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Skromne podziękowanie

Młodzi koszykarze w półfinale

Ortografia? To pestka

Ważne informacje  
dla mieszkańców

Czas na rewitalizację 
Śródmieście Cieszyna znajdzie się w orbicie zainteresowań Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie w najbliższych latach. Chodzi o opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Mia-
sta Cieszyna. – Koncentrujemy się na człowieku. Wszystkie elementy infrastruktury są 
tylko narzędziem do tego, żeby w przyszłości mieszkańcy na danym terenie mieli lepsze wa-
runki do mieszkania i pracy.  Nie ma inwestycji, bez działań miękkich – mówi Arkadiusz Skow-
roński, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. 

Punktem wyjścia do Gminnego Programu Rewitalizacji Mia-
sta Cieszyna jest diagnoza. W oparciu o nią został wyznaczony 
obszar zdegradowany oraz proponowany obszar rewitalizacji.

– Projekt uchwały w tej sprawie będzie podlegał konsultacjom 
społecznym. Odbędą się one od 27 maja do końca czerwca. Można 
przyjąć, że są cztery formy konsultacji: ogłoszenie i udostępnienie 
informacji o możliwości składania uwag, spotkania konsultacyjne, 
wystąpienie do organizacji oraz zbieranie ustnych uwag – wyja-
śnia Arkadiusz Skowroński.

Powołano także Komitet Sterujący do opracowania progra-
mu. W jego skład weszli: Aleksander Cierniak, zastępca bur-
mistrza Cieszyna (przewodniczący), Arkadiusz Skowroński 
(zastępca przewodniczącego), Edyta Czarnecka, podinspektor 
w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (sekretarz), Elżbieta 
Domagała, prezes zarządu Zakładu Budynków Miejskich, Irena 
Kwaśny i Bartosz Tyrna, radni Rady Miejskiej Cieszyna, Hele-
na Smolarz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Wiesław Sosin, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

W diagnozie wzięto pod uwagę między innymi koncentra-
cję  miejsc o szczególnym natężeniu problemów alkoholowych, 

miejsca niebezpieczne, dożywianie dzieci w szkołach, liczbę 
osób, które otrzymują zasiłki stałe, liczbę mieszkańców w bu-
dynkach socjalnych, liczbę podmiotów gospodarczych, ceny 
sprzedaży gruntów, poziom skomunikowania terenu czy po-
ziom zagrożenia hałasem. Okazało się, że najgorzej sytuacja 
wygląda w Śródmieściu, dlatego też ten teren będzie podlegał 
w głównej mierze rewitalizacji.

Co będzie działo się dalej?
Wszystko wskazuje na to, że w sierpniu zostanie podjęta 

uchwała w tej sprawie i dopiero wtedy gmina przystąpi do spo-
rządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna. 
On także będzie konsultowany przez urzędników oraz wszyst-
kie środowiska. 

– W drugim etapie, od jesieni tego roku będziemy pracować 
nad projektami miękkimi oraz twardymi, czyli w tym ostatnim 
przypadku inwestycjami, które mają poprawić jakoś życia na ob-
szarze rewitalizowanym– dodał naczelnik Wydziału Strategii 
i Rozwoju Miasta.

wot
Więcej na stronie 14.
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Skromne podziękowanie
dy tracąc pamięć, tracą życie”. Słowa te zostały wypowiedziane prawdopo-
dobnie przed wybuchem II wojny światowej. Kiedy stoimy w takim miejscu, 
jak to w Cieszynie, to należy nam się wdzięczna pamięć mądrym władzom 
II Rzeczpospolitej, które już wtedy – w 1933 roku – przygotowały ustawę o 
grobach i cmentarzach wojennych – mówił w Cieszynie prof. Kunert.

Z kolei Bogdan Ścibut zaczął przemówienie od przerobionych słów pio-
senki Cieszyńska Jaromira Nohavicy. Następnie przypomniał, że fundato-
rami kwatery była hrabina Gabriela Thun z Kończyc Wielkich, a także Ka-
tolickie Stowarzyszenie Męskiej Młodzieży Polskiej – Korpus Podoficerski 
4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie. Specjalnym gościem uro-
czystości był Roman Bałaj, syn st. ogn. Mikołaja Bałaja, podoficera 21. Puł-
ku Artyrelii Lekkiej, który poległ w obronie Cieszyna w 1939 roku.

– Jestem bardzo wzruszony, to jest dla mnie piękny dzień. Chciałbym 
rozpocząć słowami marszałka Józefa Piłsudskiego. Powiedział kiedyś 
– jeśli my zapomnimy o naszych żołnierzach, niech Bóg zapomni o nas. 
Ale Cieszyn nie zapomniał – mówił pan Roman.

Pytanie do Andrzeja Kunerta

Andrzej Kunert (od lewej), Aleksander Cierniak, Ryszard Macura  
i Bogdan Ścibut.

Na pierwszym planie Krzysztof Neścior z Romanem Bałajem.

Przedstawiciele urzędów państwowych, samorządowcy, harce-
rze, duchowni, uczniowie klasy wojskowej w Zespole Szkół im. Wł. 
Szybińskiego oraz Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach uczestniczyli w oficjalnym otwarciu na 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Katowickiej odnowionej kwatery 
żołnierzy z lat 1914-1939. Uroczystości odbyły się w piątek 6 maja, 
a głównymi ich gośćmi byli prof. Andrzej K. Kunert, sekretarz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Bogdan Ścibut, dyrektor 
generalny w Ministerstwie Obrony Narodowej, były zastępca burmi-
strza Cieszyna, z inicjatywy którego rozpoczęto prace na nekropolii.

–  Z zadumą spotykamy się na cieszyńskim cmentarzu, żeby oddać 
cześć i hołd tym, którzy na początku XX wieku oddawali życie za ojczy-
znę. Swoje życie poświęcili walce, żeby bronić innych, narażali się, zo-
stawiając swoje rodziny – mówił gospodarz uroczystości, burmistrz 
Cieszyna – Ryszard Macura. – Jesteśmy winni im pamięć. To, co robi-
my, jest skromnym podziękowaniem.

Kwiaty na cmentarzu złożyli przedstawiciele wielu organizacji.

Odwiedza pan wiele miejsc pamięci w Polsce i na świecie. Czy 
kwatera wojenna w Cieszynie ma w sobie coś charakterystycznego?

Na terytorium Rzeczpospolitej mamy w tej chwili 12 tys. obiektów 
grobownictwa wojennego, czyli grobów, kwater i cmentarzy wo-
jennych. Dlatego ogromnie trudno jest powiedzieć, które robią naj-
większe wrażenie, dostarczają największych wzruszeń. Wszystkie 
powinny być otaczane pamięcią i szacunkiem. Czuję ogromną satys-
fakcję, że tu – w Cieszynie – połączył się wysiłek instytucji państwo-
wej i samorządu lokalnego. To bardzo piękne i wzruszające miejsce, 
niosące z sobą ogromną porcję prawdziwej polskiej historii, zwłasz-
cza na obrzeżach państwa, bo te ziemi zawsze były poddawane naj-
silniejszym opresjom przy każdym najeździe, przy każdej agresji czy 
wojnie, dlatego też odgrywają często bardzo ważną rolę. wot

Wiadomo, że w kwaterze wojskowej spoczywa około 1090 żołnie-
rzy wielu narodowości, głównie Polaków, Węgrów, Czechów, Słowa-
ków i Niemców z armii austro-węgierskiej, zmarłych w cieszyńskich 
szpitalach wojskowych w latach I wojny światowej, ale także żołnie-
rze Wojska Polskiego. Miejsce wiecznego spoczynku znaleźli tutaj 
również polegli w wojnie polsko-czechosłowackiej w 1919 roku oraz 
kampanii obronnej w 1939 roku. Kwatera jest wpisana do ewiden-
cji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego, obecnie znajduje się tam 
412 krzyży nagrobkowych, rozmieszczonych wzdłuż południowej, 
zachodniej i północnej granicy. Prace renowacyjne zostały przepro-
wadzone w 2015 roku, a pomocą finansową i merytoryczną posłuży-
ła właśnie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

– Kiedy wchodzimy na jedną z najstarszych, najpiękniejszych i najbar-
dziej wzruszających polskich nekropolii, stary cmentarz na Pęksowym 
Brzyzku w Zakopanem, witają nas słowa: „Ojczyzna to ziemia i groby, naro- Symboliczne otwarcie kwatery wojskowej.
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Przegląd jedyny w swoim rodzaju
Jeszcze niedawno świętowano wkroczenie w dorosłość, a teraz przy 

nazwie imprezy trzeba dopisać cyfrę 20. O co chodzi? O Szkolną Ławkę 
Artystyczną, przegląd twórczości młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjów w Cieszynie. Blisko 300 osób pokazało, co potrafi, we wto-
rek na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza. – Tu jest zawsze niezmier-
nie miło stanąć, zwłaszcza, kiedy człowiek uświadamia sobie, ile wybitnych 
osobistości prezentowało na tej scenie swoje talenty. Pierwszy raz Szkolną 

Ławkę Artystyczną miałem okazję zobaczyć kilkanaście lat temu i wysze-
dłem z teatru zdumiony, bo zobaczyłem, że mamy niezwykle utalentowane 
dzieci i młodzież. Pomyślałem, że niewiele nam do szczęście potrzeba, wy-
starczy wybrać się do teatru – mówił, witając gości Ryszard Macura, bur-
mistrz Cieszyna, przedstawiony jako gospodarz imprezy i wszystkich 
ławek szkolnych. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z imprezy.

Tekst i zdjęcia: wot

Ryszard Macura (z lewej) i Piotr Gruchel. W akcji przedszkolaki z Pastwisk.

Do szczęścia niewiele trzeba – wystarczy wybrać się do teatru.Uczniowski kabaret – na scenie Gimnazjum nr 2.

Miłość mieszka w rodzinie
Cieszyn jest jednym z wielu miast w Polsce, gdzie organizowa-

ne są Marsze dla Życia i Rodziny. Inicjatywa ta zrodziła się przed 
10 laty i z każdym rokiem zdobywa coraz większą popularność. 
W stolicy Śląska Cieszyńskiego Marsz dla Życia i Rodziny odbył się 
już po raz czwarty. Miał miejsce w niedzielę 15 maja i przyświecało 
mu hasło: Rodzina szkołą miłości.

–  Maszerujemy między innymi po to, by zwracać uwagę opinii 
publicznej i władz – zarówno tych lokalnych jak i ogólnopolskich 
– na sytuację rodziny. Z uwagi na fakt, że rodzina jest instytucją 
szczególną i niezastępowalną domagamy się tego, by cieszyła się 
odpowiednim prestiżem. Podstawowym przejawem szacunku dla 
rodziny powinno być zaufanie, że mogąc konsumować owoce swo-
jej pracy będzie czynić to roztropnie i odpowiedzialnie, troszcząc 
się zarówno o potrzeby swoje, jak i wspólnoty, w której żyje – czy-
tamy na stronie poświęconej Marszom dla Życia i Rodziny.

Mat. pras
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Resocjalizacja  
pod lupą

W dniach 9-10 maja Wydział Etnologii 
i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie zorganizował II Międzynarodo-
wą Konferencję Naukową nt. Współczesne ten-
dencje w resocjalizacji. Współorganizatorami 
konferencji były liczne uczelnie krajowe i za-
graniczne. Głównym celem konferencji było 
spotkanie przedstawicieli środowisk nauko-
wych, instytucji publicznych oraz organizacji 
pozarządowych zajmujących się problematy-
ką resocjalizacji i terapii dzieci oraz młodzie-
ży niedostosowanej społecznie, a także doro-
słych wchodzących w konflikt z prawem.

Międzynarodowy wymiar konferencji 
pozwolił na podjęcie rozważań  z obszarów 
profilaktyki społecznej i pracy resocjaliza-
cyjnej z osobami, rodzinami i grupami spo-
łecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk zróżnicowanych kulturowo. 

Na konferencji wygłoszono wiele intere-
sujących wykładów i referatów nt. zjawiska 
cyberprzemocy, substancji psychoaktyw-
nych, pracy penitencjarnej i działań podej-
mowanych względem osób uzależnionych. 

Mat. pras.

Ortografia?  
To pestka

Po oficjalnym rozdaniu nagród była oka-
zja do rozmowy ze zwyciężczynią, która 
w nagrodę otrzymała pióro ufundowane 
przez burmistrza Ryszarda Macurę.

***
Z ortografią jesteś za pan brat, skoro 

wygrałaś konkurs...
Z ortografią zetknęłam się w pierwszej 

klasie szkoły podstawowej i nigdy nie spra-
wiała mi trudności. Każde dyktando piszę 
na wyczucie, nie uczę się niczego na pa-
mięć. Poza tym bardzo mi pomaga czytanie 
książek. Kiedy widzę jakieś trudne słowo, 
to wiem, jak jej napisać. Dzięki czytaniu 
książek jestem dobra z polskiego.

Czytasz książki, bo wcześniej czytali 
ci rodzice i dziadkowie?

W pewnym sensie tak, bo sama zaczęłam 
w wieku pięciu lat. Nie mam ulubionych 
autorów, najważniejsze, żeby to były trady-
cyjne książki, nie żadne czytniki i e-booki.

Ile książek w miesiącu udaje ci się 
przeczytać?

Nawet trzy, cztery, co w skali roku daje 
całkiem niezły wynik. Chcę jednak podkre-
ślić, że nie mam aż tak dużo czasu na czy-
tanie, bo uczę się też w szkole muzycznej, 
dlatego muszę jakoś pogodzić obowiązki.

