Polsce, zakwalifikowała się do 
projektu Strefy Innowacji. Co to oznacza? 

Strefy Innowacji w bibliotekach to inicjatywa Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego skierowana do bibliotek publicznych z miejscowości liczących od 15 000 do 100 000 
mieszkańców. Biblioteki biorące udział w projekcie wspólnie z mieszkańcami poszukują 
rozwiązań ważnych problemów całej społeczności, testują nowe pomysły, eksperymentują, 
wprowadzając do swojej oferty nowatorskie działania. Pomagają im w tym aktywni ludzie 
i nowe technologie.

Od stycznia do czerwca 2015 roku trzyosobowe zespoły z dwudziestu bibliotek uczest-
niczą w cyklu szkoleń składających się z czterech warsztatów, obejmujących takie zagad-
nienia jak diagnoza lokalna, komunikacja w zespole, planowanie działań strefy innowacji, 
zarządzanie zmianą jako podstawa skutecznej realizacji planów. W tym czasie uczestnicy 
będą też mogli skorzystać z coachingu i doradztwa oraz ubiegać się o grant wspierający 
zaplanowane działania.

Biblioteki, w których działają Strefy Innowacji, mają być nie tylko centrami życia kultu-
ralnego, ale też przestrzenią, gdzie stawia się ważne pytania dla przyszłości miejscowości 
i jej mieszkańców i wspólnie poszukuje na nie najlepszych odpowiedzi.

Zespół Strefy Innowacji w cieszyńskiej Bibliotece tworzą: Izabela Kula – dyrektor insty-
tucji, Magdalena Strządała – kierownik Wypożyczalni dla dorosłych i Czytelni ogólnej oraz 
Beata Parchańska – instruktor-koordynator ds. bibliotek publicznych powiatu cieszyńskiego.

Tablety w Twojej 
Bibliotece

Biblioteka Miejska w Cieszynie znala-
zła się w gronie laureatów ogólnopolskie-
go konkursu ogłoszonego przez Fundację 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
w ramach projektu „Tablety w Twojej Bi-
bliotece". Celem projektu jest dostarczenie 
bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy 
i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia 
usług mobilnych dla użytkowników, które 
wspierają tworzenie, uczenie się i dziele-
nie z innymi oraz promowanie wizerunku 
bibliotek publicznych jako instytucji nowo-
czesnych, podążających za najnowszymi 
globalnymi trendami.

Dzięki udziałowi w projekcie, cieszyń-
ska biblioteka wzbogaciła się o 6 tabletów 
Apple iPad Air2, które będą nieodpłatnie 
udostępniane mieszkańcom. Dzięki table-
tom biblioteka zyskała dodatkowe punk-
ty dostępu do Internetu oraz rozszerzyła 
i uatrakcyjniła swoją ofertę z zakresu edu-
kacji medialnej. Jest to również szansa na 
pozyskanie nowych użytkowników oraz 
niekonwencjonalne promowanie czytelnic-
twa. Właśnie za pomocą tabletów, udostęp-
nianych na miejscu w bibliotece lub wyko-
rzystywanych podczas organizowanych tu 
warsztatów, bibliotekarze mogą skutecznie 
zachęcić czytelników do uczenia się, two-
rzenia treści i produktów multimedialnych 
oraz dzielenia się nimi z innymi ludźmi.

BM
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Młodzież aktywna 
na rynku pracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w pro-
jekcie „Młodzież aktywna na rynku pracy” 
realizowanego w ramach Priorytetu VI Ry-
nek pracy otwarty dla wszystkich, Działa-
nie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia 
oraz wspieranie aktywności zawodowej 
w regionie, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie 
osób pozostających bez zatrudnienia na re-
gionalnym rynku pracy.

Projekt skierowany  jest do osób posiada-
jących status osoby bezrobotnej zamiesz-
kałej na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:
• fachową pomoc doradcy zawodowego: 
opracowanie indywidualnego planu działa-
nia, dokumentacji aplikacyjnej;
• szkolenie zawodowe (120 godz.) dobrane 
zgodnie z predyspozycjami zawodowymi. 
Do wyboru: glazurnik, pracownik ochrony 
fizycznej (bez licencji), przedstawiciel han-
dlowy;
• 3-miesięczny płatny staż u pracodawcy.
I tura naboru: do 16 marca 2015;
II tura naboru: 17 marca-30 kwietnia 2015.

Wszelkich informacji udziela  biuro pro-
jektu (ul. Mennicza 1) tel.  512 026 510; 
535 013 601, email: biurocieszyn@plusk24.
pl, rekrutacjacieszyn@plusk24.pl.

mat. pras.

Młodzież stela na staż 
się wybiera

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie pro-
wadzi rekrutację do projektu pn. „Młodzież 
stela na staż się wybiera” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego (Pod-
działanie 6.1.1 PO KL). Do udziału w projekcie 
zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowa-
ne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszy-
nie, zamieszkujące powiat cieszyński, które 
nie ukończyły 30 roku życia, w szczególności 
osoby, które nie posiadają kwalifikacji zawo-
dowych, doświadczenia zawodowego lub wy-
kształcenia średniego.

W ramach projektu oferujemy uczestnic-
two w trzydniowych zajęciach z zakresu 
techniki efektywnego poszukiwania pracy/
miejsca stażu, następnie 6-miesięczne staże, 
w trakcie których uczestnicy/uczestniczki 
projektu zdobędą doświadczenie zawodowe 
wymagane na stanowisku pracy u organiza-
tora stażu, którego samodzielnie będą szu-
kać. Rozwiązanie to daje możliwość podjęcia 
zatrudnienia zgodnego z własnymi aspiracja-
mi zawodowymi. Dodatkowo będzie możli-
wość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na 
warsztaty i do miejsca odbywania stażu.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w PUP w Cieszynie, pl. Wolności 6, 
tel. 33 851 49 91, a także na stronie interne-
towej urzędu www.pup.cieszyn.pl. 

mat. pras. PUP w Cieszynie

Zrób test na HIV. Dla 
siebie i swojego dziecka

Krajowe Centrum ds. 
AIDS, agenda Ministra 
Zdrowia, 20 listopada 
2014 r. rozpoczęło ogól-
nopolską kampanię edu-
kacyjną pt. „Jeden test. 
Dwa życia. Zrób test na 
HIV. Dla siebie i swojego dziecka™.

Przekaz tej kampanii społecznej kierowa-
ny jest do kobiet w wieku prokreacyjnym, 
które nie odnoszą ryzyka zakażenia HIV do 
siebie, a także do tych lekarzy ginekologów, 
którzy niechętnie kierują swoje pacjentki na 
badania w kierunku HIV. Kampania przy-
pomina, że lekarz ma obowiązek zapropo-
nować pacjentce będącej w ciąży badanie 
w kierunku HIV. Badanie powinno zostać 
wykonane przed 10. tygodniem ciąży oraz 
między 33. a 37. tygodniem. Celem kampanii 
jest zmniejszenie liczby zakażeń HIV wśród 
nowo narodzonych dzieci oraz zwiększenie 
świadomości dotyczącej testowania w kie-
runku HIV wśród osób dorosłych. Wiele 
osób niesłusznie uważa, że problem HIV ich 
nie dotyczy, przez co o swoim zakażeniu do-
wiadują się zbyt późno, nawet w fazie AIDS. 
W naszym kraju rodzą się również dzieci za-
każone tym groźnym wirusem. Można temu 
jednak zapobiec – wystarczy jedynie, żeby 
przyszła mama wykonała w czasie ciąży 
test w kierunku HIV i poddała się odpowied-
niemu leczeniu, gdyby jego wynik okazał się 
pozytywny. Dzięki wykonaniu testu w kie-
runku HIV kobiety ratują nie tylko swoje 
życie, lecz także dają szansę na zdrowe życie 
swoim dzieciom.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegó-
łowymi informacjami na stronie Krajowe-
go Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.

mat. pras

Nie pozwól odlecieć 
swojemu szczęściu!

Główny Inspektorat Sanitarny prowadzi 
ogólnopolską kampanię społeczną realizo-
waną w ramach Profilaktycznego programu 
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od 
alkoholu, tytoniu i innych środków psychoak-
tywnych. 

Zdrowie bywa delikatne niczym balonik. 
Wystarczy chwila nieuwagi, aby je stra-
cić. Wśród głównych czynników mających 
wpływ na zdrowie wymienia się: odpowied-
nią, dobrze zbilansowaną dietę, codzienną 
aktywność fizyczną oraz unikanie alkoholu, 
papierosów, narkotyków i innych substan-
cji psychoaktywnych. To trzy podstawowe 
zasady zdrowego stylu życia, których prze-
strzeganie, choć wymaga odrobiny wysił-
ku, organizacji i wytrwałości, jest zdecy-
dowanie mniej uciążliwe niż konsekwencje 
wynikające z zaniedbań. Niestety, chociaż 
większość z nas deklaruje, że zdrowie jest 
najważniejsze, to aż 60% Polaków nie robi 
nic, by zmienić styl życia na zdrowszy. Nie 
czekaj, aż poczujesz się źle, jak najszybciej 
zacznij wprowadzać w życie korzystne dla 
siebie zmiany, a znacznie zwiększysz szanse 
na uniknięcie wielu groźnych chorób. 

Zapoznaj się z materiałami na stronach 
www.zdrowiewciazy.pl i www.e-stawiam-
nazdrowie.pl.

mat. pras
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Z wizytą w Grecji
The Amazing Game of Ancient European Trails – 

to tytuł projektu,w którym od 2013 roku bierze 
udział Katolickie Gimnazjum im. św. Melchiora 
Grodzieckiego w Cieszynie. Osiem krajów – 
Hiszpania, Belgia, Włochy Rumunia, Grecja, 
Wielka Brytania, Turcja i Polska – postanowiło 
opracować grę edukacyjną dla młodych Euro-
pejczyków, która ma ich zapoznać z miejscami 
historycznymi, ważnymi dla danego narodu. Gra 
ma powstać w trzech wersjach – elektronicznej, 
„żywej” (do gry w plenerze) i jako normalna gra 
planszowa. Prace dobiegają końca. Każdy kraj 
zrealizował wyznaczone mu zadania i w czerw-
cu produkt finalny będzie gotowy. Dotychczas 
uczestnicy projektu mieli okazję poznać owe 
szczególne miejsca w Polsce, Rumunii, Wielkiej 
Brytanii, Turcji, Hiszpanii. Została jeszcze Belgia 
i Włochy. W lutym byliśmy w Grecji.

Oprócz przedstawicieli naszej szkoły, Zuzy 
Dąbrowskiej i Filipa Żarnowieckiego z 3b, byli 
również uczniowie z Włoch, Belgii, Hiszpanii, 
Rumunii i Turcji. Grecy przyjęli nas bardzo 
serdecznie. Powitanie w szkole zaskoczyło 
każdego uczestnika projektu, bowiem szpaler 
uczniów ubranych w stroje ludowe i galowe, 
z gałązkami oliwnymi w dłoniach ciągnął się 
od bramy podwórka szkolnego do drzwi sali 
gimnastycznej, w której odbyło się uroczyste 
powitanie. Po przemówieniu dyrektora szkoły, 
na scenę wkroczyli uczniowie. Zobaczyliśmy 
przedstawienie w stylu tragedii greckiej in-
spirowane historią wojny trojańskiej, tradycją 
igrzysk olimpijskich, a zakończone odtańcze-
niem słynnej greckiej Zorby. Po serii zdjęć, 
powitań i wymianie uprzejmości nauczyciele 
przystąpili do pracy nad grą, a uczniowie poszli 
zwiedzać szkołę i zobaczyć jak wyglądają lek-
cje po grecku. Kolejny dzień przyniósł szereg 
wrażeń natury estetycznej i zaspokoił nasze 
potrzeby poznawcze. Pojechaliśmy do Olimpii, 
która okazała się małym sennym miastecz-
kiem z wielką historią. Zwiedziliśmy muzeum 
i chodziliśmy po miejscach, po których chodzili 
wielcy tego świata. Kolejne dni wypełnione 
były zwiedzaniem Aten, w tym oczywiście 
Akropolu. W muzeum, gdzie znajduje się portyk 
ze świątyni Ateny, okazało się, że świetnie zna-
my mitologię grecką i byliśmy w stanie zidenty-
fikować prawie wszystkie postacie z otoczenia 
Ateny i Zeusa. Filipa nie był w stanie „przebić” 
żaden spośród uczniów z innych krajów. Na-
wet pani przewodnik wyraziła swoje uznanie. 
To nie koniec naszej przygody z historią. Od-
wiedziliśmy bowiem jeszcze świątynię Posej-
dona, która zlokalizowana jest na przylądku 
Sounio. To stamtąd władca mórz kontrolował 
co dzieje się w jego królestwie. 

Kolejne spotkanie w ramach projektu już 
w kwietniu – tym razem w „świętym mieście” 
Rzymie i jego okolicach. Naszym zadaniem 
jest przygotować projekt pudełka na papie-
rową wersję gry oraz stroje dla uczestników 
wersji „żywej” – natural size. Z panią Magda-
leną Woźniak-Chroboczek, koordynatorką 
projektu w naszej szkole, pojadą uczennice 
klasy drugiej – Ania Skórka i Gosia Chrapek. 

Katarzyna Kałuża

Uczeń G3 robi furorę na 
mistrzostwach Polski 
w snowboardzie

 
Michał Tadel, bo o nim mowa, świetnie 

zaprezentował się 8 lutego podczas II edy-
cji pucharu Polski w snowboardzie, zor-
ganizowanym w ośrodku narciarskim Po-
niwiec, jak również w zawodach pucharu 
Raven Cup, w których zajął I miejsca.