Były jakieś słowa w dyktandzie, które 
sprawiły ci szczególną trudność?

Nie było takich słów. Może trochę kłopo-
tów sprawiła mi interpunkcja, ale ogólnie 
dyktando nie było skomplikowane.

Rozmawiał: wot

Burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura, ze specja-
listami od ortografii. 
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Bezbłędny w obłędnym Cieszynie – kon-
kurs ortograficzny pod tym hasłem odbył 
się już po raz siódmy w Cieszynie. Tradycyj-
nie zorganizowała go Szkoła Podstawowa 
Towarzystwa Ewangelickiego. Tym razem 
dyktando napisała prawnuczka znanego 
cieszyńskiego poety i działacza, Jana Kubi-
sza – Aleksandra Błahut-Kowalczyk, poetka 
i teolożka. Najwyraźniej nie było specjalnie 
trudno, bo uczniowie zapytani, co sprawi-
ło im największą trudność, często milczeli. 
Zwracali uwagę głównie na interpunkcję.

– Chcę wszystkim wam, uczestnikom tego 
konkursu, pogratulować. Bo to, że znaleźliście 
się już tu, świadczy o tym, że świetnie radzicie 
sobie z ortografią, świetnie radzicie sobie z ję-
zykiem polskim. Życzę wam tego, żebyście pięk-
nie pisali, posługiwali się językiem polskim. To 
jest dziedzictwo, które przekazujemy z pokole-
nia na pokolenie. Śmiem twierdzić, że skoro tak 
pięknie piszecie, to też dużo czytacie, dlatego 
też życzę wam fajnych przygód z dobrymi lek-
turami – mówił w czasie podsumowania kon-
kursu Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna. 

W ortograficzych zmaganiach, które mia-
ły miejsce w środę 11 maja, wzięło udział 27 
uczniów z dziewięciu szkół, gośćmi byli także 
podopieczni polskiej podstawówki w Czeskim 
Cieszynie. W kategorii indywidualnej wygrała 
Paulina Panek ze Szkoły Podstawowej Towa-
rzystwa Ewangelickiego, przed Emilią Gałusz-
ką z Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Anną 
Łukasiak ze Szkoły Podstawowej nr 6. Rywali-
zację drużynową wygrali uczniowie Katolickiej 
Szkoły Podstawowej, druga była SP6.

Paulina Panek z klasy szóstej Szkoły Podsta-
wowej Towarzystwa Ewangelickiego z piórem 
podarowanym przez burmistrza Cieszyna.

Program 500+  
w praktyce

Do 10 maja w Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Cieszynie zostało złożo-
nych 1698 wniosków o ustalanie prawa do 
świadczenia wychowawczego, w tym:

• 1092 wniosków w formie papierowej;
• 606 wniosków w formie elektronicz-

nej.
W dniu 6 maja nastąpiły pierwsze wy-

płaty świadczeń. Kolejne przewiduje się 
w każdy piątek maja i czerwca (tj. 13.05, 
20.05, 27.05, 3.06, 10.06, 17.06, 24.06). 

Wypłata świadczeń następuje po ode-
braniu decyzji. Informację o tym, że decy-
zja jest przygotowana do odbioru, wnio-
skodawcy otrzymują SMS-em, dlatego tak 
istotne jest podawanie aktualnych nume-
rów telefonów komórkowych. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadcze-
nia wychowawczego składa się w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie , 
mieszczącym się przy ul. Skrajnej 5, pok. 
nr 11, w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Godziny przyjmowania stron w okresie 
od 1.05. do 30.06.2016: poniedziałek 7.30-
15.00, wtorek 7.30-15.00, środa 7.30-17.00, 
czwartek  7.30-15.00, piątek 7.30-15.00.

Przypominamy, że chcąc otrzymać 
świadczenie wychowawcze z wyrówna-
niem za miesiące kwiecień, maj i czerwiec, 
należy złożyć wniosek do dnia 1.07.2016 
r. Po tym terminie, tj. od dnia 2.07.2016 r. 
świadczenia będą przysługiwały od mie-
siąca złożenia wniosku.

Weronika Studnicka-Krzempek.

Spotkanie z Wydrą
28 kwietnia w księgarni Piastowskiej 

BookBook przy ul. Głębokiej 6 odbyło 
się spotkanie autorskie z Justyną Wydrą, 
autorką książki Esesman i Żydówka oraz 
najnowszej Ponieważ wróciłam. Po świet-
nie przyjętym debiucie autorka powraca 
w nowej odsłonie. 

W trakcie spotkania pisarka opowiadała 
o inspiracjach do powstania jej powieści 
oraz o swojej pasji pisarskiej. Justyna Wy-
dra odpowiadała również na pytania zada-

wane przez publiczność, która z przyjem-
nością skorzystała z możliwości spotkania 
z autorką oraz zdobycia jej autografu.

Księgarnia Piastowska przewiduje ko-
lejne atrakcje dla czytelników, dlatego 
serdecznie zapraszamy do odwiedzin pla-
cówki, zwłaszcza że świętuje ona teraz 
przejście pod nowy szyld – BookBook. 

Księgarnia Piastowska należy do ogól-
nopolskiej sieci księgarń Przedsiębiorstwo 
Dom Książki Sp. z o.o., której właścicielem 
jest Porozumienie Kultura Sp. z o.o. 

Mat. pras.
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Poruszeni słowami
Wczoraj miał miejsce finisaż instalacji 

edukacyjno-poetyckiej Słowa – krajobraz 
emocji. Ekspozycja, którą można było zoba-
czyć na cieszyńskim Rynku, to zwieńczenie 
cyklu warsztatów pod tym samym tytułem 
i następny krok w obalaniu stereotypów do-
tyczących osób po kryzysach psychicznych. 
Powodem powstania kolejnej odsłony reali-
zowanego dla CSOZP Więź projektu Słowa 
na granicy zmian jest wyjątkowa wrażliwość 
na słowo tej niedocenianej grupy społecznej, 
często bezradnej wobec bezrefleksyjnego ję-
zyka pogardy.  

Wielokrotnie deklarowana przez osoby nie-
pełnosprawne potrzeba poszerzania wiedzy 
na temat języka polskiego była bezpośrednim 
impulsem do zorganizowania cyklu spotkań 
poświęconych uzupełnianiu i rozwijaniu kom-
petencji z zakresu ekspresji słownej. Zajęcia 
z polonistą i seria spacerów, podczas których 
uczestnicy w fotograficznych kadrach pre-

zentowali własne spojrzenie na miasto oraz 
otaczającą go przyrodę, pozwoliły stworzyć 
oryginalne utwory o Cieszynie.

Warsztaty polegające na utrwalaniu za 
pomocą aparatu fraz czy słów pojawiają-
cych się w przestrzeni Cieszyna pozwoliły 
osobom po kryzysach psychicznych stać się 
nie tylko pełnoprawnymi użytkownikami 
przestrzeni miasta, ale też jej współtwórca-
mi. Eksplorując Cieszyn, doceniali nieoczy-
wiste konteksty, które po skatalogowaniu 

Wystawa została objęta honorowym patrona-
tem burmistrza Cieszyna, Ryszarda Macury.

zdjęć porzucali, by skupić się na zebranych 
słowach. Z nich powstały utwory wydoby-
wające rytm miasta i jego przeszłość. Soli-
darność z miejscem, w którym żyją, myślą 
i mieszkają stanowią pretekst do dialogu 
o tym co pięknie łączy – fotowiersze powsta-
ły bowiem jako dzieło grupowe, w wyniku 
wielogodzinnych dyskusji, podczas których 
klarował się kształt utworów. 

Oprócz budowania wspólnoty wokół ener-
gii słów, w ramach spotkań powstały kaligra-
my − wiersze, samym kształtem zwracające 
uwagę na temat jaki podejmują. Utwory po-
etyckie poświęcone są temu, co czyni miasto 
wyjątkowym, toteż na planszach pojawiają się 
m.in. magnolie, cieszynianka czy wiersz zbu-
dowany tak, by odwzorować mapę Cieszyna 
bez podziału na polską i czeską stronę. 

Cieszymy się, że finisaż, który miał miej-
sce 19 maja przed cieszyńskim ratuszem, 
skupił tych, którzy pragną tworzyć wspól-
notę dobrych słów. 

Maria Kozakowska, autorka projektu

25 lat minęło
25 lat i blisko 9 milionów złotych prze-

kazanych na zakup aparatury ratującej ży-
cie pacjentów – tak można podsumować w 
liczbach działalność Fundacji Zdrowia Ślą-
ska Cieszyńskiego. Jubileuszowe obchody 
ćwierćwiecza, które odbyły się 13 maja w 
Szpitalu Śląskim w Cieszynie, były okazją 
do podsumowań. 

– dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratun-
kowego, przedstawiciele Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego, a także wieloletni przyjaciele 
organizacji. W trakcie obchodów odsłonięto 
pamiątkową tablicę w hołdzie dla darczyń-
ców, którzy przez lata inwestowali w zakupy 
aparatury medycznej dla Szpitala Śląskiego i 
Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego.

Jak zaznaczył Janusz Martynek, prezes 
FZŚC, jubileusz jest okazją do uhonorowa-
nia wszystkich zasłużonych osób, ale też 
do podsumowania wieloletniej działalności 
instytucji, jaka miała ogromny wpływ na 
poprawę możliwości diagnozowania i le-
czenia pacjentów z całego regionu.

– Minęło ćwierćwiecze. Nadszedł dzień, 
w którym należy na chwilę się zatrzymać i 
popatrzeć wstecz. Po to, aby podsumować i 
docenić przedsięwzięcia, jakie udało nam się 
zrealizować. Wyrażamy ogromną wdzięcz-
ność dla wszystkich, którzy przyczynili się 
do sukcesów fundacji – mówił podczas ob-
chodów Janusz Martynek. – Podziękowania 
należą się przede wszystkim członkom rady 
fundacji za ogrom pracy i zaangażowanie, 
które wykazują od wielu lat – dodał.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego po-
wstała 21 maja 1991 roku z inicjatywy Macieja 

Uroczystości odbyły się w Szpitalu Śląskim.

W piątkowych uroczystościach z okazji 
25-lecia fundacji udział wzięli m.in. przed-
stawiciele zarządu i rady fundacji, Ryszard 
Macura, burmistrz Cieszyna, Janusz Król, 
starosta cieszyński, Czesław Płygawko – 
dyrektor Szpitala Śląskiego, Jan Kawulok 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Krzanowskiego, Pawła Witali, przy zaangażo-
waniu lokalnych firm i instytucji. Dzięki fun-
dacji, w minionych latach dla pacjentów Szpi-
tala Śląskiego w Cieszynie zostały zakupione 
m.in. pierwszy aparat USG dla dzieci, pierwszy 
laparoskop, aparaty do hemodializy, tomograf, 
czy też aparat do badań UKG.

Podczas piątkowego spotkania najbar-
dziej zasłużeni członkowie FZŚC otrzymali 
z rąk przedstawicieli wojewody złote odzna-
ki honorowe za zasługi dla województwa 
śląskiego. Uroczystości uświetnił występ 
artystyczny Ewy Jaślar-Walickiej.

Mat. pras.

Rozpoczyna się 
remont Błogockiej

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie infor-
muje, że od dnia 23 maja 2016 r. przystąpi 
do remontu ulicy Błogockiej. Roboty reali-
zowane będą na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Sikorskiego do Alei Łyska. W czasie 
prowadzonych robót drogowych w ciągu uli-
cy Błogockiej wystąpią ograniczenia w ruchu 
pojazdów. Ustawione zostanie dodatkowe 
oznakowanie pionowe i informacje o okre-
sowej zmianie organizacji ruchu drogowego. 

Za utrudnienia spowodowane prowadzo-
nymi robotami przepraszamy.

MZD

Zaproszenie  
dla organizacji

W związku z zakończeniem pierwszej kaden-
cji Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicz-
nego w Cieszynie, burmistrz Cieszyna ogłosił 
nabór przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych do Rady na kolejną kadencję. Po zakoń-
czeniu naboru, który upłynie w dniu 10 czerw-
ca 2016 r., zostanie zorganizowane w dniu 20 
czerwca zgromadzenie organizacji pozarzą-
dowych, w trakcie którego nastąpi podzię-
kowanie dotychczasowym członkom, wybór 
kandydatów, którzy zostaną rekomendowani 
burmistrzowi do powołania ich w skład Rady 
z ramienia organizacji pozarządowych. Elekto-
rzy zostaną podzieleni na sześć grup odpowia-

dających sześciu obszarom funkcjonowania 
organizacji i w ramach tych obszarów wybiorą 
jednego przedstawiciela. Każdy z elektorów 
będzie dysponował jednym głosem, oddanym 
w tajnym głosowaniu. Rekomendowani zosta-
ną kandydaci z największą liczbą głosów w ra-
mach poszczególnych obszarów. W przypadku 
równej liczby głosów kandydatów rekomendo-
wanych, wyboru dokona burmistrz.

W związku z powyższym, Ryszard Macu-
ra serdecznie zaprasza przedstawicieli or-
ganizacji pozarządowych do wytypowania 
swoich kandydatów, którzy wezmą udział 
w zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2016 r. 

Zgłoszeń należy dokonać e-mailem na ad-
res: specjalisci@mops.cieszyn.pl, do dnia 
10 czerwca 2016 r.

UM Cieszyn
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Zamek Cieszyn organizuje

Dom Narodowy prezentuje Stryja in memoriam
22 maja o godz. 17.00 w kościele Jezusowym 

odbędzie się kolejny koncert z cyklu Karol Stry-
ja in memoriam. W lutym minęła 101. rocznica 
urodzin muzyka, cieszynianina z urodzenia, 
wieloletniego dyrektora artystycznego Filhar-
monii Śląskiej. Wraz z Orkiestrą Symfoniczną 
i Chórem Filharmonii Śląskiej wystąpią soli-
ści: Natalia Łukaszewicz-Charabin – sopran, 
Magdalena Pilarczyk – mezzosopran, Tomasz 
Dziwisz – tenor i Michał Schoppa – baryton, 
a wszystko pod batutą samego dyrektora Fil-
harmonii, Mirosława Jacka Błaszczyka – ucznia 
Karola Stryi i kontynuatora jego dzieła. 

Na program koncertu złożą się dwa dzieła 
religijne w formie mszy. Konfrontacja utwo-
rów kompozytorów reprezentujących jakże 
różne epoki – klasycyzmu i XX wieku – może 
dla słuchaczy być ciekawym doświadcze-
niem. Mimo różnic stylistycznych, posługi-
wania się przez kompozytorów odmiennym 
językiem muzycznym w wyrażaniu emocji, 
łączy je wspólny temat – gloryfikacja Boga. 
Usłyszymy zatem utwory: Józefa Świdra 
– Missa angelica na chór mieszany, sopran 
solo i orkiestrę smyczkową oraz Wolfganga 
Amadeusza Mozarta – Mszę C-dur Korona-
cyjną KV 317. Oba utwory są wieloczęściowe, 
więc dobry obyczaj sal koncertowych każe 
powstrzymać się z oklaskami pomiędzy 
częściami. A skąd wiadomo, że utwór się 
zakończył, jeśli go nie znamy? Obserwujmy 
dyrygenta – jego postawa na koniec utworu 
da nam wyraźny znak – teraz aplauz! 

Warto przy okazji wspomnieć, że Józef Świ-
der to też muzyk związany z naszym miastem, 
gdzie będąc profesorem Uniwersytetu Śląskie-
go – Filii w Cieszynie przez 15 lat kierował In-
stytutem Pedagogiki Muzycznej. Nasz koncert 
zbiega się drugą rocznicą jego śmierci. Nasz 
majowy koncert jak zwykle jest bezpłatny, a 
do udziału serdecznie zapraszają dyrektor Fil-
harmonii Śląskiej, Mirosław Jacek Błaszczyk 
oraz burmistrz Cieszyna, Ryszard Macura.

Piotr Gruchel, Wydział Kultury

Warsztaty kulinarne 
Czy słodycze mogą być smaczne, a zarazem 

zdrowe? Wierzymy, że tak. Dlatego zaprasza-
my do Zamku Cieszyn najmłodszych z opie-
kunami na kulinarne warsztaty z okazji Dnia 
Dziecka. Uczestnicy spotkania przyrządzą kil-
ka rodzajów zdrowych i smacznych słodyczy, 
które są alternatywą dla sklepowych cukier-
ków, batoników i czekoladek. Dowiedzą się 
ponadto, dlaczego warto stosować w kuchni 
sezam, karob czy ciecierzycę. Przekonają się, 
jak proste do wykonania są kulki z bakalii, cia-
steczka orzechowe, czy „nutella” z awokado – 
słodkie, a odżywcze przekąski bez wypełnia-
czy, konserwantów i sztucznych barwników. 
Przewodnikami po świecie alternatywnych 
słodyczy będą Dorota i Aleksander Wojtasi-
kowie z Mandala Centrum, pasjonaci zdro-
wego jedzenia i gotowania, którzy od kilku 
lat organizują w Cieszynie i innych miastach 
Polski pokazy kuchni ajurwedyjskiej, wegeta-
riańskiej i wegańskiej, a także warsztaty dla 
dzieci. Z kolei Ewelina Rivillo, zajmująca się 
ilustracją, ekslibrisem i zdobnictwem przed-
miotów użytkowych, pracująca jako grafik 
i rysownik w studio Dinksy w Cieszynie, po-
każe jak stworzyć własnoręcznie przepiśnik. 
Mowa o wyjątkowym zeszycie, w którym 
można przechowywać i zapisywać przepisy 
na najróżniejsze smaczne potrawy i wypieki 
– na początek na przykład przepisy na zdro-
we słodycze. To również znakomity sposób, 
by w jednym miejscu zgromadzić tradycyjne, 
rodzinne receptury, ale także dodać swoje 
autorskie pomysły. Podczas warsztatu będzie 
okazja, by stworzyć spersonalizowany i niepo-
wtarzalny przepiśnik dla siebie lub dla bliskiej 
osoby, która uwielbia gotować i piec. Warsz-
taty odbędą się 29 maja w godz. 12.00-15.00 
w sali konferencyjnej oraz sali wystawowej 
Zamku. Wstęp wolny. 

Muzealna noc 
Tegoroczna Noc Muzeów zaczyna się w Zam-

ku już po południu, bo o godzinie 16.00. Miło-
śnicy architektury modernistycznej wyruszą 
z Przemysławem Czernkiem, historykiem 
architektury na spacer szlakiem cieszyńskiej 
moderny. Dwie godziny później studenci Pol-
sko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Kom-
puterowych otworzą poplenerową wystawę 
Typo Landscape. Od 18.00 będzie można spró-
bować ceramiki raku, a o 19.00 w Rotundzie 
wystąpi chór Collegium Canticorum. Pasjonaci 
historii będą mogli zajrzeć do bastei i posłuchać 
opowieści o Wzgórzu Zamkowym. 

Na najmłodszych czekają warsztaty pro-
jektowania książek, budowania domków dla 
owadów oraz miejskiego ogrodnictwa (godz. 
19.00-21.00). Nie zabraknie muzycznych im-
prowizacji aktorów Sceny Polskiej Teatru Cie-
szyńskiego w Czeskim Cieszynie (godz. 21.00, 
22.00, 23.00). Warto też zwiedzić z przewod-
nikiem Drugą Ogólnopolską Wystawę Zna-
ków Graficznych (godz. 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00). Będzie również można wspiąć 
się na Wieżę Piastowską, odwiedzić Rotundę 
oraz zobaczyć wystawy: Odczarować wiklinę 
oraz Jak sobie wysiejesz, tak ci wyrośnie... Dobre 
praktyki w rodzinnym ogrodzie. 

Do północy potrwa także nocne grillowanie 
z Catering Żarełko. To jedyna taka noc w roku! 
20 maja nie śpij, przyjdź do Zamku Cieszyn. 

Zamek Cieszyn
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Biblioteka oferuje

Teatr zaprasza W jaskini najlepiej
10 czerwca (piątek) o godz 18.30 Szkoła 

Tańca PeDeBe, prowadzona przez Izabelę 
Tymich, zaprasza na 12. projekt musicalowy 
pt. Wszędzie dobrze, ale w jaskini najlepiej.

 Akcja dzieje się 35 000 lat p.n.e., w czasach 
prehistorycznych, gdzie jaskinie zamiesz-
kują Buszmeni, jeden z pierwszych ludów 
na Ziemi. Głową plemienia jest Wódz, który 
opiekuje się wielopokoleniowym plemie-
niem i walczy o ich przetrwanie w trudnych 
warunkach. Ustanawia on kanon restrykcyj-
nych zasad, czym znacznie ogranicza swobo-
dę swoich poddanych. Młode pokolenie nie 
może pogodzić się z życiem, które co wieczór 
kończy się, dla ich bezpieczeństwa, w jaskini.

Wszędzie dobrze, ale w jaskini najlepiej – to 
dewiza życiowa starszyzny plemienia Busz-
menów. Cofając się w czasie, zobaczymy, że 
również u ludzi pierwotnych istniał konflikt 
pokoleń. Musical został naszpikowany wie-
loma komicznymi sytuacjami, dzięki którym 
dowiemy się wiele o nas samych.  

Teatr im. A. Mickiewicza

Święto czytania
30 maja w Kinie Piast zostanie zainauguro-

wana IX edycja Międzynarodowego Festiwa-
lu Czytania nad Olzą, którego organizatorami 
są Biblioteki Miejskie w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie. Na uroczyste otwarcie święta 
czytania zaproszone zostały przedszkola-
ki, uczniowie szkół podstawowych i goście 
specjalni. W programie zaplanowano m.in. 
prezentację filmów przygotowanych w tech-
nice animacji poklatkowej przez czytelników 
Biblioteki Miejskiej do znanych dzieł litera-
tury dziecięcej oraz spotkania z pisarzami. 
Równolegle na płycie Rynku trwać będzie 
happening czytelniczy, zorganizowany w for-
mie imprezy plenerowej, na który złożą się: 
głośne czytanie bajek i wierszyków w Baj-
kowej Ciuchci, kiermasz wydawców, warsz-
taty literackie z Bajkowozem oraz występy 
w wykonaniu Teatru Gry i Ludzie z Katowic. 
W kolejnych dniach trwania festiwalu, od 31 
maja do 3 czerwca, zaplanowano spotkania 
autorskie, warsztaty czytelnicze i wystawy 
promujące literaturę dziecięcą – szczegóły na 
plakatach.

Celem festiwalu jest promowanie czytelnic-

twa i literatury dla dzieci, utrwalenie potrze-
by stałego kontaktu z książką oraz rozwijanie 
i utrwalanie nawyków czytelniczych. To rów-
nież okazja do przypomnienia o wielkim zna-
czeniu codziennego głośnego czytania dzie-
ciom dla ich wszechstronnego rozwoju. 

Impreza organizowana we współpracy z Bi-
blioteką Miejską w Czeskim Cieszynie i Cen-
trum Helen Doron będzie miała charakter non-
-profit, wstęp dla widzów będzie bezpłatny. 
Do udziału w wydarzeniach festiwalowych za-
praszamy dzieci i dorosłych. Patronat nad tym 
międzynarodowym przedsięwzięciem objęli 
burmistrz Cieszyna i starosta cieszyński.

Biblioteka Miejska

Jedyna taka noc
Zaplanowana na piątek 20 maja Noc Mu-

zeów w Książnicy Cieszyńskiej będzie miała 
bogaty program, nawiązujący do jubileuszu 
1050-lecia chrztu Mieszka I i ponadtysiąclet-
niej historii Polski. Zarówno koncert inaugu-
rujący imprezę, jak i dostępne wystawy oraz 
prezentacje będą związane z dziedzictwem 
chrześcijańskim. Jedne – jak koncert pieśni 
religijnych w wykonaniu chóru Gloria, wysta-
wa  świętych obrazków czy pokaz szesnasto-

W Książnicy... wiecznego mszału – w sposób bezpośredni; 
inne pośrednio – jak wystawa In hoc signo vin-
ces, przedstawiająca dorobek polskiej nauki 
i kultury poprzez pozareligijne lub nie tylko 
religijne dzieła osób duchownych, czy warsz-
taty kaligrafii, które być może pozwolą uczest-
nikom uzmysłowić  sobie rolę chrześcijaństwa 
w rozwoju słowa pisanego. Ponadto już trady-
cyjnie będzie można zapoznać się z procesem 
konserwacji książki, wpisać swoją historię do 
kroniki Cieszyna oraz wziąć udział w konkur-
sie rodzinnym z nagrodami pt. Mole w Książ-
nicy. Więcej na stronie: www.kc-cieszyn.pl/
index.php/news,227/.

Książnica Cieszyńska

Sztuka ekslibrisu
Ekslibris jest dla 

artysty ważną for-
mą lapidarnej wy-
powiedzi, czasami 
okraszonej żartobli-
wą charakterystyką 
właściciela książko-
wego znaku. Juliusz 
Szczęsny Batura robi 
to zawsze z ogrom-
nym taktem i poczu-
ciem estetycznego piękna. Ekslibrisy Juliusza 
Batury posiadają swój niepowtarzalny styl. 
Jak podkreśla autor, te wyjątkowe znaki wkle-
jane do książek, wykonuje się z myślą o jed-
nym odbiorcy, o konkretnym człowieku albo 
instytucji i ludziach z nią związanych. Sztuka 
może pojawić się wszędzie tam, gdzie są in-
spiracja i wola zrobienia czegoś rzeczywiście 
nowego. Czegoś, co zachwyca ludzkie oko.

Wystawa w Galerii Przystanek Grafika Mu-
zeum Drukarstwa w Cieszynie (ul. Głęboka 
50) chce przybliżyć tą ciekawą i niekonwen-
cjonalną twórczość, która wpisuje się jak 
najbardziej w tegoroczne obchody jubileuszu 
500-lecia polskiego ekslibrisu. Zapraszamy do 
zapoznania się z twórczością artysty w naszej 
galerii od 31 maja do 28 czerwca.

Muzeum Drukarstwa

Na górskim szlaku
Zarząd Koła  PTTK  Nr  30 Twardziele z Cie-

szyna zaprasza w dniu 5 czerwca (niedziela) 
na 43. Rajd Górski, którego metę wyznaczo-
no w schronisku Chata Grabowa. Regulamin 
rajdu znajduje się w siedzibie Oddziału PTTK 
Beskid Śląski, ul. Głęboka 56 oraz w Punkcie 
Informacji Turystycznej, Rynek 1.