Konkurencje big air i slop style wynio-
sły Michała na szczytowe miejsca podium. 
Big air – polega na skoku na jednej skocz-
ni i wykonaniu ewolucji, slop style zaś na 
przejechaniu całego przejazdu, składające-
go się z rurek, skoczni i wykonaniu ewolucji 
na nich. Warto dodać, iż w pucharze Polski 

Michał miał do pokonania 80 zawodników 
z całego kraju.

W mistrzostwach Cieszyna zawodnik 
pokonał rywali z całego Śląska, zajmując 
II miejsce w konkurencji slop style i I miej-
sce w konkurencji big air.

Imponujące osiągnięcia Michała dały 
mu możliwość udziału w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, która odbyła się w 
dniach 26.02-1.03 w Zakopanem. Do każdej 
konkurencji freestylowej kwalifikowało się 
dwudziestu zawodników z całej Polski. 

27.02 okazał się dla Michała szczęśliwym 
dniem, ponieważ w konkurencji slop style za-
jął I miejsce, dobra forma zawodnika została 
potwierdzona 1.03, kiedy w konkurencji big 
air Michał zajął II miejsce. Zawodnik swój ta-
lent rozwija pod okiem trenerów Pauliny Li-
gockiej i Michała Andrzejewskiego.

G3

Sukcesy uczniów 
katolickiego gimnazjum

Uczniowie Katolickiego Gimnazjum 
im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszy-
nie wypadli bardzo dobrze w etapie rejono-
wym Wojewódzkich Konkursów Przedmio-
towych organizowanych przez Śląskiego 
Kuratora Oświaty w Katowicach, do któ-
rego przystąpiło 14 uczniów wyłonionych 
w szkolnych eliminacjach.

Finalistami, starającymi się od początku 
marca w Wojewódzkim Ośrodku Metodycz-
nym w Bielsku-Białej o tytuł laureata, są:
– z języka polskiego, biologii i matematyki: 
Filip Żarnowiecki, kl. 3b
– z języka niemieckiego: Laura Bilko, kl. 1
– z wiedzy o społeczeństwie: Mateusz Cwy-
nar, kl. 3b.

Uczniowie byli przygotowywani przez 
następujących nauczycieli: Katarzynę Ka-
łużę z języka polskiego, Aldonę Kałużę-
-Kanadys z języka niemieckiego, Tomasza 
Kamińskiego z biologii, Sławomirę Ruchałę 
z wiedzy o społeczeństwie i Anitę Rydzew-
ską z matematyki.

Uczniom życzymy dalszych sukcesów, 
a nauczycielom gratulujemy dobrych efek-
tów swojej pracy!

 Aldona Kałuża-Kanadys

Michał Tadel prezentuje zdobyte medale.

3 razy na podium
Maria Juroszek, niepełnosprawna za-

wodniczka z Cieszyna, wzięła udział 
w XV mistrzostwach Polski w siłowaniu na 
ręce, które odbyły się w lutym w Gdańsku. 
W zawodach startowała w trzech katego-
riach, z czego w dwóch rywalizowała ze 
zdrowymi konkurentkami (kategoria ma-
ster, senior +80 kg). Do Cieszyna wróciła 
z trzema srebrnymi medalami. Gratuluje-
my dobrych wyników!

BZ
Od prawej: Filip Żarnowiecki, Zuzanna Dąbrow-
ska i opiekun Magdalena Woźniak-Chroboczek.
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Rockowe starcie 
w Cieszynie

Pojedynek Rocka – cykliczny konkurs 
muzyczny organizowany przez studentów 
UŚ w Cieszynie we współpracy z miastem 
Cieszyn oraz Cieszyńskim Ośrodkiem Kul-
tury „Dom Narodowy” zaprasza do wzięcia 
udziału w 4. edycji!

Fotografie w COK
W Galerii Domu Narodowego można 

zobaczyć interesującą wystawę fotogra-
fii Agnieszki Jaworskiej „WYMYŚLONE – 
NIESTWORZONE”. Ekspozycja czynna jest 
w dni powszednie w godz. 14.00-18.00 do 
31 marca. Wstęp wolny, zapraszamy!

Agnieszka Jaworska pochodzi z Bielska-
-Białej. Ukończyła bielskie Liceum Sztuk 
Plastycznych. Jest absolwentką Edukacji 
Artystycznej na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Od 
2004 r. pracuje na macierzystej uczelni na 
stanowisku adiunkta w Pracowni Fotogra-
fii. W 2011 r. zrealizowała przewód dok-
torski z Fotografii na Wydziale Operator-
skim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTViT 
w Łodzi. Zajmuje się fotografią, grafiką 
oraz projektowaniem ubioru i form użyt-
kowych. Jest autorką kilkunastu wystaw 
indywidualnych i ponad 30 zbiorowych 
w Polsce, Belgii, Francji, Szwecji i Kanadzie.

COK

Krym – gdzie góry 
łączą się z morzem

Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze” 
oraz Koło nr 2 „Mały Jaworowy” MZC za-
praszają w środę 18 marca o godz. 17.00 do 
Domu Działkowca ROD „Tulipan” przy ul. 
Tysiąclecia 10 na multimedialną prelekcję 
pt. „Krym – gdzie góry łączą się z morzem”, 
którą przedstawi Zbigniew Pawlik. Będzie 
to relacja z podróży Turystycznego Klubu 
Kolarskiego „Ondraszek”.

UWAGA! W budynku administracji Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” na 
osiedlu Podgórze przy ul. Z. Kossak 6 po-
wstało Osiedlowe Centrum Kultury i Re-
kreacji. Na parterze w sali widowiskowo-
-konferencyjnej już od kwietnia br. w każdą 
trzecią środę miesiąca o godz. 17.00 odby-
wać się będą spotkania Dyskusyjnego Klu-
bu „Podgórze”, na które wszystkich bardzo 
gorąco zapraszamy.

Organizatorzy

Czas kina nadchodzi!
23 marca rusza kolejna edycja studenc-

kiego przeglądu filmowego czASKina. Po 
raz dwunasty studenci animacji społecz-
no-kulturalnej z Wydziału Etnologii i Nauk 
o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie zaproponują nam trzydniowe wyda-
rzenie z zaskakującym kinem. 

Pomysł na czASKina narodził się w 2004 
roku, kiedy to studenci ASK (animacji spo-
łeczno-kulturalnej) zorganizowali trzy-
dniowy przegląd, którego motywem prze-
wodnim był „czas”. Kolejnych dziesięć edycji 
czerpało inspirację z powstałej wtedy kon-
cepcji. Do tej pory widzowie mogli pozna-
wać kino o różnorodnej tematyce. 

W tym roku studenci postawili na kino 
nietuzinkowe, zaskakujące, dające do my-
ślenia. Projekcje filmów odbywać się będą 
już tradycyjnie w Kinie Piast w Cieszynie. 

Kinem nietuzinkowym nazwaliśmy pięć 
wybranych produkcji filmowych, które 
przedstawimy państwu w czasie tegorocz-
nego przeglądu – mówi Marcelina Sztefek, 
jedna z organizatorek Czasu Kina. Ponad-
to wśród oferowanych filmów będzie jedna 
animacja filmowa pod tytułem „Stalowy 
Gigant” (The Iron Giant), nasza wisienka na 
torcie, która zdobyła mnóstwo nagród filmo-
wych, w tym nagrodę „Annie”, przyznawa-
ną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Twórców Filmu Animowanego za najlepszy 
pełnometrażowy film animowany 1999 roku. 
Pozostałe nasze propozycje filmowe to „Poje-
dynek” (Sleuth), „Błękitny Wrak” (Blue Ruin), 
„Ostatnia miłość na Ziemi” (Perfect Sense) 
oraz Moon. W wymienionych filmach podzi-
wiać będziemy plejadę gwiazd, takich jak Mi-
chael Caine, Jude Law, Sam Rockwell, Kevin 
Spacey, Ewan McGregor.

Prócz tego widzowie będą mogli wziąć 
udział w licznych imprezach festiwalo-
wych – jak wystawa prac malarskich w ga-
lerii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie 
czy też koncerty. 

Szczegółowy program i inne informacje już 
wkrótce na fanpage'u czASKina na Facebooku.

Organizatorzy

Na czyje zgłoszenia czekają orga-
nizatorzy konkursu? Pojedynek Rocka 
skierowany jest do amatorskich zespołów 
grających szeroko pojętą muzykę rockową, 
nieposiadających umowy z żadną wytwór-
nią płytową oraz profesjonalnego wydaw-
nictwa fonograficznego.

Jak zgłosić się do kolejnej edycji kon-
kursu? Zgłoszenia przyjmowane są do 
29 marca. Aby zgłosić zespół do udziału 
w czwartej edycji Pojedynku Rocka należy 
wypełnić formularz dostępny na fanpage'u 
Pojedynku Rocka na Facebooku,  a następ-
nie wysłać go drogą mailową na: pojedyne-
krocka@gmail.com. 

Daty i miejsce konkursu: Po zakończe-
niu przyjmowania zgłoszeń organizatorzy 
wybiorą zespoły, które zagrają podczas 
eliminacji – 15 i 29 kwietnia w Klubie Stu-
denckim Panopticum w Cieszynie. Finał 
wraz z występem gościa specjalnego odbę-
dzie się 14 maja podczas pierwszego dnia 
juwenaliów Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie.

Nagrody i sponsorzy nagród: W czasie 
trwania eliminacji i finału decyzje wiążące 
podejmuje jury powołane przez organiza-
torów, w składzie którego zasiądą osoby 
związane ze światem kultury i muzyki 
oraz przedstawiciele fundatorów nagród 
konkursu. Główną nagrodą dla najlepszego 
zespołu 4. Pojedynku Rocka będzie możli-
wość zrealizowania teledysku w gliwickim 
Rockfilms. Drugie miejsce – to 20 godzin 
sesji nagraniowej w bielskim Heavens So-
und Marcin Pieklo, natomiast trzecie miej-
sce to support jednej z gwiazd wieczoru 
w jednym z największych klubów w regio-
nie – bielskim RUDEBOY CLUB.

Dodatkowo w Heaven’s Sound Studio wszy-
scy uczestnicy eliminacji otrzymują 10% 
zniżki, natomiast uczestnicy finału 20%.

Regulamin konkursu dostępny jest 
w zakładce „Informacje” na oficjalnym 
fanpage’u Pojedynku Rocka oraz w Karcie 
zgłoszenia. 

Organizatorzy
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Arteterapia jako sposób 
na zmniejszenie napięcia, 
czyli relaksacyjny decoupage

Szpital Śląski w Cieszynie serdecznie 
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu 
„Pro salute”. 24 marca (wtorek) o godz. 
16.00 w sali konferencyjnej Pawilonu Dia-
gnostyczno-Zabiegowego będzie można  
uczestniczyć (bezpłatnie) w praktycznych 
zajęciach decopage’u. Irena Fluder-Kudzia, 
terapeutka z Dziennego oddziału psychia-
trycznego, nieprzypadkowo wybrała tę 
formę arteterapii do prezentacji podczas 
spotkania. Decoupage to zajęcie, które 
relaksuje, wydobywa z każdego pokłady 
kreatywności, inspiruje do nowych pomy-
słów, odpręża. A przede wszystkim wpra-
wia w dobry nastrój, pozwalając przy tym 
w przyjemny sposób spożytkować czas. 
Podczas spotkania słuchacze zapoznają się 
z kolejnymi etapami tej techniki zdobniczej. 

Sztuka decoupage’u pozwala własno-
ręcznie stworzyć piękne i oryginalne de-
koracje, odświeżyć i nadać blasku starym 
przedmiotom. Poprzez wydzieranie lub 
wycinanie elementów papierowych i nakle-
janie ich na wybraną powierzchnię drew-
nianą, metalową, ceramiczną, tekturową, 
plastikową lub skórę czy tkaninę uzyskuje 
się efektowne i niepowtarzalne zdobienia. 
Każde działanie plastyczne ma swój cel. Te-

28 galerii w Cieszynie...
Galeria Szara oraz Fundacja Strefa Szarej 

zapraszają na Międzynarodowe Spotkania 
Kuratorskie, które odbędą się w dniach 20-
22 marca w Cieszynie w budynku Świetlicy 
Krytyki Politycznej „Na Granicy” (ul. Zam-
kowa 1). Swoje działania prezentować będą 
przedstawiciele 28 galerii z Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. Spotkania mają charak-
ter otwarty i każdy może w nich uczest-
niczyć, a ich tematyka oscylować będzie 
wokół galerii jako „niezależnych” miejsc 
sztuki oraz próby zdefiniowania kryteriów 
tej niezależności, współpracy i tworzenia 
międzynarodowych sieci oraz wspólnych 
projektów, partnerstw i programów mo-
bilności dla artystów i kuratorów. Na ca-
łość projektu składać się będą: trzydniowe 
spotkanie w Cieszynie oraz wystawy i inne 
wydarzenia w Polsce, Czechach na Słowacji 
i Węgrzech – inicjujące wymianę artystycz-
ną i tworzenie wspólnych projektów kura-
torskich.

Galeria Szara

Przedsiębiorcy 
z wizytą – Modena

„Przedsiębiorcy z wizytą” to cykl, który 
Klub Przedsiębiorcy wprowadził do swo-
jego programu dwa lata temu, zapraszając 
do udziału w nim władze miasta i środowi-
ska biznesowe. Klubowicze oraz ich goście 
mieli okazję odwiedzić kilka cieszyńskich 
firm, by poznać specyfikę branży, w której 
działają. Pomysł spotkał się z dużym zain-
teresowaniem, więc pora zainaugurować 
tegoroczną edycję spotkań. 