Organizatorzy

Winyle w modzie
29 maja (niedziela) zapraszamy na IV od-

słonę Giełdy Płyt Winylowych. Polscy miło-
śnicy winyli wspomagani przez słowackich 
i czeskich znawców tematu spotykają się 
w Piwnicy Browaru Zamkowego Cieszyn   
godz. 10.00-14.00. Będzie można kupić, sprze-
dać, obejrzeć, odsłuchać i poznać nowe, drugie 
życie płyt gramofonowych. To ostatnie przed 
wakacyjną przerwą spotkanie. Wstęp bez-
płatny. Organizatorzy
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Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41

Jubileusz 85 -lecia Katolickiego Chóru Kościelnego „Lutnia” 
przy Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

Katolicki Chór Kościelny Lutnia przy parafii pw. św. Marii Mag-
daleny w Cieszynie powstał w 1931 roku. Powołał go do istnienia 
ówczesny burmistrz Cieszyna i poseł na Sejm Rzeczpospolitej, Ru-
dolf Halfar, wraz z miłośnikami śpiewu Karolem Leginem, Rudol-
fem Halamą, Bernardem Dziedziakiem, Rudolfem Targoszem oraz 
wybitnym organistą i kompozytorem prof. Wiktorem Kiszą. Zespół 
zapoczątkował swoją działalność jako chór męski, a dopiero z cza-
sem przekształcił się w chór mieszany.

Wśród pierwszych dyrygentów wsławił się szczególnie prof. 
Wiktor Kisza, wielki entuzjasta śpiewu i twórca wielu cieszyńskich 
pieśni regionalnych. Wraz z wybuchem II wojny światowej działalność 
chóru została zawieszona. Tuż po wyzwoleniu Ojczyzny, w maju 1945 r., 
cieszyńska Lutnia zabrzmiała ponownie. Chór wykonywał pieśni religij-
ne oraz świeckie. W latach propagandy stalinowskiej zmieniono nazwę 
chóru na: Towarzystwo Śpiewacze Lutnia. W grudniu 1951 roku dyry-
gentem został młody i utalentowany muzyk Władysław Rakowski. Pod 
jego batutą odmłodzony i bardzo liczny w tym czasie chór przeżywał 
przez ok. 20 lat wspaniały rozkwit. Z chwilą objęcia przez W. Rakow-
skiego stanowiska dyrektora Szkoły Muzycznej w Cieszynie i zrezygno-
wania z dyrygentury, nastąpiła przerwa w działalności Lutni. Wówczas 
to w 1972 r., wielu członków, przeszło do utworzonego przy kościele 
św. Jerzego chóru męskiego. Próbowano wyłonić z grona pozostałych 
chórzystów jakiegoś następcę – dyrygenta, poszukiwano wśród muzy-
ków, chórem dyrygowali przez krótki czas prof. Emil Baron, a później 
Tadeusz Geiger, pod którego batutą chór w 1976 r. przygotował jubile-
uszowy koncert z okazji 45-lecia swojego istnienia. W stanie wojennym 
nastąpiła przerwa w działalności chóru. Za pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II nastąpił wielki zwrot w sercach i umysłach wielu ludzi, tak-
że cieszyniaków. Papieskie pielgrzymki do ojczyzny umacniały ludzi i 
napełniały wielką nadzieją. Odrodziło się znów pragnienie wspólnego 
śpiewania i w chórze Lutnia, poprzez inicjatywę najbardziej zamiłowa-
nych członków, pamiętających dawne czasy świetności chóru:  Ludmiły 
Kubień (dyrygentki) i jej siostry Stanisławy Skupień (akompaniatorki), 
prezesa Jerzego Trombika oraz Bogdana Sabatha, który podjął się roli 
dyrygenta. Równocześnie cały czas poszukiwano profesjonalnych 
muzyków chętnych do poprowadzenia chóru: przez krótki czas 
chórem dyrygowała Halina Goniewicz-Urbaś oraz Brygida Wnen-
trzak. Niezapomnianym przeżyciem dla chóru była pielgrzymka do 
Rzymu w roku 1993 i spotkanie z papieżem Janem Pawłem II. Chór 
Lutnia uczestniczył także wraz z innymi cieszyńskimi chórami, w 
papieskiej pielgrzymce w Skoczowie 22 maja 1995 r. we wspólnych 
śpiewach podczas pamiętnej mszy św. na Kaplicówce. 

W 1996 roku, w dzień Bożego Ciała, odbyła się przełomowa procesja 
ulicami Cieszyna z udziałem ks. bp. Tadeusza Rakoczego. Chór Lutnia 
uświetnił wówczas uroczystość. W styczniu 1999 r. chór uczestniczył 
w Adoracji Chórów i Orkiestr przy Żłóbku Jezusowym w Bazylice Fran-
ciszkanów w Panewnikach. Chór Lutnia pod dyrekcją  Brygidy Wnen-
trzak wystąpił w powiększonym składzie, wraz z chórem z kościoła 
Jezuitów z Czeskiego Cieszyna.

Od września 2002 roku mamy nową dyrygentkę. Marię Gruchel, która 
prowadzi chór do dzisiaj. Od tej pory akompaniuje nam również Magda-
lena Szwanda-Szeliga. Pod opieką muzyczną Marii Gruchel chór na nowo 
odrodził się i znacznie podwyższył poziom. Chór kultywuje śpiew w ję-
zyku łacińskim, bo żaden inny język tak jak ten, uniwersalny, sięgający 
początków chrześcijaństwa, nie potrafi wyrazić sacrum w przestrzeni 
kościelnej. Naszym celem jest służenie liturgii poprzez muzyczną opra-
wę mszy św. i nabożeństw w ciągu roku w macierzystej parafii, kościo-
łach filialnych, w regionie i poza jego granicami. Aktualnie chór ma w 
swym dorobku ponad 100 utworów takich kompozytorów jak: Beetho-
ven, Bruckner, Caccini, Chlondowski, Elgar, Franck, Gounod, Górecki, 
Haendel, Mozart, Verdi, Żukowski. Chór Lutnia ma w swym repertuarze 
trzy pełne cykle mszalne: Leo Delibes' a, Josefa Grubera i W. A. Mozarta. 

Co roku dajemy koncert kolęd dla seniorów w Domu Opieki Po-
godna Jesień oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Sióstr Boro-
meuszek w Cieszynie, a także organizujemy wraz z Miejską Orkie-
strą Dętą Wspólne Kolędowanie.

Z wielką radością spotykamy się z braćmi ewangelikami, by wspól-
nie śpiewać z Chórem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie 
pod batutą Joanny Sikory podczas nabożeństw ekumenicznych w Ty-
godniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wartościową inicjatywą Lutni 
są zapoczątkowane w 2005 r. doroczne Spotkania Śpiewacze Chórów 
Parafialnych Śląska Cieszyńskiego Cantate Domino. Do tej pory gości-
liśmy na stopniach ołtarza naszej świątyni ponad 30 chórów, różnych 
wyznań z obu stron Olzy. Radosnym przeżyciem dla nas było dwukrot-
ne wykonanie oprawy liturgicznej mszy św. (w 2010 i 2013 r.) w Bazylice 
św. Krzyża w Warszawie. Wykonywaliśmy oprawę muzyczną w mszach 
św., czuwaniach i adoracjach, w kościołach: Hałcnowie, Jabłonkowie w 
Czechach, Jaworzynce, Jastrzębiu, Lasie koło Ślemienia, Łękawicy, Mi-
lówce, Mazańcowicach, Krasnej, Pierśćcu, Pogwizdowie, Rudzicy, Stru-
mieniu, Skoczowie, Ustroniu Nierodzimiu, Wiśle Głębcach, Ustroniu 
Zawodziu, Żabnicy, Zebrzydowicach, a także w Sanktuariach Warsza-
wie-Siekierkach, Niepokalanowie i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Krakowie-Łagiewnikach.  W maju 2014 r. śpiewaliśmy podczas mszy 
św. w Częstochowie przy cudownym obrazie Matki Bożej. Ważnym 
wydarzeniem w życiu chóru Lutnia był wyjazd do Pragi we wrze-
śniu 2015 r., gdzie chór zaśpiewał w kilku kościołach, a także na 
mszy św. niedzielnej w kościele pw. św. Idziego. 

Obecnie chór Lutnia liczy około 40 członków. Chór ma wielu sym-
patyków i przyjaciół, którzy często wspierają nas muzycznie podczas 
występów. Oprócz niezawodnej akompaniatorki Magdaleny Szwan-
da-Szeliga, są to organiści: Tadeusz Kraszewski, Tomasz Piwko, 
Florian Sikora, nauczycielka muzyki Krystyna Pelucha, często jako 
solistki uświetniają nasze występy: Jadwiga Papiernik (b. solist-
ka Opery Bytomskiej) oraz Elżbieta Sikora-Kapałka (solistka ZPiT 
Śląsk), słowem wspomagają poeci: Kazimierz Józef Węgrzyn oraz Be-
ata Sabath-Rozmus. Bardzo cenimy sobie współpracę z Kameralnym 
Zespołem Muzycznym, złożonym z cieszyńskich muzyków i człon-
ków kapeli ZPiT Ziemi Cieszyńskiej wspierających instrumentalnie 
i bezinteresownie nasz śpiew podczas koncertów. Opiekunem naszej 
wspólnoty jest ks. proboszcz Jacek Gracz, którego żywe zaintere-
sowanie muzyką wpływa na nas mobilizująco. Staramy się, by jak 
mówi Psalm 149, „śpiewać Panu Pieśń nową – śpiewać... najpiękniej 
jak potrafimy.” 

Chór Lutnia jest otwarty na nowych członków i z radością przyj-
mie w swe szeregi każdego, kto dobrze śpiewa i kocha muzykę. 

Katolicki Chór Kościelny Lutnia 

W dniu 4 czerwca godz. 16.00 w kościele pw. św. Marii Magdaleny 
odbędzie się koncert z okazji 85-lecia działalności Katolickiego Chóru 
Kościelnego Lutnia. W programie utwory religijne a cappella oraz z to-
warzyszeniem zespołu smyczkowego. Wstęp wolny. 
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Młodzi koszykarze 
w półfinale

Drużyna młodzików starszych MU 14 w ko-
szykówce chłopców odnosi sukcesy na Śląsku, 
a nawet w całej Polsce. Drużyna KS MOSiR Cie-
szyn zajmując trzecie miejsce w rozgrywkach 
o mistrzostwo Śląska, awansowała do ćwierć-
finałów Mistrzostw Polski. W wyniku losowa-
nia grup ćwierćfinałowych młodzi koszykarze 
z Cieszyna znaleźli się w grupie z drużynami: 
Żubry Białystok (mistrz w okręgu mazowiec-
ko-podlaskim), MOSiR Przeworsk (wicemistrz 
okręgu podkarpacko-lubelskiego), a także 
UKS Chromik Żary (czwarta drużyna w okrę-
gu dolnośląsko-lubuskim).

W dniach 6-8 maja w Białymstoku odbył 
się turniej ćwierćfinałowy. W pierwszym dniu 
zespół z Cieszyna rozegrał mecz z MOSiR Prze-
worsk, wygrywając 84:60. W drugim dniu cie-
szyniacy zmierzyli się z drużyną UKS Chromik 
Żary, odnosząc drugie zwycięstwo 84:65 i tym 
samym gwarantując sobie udział w półfinałach 
Mistrzostw Polski. Ostatniego dnia turnieju 
drużyna młodzików starszych rozegrała mecz 
z gospodarzami, przegrywając 62:64. Najwię-

Trzymamy kciuki za młodych koszykarzy.

cej punktów dla drużyny KS MOSiR Cieszyn 
zdobył Dawid Trela (57), najwięcej asyst za-
liczył Maciej Surzycki (10), najwięcej zbiórek 
Mateusz Żebrok (36), najwięcej przechwytów 
Jakub Donocik (10), a najwięcej bloków Woj-
ciech Dragon (2).

Półfinały odbędą się w dniach 27-29 
maja. Skład: Borys Macura, Mateusz Bry-
niarski – kapitan, Dawid Trela, Łukasz Łoś-
ko, Kamil Skocz, Kamil Grabowski, Maciej 
Surzycki, Oliwier Gęborski, Wojciech Dra-
gon, Mateusz Żebrok, Kamil Rewig, Jakub 
Donocik, Kacper Borus, Jakub Zahradnik. 
Trenerzy: Szymon Kałuża, Jacek Bortliczek.

Szymon Kałuża

Złota Kinga
Na krytym basenie w Wadowicach odbyły 

się eliminacje pływackie do Mistrzostw Pol-

ski Olimpiad Specjalnych dla województw 
śląskiego i małopolskiego. W eliminacjach 
tych startowali zawodnicy i zawodniczki 
Cieszyńskiego Wielosekcyjnego Klubu Spor-
towego. Kinga Iwańska, uczennica Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Cieszynie, wystartowała na 25 metrów 
stylem dowolnym oraz 25 metrów stylem 
grzbietowym. W obu konkurencjach zdobyła 
złote medale, zarazem kwalifikując się do fi-
nału Mistrzostw Polski Olimpiad Specjalnych 
w roku 2017. 

W eliminacjach debiutował Jędrzej Dziedzic 
(uczeń OREW Cieszyn), startując w konku-
rencjach: 50 metrów stylem dowolnym i 25 
metrów stylem grzbietowym. W obu konku-
rencjach zajął 3. miejsce, zdobywając brązowe 
medale. Czy wystartuje w finale Mistrzostw 
Polski Olimpiad Specjalnych, zadecydują wy-
niki eliminacji z innych regionów kraju. Warto 
dodać, że obaj pływacy trenują intensywnie 
6-8 razy w tygodniu pod opieką trenerów 
Klubu CWKS, a następne utalentowane dzieci 
trenujące w klubie czekają w kolejce na swój 
debiut w tej rangi zawodach. Zajęcia z tymi za-
wodnikami prowadzą trenerzy: Mieczysław 
Prawdzik, Martyna Weres i Witold Sztoler. 

Mieczysław Prawdzik 

Kinga Iwańska ze złotym medalem na 25 me-
trów grzbietem.

Na przełaj
Od 28 lat w Ostrzeszowskim Crossie 

startuje nauczyciel wychowania fizyczne-
go, trener lekkiej atletyki w Szkole Pod-
stawowej nr 6 w Cieszynie Pastwiskach 
– Andrzej Łukasiak. Tegoroczy start w bie-
gu open na 5 km był bardzo udany. „Stolica 
polskich biegów przełajowych” okazała się 
szczęśliwa, biegacz z Cieszyna zajął bowiem 
drugie miejsce w kategorii open, był także 
najlepszy wśród nauczycieli. W czasie star-
tów w Mistrzostwach Polski Nauczycieli w 
biegach przełajowych zdobył 10 złotych, 
dziewięć srebrnych i trzy brązowe medale.

Mat. pras.

Fortuna  
biegiem się toczy

W tegorocznej edycji Cieszyńskiego Fortu-
na Biegu, który odbył się 24 kwietnia, w bie-
gu głównym wystartowało 164 zawodników 
z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. Duże zainte-
resowanie biegiem mieszkańców obu brze-
gów Olzy, świadczy o tym, iż aktywność ta jest 
popularna w naszym regionie. Niewątpliwie 
do takiego stanu rzeczy przyczyniła się popu-

Andrzej Łukasiak prezentuje swoje medale.

laryzacja biegania, dzięki inicjatywie parkrun 
Cieszyn, gdzie w każdą sobotę biegacze orga-
nizują bieg na 5 km, w którym średnio bierze 
udział ponad 40 osób. 

Podobnie jak w zeszłym roku jedną z ka-
tegorii, w której rywalizowali zawodnicy 
była kategoria Najlepszy Cieszyniak/Cie-
szynianka, w której brano pod uwagę wyni-
ki zawodników z Cieszyna i Czeskiego Cie-
szyna. W klasyfikacji tej wśród mężczyzn 
najlepszy okazał się zawodnik MKS Cen-
trum Dzięgielów/Olza Cieszyn Przemysław 

Gibiec, który ukończył bieg na 14. miejscu. 
Z kolei wśród kobiet najlepsza okazała się 
Simona Vrzalová z Czeskiego Cieszyna, któ-
ra zajęła trzecie miejsce w kategorii open 
kobiet. Na uwagę zasługuje występ zawod-
niczki Olzy Cieszyn, Anny Halskiej, która 
w kategorii open kobiet zajęła 10. miejsce 
i znalazła się w klasyfikacji najlepszych 
Cieszynianek tuż za zawodniczką z Czech, 
natomiast wśród zawodniczek z naszego 
miasta okazała się najlepsza.

MOSiR Cieszyn

Człapoki ruszyły
Klub Górski PTTK Człapoki wspólnie z Ko-

łem Terenowym LOK w Cieszynie byli organi-
zatorami rajdu turystycznego z metą w Wiśle 
Malince w Agroturystyce U Cieślarów, gdzie 
odbyły się zawody strzeleckie. Były one 
pierwszymi zawodami z cyklu Grand Prix 
Koła Terenowego LOK w Cieszynie. W kla-
syfikacji kobiet na podium stanęły: 1. Maria 
Goszyk, 2. Ewa Pszonak, 3. Danuta Bieda, 
a wśród mężczyzn: 1. Paweł Cieślar, 2. Wiktor 
Jankowski i 3. Jerzy Brudny. W sumie w im-
prezie udział wzięło ponad 30 osób.

Mieczysław Prawdzik

Dyplomy dla najlepszych strzelców.
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Złota Legitymacja 
Zdobądź Złotą Legitymację i ucz się w Ka-

tolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. 
Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. Na 
zdolnych i ambitnych uczniów czekają Złote 
Legitymacje, gwarantujące bezpłatną naukę 
przez cały 3-letni cykl nauczania. Inicjatywa, 
której pomysłodawcą jest ksiądz Tomasz Sro-
ka, dyrektor katolickich placówek w Cieszy-
nie – to szansa dla wielu zdolnych i ambitnych 
młodych ludzi. To szansa na naukę w szkole z 
tradycjami, której uczniowie odnoszą sukcesy, 
rozwijają talenty, kształcą się w wielu dziedzi-
nach. Przede wszystkim jednak to inwestycja 
w naszą przyszłość. – Rozdaliśmy już kilka Zło-
tych Legitymacji. Kolejne czekają na zdolnych 
uczniów. Zachęcam do składania podań, spośród 
nich wybierzemy zwycięzców, którzy kształcić 
się będą w Katolickim Liceum w ramach bez-
płatnej nauki – mówi ksiądz Tomasz Sroka, 
dyrektor placówki.

Bliższe informacje na temat Złotej Legityma-
cji można uzyskać pod adresem: Plac Domini-
kański 2, 43-400 Cieszyn, e-mailem: grodziec-
ki@wp.pl, a także telefonem 33 852 51 84.

Mat. pras.

Studenci  
wśród maluchów

27 kwietnia Przedszkole nr 16 odwiedzili 
studenci Uniwersytetu Karola w Pradze w 
towarzystwie nauczycieli akademickich: Jany 
Uhlířovej i Jany Kropáčkovej. Nasza współ-
praca zaczęła się w styczniu 2013 roku, gdy 
studentka praskiego uniwersytetu, Barbara 
Tkaczyk, poprosiła o możliwość obserwacji 
pracy naszej placówki. Pisała wtedy pracę 
licencjacką na temat: Specyfika wychowania 
przedszkolnego w czesko-polskim regionie przy-
granicznym. Pracę obroniła pomyślnie, a jej 
treścią tak zainteresowała swoich nauczycieli, 
że zechcieli nas odwiedzić z grupą studentów 
wychowania przedszkolnego. Zależało nam na 
tym, aby spotkanie pozwoliło na wymianę do-
świadczeń nie tylko z nauczycielami naszego 
przedszkola, dlatego do udziału zaprosiliśmy 
również studentów pedagogiki – zintegrowa-
nej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania 
przedszkolnego Uniwersytetu Śląskiego w 
Cieszynie wraz z nauczycielem akademickim 
Alicją Hruzd-Matuszczyk. 

Program wizyty był bardzo bogaty. Uczest-
nicy spotkania obserwowali zajęcia prowa-

dzone przez nauczycielki Przedszkola nr 16 
we wszystkich czterech grupach wiekowych, 
po zajęciach odbyła się dyskusja i wymiana do-
świadczeń. Następnie goście obejrzeli wysta-
wę i prezentację multimedialną poświęconą 
przedszkolnemu projektowi edukacyjnemu 
pn. Podróż Misia Maciusia, który realizowa-
ny jest w naszej placówce od 2012 r. Ponad-
to przedszkolny zespół regionalny zaprosił 
wszystkich na swój występ. Cieszymy się, że 
mogliśmy podzielić się doświadczeniami i 
pochwalić się naszymi osiągnięciami. Więcej 
informacji na stronie internetowej placówki: 
www.przedszkole16.cieszyn.pl. 

Katarzyna Kantor, Przedszkole nr 16 

Międzypokoleniowe spotkanie...

Zwycięstwo  
na górskim szlaku

Sobota 7 maja przywitała wszystkich pięk-
ną, słoneczną pogodą, która zapraszała do 
aktywności na świeżym powietrzu. Z tego za-
proszenia skorzystała grupa 40 uczniów Szko-
ły Podstawowej nr 1, która wraz z opiekunami 
wyruszyła na górski szlak w ramach 45. Mło-
dzieżowego Rajdu Górskiego Powitanie Wiosny 
– Błatnia 2016. Grupa uczniów z naszej szkoły, 
prowadzona przez Antoninę Pniok – przewod-
nika beskidzkiego i jednocześnie nauczycielkę 
przyrody w SP1, rozpoczęła swoją wędrówkę 
w Brennej Centrum, skąd najpierw szlakiem 
czarnym, a potem zielonym dotarła do schro-
niska na Błatniej. Po zasłużonym odpoczynku 
uczniowie z różnych szkół zmierzyli siły w 
konkursie wiedzy turystycznej o Beskidzie 
Śląskim, historii ziemi cieszyńskiej oraz zna-
jomości zasad ochrony przyrody. Uczeń naszej 
szkoły Kacper Wolski, z klasy 4b, powtórzył 
sukces sprzed roku, zdobywając po raz drugi 
pierwsze miejsce w tym konkursie.

Zespół ds. promocji SP1 w Cieszynie

„Trójka”  
podbiła Budapeszt 

W dniach 5-7 maja reprezentacja Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjny-
mi w Cieszynie brała udział w Międzynarodo-
wych Dniach Sportu w Budapeszcie. W skład 
drużyny weszli: Lena Kozyra, Hanna Broda, 
Martyna Tomczyk, Natalia Dziadek, Tomasz 
Legierski, Wojciech Maciejowski, Szymon Gra-
bowski, Dominik Waniński, Wojciech Polok, 
Filip Wałga, Bartosz Loter, oraz Piotr Waszut. 
Uczniom towarzyszyła pani dyrektor, Mariola 
Lapczyk, a także nauczyciele Mariola Cieślar, 
Liliana Binek i Grzegorz Wanat. 

Zmagania sportowe obejmowały siedem 
konkurencji: siatkówkę, koszykówkę, hokej 
na trawie, piłkę nożną, sztafetę, pływanie 
oraz tor przeszkód. Sportowcy walczyli z 
pełnym zaangażowaniem i zdobyli pierw-
sze miejsce, pokonując rywali z Czech, Sło-
wacji oraz Węgier. 

Po odniesionym zwycięstwie uczniowie 
mieli okazję zobaczyć imponującą stolicę Wę-
gier, która zachwyciła ich swoim urokiem. 

W czasie wieczornego spaceru sportowcy 
podziwiali pięknie oświetloną panoramę 
Budapesztu ze Wzgórza Gellerta. Kolejnego 
dnia uczniowie zwiedzili zabytkowe Wzgó-
rze Zamkowe i malownicze Baszty Rybackie. 

W drodze powrotnej udało się jeszcze od-
wiedzić urokliwe miasteczko Szentendre i 
słodkie Muzeum Marcepanu. Po trzech in-
tensywnych dniach reprezentanci SP3 
wrócili pełni wrażeń i radości z odniesio-
nego sukcesu. Następne zmagania już za 
rok, najprawdopodobniej w zaprzyjaźnio-
nej szkole w Czeskim Cieszynie. 

SP3

Reprezentacja „trójki” w Budapeszcie.

Piłkarski sukces
26 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Powia-

tu Cieszyńskiego Szkół Podstawowych w mi-
ni-piłce nożnej chłopców. Zawodnicy z SP3 w 
Cieszynie zanotowali bardzo dobry występ, 
zajmując drugie miejsce. Pokonali drużynę z 
Ustronia, ale musieli uznać wyższość chłop-
ców z Górek Wielkich. Szkołę reprezentowali: 
Tomasz Legierski, Wojciech Maciejowski, Mar-
cin Adamczyk, Dominik Waniński, Filip Wał-
ga, Kamil Nowak, Kacper Szewczyk, Dominik 
Lewczuk, Kacper Sierant, Rafał Fornal. Druży-
nę przygotował Adam Rakus.

Zespół Promocji SP3 

Olimpijczycy 
W tym roku utalentowani matematycznie 
uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 3 
odnieśli sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Matematycznej Olimpus. Tytuł laureata zdo-
byli Maksymilian Pruski (czwarte miejsce),  
Krzysztof Franek (trzecie miejsce) oraz Jakub 
Głuszek (zwycięzca). Olimpiady stanowią 
cenne rozszerzenie programów nauczania, są 
urozmaiceniem programu zajęć, a także stano-
wią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy 
uczniów. Olimpiady przygotowane są przez 
doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę pe-
dagogiczną. Młodym matematykom życzymy 
dalszych sukcesów na polu królowej nauk.

Katarzyna Szczepańska, Gim3
Matematyczni laureaci.
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Wiarygodna szkoła
Z początkiem roku 2016 została uruchomio-

na nowa edycja programu Wiarygodna Szkoła, 
dedykowana liceom ogólnokształcącym oraz 
technikom. Odbyła się także rekrutacja dla 
szkół z województwa śląskiego i powiatu 
cieszyńskiego, w której wyróżnione zostało 
Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysła-
wa Szybińskiego w Cieszynie. Oznacza to, że 
szkoła otrzymała ogólnopolskie wyróżnienie 
Wiarygodna Szkoła i tym samym dołączyła do 
rankingu najlepszych placówek w całej Polsce. 
Wyróżnienie to szkoła otrzymała ze względu 
na osiągnięcie wysokich standardów edu-
kacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie 
młodzieży bezpieczeństwa w szkole. Program 
Wiarygodna Szkoła ma na celu wyróżnienie 
najlepszych szkół w całej Polsce, które dzięki 
właściwemu poziomowi nauczania osiągają 
bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w pro-
gramie jest także potwierdzeniem, że szkoła 
posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje 
bezpieczeństwo swoim uczniom.