Pierwszym z gospodarzy, który w tej 
edycji zaprasza do swojej siedziby, jest 
Przedsiębiorstwo Poligraficzne „MODENA” 
Sp. z o.o. w Cieszynie. To firma rodzinna, 
którą 25 lat temu założył Jan Starzec. Było 
to jedno z pierwszych przedsiębiorstw po-
ligraficznych w regionie. Obecnie zarzą-
dzają nim Jan Starzec oraz Beata i Andrzej 

Spotkanie pań w kapeluszach...
  
Dariusz Orszulik serdecznie zaprasza 21 marca (sobota) o godz. 16.00 do Cafe Muzeum 

(ul. Regera 6) na wydarzenie towarzysko-kulturalne: Spotkanie Pań w Kapeluszach. Celem 
spotkania jest ożywienie życia towarzyskiego kobiet oraz ukazanie piękna ich kobiecości. 
Będzie można obejrzeć obrazy artysty z wystawy „Triumf Kobiecości”. 

Cafe Muzeum  

Marzanna – czyli 
pożegnanie zimy 

Marzanna to kukła symbolizująca zimę 
i śmierć, którą w rytualny sposób palono 
bądź topiono, aby przywołać wiosnę. Zwy-
czaj ten, zakorzeniony w pogańskich ob-
rzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj 
w nadchodzącym roku.

20 marca (piątek) o godzinie 10.00 zapra-
szamy do Domu Narodowego na warsztaty 
(ilość miejsc ograniczona, obowiązują zapi-
sy), podczas których dzieci wykonają Ma-
rzannę i przy jej pomocy przepędzą zimę...

COK

Jan Starzec oraz Beata i Andrzej Kamińscy 
odbierają jubileuszowe gratulacje podczas Spo-
tkania Noworocznego Klubu Przedsiębiorcy.

Kamińscy. Wieloletnie doświadczenie za-
wodowe i innowacyjny park maszynowy, 
umożliwiające druk arkuszowy cyfrowy, 
offsetowy, jak i innowacyjny druk rolowy 
w technologii ledowej, pozwalają spro-
stać oczekiwaniom klientów i reagować 
na zmieniające się trendy rynku poligra-
ficznego. Od dwóch lat Modena jest wła-
ścicielem innowacyjnej maszyny cyfrowej 
do druku etykiet i opakowań – to projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską. 
Firma na swoim koncie ma długą listę pu-
blikacji. Wśród nich są: trzytomowe „Dzieje 
Cieszyna od pradziadów do czasów współ-
czesnych” pod redakcją Idziego Panica, 
„Historia miasta Gliwic” monografia Ben-
no Nietschego, która otrzymała Nagrodę 
Marszałka Województwa Śląskiego, a tak-
że „Zdzisław Beksiński. Listy do Jerzego 
Lewczyńskiego”. Modena wspiera Muzeum 
Drukarstwa w Cieszynie, a właściciele fir-
my uczestniczą w wydarzeniach Klubu 
Przedsiębiorcy. Spotkanie będzie okazją, 

by zobaczyć nowoczesny park maszynowy 
i posłuchać o historii firmy. Przewodni-
kiem będzie Beata Kamińska. Spotkanie 
zaplanowano na 18 marca (środa) o godz. 
16.00 przy ul. Kraszewskiego 9. 

Prosimy o potwierdzenie obecności 
do 16 marca u Anny Kańskiej-Górniak, 
tel. 33 851 08 21 w. 21 lub mail: biuroklub@
zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

rapia za pomocą sztuk plastycznych, w tym 
wypadku decoupage, pomaga bardziej 
skoncentrować się na wewnętrznych prze-
życiach. Technika ta daje szansę na zmniej-
szenie napięcia i niepokoju, pomaga uczest-
nikom w szukaniu nowych metod radzenia 
sobie ze zmartwieniem, lękiem czy depre-
sją, pomaga wyrazić samego siebie. Deco-
upage wymaga kreatywności, ale i sprawia 
wiele radości z tego, co się wytworzyło. Po-
przez swoją precyzję, znakomicie wpływa 
na uwolnienie nagromadzonych złych emo-
cji, odreagowuje je, pobudza sensorycznie, 
rozwija działanie twórcze, kreuje pozy-
tywne myślenie i rozwija manualność.

ZZOZ Cieszyn

Pudełko ozdobione techniką decoupage’u.
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Triumf kobiecości
8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji cieszyński artysta Dariusz Orszulik stwo-

rzył kolekcję obrazów, które doskonale ukazują piękno, elegancję i kobiecy urok. Jak mówi 
sam malarz: Kobieta od zawsze inspirowała artystów, którzy stworzyli niezliczoną ilość dzieł 
sztuki opiewających jej piękno. Tworząc kolekcję „Triumf kobiecości”, starałem się oddać to, co 
w każdej kobiecie najpiękniejsze: powab, urok oraz subtelność. Wystawę „Triumf kobiecości” 
można oglądać w Galerii Sztuki PULS (ul. Głęboka 25/111) do końca marca. Zapraszamy!

 Galeria Sztuki PULS

Cieszyński Mikołaj 
złotym medalistą!

Międzynarodowe Targi Poznańskie, 
w ramach targów Special Days, wyróżniły 
złotym medalem kostium św. Mikołaja „Ni-
colas Christiani”. Kostium ten zgłoszony zo-
stał do konkursu przez firmę Cieszyńskie 
Kiermasze Świąteczne, organizującą od 
ponad 20 lat kiermasze bożonarodzeniowe 
i wielkanocne na cieszyńskim Rynku.

Międzynarodowe Targi Poznańskie to 
najbardziej znana impreza targowa w Pol-
sce i jedna z liczących się w Europie. Złote 
medale przyznawane podczas targów na-
leżą do najbardziej prestiżowych w kraju. 
Medal dla cieszyńskiego Mikołaja to niewątpliwa promocja naszego miasta i regionu.

Kostium św. Mikołaja „Nicolas Christiani” to pierwsza tego typu oferta klasy premium na 
polskim rynku. Produkt wykonano niezwykle starannie, z najlepszych gatunkowo mate-
riałów. Zdobiony jest zapięciami złoconymi szlachetnym kruszcem. Nagrodzony medalem 
kostium można zobaczyć na stronie www.naszmikołaj.pl.

Cieszyński Mikołaj walczy teraz o kolejny laur, przyznawany przez targi w Poznaniu. Jest to 
Złoty Medal – Wybór Konsumentów. Jego rywalami są laureaci targów ogrodniczych Gardenia. 

Szanse naszego Mikołaja na kolejny złoty medal są duże, jednak jego konkurenci są bardzo 
silni. Mikołaj potrzebuje Waszego wsparcia. Zrób prezent Mikołajowi, oddając codzien-
nie jeden głos w internetowym głosowaniu konsumentów, prowadzonym na stronie  
www.zlotymedal.mtp.pl. Teraz liczą się Wasze głosy! MC

Festiwal Nauki nad Olzą

„Cafe Teatr” w Cieszynie!
„Małżeństwo na próbę” jest kolejną dow-

cipną angielską komedią nieporozumień 
autorstwa Johna Whitewooda w tłumacze-
niu Lucyny Krzanowskiej. Postacie sztuki 
są pełne uroku, dialog – inteligentny, histo-
ria – pełna powikłań, a sytuacje – zabaw-
ne. Ci z Państwa, którzy docenili humor 
poprzednich komedii „Taktyki Kobiece” 
i „Aspazja” będą mieli okazję jeszcze raz 
spotkać się z tym niezwykłym klimatem. 
Zapraszamy na miły wieczór, by – przy stole w eleganckim otoczeniu pięknej Sali Lustrza-
nej – wsłuchać się w uroczą historię opowiedzianą przez grupę „Bajkarze Trio.”

Premiera: 19 marca (czwartek) godz. 18.30, Sala Lustrzana Kamienicy Konczakowskich 
(Rynek 19). Ilość miejsc ograniczona. Rezerwacja: tel. 500 099 450.

Bajkarze Trio

Na czym polega sztuka negocjacji w bizne-
sie? Jakie są zasady wykorzystania wizerun-
ku własnego i cudzego w mediach społecz-
nościowych? Na czym polega nowoczesne 
zarządzanie projektami? Na te i wiele innych 
pytań będzie można uzyskać odpowiedź 
podczas VII Festiwalu Nauki organizowane-
go w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie 
Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór-
niczej. Festiwal Nauki potrwa nad Olzą trzy 
dni – od 24 do 26 marca. Zapraszamy do 
udziału w kilkunastu wydarzeniach. 

Festiwal Nauki to cykliczne przedsię-
wzięcie popularno-naukowe adresowane 
do uczniów, studentów, nauczycieli oraz 
wszystkich mieszkańców Cieszyna i powia-
tu cieszyńskiego. 

Podczas tegorocznej edycji uczestnicy do-
wiedzą się m.in. co odróżnia dobrego nego-
cjatora i na czym polega zasada win-win, co 
zmieniło się w prawie konsumenckim i jak 
poradzić sobie z nietrafionym zakupem w In-
ternecie oraz poznają socjologa rodem ze Ślą-
ska Cieszyńskiego. Wraz z zaproszonymi na 
Festiwal Nauki wykładowcami odpowiemy 
na pytanie na czym polega teoria firmy we-
dług Petera Druckera oraz jaka przyszłość 
czeka nas na emeryturze – pod palmą? 

Siódmemu Festiwalowi Nauki w Cieszy-
nie towarzyszą wystawy oraz warsztaty. 
Będzie można poznać technikę szybkiego 
czytania, nauczyć się jak zarobić pierwszy 
milion oraz poznać podstawy tańca ma-
żoretkowego. Najmłodszych zapraszamy 
natomiast na wykład promujący Cieszyń-
ski Uniwersytet Dzieci, podczas którego 
uczestnicy udadzą się w podróż po plane-
tach Układu Planetarnego. 

Festiwal Nauki to inicjatywa Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej za-
początkowana 11 lat temu. Nad Olzą odbę-
dzie się już po raz siódmy. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest 
bezpłatny. Szczegółowy program można 
znaleźć na www.wsb.edu.pl/festiwalwcie-
szynie; informacje: tel. 33 852 30 94. Ze 
względu na ograniczoną liczbę miejsc za-
chęcamy do rezerwacji miejsc. 

WSB



10 miasto

w
w

w
.w

or
dp

re
ss

.p
l

Wiceburmistrz Cieszyna Bogdan 
Ścibut został laureatem prestiżo-
wej nagrody im. Danuty Siedzi-
kówny „Inki” za rok 2015.

Nagrodę przyznaje Zarząd Fundacji Ar-
mii Krajowej w Londynie oraz Kapituła 
Honorowa Nagrody. Ustanowiono ją dla 
osób (lub podmiotów), które szczególnie 
przyczyniają się do przywracania pamięci 
o uczestnikach drugiej konspiracji niepod-
ległościowej – „Żołnierzach Wyklętych” – 
nie będąc zawodowo lub statutowo związa-
nymi z tą tematyką. 

Bogdan Ścibut został nagrodzony za au-
torski projekt Powinniśmy wracać po swo-
ich. Zgrupowanie partyzanckie „Bartka” 
1945-1947. 

Projekt jest realizowany oficjalnie od roku 
2013, ale początki sięgają 2011 r. Organiza-
cyjnie wspierany przez Fundację Niepodle-
głości z Lublina i Stowarzyszenie Pokolenie 
z Katowic, zaś finansowo wspierany w 2013-
2014 r. przez WBK Bank Zachodni. Do tej 
pory zrealizowano m.in. wiele działań doku-
mentujących historię zgrupowania, uzupeł-
niano biogramy jego członków i osób wspie-
rających; na podstawie zgromadzonych 
dokumentów doprowadzono do uzyskania 
uprawnień kombatanckich osobom upraw-
nionym. Odnaleziono grób leśny grupowego 
NSZ. Przygotowano wystawy, które udostęp-
niano w wielu miejscach, również w celu na-
wiązania dalszych kontaktów. Prezentowano 
program w wielu szkołach i innych miejscach. 
Szczegółowe informacje na temat projektu 
i jego rezultatów opublikowano na stronie 
internetowej www.nsz.beskidy.pl. 

Projekt jest kontynuowany. Przygotowy-
wane są obchody 70. rocznicy powstania 
oddziału „Bartka”; opublikowany zostanie 
album opracowany przez autora progra-
mu. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim 
prezentowana jest po raz pierwszy w histo-
rii Urzędu wystawa o Zgrupowaniu NSZ. 
W 2016 roku planowane jest wydanie mo-
nografii Zgrupowania „Bartka”. 

Wręczenie Nagrody im. Danuty Siedzi-
kówny „Inki” nastąpiło podczas organizo-
wanego przez Oddział Instytutu Pamięci 

Narodowej w Krakowie i Stowarzyszenie 
Passionart Koncertu Galowego „W hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym” dnia 28 lutego 
w Audytorium Maximum Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, z udziałem m.in. 
Adama Komorowskiego, syna gen. dyw. Ta-
deusza Bora-Komorowskiego, prof. Andrze-
ja Kunerta – sekretarza Rady Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa, przedstawicieli 
rodzin gen. Leopolda Okulickiego „Niedź-
wiedzia” i rtm. Witolda Pileckiego. 

Danuta Siedzikówna, ps. „Inka”, uro-
dziła się 3 września 1928 r. we wsi Gusz-
czewina k. Narewki, pow. Bielsk Podlaski. 
Jej ojciec Wacław Siedzik w 1940 r. został 
aresztowany przez NKWD i wywieziony 
do kopalni złota na Syberii. Po wybuchu 
wojny pomiędzy Związkiem Radzieckim  
i hitlerowską III Rzeszą (czerwiec 1941 r.) 
został zwolniony z obozu. Po wstąpieniu 
do armii gen. Andersa znalazł się w Te-
heranie (Iran), gdzie sprawował funkcję 
komendanta obozu dla polskich uchodź-

ców cywilnych. Zmarł przed końcem woj-
ny. Matka „Inki” Eugenia Siedzik działała  
w konspiracji niepodległościowej. W 1942 r. 
została aresztowana przez Niemców; po 
okrutnym, połączonym z torturami śledz-
twie, w połowie 1943 r. została rozstrzelana. 