Paulina Szlasa

Drugie życie książki
Pod datą 23 kwietnia możemy znaleźć 

w kalendarzu Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Książkowego akcentu nie mogło 
więc zabraknąć w Szkole Podstawowej To-
warzystwa Ewangelickiego. 21 kwietnia pod 
hasłem Dajemy książce drugie życie! Alicja 
Czauderna zorganizowała szkolny bookcros-
sing. Uczniowie mogli przynieść do szkoły 
książki, które przeczytali i wraz z rodzicami 
uznali, że nie będą już do nich wracać. Na „bo-
okcrossingowe” stoliki trafiło wiele ładnie 
wydanych, niezniszczonych książek, odpo-
wiednich dla dzieci w wieku szkolnym. Tak 
zaczęła się wielka wymiana. Uśmiechnięte 
buzie uczniów świadczyć mogą o tym, że na 
szkolnym korytarzu zawiązały się tego dnia 
nowe czytelnicze przyjaźnie.

Powodzenie akcji nastroiło nas tak opty-
mistycznie, że postanowiliśmy zorgani-
zować kolejną edycję zbiórki makulatury 
Książka za papier, z której dochód tradycyj-
nie przeznaczony jest na zakup nowości do 

szkolnej biblioteki. Tu właśnie okazało się 
jak wielkie serce i ogromne pokłady tężyzny 
fizycznej mają nasi uczniowie i ich opiekuno-
wie! Wtedy też wyszło na jaw, jak duża jest 
nasza szkoła! Może ona pomieścić sporych 
rozmiarów słonia afrykańskiego z dosyć 
pokaźnym słoniątkiem u boku… Tyle mniej 
więcej ważyła zebrana w ciągu trzech dni 
makulatura. Zebraliśmy 9000 kilogramów.

SPTE

Światowy Dzień Książki w SPTE.

Otwarte drzwi
28 kwietnia Gimnazjum nr 1 w Cieszynie 

miało okazję gościć szóstoklasistów, których 
już niebawem czeka poważny wybór – jaką 
szkołę wybrać po ukończeniu podstawówki. 
Organizując Dzień Otwarty, „jedynka” chcia-
ła ułatwić im podjęcie tej decyzji. W nasze 
gościnne progi zawitała spora gromadka 
uczniów z okolicznych szkół podstawowych 
(ponad 120 osób). Samorząd Uczniowski 
zaopiekował się wszystkimi bez wyjątku. 
Szóstoklasiści wzięli udział w lekcjach biolo-
gii, informatyki, matematyki, języka angiel-
skiego, języka niemieckiego, chemii; mogli 
też spróbować swoich sił na warsztatach 
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Turystyczny sukces
W kwietniu w Spale w województwie 

łódzkim odbył się centralny etap Olimpiady 
Wiedzy o Turystyce. Uczennica Technikum 
w Szkole Organizacji i Zarządzania na kie-
runku obsługa turystyczna, Paulina Her-
man, pokonując prawie wszystkich rywali 
z całej Polski zajęła drugie miejsce. 

W nagrodę otrzymała  indeks na studia 
nie tylko turystyczne, wygrała także obóz 
młodzieżowy w Złotych Piaskach w Bułgarii 
oraz otrzymała liczne nagrody rzeczowe.

Do etapu centralnego olimpiady Paulina 
zakwalifikowała się jako jedna z  30 uczest-
ników spośród 200 uczniów z całej Polski 
startujących na etapie okręgowym.

Finał olimpiady turystycznej w tym roku 
polegał na prawidłowym rozwiązaniu testu 
z wiedzy turystycznej i multimedialnej pre-
zentacji wybranego szlaku turystycznego 
przed komisją składającą się z pracowników 
naukowo-dydaktycznych Wydziału Nauk Geo-
graficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Paulina 
opracowała i przedstawiła szlak winiarsko-
-kulinarny Morawskie specjały – kuchnia i wino.

Do ścisłego finału przeszło 15 osób. Ich 
zadaniem było opracowanie w ciągu 30 

min. prezentacji programu wycieczki po 
Lipsku w Niemczech i przedstawienie jej 
komisji, zachęcając równocześnie do wy-
jazdu. Oceniono umiejętność wypowiedzi, 
znajomość języków obcych i wiedzę facho-
wą. Do olimpiady Paulinę przygotowali 
nauczyciele przedmiotów turystycznych – 
Krystyna Wajs i Leszek Lipsa. 
Wysoka zdawalność egzaminów 

Szkoła Organizacji i Zarządzania może 
pochwalić się również wysoką zdawalno-
ścią egzaminów zawodowych, najlepszą 
w powiecie cieszyńskim 95,23% – przy 
średniej zdawalności w powiecie 73,5%.

Egzamin zawodowy w technikum w za-
wodzie technik obsługi turystycznej polega 
na zaliczeniu dwóch kwalifikacji zawodo-
wych: planowanie i realizacja imprez i usług 
turystycznych oraz prowadzenie informacji 
turystycznej oraz sprzedaż usług turystycz-
nych. Aby otrzymać tytuł technika obsługi 
turystycznej, należy zaliczyć obie kwalifika-
cje i ukończyć szkołę. Do uzyskanego dyplo-
mu z tytułem technika absolwent otrzymuje 
również certyfikat w języku angielskim, któ-
ry jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.

SOiZ

teatralnych oraz zobaczyć cztery młode, ale 
pełne zapału aktorki z teatru profilaktyki 
Zdrufko. A skoro o artystach mowa, począ-
tek spotkania uświetniły wspaniałe mażo-
retki z grupy Cieszyńskie Gwiazdeczki.

Wszyscy goście i ich opiekunowie zosta-
li zaproszeni również na poczęstunek do 
szkolnego klubu, który na ten dzień przybrał 
wdzięczną nazwę „Wodopój”. Zgodnie z de-
cyzją Samorządu Uczniowskiego, cała szkoła 
zmieniła nieco swój wygląd, ponieważ w Dniu 
Otwartym przemianowano ją na dżunglę, w 
której obowiązują prawa twarde, ale sprawie-
dliwe. A na tych, którzy czasem się zagubią, 
zawsze czekają wodopój i oaza spokoju.

Gim1, M.S.

Dla czworonogów
 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 zor-

ganizowali zbiórkę karmy dla zwierząt, z 
cieszyńskiego schroniska przy ul. Cichej.

W szkole  prowadzona jest edukacja eko-
logiczna, która ma uwrażliwić dzieci i do-
rosłych na potrzeby i problemy zwierząt. 
Akcja ma za zadanie nauczyć dzieci i doro-
słych odpowiedzialnych zachowań wobec 
czworonogów. Szkoła po raz kolejny pomo-
gała podopiecznym schroniska dla zwie-
rząt,  przekazując 154 kilogramy karmy.

SP6

Matematyczny talent
Skromny, uprzejmy, dowcipny, kulturalny, 

pracowity... a do tego utalentowany matema-
tycznie. Tomek Iwanek – uczeń szóstej klasy 
Katolickiej Szkoły Podstawowej, został lau-
reatem Wojewódzkiego Konkursu z Matema-
tyki, organizowanego przez Śląskie Kurato-
rium Oświaty. Tomek od pierwszych lat nauki 
w naszej szkole bierze udział w licznych kon-
kursach matematycznych, zajmując wysokie 
lokaty. Każdego roku startuje w konkursach 
Alfik, MAT, Kangur Matematyczny. W tym 
roku szkolnym w konkursie Alfik zajął drugą 
lokatę w województwie, a w konkursie Mat 
był pierwszy w województwie. Brał również 
udział w konkursie on-line Maks Matema-
tyczny. W Międzyszkolnym Konkursie Mate-
matycznym organizowanym przez Katolicką 
Szkołę Podstawową – Lubimy matematykę, 
gdzie zdobył pierwsze miejsce.

I. Janota
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Tomek Iwanek.



12 miasto

Uwaga mieszkańcy – dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych, 
dla budynków w zabudowie jednorodzinnej

obejmuje ulice:
Bielska (do skrzyżowania z ul. Wiślańską), Bobka, Bociania, Bogusławskiego, Chemików, Chopina, Czereśniowa, Czytelni Ludowej, Dębowa, 

Dolna, Dyboskiego, Filasiewicza, Gawlasa, Graniczna, Hławiczki, Jaskółcza, Kamienna, Karłowicza, Kołłątaja, Kościuszki, Krucza, Kukułcza, 
Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łabędzia, Macierzy Szkolnej, Matusiaka, Milaty, Moniuszki, Morelowa, Na Wzgórzu, Niemcewicza, Orzechowa, Pa-
derewskiego, Polna, Przechodnia, Przepiórcza, Przybosia, Sadowa, Sienna, Skrajna, Skrzypka, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Sowia, Spółdzielcza, 
Staffa, Staszica, Szymanowskiego, Św. Jerzego, K. Stryi, Ustrońska, Węgielna, Wiśniowa, Wronia, Z. Kossak-Szatkowskiej, Żurawia.

obejmuje ulice:
Barteczka, Benedyktyńska, Borsucza, Brożka, Chabrów, Cicha, Czarny Chodnik (nr. 2,3), Działkowa, Filipowicza, Fiołków, Garncarska, Gmin-

na, Goździków, Górna, Górny Rynek, Hallera, Hajduka, Hulki Laskowskiego, Irysów, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, Jeżowa, Kajzara, Kargera, Ka-
towicka, Kłosów, Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Krokusów, Królicza, Ks. Trzanowskiego, Ks. Tomanka, Kubisza, Letnia, Limanowskiego, 
Lisia, Łagodna, Mała, Michejdy, Miedziana, Mickiewicza, Morcinka, Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Nikła, Osiedlowa, Owocowa, Pikiety, Pl. Londzi-
na, Popiołka, Północna, Powstańców Śląskich, Przepilińskiego, Pszenna, Rudowska, Skośna, Solna, Stawowa (nr. 57B, 59A, 59E, 63A), Stokrotek, 
Strzelców Podhalańskich, Szarotka, Szybińskiego, Śniegonia, Tysiąclecia, Tulipanów, Wąska, Wiejska, Wierzbowa, Wietrzna, Wiewiórcza, Wil-
cza, Wrzosów, Wyspiańskiego, Wyższa Brama, Zaciszna, Zajęcza, Zamarska, Zielona, Złota, Żniwna, Żwirki i Wigury.

27 czerwca i 26 września 2016 – poniedziałek

29 czerwca i 28 września 2016 – środa

obejmuje ulice:
Akacjowa, Al. Piastowska, Bażancia, Bednarska, Bobrecka, Bóżnicza, Browarna, Bukowa, Chrobrego, Cienciały, Czarny Chodnik (bez nr. 2, 

3), Dojazdowa, Dworcowa, Dworkowa, Dzika, Folwarczna, Fredry, Frysztacka, Gajowa, Głęboka, Gołębia, Górny Chodnik, Gruntowa, Hażlaska, 
Heczki, Jabłonna, Jodłowa, Kiedronia, Kochanowskiego, Kominiarska, Kopernika, Kościelna, Kluckiego, Kręta, Ks. Janusza, Langera, Leśna, Li-
gonia, Ładna, Łanowa, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Majowa, Mała Łąka, Matejki, Miodowa, Mennicza, Mokra, Mostowa, Motelowa, Motokrosowa, 
Nad Olzą, Nowe Miasto, Olszaka, Pl. Dominikański, Pl. Słowackiego, Pl. Św. Krzyża, Pl. Teatralny, Pochyła, Pod Skałką, Pokoju, Poprzeczna, Rado-
sna, Ratuszowa, Regera, Rzeźnicza, Rynek, Sarnia, Schodowa, Sejmowa, Singera, Spadowa, Spokojna, Sportowa, Srebrna, Stary Targ, Stokowa, 
Stroma, Szeroka, Szersznika, Śrutarska, Topolowa, Trzech Braci, Wałowa, Wysoka, Zadworna, Zagrodowa, Zaleskiego, Zamkowa.
30 czerwca i 29 września 2016 – czwartek

obejmuje ulice:
Al. Łyska, Al. Raszki, Beskidzka, Bielska (od skrzyżowania z ul. Wiślańską), Błogocka, Braci Miłosiernych, Brodzińskiego, Bucewicza, 

Cegielniana, Chłodna, Dąbrowskiego, Długa, Dobra, Gospodarska, Graniczna, Harcerska, Jasna, Jastrzębia, Jaworowa, Jordana, Kantora „Bol-
ko”, Kasprowicza, Kasztanowa, Kątowa, Kępna, Krańcowa, Kraszewskiego, Kresowa, Krótka, Legionu Śląskiego, Liburnia, Łowiecka, Miarki, 
Miła, Mleczna, Myśliwska, Odległa, Ogrodowa, Olchowa, Orkana, Orla, Orzeszkowej, Otwarta, Partyzantów, Piesza, Piękna, Pl. Kościelny, 
Pl. Poniatowskiego, Pograniczna, Południowa, Prosta, Prusa, Przerwy Tetmajera, Puńcowska, Ptasia, Rajska, Reymonta, Rolna, Równa, Sar-
kandra, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słoneczna, Spacerowa, Stalmacha, Stawowa, Śnieżna, ks. Świeżego, Towarowa, Tuwima, Wesoła, Wielo-
droga, Widokowa, Wiosenna, Wiślańska, Wojska Polskiego, Zakątek, Żeromskiego.
1 lipca i 30 września 2016 – piątek

obejmuje ulice:
3 Maja, Al. Łyska, Przykopa, pl. Wolności.

28 czerwca i 27 września 2016 – wtorek

Kolejna akcja  
szczepienia lisów

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii in-
formuje, że w dniach 19-28 maja 2016 r. na te-
renie całego województwa śląskiego prowa-
dzona będzie akcja szczepienia lisów wolno 
żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, 
zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłoże-
nia, ma postać małych brunatnych krążków 
o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty 
lisy wyczuwają z odległości około 800 me-
trów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, 
tym samym przegryzieniu zatopionej w niej 
kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku 
kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną 
śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa. 

Akcja będzie prowadzona przy użyciu sa-
molotów startujących z lotniska Katowice Mu-
chowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wy-

sokości około 200 metrów, na obszarze ponad 
10 tys. km2 powierzchni zielonych. 

W sumie na terenie całego województwa 
śląskiego zostanie wyłożonych 202 620 da-
wek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 
km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad 
lasami, ale również nad pozostałymi terena-
mi zielonymi, np. polami, łąkami i ogródkami 
działkowymi. Ponadto w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zostanie 
wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii 
apeluje do mieszkańców województwa o nie 
podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezio-
ną przynętę należy pozostawić w danym 
miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach 
ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, 
że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. 

Jednocześnie przypominamy, że przez 
dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji 
nie powinno się wyprowadzać zwierząt do-
mowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii in-
formuje również, że sama przynęta nie jest 
niebezpieczna dla człowieka. Natomiast 
w przypadku otwarcia kapsułki, która znaj-
duje się we wnętrzu przynęty, należy nie-
zwłocznie skontaktować się lekarzem medy-
cyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie 
z płynną zawartością kapsułki należy rów-
nież bezzwłocznie umyć wodą z mydłem czę-
ści ciała, które miały kontakt ze szczepionką.

Doustne szczepienie lisów przeciwko wście-
kliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza 
metoda zwalczania wścieklizny w Europie, 
a w województwie śląskim nie odnotowano 
żadnego przypadku od 2012 roku. Akcja ta 
w województwie śląskim odbywa się od 1995 
r. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących fi-
nansowane są z rezerwy budżetu państwa 
oraz współfinansowane przez Unię Europej-
ską. Dodatkowe informacje w ww. sprawie 
udzielane są pod nr. tel. 32 42 88 611.

Śląski wojewódzki lekarz weterynarii
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Odpady niebezpieczne cz. 2 – zużyte baterie i akumulatory
Baterie ze względu na zawarty w nich 

ołów (niszczy czerwone krwinki i enzymy), 
kadm (prowadzi do zmian nowotworo-
wych), rtęć (wywołuje zaburzenia widzenia 
i świadomości) oraz nikiel (wywołuje zmia-
ny nowotworowe) stanowią realne zagro-
żenie dla naszego zdrowi i środowiska na-
turalnego. Podczas składowania baterii na 
wysypisku ich powłoka z czasem koroduje, 
powodując przedostanie się zawartości do 
wód gruntowych, a następnie poprzez łań-
cuch pokarmowy do roślin, zwierząt i ludzi.

Jedynym sposobem, aby chronić środo-
wisko i zdrowie ludzi jest prowadzenie se-
lektywnej zbiórki baterii.

Zasady zbierania, przetwarzania, recy-
klingu i unieszkodliwiania zużytych baterii 
i akumulatorów reguluje ustawa z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulato-
rach (Dz. U. z 2015 r., poz. 687). 

Poniżej zawarto wybrane informacje, o 
których powinien wiedzieć każdy, kto dys-
ponuje odpadem w postaci zużytych baterii 
i akumulatorów przenośnych (tzw. użyt-
kownik końcowy).

1. Czym jest bateria przenośna lub akumula-
tor przenośny? To bateria i akumulator, w tym 
ogniwo guzikowe lub zestaw, które są szczel-
nie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku 
oraz nie stanowią baterii przemysłowej i aku-
mulatora przemysłowego albo baterii samo-
chodowej i akumulatora samochodowego;

2. Obowiązki użytkownika końcowego – 
każdy posiadacz zużytych baterii i akumulato-
rów przenośnych, które nie mogą stanowić już 
źródła energii, jest zobowiązany do ich prze-
kazania do zbierającego zużyte baterie oraz 
zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru;

3. Jakie podmioty mamy na myśli, jeżeli 
mówimy o zbierającym zużyte baterie?

• podmiot prowadzący punkt zbierania 
odpadów, posiadający zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie zbierania 
odpadów w postaci zużytych baterii lub zu-
żytych akumulatorów,

• gminną jednostkę organizacyjną pro-
wadzącą działalność w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych,

• przedsiębiorcę wpisanego do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie od-
bioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości;

4. Sprzedawca detaliczny baterii prze-
nośnych lub akumulatorów przenośnych, 
którego powierzchnia sprzedaży w rozu-
mieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) 
przekracza 25 m2, jest obowiązany do:

• przyjęcia selektywnie zebranych zuży-
tych baterii przenośnych i zużytych aku-
mulatorów przenośnych od użytkownika 
końcowego przez udostępnienie pojemnika 
na zużyte baterie przenośne i zużyte aku-
mulatory przenośne, bez możliwości żąda-
nia od niego zapłaty za ich przyjęcie,

• przekazania zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów, o których mowa powyżej, 
sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu 
zużyte baterie lub zużyte akumulatory;

5. Sprzedawca hurtowy baterii przeno-
śnych lub akumulatorów przenośnych jest 
zobowiązany do:

• przyjęcia zużytych baterii przenośnych i 
zużytych akumulatorów przenośnych od użyt-
kownika końcowego oraz od sprzedawcy deta-
licznego, któremu przekazał baterie przenośne 
lub akumulatory przenośne, bez możliwości 
żądania od niego zapłaty za ich przyjęcie;

• przekazania zużytych baterii i zuży-
tych akumulatorów, o których mowa powy-
żej zbierającemu zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory;

6. Przedsiębiorca świadczący usługi w 
zakresie wymiany zużytych baterii lub zu-
żytych akumulatorów jest zobowiązany do:

• przyjęcia selektywnie zebranych zuży-
tych baterii przenośnych i zużytych aku-
mulatorów przenośnych od użytkownika 
końcowego, bez możliwości żądania od nie-
go zapłaty za ich przyjęcie;

• przekazania zużytych baterii i zużytych 
akumulatorów, o których mowa powyżej, zbie-
rającemu zużyte baterie lub zużyte akumula-
tory lub prowadzącemu zakład przetwarzania 
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

7. Prowadzący miejsce odbioru, który nie 
jest sprzedawcą detalicznym, sprzedawcą 
hurtowym lub przedsiębiorcą świadczą-
cym usługi w zakresie wymiany zużytych 
baterii lub zużytych akumulatorów, może 
przyjmować od użytkowników końcowych 
zużyte baterie przenośne i zużyte akumu-
latory przenośne, jeżeli ma zawartą sto-

sowną umowę ze zbierającym tego typu 
odpady. Umowa jest zawierana w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.
Ważne !

1. W miejscu odbioru zakazuje się zbierania 
zużytych baterii przenośnych i zużytych aku-
mulatorów przenośnych wraz z innymi odpa-
dami w tym samym pojemniku. Kto, wbrew 
zakazowi umieszcza zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory razem z innymi odpadami w tym 
samym pojemniku, podlega karze grzywny;

2. Pojemniki służące do zbierania zużytych 
baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 
przenośnych w miejscach odbioru powinny być 
ustawione w miejscu publicznie dostępnym;

3. W miejscach odbioru zużyte baterie 
przenośne i zużyte akumulatory przenośne 
są przyjmowane nieodpłatnie;

4. W miejscu odbioru powinna znajdować 
się czytelna i dostępna dla użytkownika koń-
cowego informacja na temat możliwości odda-
nia zużytych baterii przenośnych i zużytych 
akumulatorów przenośnych w tym miejscu;

5. Informacja, o której mowa powyżej, może 
być umieszczona na pojemniku służącym do 
zbierania zużytych baterii przenośnych i zu-
żytych akumulatorów przenośnych;

6. Zakazuje się unieszkodliwiania zu-
żytych baterii i zużytych akumulatorów 
przez ich składowanie na składowisku od-
padów lub termiczne przekształcanie;

7. Kontrolę przestrzegania przez sprze-
dawców hurtowych i detalicznych przepi-
sów wymienianych w ustawie o bateriach 
i akumulatorach sprawuje wojewódzki in-
spektor inspekcji handlowej;

8. Zbierający zużyte baterie lub zużyte 
akumulatory jest zobowiązany do przeka-
zania zużytych baterii lub zużytych aku-
mulatorów prowadzącemu zakład prze-
twarzania zużytych baterii lub zużytych 
akumulatorów, a w przypadku zużytych 
baterii przenośnych lub zużytych akumula-
torów przenośnych – w pierwszej kolejności 
prowadzącemu zakład przetwarzania zu-
żytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
który prowadzi co najmniej sortowanie zu-
żytych baterii lub zużytych akumulatorów. 
Kto działa wbrew temu przepisowi, podlega 
karze pieniężnej od 5000 zł do 100 000 zł.

Wydział OŚR

Centrum Praw Kobiet i Rodziny 
W ramach Centrum udzielane są nieod-

płatne porady prawne z wszystkich dzie-
dzin prawa z wyłączeniem prawa podat-
kowego. Pomoc prawna nie jest udzielana 
jedynie w sprawach, w których klientka 
korzysta już z pomocy adwokata lub radcy 
prawnego. Udzielane są również porady 
pedagogiczne, z których mogą korzystać 
matki potrzebujące pomocy i porad do-
świadczonego pedagoga. Ostatnio dzia-
łalność Centrum poszerzona została o co-
aching, skierowany do kobiet, które chcą 
poznać swoje zdolności, zmienić zawód 
lub powrócić na rynek pracy. Działalność 
Centrum Praw Kobiet i Rodziny adresowa-

na jest wyłącznie do kobiet i uwzględnia 
specyfikę ich problemów i sytuacji życio-
wych. Zapewniamy pełną ochronę danych i 
zachowanie w tajemnicy wszystkich infor-
macji uzyskanych przy udzielaniu pomocy 
zarówno prawnej, jak i pozostałej. 

Zapraszamy panie do korzystania z bez-
płatnych porad prawnych, pedagogicznych 
oraz sesji coachingowych w siedzibie Sorop-
timist International ul. Zamkowa 3abc. Ter-
miny dyżurów można znaleźć na stronie Wia-
domości Ratuszowych w dziale: „Instytucje”.

 W celu umówienia się na spotkania pro-
simy o kontakt pod nr. tel. 731 609 903.

Halina Małaszkiewicz, prezydent klubu

Kluby radnych 
zapraszają 

Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą 
pomocą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie 
podoba? Radni zapraszają do rozmów.

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa 
Samorządowa (CIS) pełni dyżury w każdą 
środę w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjąt-
kiem tygodnia, w którym odbywa się sesja), 
w Biurze Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społecz-
nego (CRS) pełnią dyżur w każdy ponie-
działek w godz. od 16.30 do 17.30 w Biurze 
Rady Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn
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Kolejna robocza sesja
Dwudziesta pierwsza sesja Rady Miejskiej 

odbyła się w dniu 28 kwietnia 2016 roku.
Z porządku obrad został zdjęty pro-

jekt uchwały w sprawie:
• zasad i trybu przeprowadzania konsul-

tacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 
na temat części wydatków z budżetu miasta 
Cieszyna na 2017 rok – celem wypracowania 
stanowisk przez wszystkie komisje Rady i 
zaproponowanie ewentualnych poprawek.

Radni zapoznali się z:
• informacją na temat bieżącej współpra-

cy miasta Cieszyna z uczelniami wyższymi
• oceną zasobów pomocy społecznej w 

Cieszynie.
W trakcie sesji zostały podjęte dwa 

stanowiska dotyczące:
• przystąpienia do strategicznej współpra-

cy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
• poparcia działań Centrum Kształcenia 

Prymus Sp. z o.o. w Cieszynie, zmierzają-
cych do uruchomienia przy współpracy z 
Uniwersytetem Śląskim Innowacyjnego 
Przedszkola Terapeutycznego w Cieszynie.

Na sesji zostały podjęte uchwały, któ-
rych wnioskodawcą był pan burmistrz, 
w sprawach:

• uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Cie-
szyna, obejmującego teren po północnej 
stronie ul. Wiślańskiej

• przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Cieszyna

• przystąpienia do sporządzenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Cieszyna obejmującego teren 
położony po północnej stronie cmentarza 
komunalnego przy ul. Katowickiej

• uchwalenia Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na 
lata 2016-2018

• zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszy-
na nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 
r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

• zaliczenia ulicy Motelowej do kategorii 
dróg gminnych

• wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy na czas nieoznaczony

• zmiany uchwały w sprawie podziału 
Gminy Cieszyn na stałe obwody głosowa-
nia, ustalenia ich granic, numerów oraz sie-
dzib obwodowych komisji wyborczych

• zmiany uchwały w sprawie podziału 
Gminy Cieszyn na okręgi wyborcze oraz 
ustalenia ich granic, numerów i liczby rad-
nych wybieranych w każdym okręgu

• uchylenia Uchwały Nr IV/25/98 z 17 
grudnia 1998 roku w sprawie zatwierdze-
nia Zarządzenia Nr 1/98 Zarządu Miasta 
Cieszyna z dnia 9 grudnia 1998 roku w 
sprawie ograniczenia sprzedaży oraz uży-
wania wyrobów pirotechnicznych na tere-
nie miasta Cieszyna oraz określenia termi-
nu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia 
Nr 1/98 Zarządu Miasta Cieszyna z dnia 9 
grudnia 1998 roku w sprawie ograniczenia 
sprzedaży i używania wyrobów pirotech-
nicznych na terenie miasta Cieszyna

• zasad i trybu przeprowadzania konsul-

tacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna 
na temat części wydatków z budżetu Mia-
sta Cieszyna na 2017 rok

• zmiany uchwały Nr XLVIII/493/10 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 27 maja 2010 roku 
w sprawie trybu prac na projektem uchwa-
ły budżetowej

• zmiany budżetu miasta Cieszyna na 
2016 rok

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2016-2025

• zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli 
taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie gminy Cieszyn obowiązującej w 
okresie od dnia 8 maja 2016 roku do dnia 7 
maja 2017 roku.