Danuta wstąpiła w szeregi Armii Krajowej 
(ośrodek Hajnówka-Białowieża w grudniu 
1943 r. i przyjęła pseudonim „Inka”. Zaprzy-
siężona jako żołnierz AK została również jej 
siostra Wiesława. Praca konspiracyjna była 

Bogdan Ścibut podczas wręczenia nagrody przez wiceprezesa Zarządu Fundacji AK w Londynie Adama 
Komorowskiego – syna premiera RP, Naczelnego Wodza i Komendanta Głównego Armii Krajowej 
T. Bora-Komorowskiego.

Plakat wystawy Zgrupowanie Partyzanckie 
NSZ „Bartka” 1945-1947. Drugi z lewej siedzi 
Józef Machej.

Bogdan Ścibut laureatem nagrody im. Danuty Siedzikówny

Uwaga! Poszukiwane są osoby, które mogą uzupełnić historię życia członka sztabu 
zgrupowania – Józefa Macheja, urodzonego w 1922 r., syna Józefa i Zuzanny z domu Ko-
cur. Miał brata Stanisława (ur. w 1919), pilota Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Bryta-
nii, i przyrodnią siostrę Zofię Waleczko (po mężu Bienias), laborantkę. Przed wojną miesz-
kali w Cieszynie przy ul. Słonecznej 13. 

Poszukiwane są też wszelkie informacje o Kazimierzu Maroszu, ps. „Stary”, grupo-
wym NSZ, poległym w 1946 r., który pochodził ze Śląska Cieszyńskiego. 

Kontakt do autorów programu na stronie www.nsz.beskidy.pl.
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1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

27 lutego burmistrz Cieszyna Ryszard Macura wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miej-
skiej Cieszyna Andrzejem Surzyckim oraz radnymi Markiem Szczypką i Bartoszem Tyrną 
złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową znajdującą się na II piętrze Ratusza. Tablica upamięt-
nia nazwiska 18 osób, które zostały skazane na śmierć w pokazowych procesach politycz-
nych w 1946 roku.

Tablica została odsłonięta z inicjatywy Stowarzyszenia „Wszechnica” 1 marca 2013 roku 
w hołdzie „żołnierzom wyklętym” polskiego podziemia niepodległościowego oddziału Ar-
mii Krajowej – Konspiracyjnego Wojska Polskiego „Wędrowiec” oraz Narodowej Organiza-
cji Wojskowej – członkom organizacji antykomunistycznych działających na terenie Śląska 
Cieszyńskiego oraz osobom, które im pomagały, a które zostały skazane przez katowicki 
Wojskowy Sąd Rejonowy na posiedzeniach wyjazdowych w Cieszynie. 

RK 

Burmistrz Ryszard Macura w obecności radnych Rady Miejskiej Cieszyna składa kwiaty pod tablicą 
poświęconą pamięci 18 osób skazanych w Cieszynie  na śmierć w procesach politycznych w 1946 r.

Uczcijmy pamięć żołnierzy

bardzo trudna, zagrożeniem byli Niemcy, 
współpracujący z nimi „aktywiści" biało-
ruscy oraz osoby związane z wrogą wobec 
Polski i Polaków partyzantką sowiecką. 
Siedzikówna pełniła funkcję łączniczki; 
przeszła ogólne przeszkolenie wojskowe 
i ukończyła kursy sanitarne. W lipcu 1944 r. 
teren powiatu Bielsk Podlaski został zajęty 
przez Armię Sowiecką. Oddziały AK ataku-
jące Niemców i wspierające wojska rosyjskie 
w ramach akcji „Burza” były przez władze 
sowieckie rozbrajane, a ich żołnierze wywo-
żeni do obozów w głębi ZSRR. Przybyłe jed-
nostki NKWD aresztowały wszystkie osoby 
podejrzane o zaangażowanie w struktury 
Polskiego Państwa Podziemnego. „Inka” zo-
stała aresztowana w maju 1945 r., jednak w 
trakcie przewożenia konwój zaatakował od-
dział partyzancki. „Ince” udało się zbiec do 
lasu, potem trafiła do oddziału 5 Wileńskiej 
Brygady AK pod dowództwem Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki”. We wrześniu 
1945 „Łupaszko” rozformował oddział na 
zimę. Danka pod fałszywym nazwiskiem 
rozpoczęła naukę w gimnazjum. UB aresz-
towało przez pomyłkę siostrę „Inki”, po 
zwolnieniu była śledzona. „Inka” ponow-
nie jako sanitariuszka powróciła do lasu, 
tym razem do 1 szwadronu Brygady dzia-
łającego na terenie Borów Tucholskich. 
13 lipca 1946 r. „Inka” wysłana została po 
zakup leków i opatrunków dla oddziału do 
Gdańska, gdzie została aresztowana przez 
oddział SB. Pomimo tego, że udział „Inki” 
w oddziale ograniczał się do zadań sani-
tariuszki, została skazana na śmierć przez 
rozstrzelanie. Prezydent KRN Bierut nie 
skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 
28 sierpnia 1946 w Gdańsku, choć „Inka” 
miała zaledwie 18 lat.

RK

Pomnik w parku „Pod Wałką”, przy którym odbędzie się uroczysty apel.

Starosta cieszyński, burmistrz miasta Cieszyna, związki komba-
tanckie Ziemi Cieszyńskiej zapraszają mieszkańców Ziemi Cieszyń-
skiej 20 marca (piątek) o godz. 12.00 „Pod Wałkę” na uroczysty 
apel poświęcony pamięci 24 żołnierzy ZWZ AK zamordowanych 
przez hitlerowskiego okupanta.

 Program uroczystości:
– rozpoczęcie apelu, 
– odśpiewanie hymnu państwowego
– przywitanie 
– przemówienie burmistrza miasta
– przemówienie przedstawiciela organizacji kombatanckich
– modlitwa kapelanów
– apel pamięci
– złożenie kwiatów
– odśpiewanie Roty
– podziękowania.

Organizatorzy proszą o wystawienie pocztów sztandarowych.
Po zakończeniu uroczystości osobom starszym i niepełnospraw-

nym organizatorzy zapewniają bezpłatne odwiezienie do centrum 
autobusem ZGK.

COK
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Finlandia z perspektywy 
bicyklowego zica

W lipcu ubiegłego roku Turystyczny Klub 
Kolarski „Ondraszek” z Cieszyna zorgani-
zował wyprawę (600 km na rowerze) przez 
kraje nadbałtyckie: Litwę, Łotwę i Estonię do 
Finlandii (od Helsinek wzdłuż wybrzeża Za-
toki Fińskiej po największe jezioro Finlandii 
leżące w Karelii Południowej). Multimedial-
ną relację z wycieczki przedstawi 19 marca 
(czwartek) o godzinie 18.00 w Domu Narodo-
wym Zbigniew Pawlik, prezes Klubu. 

Finlandia, kraj nieco większy od Polski, jest 
jednym z najmniej zaludnionych w Europie, 
słynie z nieskażonej przyrody i otwartości na 
turystów. Ma bogatą i piękną historię...

COK 

7. Cieszyński 
FORTUNA Bieg

 Przed nami cieszyńskie święto biego-
we! Nadolziański bieg uliczny, bo o nim 
mowa, odbędzie się już po raz 7. Tradycją 
stało się organizowanie cieszyńskiego bie-
gu w kwietniu. Tak będzie i w tym roku – 
26 dnia kwietnia, kiedy to bieg młodzieżowy 
w kategoriach chłopców i dziewcząt zosta-
nie rozegrany bezpośrednio przed najważ-
niejszą atrakcją dnia, jaką niewątpliwie jest 
bieg główny. Młodzież i dzieci będą ścigać 
się na dystansie 2 kilometrów, natomiast 

Jubileusz parkrun 
Cieszyn

Milowymi krokami zbliża się wyjątko-
wy dzień. Okoliczności do świętowania są 
szczególne, ponieważ to pierwsza rocznica 
tego przedsięwzięcia. Parkrun Cieszyn, bo 
o nim tutaj mowa, będzie obchodził swoje 
pierwsze urodziny. Jak niezwykła jest to 
inicjatywa, wie każdy kto aktywnie spę-
dza sobotnie poranki na nadolziańskich 
trasach. Inicjatywa parkrun Cieszyn to 
idea cyklicznego, bezpłatnego biegania po 
parkach z pomiarem czasu, otwarta dla 
każdego bez względu na biegowy staż czy 
też osiągane rezultaty, która wystarto-
wała 29.03.2014 r. Parkrun tworzony jest 
przez biegaczy dla biegaczy, a co za tym 
idzie opiera się na wsparciu biegów przez 
samych uczestników, którzy zapraszani są 
nie tylko do biegania, ale również do pomo-
cy w prowadzeniu biegów. 

Z tej okazji Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Cieszynie wraz z koordynatorem 
parkrun Cieszyn zapraszają na spotkanie 
podsumowujące dotychczasową działal-
ność parkrun Cieszyn, które odbędzie się 
28 marca (sobota) o godzinie 10.00 w sali 
MOSiR (al. Jana Łyska 21). W czasie spotka-

5. Piastowski Piruet
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cie-

szynie i Klub Sportowy „MOSiR Cieszyn” 
zapraszają na zawody w łyżwiarstwie figu-
rowym pod nazwą 5. Piastowski Piruet. Cy-
kliczna impreza, współfinansowana przez 
gminę Cieszyn i powiat cieszyński, która tym 
razem odbędzie się 14 marca (sobota) w godz. 
7.30-21.00 w hali widowiskowo-sportowej 
(ul. Sportowa 1), przyciąga co roku zawodni-
ków z różnych zakątków Polski. Nie zabrak-
nie również zawodników sekcji łyżwiarstwa 
figurowego KS „MOSiR Cieszyn”. Uczestnicy 
zawodów będą rywalizować ze sobą na tafli 
cieszyńskiego lodowiska w kategoriach soli-
stek i solistów w klasach: wstępnej, brązowej, 
srebrnej i złotej, przy czym w klasie złotej za-
prezentują się wyłącznie solistki. Więcej na 
www.mosir-cieszyn.pl.

Robert Hubczyk

Nabór do sekcji pływackiej

MTP „Delfin” Cieszyn organizuje nabór na 
sekcję pływacką dzieci niepełnosprawnych 
ruchowo. Więcej szczegółów w siedzibie klubu: 
pl. Wolności 7a, tel. 506 037 918, e-mail: kon-
takt@delfincieszyn.pl, www.delfincieszyn.pl.

MTP „Delfin” Cieszyn

startujący w biegu głównym będą mieli do 
pokonania dwie 5-kilometrowe pętle. Ze-
szłoroczny bieg przyciągnął niespełna 1000 
uczestników, zarówno w biegu młodzieżo-
wym, jak i biegu głównym. W tym roku gra-
nica ta może zostać złamana, na co wskazuje 
coroczny wzrost frekwencji. 

Więcej informacji, w tym regulaminy 
oraz odnośnik do systemu zgłoszeń, do-
stępne są na oficjalnej stronie pod adresem 
www.fortuna.bieguliczny.pl. Dla kogo tym 
razem Cieszyński FORTUNA Bieg okaże się 
szczęśliwy? Tego dowiemy się już 26 kwiet-
nia. Zapraszamy!

MOSiRZeszłoroczny bieg przyciągnął blisko 1000 biegaczy.

nia nastąpi rozdanie nagród w kategoriach 
najlepszych biegaczy oraz „najwytrwal-
szych” wolontariuszy. Ponadto na wszyst-
kich, którzy zdecydują się wziąć udział 
w obchodach rocznicy parkrun Cieszyn, 
czekają liczne niespodzianki.

Robert Hubczyk

W parkrunie można biegać w każdą sobotę.

Beskidzka Liga 
Boulderowa 
w Strefie Wolności



1313 marca 2015
Nr 6 (855)miasto

26 lutego miała miejsce VII sesja zwy-
czajna Rady Miejskiej Cieszyna. Obrady 
poprzedziły dwa uroczyste akcenty oraz 
wystąpienia zaproszonych gości. Pierw-
szym uroczystym momentem było złożenie 
gratulacji zastępcy burmistrza Bogdanowi 
Ścibutowi, który decyzją Zarządu Fundacji 
Armii Krajowej w Londynie oraz Kapituły 
Honorowej ex aequo z Bogusławem Łabędz-
kim został laureatem tegorocznej nagrody 
im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Nagroda 
jest przyznawana osobom lub podmiotom, 
które w sposób szczególny przyczyniają się 
do przywracania pamięci o uczestnikach 
drugiej konspiracji niepodległościowej za-
korzenionej w ideach Polskiego Państwa 
Podziemnego. Gratulacje złożył burmistrz 
miasta Ryszard Macura wraz z wiceprze-
wodniczącym RM Andrzejem Surzyckim. 

Drugim uroczystym akcentem było wrę-
czenie, w ramach Gminnego Programu Po-
prawy Bezpieczeństwa na lata 2010-2015 
pod nazwą „Bezpieczny Cieszyn”, corocznie 
przyznawanej Nagrody Burmistrza Mia-
sta dla najlepszego dzielnicowego Cieszyna 
w 2014 roku. Tegorocznym laureatem został 
po raz drugi z rzędu Łukasz Palica – młod-
szy aspirant Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Cieszynie. Radni okla-
skami uhonorowali wyróżnione osoby.

W czasie przeznaczonym na wystąpie-
nia zaproszonych gości, w imieniu Stowa-
rzyszenia Kupców Cieszyńskich wystąpiła 
Jolanta Gibiec, która przedstawiła trudne 
problemy, zadania i cele Stowarzyszenia, 
które założone zostało we wrześniu ubie-
głego roku i zrzesza ponad 100 przedsię-
biorców, głownie z rejonu śródmieścia 
Cieszyna. Pani Gibiec zwróciła uwagę na 
trudny dialog z poprzednimi władzami 
miasta, dotyczący przede wszystkim re-
kompensat związanych z utrudnieniami, 
jakie spowodowała prowadzona moder-
nizacji sieci kanalizacyjnej. Wskazała, że 
nadzieję stwarza uzyskany w styczniu 
kompromis w sprawie rekompensat oraz 
wstrzymanie budowy Galerii Gancarska, 
natomiast wielkie obawy wzbudzają skutki 
decyzji o zmianie planu zagospodarowania 
dla Boguszowic. Pani Gibiec poinformowa-
ła, że Stowarzyszenie przygotowuje akcję 
marketingową, która ma na celu wstrzy-
manie odpływu klientów ze śródmieścia, 
dotyczącą np. bezpłatnego parkowania 
w centrum z równoczesnym wydłużeniem 
godzin handlu. Ustosunkowując się do wy-
stąpienia, wiceprzewodniczący Rady An-
drzej Surzycki stwierdził, że nie otwiera 
obecnie dyskusji, ale zapewnił, że radni po-
chylą się nad tymi problemami i takie roz-
mowy będą prowadzone na posiedzeniach 
Komisji po pisemnym przedstawieniu pro-
ponowanych działań i wniosków SKC.

W następnej kolejności Rada Miasta za-
poznała się z:
• informacją o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w Cieszynie za 
2014 rok; informację omówił w swoim 
wystąpieniu komendant Policji Krzysztof 
Chrobak, wskazując na takie problemy jak: 
zwiększona liczba samobójstw, zaginięcia – 
zwłaszcza młodych ludzi oraz inne, związa-
ne z organizacją pracy Policji;
• sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji 
Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeń-
stwa „Bezpieczny Cieszyn” na lata 2010-2015;
• sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji 
Gminnego Programu Wspierania Rodziny 
Miasta Cieszyna na lata 2013-2015;
• sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji 
Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego Miasta Cieszyna na lata 2012-2015;
• sprawozdaniem za rok 2014 z realizacji 
Programu Osłonowego „Pomoc dla miesz-
kańców Gminy Cieszyn w zakresie doży-
wiania na lata 2014-2020”;
• prezentacją struktury organizacyjnej 
oraz zakresu działalności jednostek miej-
skich oraz instytucji kultury:
– Szkolnego Schroniska Młodzieżowego; 
prezentację przedstawił dyrektor Miro-
sław Werner, 
– Biblioteki Miejskiej; prezentację przed-
stawiła dyrektor Izabela Kula.

Obie prezentacje były ciekawe i przed-
stawiły kompleksowo zakres działania, 
spotykając się z uznaniem radnych.

W części obrad dotyczących podjęcia 
uchwał Rada podjęła uchwały w sprawach:
• zmiany uchwały nr XXVI/258/12 z dnia 
29.11.2012 w sprawie wyboru metody opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty; 
podjęcie uchwały poprzedziły wielogodzin-
ne przedsesyjne prezentacje wyliczeń no-
wych stawek opłat, dyskusje i analizy. 
Przewodniczący Komisji Finansów Krzysz-
tof Pszczółka stwierdził m.in.: Głównym 
zadaniem radnych jest dbanie o interes miesz-
kańców. Drodzy państwo, my nie chcemy tej 
podwyżki. Jednak nastąpił pewien splot oko-
liczności. Po pierwsze, nastąpił radykalny 
wzrost ilości odpadów, który odnotowaliśmy 
w 2014 roku. (...) Po drugie, ustawa śmieciowa 
z 2012 roku zrobiła pewnego rodzaju rewolu-
cję w całym kraju. Ustawa nie była perfekcyj-
na, miała dużo luk i wad. Aby najprościej wyja-
śnić źródło problemu: ludzie płacą ryczałtowo, 
a miasto płaci za faktyczną ilość śmieci. W ze-
szłym roku dopłaciliśmy 400 tys. zł do śmieci, 
które zostały wywiezione z Cieszyna. Z kolei 
przy wzroście ilości odpadów o 40% , nastąpi-
ło realne zagrożenie, że będziemy mieć sporą 
dziurę w budżecie w tym roku.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Ko-
munalnej i Ochrony Środowiska  Krzysztof 
Wantulok stwierdził: Również uznaliśmy za 

zasadne podjęcie tej uchwały, ponieważ cyfry 
mówią same za siebie. Ten problem stworzył 
wzrost ilości odpadów o 40% przy tej samej 
liczbie mieszkańców czy tych samych wpły-
wach do budżetu. Pozostaje jednak nadal wie-
le wątpliwości i pytań, szczególnie że w tym 
roku czeka nas kolejny przetarg na wyłonienie 
wykonawcy odpowiedzialnego za wywóz od-
padów. Komisja zajmie się tematem odpadów 
komunalnych na kolejnych posiedzeniach.;
• zmiany uchwały nr XXVI/259/12 z dnia 
29.11.2012 w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za pojemnik o określonej pojemności w przy-
padku nieruchomości niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne;
• wyrażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia pomiędzy naczelnikiem Urzędu Skarbo-
wego w Cieszynie a gminą Cieszyn w spra-
wie przyjęcia od naczelnika US zadań 
administracji rządowej z zakresu egzekucji 
administracyjnej należności pieniężnych 
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi;
• przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie gminy Cieszyn w 2015 roku;
• wyrażenia zgody na odstąpienie od obo-
wiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;
• wyrażenia zgody na przystąpienie gminy 
Cieszyn do współpracy w ramach Regional-
nych Inwestycji Terytorialnych Subregionu 
Południowego Województwa Śląskiego 
i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą 
Cieszyn a pozostałymi powiatami i gmina-
mi wchodzącymi w skład Subregionu Połu-
dniowego Województwa Śląskiego;
• zmiany uchwały w sprawie podziału gmi-
ny Cieszyn na stałe obwody głosowania, ich 
granic, numerów oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych;
• określenia zasad udzielania dotacji celo-
wych na dofinansowanie kosztów inwesty-
cji z zakresu ochrony powietrza realizowa-
nych w ramach „Programu ograniczenia 
niskiej emisji” przyjętym przez Radę Miej-
ską Cieszyna uchwałą nr XLVI/483/14 
z dnia 28.08.2014 r.;
• zmiany uchwały nr VI/36/15 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 29 stycznia 2015 roku 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego 
kredytu inwestycyjnego;
• zmiany budżetu miasta Cieszyna na rok 
2015;
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2015-2025.

Następnie Rada zapoznała się ze spra-
wozdaniem burmistrza miasta z działalno-
ści w okresie między sesjami.

W kolejnej części obrad Rada zapoznała 
się z informacją o złożonych interpelacjach, 
wnioskach i zapytaniach oraz otrzymanych 
odpowiedziach. Szczegółowa informacja 
jest umieszczona na stronie internetowej  
bip.um.cieszyn.pl w zakładce Rada Miejska.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Andrzej Surzycki

Rada Miejska Cieszyna informuje...
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Rekrutacja do cieszyńskich przedszkoli publicznych na rok szkolny 
2015/2016 będzie prowadzona od 10 marca od godziny 9.00 do 26 marca 
2015 r. do godziny 15.00. Zapisy do przedszkoli publicznych będą prowa-
dzone w ramach naboru elektronicznego i obejmą dzieci w wieku od 3 do 
5 lat z gminy Cieszyn. Dzieci 5-letnie są obligatoryjnie zobowiązane do 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice dzieci dotych-
czas nieuczęszczających do przedszkola, proszeni są o wprowadzenie da-
nych swoich dzieci do systemu elektronicznego naboru, za pośrednictwem 
strony internetowej (www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl) lub złożenie 
stosownego wniosku w przedszkolu (wniosek do pobrania w przedszkolu). 
W przypadku zapisu dziecka za pomocą Internetu należy wypełniony for-
mularz zgłoszenia wydrukować, następnie podpisać i dostarczyć do przed-
szkola wraz z wymaganymi załącznikami. W dniu 26 marca o godz. 15.00 
nastąpi zakończenie wprowadzania wniosków przez rodziców. 

 
Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyjnych w Przed-

szkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie będzie przeprowadzona odrębnie, tj.:
– rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do Przed-
szkola nr 2 – Integracyjnego i tam składają podania do 26 marca br.,
– kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić będą odpowied-
nio komisja powołana przez dyrektora Przedszkola nr 2 – Integracyjnego.

Po 26 marca br. po godz. 15.00 żadne zgłoszenie w naborze głównym nie bę-
dzie rozpatrywane. Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
kandydatów do przedszkola nastąpi 24 kwietnia 2015 r. o godz. 9.00 na stronie 
www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl i w poszczególnych przedszkolach.

Informacja o rekrutacji uzupełniającej (o ile będą wolne miejsca) zosta-
nie podana do wiadomości w późniejszym terminie, niemniej jednak będzie 
ona zakończona do 28 sierpnia 2015 r.

Ważne: dyrektor przedszkola przeprowadzi formalne sprawdzenie złożo-
nego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami. Zasady rekrutacji do przed-
szkoli na rok szkolny 2015/2016 określa dyrektor przedszkola i będą one 
dostępne na stronie www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl i w poszczególnych 
przedszkolach. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do 
przedszkola będzie decydować ilość punktów uzyskanych w procesie rekruta-
cji. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosków na 
stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. O przyjęciu do 
danego przedszkola zadecyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrek-
tora przedszkola. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi weryfikację oświad-
czeń i dokumentów potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów. 
Ponadto Komisja Rekrutacyjna może zażądać dokumentów potwierdzających 
informacje zawarte w oświadczeniach. Listy dzieci przyjętych do danego 
przedszkola zostaną opublikowane 8 maja 2015 r. o godz. 9.00 na powyższej 
stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach. 

ZOJO

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016

Drodzy Rodzice! Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezwy-
kle istotnym etapem edukacji dziecka, gdyż stanowi podbudowę pod edu-
kację szkolną i jednocześnie służy wyrównywaniu szans edukacyjnych 
przyszłych uczniów. Pobyt w przedszkolu bardzo korzystnie wpływa na 
rozwój wszystkich umiejętności. Dziecko systematycznie uczęszczające 
do przedszkola bierze udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycie-
la i specjalistów zajęć dodatkowych. Na tych zajęciach poznaje nowe za-
gadnienia z zakresu językowego, matematycznego, przyrodniczego. Roz-
wija swoje umiejętności ruchowe, biorąc udział w zajęciach sportowych. 
To wszystko bardzo szybko procentuje, a efekty są widoczne w rozwoju 
intelektualnym i fizycznym dziecka.

10 marca 2015 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się nabór do wszystkich 
publicznych przedszkoli w Cieszynie. 

Wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, może być objęte dziecko od początku roku szkolnego, w którym 
kończy trzy lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym kończy sześć lat. 

Bardzo ważne: dzieci 5-letnie urodzone w 2010 r. obowiązane są od-
być roczne przygotowanie przedszkolne!

Zapisy do przedszkoli publicznych prowadzone będą z wykorzysta-
niem elektronicznego systemu naboru poprzez stronę internetową  
www.cieszyn.przedszkola.vnabor.pl.

Szczegółowe zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do przedszkola 
oraz harmonogram rekrutacji dostępne będą w każdej placówce.

Zapraszamy do odwiedzania wszystkich publicznych przedszkoli 
w Cieszynie. 

Warto wcześniej zobaczyć placówkę, do której zamierzacie Państwo 
posyłać dzieci. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

...o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki  
Niskoemisyjnej Cieszyna

Na postawie art. 39 ust. 1 i 2, art. 40 i 41 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia 
o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów:
– projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna
– prognozy oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej Cieszyna.

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Ry-
nek 1, 43-400 Cieszyn (Ratusz, pok. 215, II piętro, w godz. pracy urzędu, tj. w po-
niedziałek w godz. 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30-15.30 oraz 
w piątek w godz. 7.30-14.30) oraz na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl.

Uwagi i wnioski do dokumentów mogą być składane w terminie do 
3.04.2015 r. pisemnie na adres: Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, Urząd 
Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn oraz elektronicznie na adres 
e-mail: srm@um.cieszyn.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz 
Miasta Cieszyna. 

 Uwagi oraz wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostają 
bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, za-
mieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz zamiesz-
czenie w „Wiadomościach Ratuszowych”.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Śląskie Śpiewanie – zgłoszenia jeszcze 
możliwe

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zaprasza przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodsta-
wowych oraz dorosłych do udziału w XXII Regionalnym Przeglądzie 
Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza. Eliminacje kon-
kursowe odbędą się 15 kwietnia o godz. 10.00 w sali widowiskowej 
COK. Uczestnicy – soliści, zespoły wokalno-instrumentalne, zespoły 
pieśni i tańca i chóry rywalizować będą o nagrodę Grand Prix i statuet-
kę „Szczyglika” Śląskiego Śpiewania. Jury oceni walory wokalne, dobór 
repertuaru (śląskie pieśni i tańce ludowe, pieśni z okresu Powstań Ślą-
skich), zachowanie cech gwarowych, akompaniament, ogólny wyraz 
artystyczny. Na zgłoszenia organizatorzy (COK, Związek Górnośląski 
w Katowicach, ZPiT „Śląsk”) czekają do 20 marca. Szczegółowe infor-
macje, regulamin oraz karta zgłoszeń dostępne są na stronie interne-
towej www.domnarodowy.pl (w zakładce Konkursy). COK

Zbierając nakrętki – pomagasz hospicjum

28 marca odbędzie się kolejna akcja zbierania nakrętek na rzecz 
Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie.

Nadal serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do zbiórki tych 
wszystkich, którzy brali w niej udział oraz nowych chętnych, chcących 
dołączyć do grona przyjaciół Hospicjum.

Zgłoszenia odbioru większej ilości nakrętek można dokonać pod 
numerem telefonu 501 723 990. Oddając nakrętki, proszę napisać 
na worku lub kartonie nazwę szkoły, przedszkola, instytucji, zakła-
du pracy, organizacji, stowarzyszenia oraz o dopisek: dla Hospicjum 
im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  
781 448 192.

AŁ
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 1% podatku dla 
cieszyńskich OPP 

Przy rozliczaniu się z podatku za rok 2014 
istnieje możliwość przekazania 1% na rzecz 
wybranych przez siebie organizacji. Zachę-
camy do przekazania tej kwoty na rzecz cie-
szyńskich organizacji pożytku publicznego. 

• KRS 0000070261: Polskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Cieszynie, ul. Mickiewicza 13, 
tel. 33 858 13 64, www.psouu.cieszynski.info
• KRS 0000037729: Stowarzyszenie Reha-
bilitacji Kultury Fizycznej, Turystyki i Inte-
gracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Głęboka 
11a, tel. 33 858 12 56, www.strehon.ox.pl
• KRS 0000081114: Stowarzyszenie Pomo-
cy Wzajemnej „Być Razem”, ul. ks. Janusza 3, 
tel. 33 479 54 54, www.bycrazem.com
• KRS 0000032238: Macierz Ziemi Cieszyń-
skiej – Towarzystwo Miłośników Regionu, 
ul. Stalmacha 14, tel. 33 852 16 59, www.ma-
cierz.cieszyn.pl
• KRS 0000130105: Fundacja Zdrowia Ślą-
ska Cieszyńskiego, ul. Bielska 4, tel. 33 852 
05 11 wew. 291, www.fundacja.cieszyn.pl
• KRS 0000134259: Stowarzyszenie Przyja-
ciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangeli-
sty, ul. Wąska 2a, tel. 33 851 45 14, www.hospi-
cjum.home.pl
• KRS 0000267283: Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Edukacji i Kul-
tury Młodzieży „EkoGa”, pl. Londzina 3, 
tel. 33 858 18 73, www.zseg.cieszyn.pl
• KRS 0000347243: Stowarzyszenie Przy-
jaciół Chorych Hospicjum „Otwarte Drzwi”,  
ul. Bielska 108, tel. 662 010 996, www.hospicju-
motwartedrzwi.com
• KRS 0000304302: Stowarzyszenie na 
Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Nasze Dzieci”, ul. Wojska Polskiego 3, 
tel. 33 852 07 44, www.naszedzieci.cieszyn.pl
• KRS 0000366266: Fundacja dla Zwierząt 
i Środowiska „Lepszy Świat”, ul. Limanow-
skiego 8/3, tel. 782 71 77 71, www.fundacja-
lepszyswiat.pl
• KRS 0000063101: Stowarzyszenie „Dzie-
dzictwo” św. Jana Sarkandra, pl. Dominikań-
ski 2, tel. 33 852 51 84, www.dziedzictwo.
org.pl
• KRS 0000388684: Fundacja św. Elżbiety 
Węgierskiej w Cieszynie, ul. Katowicka 1, 
tel. 33 852 80 79, www.fundacjaelzbietan-
ki.cieszyn.pl
• KRS 0000017212: Towarzystwo Ewan-
gelickie im. ks. Franciszka Michejdy, 
ul. Sienkiewicza 2, www.tecieszyn.pl
• KRS 0000347067: Stowarzyszenie Wspie-
rające Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej, ul. ks. Trzanowskiego 2
• KRS: 0000225587 z dopiskiem dla Oddzia-
łu Rejonowego w Cieszynie: Polski Czerwony 
Krzyż Oddział Rejonowy w Cieszynie, Rynek 6, 
tel. 33 852 01 74. 
• KRS 0000225641: Stowarzyszenie Cie-
szyński Uniwersytet III Wieku, ul. Bielska 62, 
tel. 33 854 63 33 (czynny w czwartki 13.00-
15.30), www.utwcieszyn.us.edu.pl.   BZ

Lokale do wynajęcia

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o. o. informuje, że przeznacza do najmu 
w drodze pisemnego przetargu ograniczonego 
do mieszkańców budynku nr 7 przy ul. Górnej 
lokal użytkowy – garaż położony przy ul. Gór-
nej 7 w Cieszynie, o powierzchni 16,50 m².

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. (ul. Libur-
nia 2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie 
internetowej Zakładu www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM 
w Cieszynie Sp. z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 10, tel. 33 8520363. 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
w drodze dwuetapowego przetargu ustnego, 
nieograniczonego, na prowadzenie dowolnej 
działalności gospodarczej, lokal użytkowy po-
łożony na parterze budynku przy ul. Głębokiej 
nr 31 w Cieszynie, o łącznej powierzchni użyt-
kowej 16,81 m2 (w tym: 14,21 m2 – pomieszcze-
nie sklepowe, 2,60 m2 – pomieszczenie wc poło-
żone w korytarzu na półpiętrze budynku).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. 
(ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na 
stronie internetowej Zakładu Budynków Miej-
skich w Cieszynie Spółka z o.o.: www.bip.zbm.
cieszyn.pl. Szczegółowe informacje można uzy-
skać w ZBM w Cieszynie Sp. z o.o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
na czynsz wolny, w drodze pisemnego przetar-
gu nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny 
położony w Cieszynie przy ul. Górnej nr 7 o po-
wierzchni 117,00 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 
2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie inter-
netowej ZBM www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać w ZBM w Cie-
szynie Sp. z o.o.ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój 
nr 8, tel. 33 851 18 86.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
na czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu 
nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny poło-
żony w Cieszynie przy ul. Menniczej nr 2 o po-
wierzchni 87,66 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM w Cieszynie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 
2a, I piętro) oraz umieszczone na stronie inter-
netowej ZBM www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać w ZBM w Cie-
szynie Sp. z o.o.ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój 
nr 8, tel. 33 851 18 86.

Kalendarium wydarzeń 
w Cieszynie

Biblioteka ogłasza amnestię!

Od 16 do 28 marca w Bibliotece Miejskiej 
w Cieszynie będzie trwać amnestia dla osób, 
które przetrzymują książki. Cieszyńska pla-
cówka po raz kolejny wychodzi naprzeciw 
wszystkim, którzy spóźnili się z oddaniem po-
życzonych książek, a teraz obawiają się kary 
finansowej – wystarczy przynieść je w wy-
znaczonym terminie do Wypożyczalni dla 
dorosłych i oddać bez żadnych konsekwencji!

mat. pras.

Walne zebranie UTW
Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersy-

tet Trzeciego Wieku zaprasza członków 
na walne zebranie, które odbędzie się 
w czwartek 19 marca o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego 
(ul. Bielska 62). Prosimy członków o liczny 
udział i zabranie ze sobą legitymacji człon-
kowskich. 

Zarząd UTW w Cieszynie

Uprzejmie informujemy, że w Cieszyń-
skim Centrum Informacji (Rynek 1) dostęp-
ne są ulotki z miesięcznymi kalendariami 
wydarzeń w naszym mieście, a w Wydziale 
Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego (po-
kój 103, I piętro ratusza) – również plaka-
ty. Szczególnie zapraszamy społeczników, 
przedstawicieli stowarzyszeń i animatorów 
kultury do kolportowania tych materiałów 
w swoich środowiskach. Istnieje również 
możliwość dodawania imprez do miesięcz-
nego kalendarium i współredagowania na-
szego materiału. W tym celu prosimy o kon-
takt z Wydziałem Kultury i Turystyki w celu 
ustalenia szczegółów: tel. 33 4794 340,  
e-mail:  kultura1@um.cieszyn.pl.

Wydział Kultury i Turystyki
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Badanie opryskiwaczy

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 
ODdział w Cieszynie przypomina o obowiązku badania opryskiwacza 
ciągnikowego – polowego, sadowniczego, w cyklu 3-letnim, za wyjątkiem 
opryskiwaczy nowo zakupionych. Rolnicy proszeni są o zgłaszanie do naj-
bliższej jednostki upoważnionej do badań opryskiwaczy.

Badania przeprowadzają głównie na terenie powiatu cieszyńskiego:
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Agrokompleks” Ochaby Wiel-
kie, ul. Główna 173, 43-430 Skoczów, tel. 33 853 56 10 – opryskiwacze polowe
• Zakład Usługowy „Agro-Serwis” Jan Moś, Stara Wieś, ul. Dolna 3, 43-330 
Wilamowice, tel. 33 845 75 96, 32 215 67 69, kom. 602 289 577 – opryski-
wacze polowe i sadownicze.

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie 
bez aktualnego badania lub uchylanie się od obowiązku przeprowadzania 
badań opryskiwacza, zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o środkach ochrony roślin, podlega karze grzywny (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 455 ze zm.)

Kierownik Oddziału
Wiesław Obracaj

Wybory do rad powiatowych Śląskiej Izby 
Rolniczej

Śląska Izba Rolnicza informuje, że 31 maja 2015 r. odbędą się wybory 
członków do rad powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej.

Izba Rolnicza to samorząd reprezentujący interesy wszystkich rolników. 
Członkami samorządu rolniczego są osoby fizyczne i prawne będące po-
datnikami podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych 
produkcji rolnej oraz członkowie RSP posiadający w nich wkłady grunto-
we. Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej 
i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Rolnik ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej 
musi wypełnić i złożyć w Śląskiej Izbie Rolniczej (ul. Jesionowa 9A, 40-159 
Katowice) odpowiednie dokumenty w terminie do 11 maja 2015 r. Wzory 
dokumentów wyborczych oraz zasady przeprowadzanych wyborów moż-
na znaleźć na stronie ŚIR www.sir-katowice.pl w zakładce Wybory do 
izb rolniczych lub uzyskać w biurach izby: tel. 32 258 04 45 (Katowice),  
33 814 91 79 (Bielsko-Biała).

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udo-
stępniony do wglądu w siedzibie gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem 
wyborów.

W związku z wyborami konieczne jest skompletowanie pięciooosobo-
wej Komisji Okręgowej, składającej się wyłącznie z rolników (członków 
izby rolniczej). Oświadczenia osób, które wyrażą zgodę na pracę w Komisji 
Okręgowej, prosimy przesłać do 7 kwietnia 2015 r. na adres ŚIR.

Śląska Izba Rolnicza

Pomiar pH gleb na terenach rolniczych

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach informuje, że od marca 
2015 r. będą prowadzone prace monitoringowe dotyczące pomiaru pH gleb na 
terenach rolniczych. Uzyskane dane zostaną przekazane do Instytutu Uprawy, 
Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puła-
wach, który na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyznaczy obszary 
z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce. Informacje o pH gleby są jed-
nym z kryteriów do ustalania powierzchni objętych specjalną formą płatno-
ści w latach 2014-2012. Prowadzone badania są bezpłatne, a ich wyniki mogą 
przynieść znaczące korzyści rolnikom w perspektywie lat 2014-2020.

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach

Uchwała nr VII/46/15 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 12 § 2 i § 11-
13 oraz art. 13a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy 
(Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – działając na wniosek Burmistrza Mia-
sta Cieszyna, Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:

§ 1
Zmienić uchwałę nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 paź-

dziernika 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r., poz. 5587) w ten sposób, że 
w Załączniku do uchwały:
1) w miejsce dotychczasowej nazwy siedziby obwodowej komisji wybor-
czej w obwodzie numer 9: „Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ul. Mo-
niuszki 4, Cieszyn” wpisać nową siedzibę: „Gimnazjum nr 2 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. J. Kubisza, ul. Szymanowskiego 9, Cieszyn”,
2) w miejsce dotychczasowej nazwy siedziby obwodowej komisji wybor-
czej w obwodzie numer 17: „Przedszkole nr 2 Integracyjne, ul. ks. Trza-
nowskiego 4, Cieszyn” wpisać nową siedzibę: „Żłobki Miejskie Oddział nr 1, 
ul. Trzanowskiego 2, Cieszyn”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3
Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi 

Wyborczemu w Bielsku-Białej.
§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie i w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz wywieszeniu na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ulicy Rynek 1 – Ratusz.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna
mgr inż. Andrzej Surzycki

Zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Urząd Miejski w Cieszynie informuje, że zgodnie z uchwałą nr 
VII/46/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 lutego 2015 r. uległy 
zmianie następujące siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych:

• obwód głosowania nr 9:
ulice: Bucewicza, Czytelni Ludowej, Dolna, Filasiewicza, Karło-
wicza, Katowicka (nr od 1 do 32), Macierzy Szkolnej, Moniuszki 
(nr 4), Partyzantów, Piękna, Słoneczna, Tuwima, Wesoła, Zakątek
– dotychczas – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, ul. Mo-
niuszki 4, Cieszyn
– po zmianie – Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. J. Kubisza, ul. Szymanowskiego 9, Cieszyn,

• obwód głosowania nr 17:
ulice: Dębowa, Długa, gen. Józefa Hallera (numery nieparzyste od 
1 do 49, numery parzyste od 2 do 38), Mickiewicza, Piesza, Połu-
dniowa, Prosta, Puńcowska (numery nieparzyste od 1 do 39, nume-
ry parzyste od 2 do 80), Równa, Sosnowa, Strzelców Podhalańskich, 
ks. bp. Śniegonia, ks. Tomanka, ks. Trzanowskiego, Tysiąclecia, Wą-
ska, Widokowa
– dotychczas – Przedszkole nr 2 – Integracyjne, ul. ks. Trzanow-
skiego 4, Cieszyn
– po zmianie – Żłobki Miejskie Oddział nr 1, ul. Trzanowskie-
go 2, Cieszyn (siedziba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej im. Janiny Marcinkowej).

Sekretarz Miasta Cieszyna
Stanisław Kawecki

W razie niebezpieczeństwa nad wodą – dzwoń!

Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-
-Białej informuje, że od dn. 1 marca br. uruchomiło numer ratun-
kowy nad wodą 604 900 300. Numer ten jest przeznaczony dla 
osób potrzebujących pomocy na obszarach wodnych miasta Biel-
ska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego 
w województwie śląskim, w szczególności na terenie Jeziora Mię-
dzybrodzkiego i Jeziora Żywieckiego. Dyspozytor numeru ratunko-
wego znajduje się w całodobowej i całorocznej Bazie Ratownictwa 
Wodnego Beskidzkiego WOPR w Żywcu-Moszczanicy przy ul. Kró-
lowej Jadwigi 167.

BWOPR
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PREMIERY
13-26.03 g. 14.00, 16.10 KOPCIUSZEK (baśń fan-
tasy/familijny, dubbing) USA, b.o.
13-22.03 g. 18.20 KOPCIUSZEK (baśń fantasy/
familijny, napisy) USA, b.o.
13-18.03 g. 20.30 ZIARNO PRAWDY (thriller 
kryminalny) Polska, od 15 lat
20-22.03 g. 20.30 ANIOŁ ŚMIERCI (horror, napi-
sy) Anglia/Kanada, od 15 lat
27.03-1.04 g. 15.15 BÓG NIE UMARŁ (religijny, 
lektor) USA, od 10 lat
27.03-1.04 g. 17.30 BÓG NIE UMARŁ (religijny, 
napisy) USA, od 10 lat
27-29, 31.03 oraz 1, 6, 7.04 g. 19.45 ZBUNTOWA-
NA (science fiction/romans, napisy) USA, od 12 lat
6-9.04 g. 15.30 NOC W MUZEUM: TAJEMNICA 
GROBOWCA (famil. kom. przyg., dubbing) USA, 
od 7 lat
6-9.04 g. 17.30 BÓG NIE UMARŁ (religijny, napi-
sy) USA, od 10 lat
DKF „Fafik”
19.03 g. 20.15 Reżyserzy światowego kina: Wes 
Anderson*
26.03 g. 20.00 FILMOWE FEMME FATALE: Rita 
Hayworth*
* – wstęp tylko dla członków klubu posiadają-
cych aktualny karnet DKF

13.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. S. Jaracza 
z Warszawy: „Kasta la vista”
14.03 g. 20.00 Dni Teatru Ateneum im. S. Jaracza 
z Warszawy: „Pocałunek”
20, 23, 24, 25, 26.03 g. 17.00 Misterium męki Pań-
skiej. Zespół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety 
w Cieszynie, rezerwacja biletów: 601 452 716
21, 22.03 g. 16.00 Misterium męki Pańskiej
28.03 g. 15.00 Misterium męki Pańskiej

6.03 g. 17.00 IV INDYWIDUALNE MISTRZO-
STWA CIESZYNA W SZACHACH SZYBKICH 
17.03 g. 16.00 „STOSUNKI SPOŁECZNE I NARO-
DOWE W KSIĘSTWIE CIESZYŃSKIM NA PRZE-
ŁOMIE WIEKÓW XIX / XX” – prelekcja multime-
dialna Ireny French (Uniwersytet III Wieku)
19.03 g. 9.00 „O KIJU SAMOBIJU” – spektakl te-
atralny dla dzieci w wykonaniu Sceny Lalek Baj-
ka Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna 
(bilety w COK)
19.03 g. 18.00 „FINLANDIA Z PERSPEKTYWY 
BICYKLOWEGO ZICA” – prelekcja multimedialna 
Zbigniewa Pawlika
20.03 g. 10.00 W cyklu Żywe Źródła: „MARZAN-
NA – CZYLI POŻEGNANIE ZIMY” – spotkanie 
warsztatowe dla przedszkolaków
20.03 g. 12.00 UROCZYSTY APEL „POD WAŁKĄ”
21.03 g. 13.00 „O TYM SIĘ NIE MÓWI” – Konfe-
rencja Młodych 2015 (Parafia Ewangelicko-Au-
gsburska w Dzięgielowie, COK)
23.03 g. 10.00 „MUZEUM AUSCHWITZ. OFIARY 
MARTYROLOGIUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ” – spo-

tkanie z Teresą Wontor–Cichy z Centrum Badań 
w Auschwitz, dla młodzieży gimnazjalnej. 
25.03 g. 10.00, 15.00 PROJEKT SPOŁECZNY 
W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY 
„ZWOLNIENI Z TEORII” 

WYSTAWY
Galeria 
4-31.03 „WYMYŚLONE – NIESTWORZONE” – 
wystawa fotografii Agnieszki Jaworskiej
Galeria „Na Piętrze”
3-31.03 „ZDAJ EGZAMIN Z ŻYCIA” – wystawa foto-
grafii w 15-lecie Akcji Krwiodawstwa

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr.: 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
25.03 g. 17.00 wykład „Stanowiska archeologiczne 
w powiecie cieszyńskim” – Zofia Jagosz-Zarzycka. 
Sala Rzymska
4-29.03 ekspozycja „Rotmistrz Witold Pilecki – 
ochotnik do Auschwitz”

Oddział dla dzieci
13.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier plan-
szowych
16.03 g. 15.00 Fun English – zabawy z językiem 
angielskim
17.03 g. 15.00 Stacja plastyka – warsztaty edu-
kacyjno-wychowawcze
20.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier plan-
szowych
23.03 g. 15.00 Fun English – zabawy z językiem 
angielskim
24.03 g. 15.00 Bon czy ton? – warsztaty eduka-
cyjno-wychowawcze
27.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier plan-
szowych
Czytelnia
16 i 18.03 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – 
warsztaty językowe (stała grupa)
19.03 g. 9.00 i 12.00 „Komputer dla seniora” – 
warsztaty komputerowe (stała grupa)
23 i 25.03 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – 
warsztaty językowe (stała grupa)
25.03 g. 15.30 Biblioteczny rękodzielnik – „Zrób 
sobie jajo” (obowiązują zapisy)
26.03 g. 9.00 i 12.00„Komputer dla seniora” – 
warsztaty komputerowe (stała grupa)
Pracownia multimed. YOURmedi@TWOJEmedia
14.03 g. 9.00 „CODEmedia” – Cieszyński Klub Co-
derDojo
18.03 g. 16.00 „FOTOmedia50+” – warsztaty fotogra-
ficzne dla osób 50+ (grupa stała, obowiązują zapisy)
21.03 g. 9.00 „CODEmedia” – Cieszyński Klub Co-
derDojo
23.03 g. 16.00 „FOTOmedia” – warsztaty foto-
grafii cyfrowej (grupa stała)
24.03 g. 16.00 „VIDEOmedia” – warsztaty kręce-
nia filmów (grupa stała)
25.03 g. 16.00 „FOTOmedia50+” – warsztaty fotogra-
ficzne dla osób 50+ (grupa stała, obowiązują zapisy)

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 8.00-
18.00, sob. 9.00-15.00.
13.03 g. 17.00 promocja książki Wojciecha Muchy 
„Krew i ziemia. O ukraińskiej rewolucji”
Do 17.04 wystawa „Największe, najstarsze, naj-
cenniejsze... Cymelia i osobowości ze zbiorów 
Książnicy Cieszyńskiej”
26.03 g. 17.00 Co wspólnego mają ze sobą kolej 
koszycko-bogumińska i struktura geologiczna 
Śląska Cieszyńskiego oraz jak powstaje glo-
bus? − mapa geologiczna Hoheneggera i globus 
Jüttnera (Ł. Brzeżycka, J. Sztuchlik)

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysztacka 2) 
możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicz-
nym: 604 833 667, Krzysztof Neścior.

28.02-29.03 wystawa „Prace na papierze” Janu-
sza Łukowicza. 

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie turystycz-
nym (maj-wrzesień) również w soboty i niedziele: 
14.00-18.00. Zwiedzanie i udział w warsztatach 
graficznych, introligatorskich i typograficznych 
dla grup w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
Do 17.03 wystawa „Nasza pasja” – litografia (Fran-
ciszek Kubaczka i Gustaw Porębski)
19.03-14.04 Ekslibrisy cieszyńskie Józefa Golca

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Laureaci konkur-
su „Śląska Rzecz”. Możliwość organizacji warszta-
tów dla dzieci: tel. 33 851 08 21, wew. 30, 35 lub 53
Do 31.05 Dizajn tuStela; sala ekspozycyjna. 
Do 31.03 Dizajn u źródeł; pracownie rzemiosła 
Zamku. 
Do 31.03 Projektowanie... do usług; mały hol 
Oranżerii
Do 19.04 Graduation Projects 2014; sala ekspo-
zycyjna Oranżerii. 
Do 31.03 Projektowanie w drodze / Design na ce-
stě; antresola Zamku. 
SPOTKANIA/WARSZTATY
18.03 g. 16.00 Przedsiębiorcy z wizytą. Modena 
(ul. Kraszewskiego 9)
30-31.03 Warsztaty: Projektowanie usług, czyli 
jak poprawić swój biznes w czterech krokach

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

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

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

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

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

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

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

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

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30
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Informacja Turystyczna, sklep z pamiątkami 
czynne codziennie (za wyjątkiem poniedział-
ków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja 
czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Interne-
tu dla osób 50+ prowadzone przez Latarników 
Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

14.03 g. 19.00 koncert Krawal Banda, ul. Stary Targ 1
21-27.03 Ogólnopolski przegląd polskiej animacji 
O!PLA. Więcej: str. 2
21.03 g. 16.00 Spotkanie Pań w Kapeluszach. Cafe 
Muzeum (więcej: str. 8)
24-26.03 7. Festiwal Nauki. Więcej: str. 9
Do 31.03 wystawa prac Dariusza Orszulika „Triumf 
kobiecości”. Galeria Sztuki Puls, ul. Głęboka 25/111
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary Targ 2, 
pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harcerza 
przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po kontak-
cie telefonicznym 33 852 43 75

Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn. Alejki SportParku
13.03 g. 16.00 koszykówka MU13: KS MOSiR Cie-
szyn – MOSM Tychy. Sala MOSiR Cieszyn, al. Łyska 21
14.03 g. 7.30-21.00 5. Piastowski Piruet. Więcej: str. 12
14.03 g. 14.00-21.00 Beskidzka Liga Bouldero-
wa. Strefa Wolności, ul. Stawowa 6
19.03 g. 17.00 koszykówka MU16: KS MOSiR Cie-
szyn – MKS Dąbrowa Górnicza S.A. I. Hala sporto-
wa G2, ul. Szymanowskiego 9
19.03 g. 18.00 mecz siatkówki (juniorki) VC Vic-
toria MOSiR Cieszyn – UKS Jedynka Rybnik. Sala 
MOSiR, al. Łyska 21
20.03 g. 16.00 koszykówka MU13: KS MOSiR Cie-
szyn – KS Pogoń Ruda Śląska. Sala MOSiR, al. Łyska 21
20-28.03 Akademickie mistrzostwa Polski w te-
nisie stołowym. Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9

Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67
28 i 29.03 g. 17.30 INTRYGA
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
13.03-9.04 wystawa – Sławomir Kosmynka: Plakaty
19.03 g. 17.00 SPOTKANIE Z JERZYM KRONHOL-
DEM PT.  „WIERSZE WYBRANE“
20.03 g. 18.00 Polsko-Czeski Salon Dyskusyjny 
Andrzej Jagodziński i Tomáš Vrba

ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
13-16 III

17-27 III

Słoneczko, ul. Stawowa 54, 33 488-35-33

Farmarosa, ul. Bobrecka 27, 33 858-27-65

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

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 
Facebooku

Zachęcamy do polubienia profilu Cieszy-
na na portalu społecznościowym Facebook. 
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi im-
prez, konkursy itd. – to wszystko na www.
facebook.com/CieszynRobiWrazenie        BZ

Sport

Różne...

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48-9, 
mci@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,  
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl.  
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00,  
www.mops.cieszyn.pl
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób  
nadużywających środków psychoaktywnych  
oraz ich rodzin 

ul. Skrajna 5, pok. 11, tel. 33 479 49 31
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Punkt Konsultacyjno- 
Informacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie

ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19
Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób  
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)

ul. Mała Łąka 17a, całodobowy telefon: 33 851 29 29
Punkt Interwencji Kryzysowej

ul. ks. Janusza 3, tel. zaufania 33 851 29 29 
(g. 19.00–7.00)
Hospicjum Domowe

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892
Klub Abstynenta „Familia”

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości od pon. do pt.  
w godz. 14.00–20.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny: wt. g. 14-16, śr. g. 15-20, pt. g. 12-17
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 54,  
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, Europej-
ski 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
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Projektowanie usług 
Firmy funkcjonują na coraz trudniej-

szym, bardzo wymagającym rynku. Próbu-
ją konkurować, obniżając ceny produktów 
lub usług, co może doprowadzić do poraż-
ki. Poszukiwanie innych dróg rozwoju staje 
się koniecznością. 

Przedsiębiorcy oraz sektor publiczny mu-
szą stawić czoła rosnącym wymaganiom 
użytkowników, oczekujących przyjaznych, 
„krojonych na miarę” produktów i usług.  
Skuteczną metodą sprostania tym wyzwa-
niom jest design thinking (myślenie projek-
towe), które pomaga zrozumieć zmieniają-
ce się potrzeby użytkowników. Uczestnicy 
spotkania w Zamku Cieszyn poznają proces 
projektowania usług, ćwicząc kolejne kroki 
w interdyscyplinarnych zespołach. Zdobędą 
nowe kompetencje, które ułatwią budowanie 
konkurencyjności własnej firmy lub orga-
nizacji. Warsztaty poprowadzi Marcin Pio-
trowski, kierujący zespołem User Experience 
Design w Play, gdzie m.in. dzięki zrozumieniu 
realnych potrzeb użytkownika wpływa na 
rozwój dobrych produktów. Uczestniczył 
również w zespole pracującym dla Tatrzań-
skiego Parku Narodowego. Prowadzi szkole-
nia z user experience, design thinking oraz 
kreatywnych metod rozwiązywania proble-
mów. Jest autorem bloga UX online. 

Warsztaty: Projektowanie usług, czyli 
jak poprawić swój biznes w czterech kro-
kach odbędą się 30 i 31 marca. Udział: 
600 zł. Zgłoszenia do 20 marca na: ltrojan@
zamekcieszyn.pl Liczba miejsc jest ograni-
czona. Szczegółowy program na: www.za-
mekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

O kiju samobiju 

Momenty z wypraw 
dalekich i bliskich

Zapraszamy na wystawę prac Krzysztofa 
Parchańskiego „Momenty z wypraw dale-
kich i bliskich”. Tym razem prezentujemy 

Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie 
oraz Zamek Cieszyn zapraszają na kolejne 
spotkanie z cyklu: Bez stereotypów. Polacy 
i Czesi o sobie nawzajem. 

Gośćmi salonu będą Andrzej Jagodziński 
i Tomáš Vrba, którzy porozmawiają o roli 
historii, narodowych mitach i narodowym 
etosie we współczesnym życiu społeczeń-
stwa czeskiego i polskiego po 1989 roku.

Andrzej Jagodziński  – absolwent filologii 
czeskiej i słowackiej, publicysta, redaktor, 
dziennikarz Radia Wolna Europa, kore-
spondent „Gazety Wyborczej” w Pradze 
i Bratysławie, tłumacz. Był dyrektorem In-
stytutu Polskiego w Pradze, od 2010 roku 
jest dyrektorem Instytutu Polskiego w Bra-
tysławie. Redaktor „Literatury na świecie”, 
członek Polskiego PEN Clubu. 

Tomáš Vrba – tłumacz i dziennikarz, pro-
fesor New York University w Pradze. W la-
tach 2002–2004 był wiceprezesem Asocjacji 
Dziennikarzy Europejskich. Był członkiem 
Forum Obywatelskiego oraz sygnatariuszem 
Karty 77. Spotkanie odbędzie się 20 marca 
(piątek) w czytelni i kawiarni Avion (za mo-
stem Przyjaźni). Początek o 18.00. Wstęp: 
70 Kč. Prosimy o rezerwację miejsc: 00 420 
558 711 961, noiva@noiva-tesin.cz.

Zamek Cieszyn

Warsztaty dotyczące projektowania usług 
odbędą się 30 i 31 marca.

Artystyczny Kiermasz 
Wielkanocny

W dniach 27-29 marca Cafe Muzeum wraz 
z Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Cieszyń-
skim Ośrodkiem Kultury Dom Narodowy or-
ganizuje Artystyczny Kiermasz Wielkanocny. 
W trakcie kiermaszu na dziedzińcu Muzeum 
(ul. Regera 6) będzie można zakupić artykuły 
i ozdoby związane z Wielkanocą, wykonane 
przez artystów i twórców, dla których ręko-
dzieło to przede wszystkim pasja. 

Cafe Muzeum

Stoliczku, nakryj się! Osiołku, otrząśnij się! 
Bij, kiju samobiju! – opowieść o trzech ma-
gicznych darach, które przyniosły szczęście 
pastuszkowi Jasiowi i jego ukochanej Anusi to 
najnowsza premierowa realizacja Sceny Lalek 
Bajka Teatru Cieszyńskiego z Czeskiego Cie-
szyna na podstawie klasyki literatury dzie-
cięcej – baśni braci Grimm i K. J. Erbena. Na 
barwny, pełen piosenek i humoru spektakl te-
atralny dla dzieci zapraszamy do Domu Naro-
dowego 19 marca (czwartek) o godzinie 9.00. 
Bilety (13 zł) można jeszcze kupić w COK.

COK

obrazy młodego człowieka, ucznia 3 klasy 
cieszyńskiego Technikum ZSEG im. MZC, 
który zgodził się podzielić z nami swoimi 
zainteresowaniami i pokazać własne prace. 

Pan Krzysztof swoją przygodę artystycz-
ną rozpoczął w drugiej klasie gimnazjum, 
ale jego zainteresowania nie ograniczają 
się tylko do malowania i rysowania. Podró-
że, te dalekie i bliskie, wędrówki górskie to 
także jego świat. I właśnie momenty z tych-
że wypraw znajdują odbicie w obrazach 
i rysunkach. Na wystawie prezentowane 
są obrazy na płótnie oraz parę wykona-
nych pastelami. Serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Biblioteki Pedagogicznej 
i zobaczenia tej młodej próby artystycz-
nej. Wystawę można oglądać od 2 marca 
do 31 maja br. w Wypożyczalni Biblioteki 
(ul. Stalmacha 14) w godzinach pracy pla-
cówki (poniedziałek-piątek g. 10.00-17.00).

Filia PBW Cieszyn



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
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Na łamach kilku ostatnich numerów „Wiadomości Ratuszowych” 
nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Cieszy-
nie opowiadali ciekawe historie o instrumentach, na których uczą 
się grać podopieczni tej placówki. Zakończeniem tego cyklu arty-
kułów jest  opis rytmiki i teorii – przedmiotów bardzo istotnych 
dla pełnego rozwoju każdego muzyka.

Rytmika – muzyka w ruchu

Rytmika jest jedną z najbardziej uniwersalnych i wszechstron-
nych metod kształcenia i wychowania muzycznego, gdyż rozwija 
wrażliwość muzyczną w całym organizmie. Jej celem jest zrozu-
mienie muzyki poprzez ruch, śpiew, grę na instrumentach, taniec, 
swobodną twórczość, improwizację (głosową, ruchową, instrumen-
talną). Bardzo ważnym założeniem metody jest poprzedzanie teo-
rii praktyką, dlatego proces nauczania przebiega w następującym 
porządku: słucham, odczuwam, wykonuję, nazywam, utrwalam, za-
pamiętuję. Twórcą metody rytmiki jest szwajcarski pedagog i kom-
pozytor Emil Jaques-Dalcroze (1865-1950). 

Przedmiot rytmika realizowany jest zarówno na podstawowym, 
jak i średnim poziomie kształcenia muzycznego. W szkole muzycznej 
I st. rytmika obowiązuje uczniów klas 1-3 cyklu sześcioletniego. Jej 
celem jest wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka. Ćwicze-
nia na zajęciach ujęte w formę zabawy wyzwalają w uczniach radość, 
spontaniczność, kreatywność i poczucie satysfakcji. 

W szkole muzycznej II st. rytmika jest głównym przedmiotem na 
Wydziale Rytmiki. Absolwenci wydziału uzyskują tytuł instrukto-
ra zespołów rytmiki, mogą kontynuować naukę na wyższej uczelni 
muzycznej, a w przyszłości podjąć pracę w placówkach artystycz-
nych, szkołach ogólnokształcących, w ośrodkach terapeutycznych 
oraz domach kultury. W toku sześcioletniej nauki realizowane są 
przedmioty: rytmika, fortepian, improwizacja fortepianowa, tech-
nika ruchu, zespół rytmiki, metodyka nauczania rytmiki, emisja 
głosu, a także przedmioty ogólnomuzyczne.

Teoretyk to też muzyk!

Czy można wykonywać dzieło muzyczne 
z pominięciem jego twórcy? 

Czy można adekwatnie interpretować 
muzykę bez znajomości jej kontekstu histo-
ryczno-estetycznego? 

 Czy można grać utwór bez wiedzy doty-
czącej ówczesnej praktyki wykonawczej?

To pytania retoryczne, gdyż odpowiedzi 
są oczywiste – w skrócie 3 × NIE! Wobec tego 
stanu rzeczy potrzebny jest „ktoś”, kto naby-
wa, objaśnia i porządkuje niezbędne informa-
cje. Tym człowiekiem, można by wręcz rzec 
„do zadań specjalnych”, jest teoretyk muzyki 
i muzykolog. Zasilają oni kadrowe szeregi 
cieszyńskiej szkoły muzycznej. Przedmioty 

Uczniowie PSM I st. w Cieszynie podczas koncertów w teatrze.

Dzięki aktywności słuchowej, ruchowo-przestrzennej, emocjo-
nalnej i intelektualnej uczniów na zajęciach rytmiki, rozwijane są 
nie tylko predyspozycje muzyczne, ale także umiejętności przy-
datne w codziennym życiu, m.in.: słuch muzyczny, pamięć, szyb-
kość reakcji, koordynacja słuchowo-głosowo-wzrokowo-ruchowa, 
koncentracja, podzielność uwagi, świadomość ciała i ruchu oraz 
podporządkowanie ich woli, niezależność ruchów i ich synchroni-
zacja, wyobraźnia ruchowo-przestrzenna, wrażliwość emocjonal-
na, inwencja twórcza. Ponadto charakter zespołowy zajęć kształ-
tuje umiejętność współpracy z drugą osobą lub grupą osób. Efekty 
wspólnej pracy prezentowane są podczas różnego rodzaju koncer-
tów i przeglądów. 

Rytmika zyskała tak szerokie uznanie, iż została ujęta w progra-
mach nauczania nie tylko szkół muzycznych, ale także przedszkoli, 
szkół podstawowych oraz znalazła zastosowanie w ośrodkach kul-
tury, terapii i rehabilitacji.

Edyta Marciniak, Krystyna Pelucha

teoretyczne obecne są bowiem na każdym eta-
pie muzycznej edukacji. W ramowym planie 
nauczania, uwzględniającym zmiany od roku 
szkolnego 2014/2015, znajdują się następujące 
przedmioty kształcenia ogólnomuzycznego:
• I „podstawowy” etap nauki (cykl 6- i 4-let-
ni): rytmika i kształcenie słuchu lub pod-
stawy kształcenia słuchu w klasach młod-
szych oraz audycje muzyczne i kształcenie 
słuchu w klasach starszych;
• II „średni” etap nauki (wszystkie specjalno-
ści): kształcenie słuchu, zasady muzyki z edy-
cją nut, analiza dzieła muzycznego, harmonia 
praktyczna, historia muzyki z literaturą mu-
zyczną, przedmioty w ramach modułów: słu-
chowego, praktycznego i ogólnomuzycznego.

Przedmioty teoretyczne dostarczają nie-
zbędnej wiedzy z zakresu zasadniczych 
umiejętności muzycznych, takich jak: czyta-
nie nut, zapisywanie muzyki, percepcja po-
szczególnych elementów muzyki, ruchowa 
interpretacja, harmonizowanie, instrumen-
towanie, opisywanie i analizowanie dzieła 
muzycznego, a także rozwijanie zasadniczych 
uzdolnień muzycznych, czyli słuchu muzycz-
nego, pamięci i wyobraźni muzycznej. 

Teoria jest podstawą, fundamentem roz-
woju w dziedzinie muzyki. Tymczasem trud-
no odciąć się od współczesnego przekonania, 
że muzykiem jest tylko ten, kto gra lub śpiewa, 
ale fakty mówią same za siebie. Teoretyzowa-
nie na temat muzyki zajmowało umysły mę-

drców, a później teoretyków-badaczy od po-
czątku istnienia tej najpiękniejszej ze sztuk. 
W wiekach średnich wśród muzyków istniał 
ścisły podział na praktyków, teoretyków 
i muzyków „doskonałych” łączących umie-
jętności praktyczne z teoretyczną wiedzą. 
Co ciekawe, w owym czasie najmniejszym 
szacunkiem cieszyli się praktycy, oczywiście 
najwyżej ceniono „doskonałych”, tuż za nimi 
plasowali się teoretycy. Naszym „szkolnym” 
zadaniem jest wykształcenie muzyka dosko-
nałego, dla którego wiedza teoretyczna jest 
kompatybilna z działaniami artystycznymi. 
Z całych sił dążymy do tego, aby nasi ucznio-
wie byli nie tylko świadomymi odbiorcami, ale 
i równie świadomymi wykonawcami sztuki 
dźwięku znającymi muzyczny savoir-vivre. 
Co więcej, pełna edukacja muzyczna (tzn. teo-
retyczno-praktyczna), ma istotny wpływ na 
wszechstronny rozwój młodego człowieka. 

Jeden z najważniejszych teoretyków mu-
zyki II połowy XV stulecia Włoch Franchinus 
Gaffurius mawiał, że prawdziwym muzykiem 
jest ten, kto nie zaniedbuje ani teorii, ani prak-
tyki. Rozwijając jego myśl, należy podkreślić, 
że szkoła muzyczna jest wspólnotą praktyków 
i teoretyków, dlatego jej przestrzeń winna 
wypełniać wzajemna tolerancja, akceptacja, 
a nade wszystko piękno unoszących się dźwię-
ków. I tak, jak muzyka jest niezbędna człowie-
kowi do życia, tak teoretyk też jest muzykiem!

Dagmara DudziakUczennice Wydziału Rytmiki PSM II  st. w Cie-
szynie podczas koncertu w teatrze.