Nie została podjęta uchwała w sprawie:
• uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta 
Cieszyna obejmującego obszar Marklowic 
– Rada uwzględniła kilka uwag do planu i 
tym samym wrócił on do etapu planowania.

Ze szczegółami zapytań wniosków i inter-
pelacji radnych, klubów radnych i komisji 
można się zapoznać na stronie internetowej 
pod adresem: http://www.bip.um.cieszyn.
pl, w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są pu-
blikowane zarówno zapytania, wnioski i in-
terpelacje, jak i odpowiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na sesje 
Rady Miejskiej. Najbliższe posiedzenie odbę-
dzie się w dniu 19 maja 2016 roku o godzinie 
15.30. Nagrania wideo z sesji Rady Miejskiej 
Cieszyna są dostępne na stronie www.um.cie-
szyn.pl – „Urząd od środka” – „Rada Miejska”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna,
Krzysztof Kasztura

Konsultacje społeczne
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 

projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegra-
dowanego oraz obszaru rewitalizacji.

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 
3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewi-
talizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777), zawiada-
miam o rozpoczęciu konsultacji społecznych 
projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowa-
nego oraz obszaru rewitalizacji.

Projekt uchwały oraz diagnoza służąca 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji będą dostępne do 
wglądu od 27 maja 2016 r.:

• na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl), 
w zakładce Ogłoszenia – Konsultacje,

• na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie (um.cieszyn.pl),

• w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, 
w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki 
w godz. 7.30-16.30, od wtorku do czwartku w 
godz. 7.30-15.30, w piątki w godz. 7.30-14.30.

Uwagi do projektu uchwały oraz do diagno-
zy będzie można złożyć w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 czerwca 2016r. w postaci:

• papierowej, przesłanej na adres: Urząd 
Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cie-
szyn, lub złożonej osobiście w Urzędzie 

Miejskim w Cieszynie – Punkt Obsługi 
Klienta, Rynek 1 (parter),

• elektronicznej, przesłanej za pomocą 
poczty elektronicznej na adres: gmcie-
szyn@sekap.pl, lub za pomocą formularza 
zamieszczonego na stronie internetowej 
przy projekcie uchwały.

Pozostałymi formami konsultacji spo-
łecznych będą:

1. Spotkania konsultacyjne:
• z przedsiębiorcami, organizacjami poza-

rządowymi oraz innymi jednostkami organi-
zacyjnymi – w dniu 7 czerwca br. o godz. 17.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
Rynek 1 (Ratusz), II piętro, Sala Sesyjna,

• z mieszkańcami – w dniach: 9 czerwca br.  
o godz. 16.00 w Domu Narodowym w Cieszy-
nie, Rynek 12, I piętro, sala widowiskowa oraz 
21 czerwca br. o godz. 15.00 w budynku głów-
nym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, ul. 
Bielska 62, sala konferencyjna,

2. Przekazanie projektu uchwały do za-
opiniowania przez grupy przedstawiciel-
skie: Gminną Radę Działalności Pożytku 
Publicznego, Radę Seniorów, Młodzieżową 
Radę Miejską oraz Klub Przedsiębiorcy,

3. zbieranie uwag ustnych podczas spo-
tkań konsultacyjnych oraz w okresie do 30 
czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 
216, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

Z up.  Burmistrza Miasta,
Aleksander Cierniak, Zastępca Burmistrza 

Basen SP4
W związku z przygotowywaniem har-

monogramu zajęć na basenie krytym przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie w 
roku szkolnym 2016/2017, proszę zain-
teresowane strony oraz przyszłych użyt-
kowników o podanie dni, godzin rozpo-
częcia zajęć i liczby godzin korzystania z 
naszej pływalni, do końca czerwca 2016 r. 
tel. 697 845 076.

Jarosław Nowakowski

Pomoc prawna
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon 

PL, ul. Bielska 4, tel. 33 445 70 11, informu-
je, że w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 
2016 r. realizuje zadanie publiczne zlecone 
przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie w 
zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej na terenie Gminy Cieszyn. 
Punkt prowadzony jest przy ul. Bielskiej 4 
(budynek Pawilonu Diagnostyczno-Zabie-
gowego) Szpitala Śląskiego (wejście A3) w 
dniach: poniedziałek – wtorek 13.00-17.00, 
środa – czwartek 15.00-19.00, piątek 8.00-
12.00. Proponujemy rejestrację telefoniczną: 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 
pod nr. tel. 33 445 70 11 lub 730 984 481.

Trianon.PL
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Wynajem poczekalni
Cel najmu: prowadzenie ogólnodostępnej po-

czekalni dla podróżnych.
Cel dzierżawy: związany z inwestycjami in-

frastrukturalnymi służącymi wykonywaniu 
zadań własnych gminy w dziedzinie transportu.

Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do wy-
dzierżawienia i wynajęcia na czas nieoznaczony 
w drodze bezprzetargowej, po uprzednim uzyskaniu 
zgody Rady Miejskiej Cieszyna, następujące grunty:

• działki nr 16/8 obr. 33 o pow. 97 m2 i 16/10 
obr. 33 o pow. 1958 m2, położone przy ul. Haj-
duka w Cieszynie, z przeznaczeniem na cele 
związane z inwestycjami infrastrukturalnymi 
służącymi wykonywaniu zadań własnych gminy 
w dziedzinie transportu (dot. dzierżawy),

• część działki nr 16/4 obr. 33 o pow. 80 m2 wraz 
ze zlokalizowanym na gruncie obiektem o pow. za-
budowy 39,69 m2, położonej przy ul. Hajduka w Cie-
szynie, z przeznaczeniem na prowadzenie ogólno-
dostępnej poczekalni dla podróżnych (dot. najmu).

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntów do wy-
dzierżawienia i wynajęcia został wywieszony na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
Rynek 1, I piętro, na okres od dnia 16 maja 2016 
r. do 5 czerwca 2016 r.

Wydział GN

 Grunt na sprzedaż 
 Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza drugi ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. 
Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działka nr 2/123 obr. 57 o pow. 0,0244 ha, 
obj. KW nr BB1C/00047759/4 Sądu Rejonowego w 
Cieszynie. Przez działkę nr 2/123 oraz sąsiednią 
działkę nr 2/97 urządzony jest dojazd do budynku 
nr 4, znajdującego się przy ul. Mickiewicza (dz. nr 
3 obr. 57). Przyszły nabywca działki 2/123 będzie 
zobowiązany do ustanowienia w notarialnej umo-
wie sprzedaży służebności przejścia i przejazdu od 
strony gminnej drogi wewnętrznej na szerokości 
istniejącej bramy wjazdowej po dz. 2/123 obr. 57 
na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 3 
obr. 57 obj. KW BB1C/00000142/5. 

Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości 
przeprowadzony w dniu 20 stycznia 2016 r. za-
kończył się wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 
2016 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.30.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi 
15 000 zł. Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium 
w wys. 1500 zł, w terminie do dnia 15 czerwca 
2016 r., przelewem na konto Urzędu Miejskie-
go: ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 
1083 1000 0022 6985 8169. 

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z po-
datku VAT. 

Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nie-
ruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie (parter – pokój nr 6).

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo do 
odwołania przetargu w razie uzasadnionej przy-
czyny, informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami UM w Cieszynie, tel. 
33 479 42 34, 33 479 42 30.

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało 
zamieszczone na stronie internetowej: bip.um.cie-
szyn.pl, a także na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

Wydział GN

Przetarg ograniczony
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 

przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego 
przetargu ograniczonego do współwłaścicie-
li nieruchomości położonej przy ul. Gołębiej 4 
w Cieszynie, udział 1/19 części w nieruchomości 
zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 10/25 
obr. 29, o pow. 1267 m², obj. księgą wieczystą nr 
BB1C/00081427/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, I piętro, na okres 
od dnia 11 maja 2016 r. do 1 czerwca 2016 r.

Wydział GN

Lokal mieszkalny
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 po-
łożony w Cieszynie przy ul. Głębokiej nr 62/2 
o powierzchni 82.69 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tabli-
cy ogłoszeń ZBM, ul. Liburnia 2a, I piętro oraz 
umieszczone na stronie internetowej www.bip.
zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich, ul. Li-
burnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, tel. 33 851 18 86.     

ZBM

Jest decyzja środowiskowa
Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Miasta Cieszyna, działając na podsta-
wie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiada-
mia, że w dniu 11 maja 2016 r., na wniosek PPG Poli-
farb Cieszyn S.A., 43-400 Cieszyn, ul. Chemików 16, 
została wydana decyzja znak OŚR.6220.03.2016.3 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-
sięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budyn-
ku warsztatowo-magazynowego na halę produkcyjną 
mastyk i uszczelniaczy, zlokalizowanego na terenie 
zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. w Cieszynie przy 
ul. Chemików 16. W ramach przedsięwzięcia prze-
widuje się adaptację budynku warsztatowo-maga-
zynowego nr 218B, o powierzchni zabudowy 2115 
m2, zlokalizowanego na terenie zakładu produk-
cyjnego PPG Polifarb Cieszyn S.A., na potrzeby pro-
dukcji mastyk i uszczelniaczy dla przemysłu mo-
toryzacyjnego. Obecnie proces produkcji mastyk 
i uszczelniaczy odbywa się na terenie zakładu, w 
budynku nr 118. Przeniesienie produkcji do budyn-
ku nr 218B ma na celu usprawnienie wewnętrznej 
logistyki zakładu. 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, 
w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska w Katowicach oraz opinią sanitarną 
państwowego powiatowego inspektora sanitar-
nego w Cieszynie, można zapoznać się w Wy-
dziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, Ratusz, Rynek 1, pokój 
nr 117, w godzinach pracy urzędu.

Wydział OŚR

Można wynająć garaż
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie sp. 

z o. o. informuje, że przeznacza do najmu wolne 
miejsce garażowe położone w lokalu użytko-
wym – garażu przy ul. Towarowej 7 w Cieszynie, 
o powierzchni 28,20 m².

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń ZBM, ul. Liburnia 2a (parter), a także umieszczo-
ne na stronie internetowej: www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakła-
dzie Budynków Miejskich w Cieszynie, ul. Liburnia 
2a (I piętro, pokój nr 10), tel. 33 852 03 63.

ZBM

Anonimowe spotkania
• Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cie-

szynie Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A. 
• Grupa Na Rynku, ul. Szersznika – klasztor 

oo. Franciszkanów – piwnica pod Aniołami, piąt-
ki godz. 16.00.

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

Organizowane spotkania, to szansa dla uzależ-
nionych, którzy szukają pomocy.

Organizatorzy

Nabór do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie do Gminnej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego w Cieszynie: Burmistrz Cie-
szyna zaprasza przedstawicieli organizacji poza-
rządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie do pracy w Gminnej Radzie Działal-
ności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Przedsta-
wicieli mogą zgłaszać organizacje oraz podmioty 
działające w zakresie pożytku publicznego, których 
terenem działalności jest gmina Cieszyn. Spośród 
zgłoszonych kandydatur Burmistrz Cieszyna doko-
na wyboru 6 osób, które zostaną powołane w skład 
Rady. 

Termin zgłoszeń upływa dnia 10 czerwca 2016 
roku o godz. 15.00. Informacje pod nr. tel. 33 479 
49 31. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Urząd 
Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1.

Ryszard Macura, Burmistrz Miasta Cieszyna
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16 ogłoszenia i komunikaty

Dyżury psychologiczne i prawne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

stania z bezpłatnych dyżurów psychologicznych 
i prawnych, związanych z problematyką uzależ-
nień i przemocy w rodzinie. Dyżury pełnione są 
przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Cieszynie). Zapisy w MOPS Cie-
szyn (ul. Skrajna 5) lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Obwieszczenie  
Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerw-
ca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związ-
ku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 
r. poz. 353), zawiadamiam, iż w dniu 5 maja 2016 r. 
Burmistrz Miasta Cieszyna wydał postanowienie  –
znak OŚR.6220.3.2016.3 o braku konieczności prze-
prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania 
budynku warsztatowo-magazynowego na halę 
produkcyjną mastyk i uszczelniaczy, zlokalizo-
wanego na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn 
S.A. w Cieszynie przy ul. Chemików 16. 

W ramach przedsięwzięcia inwestor, tj. PPG 
Polifarb Cieszyn S.A. z siedzibą w Cieszynie przy 
ul. Chemików 16, przewiduje adaptację budyn-
ku warsztatowo-magazynowego nr 218B, o po-
wierzchni zabudowy 2115 m2, zlokalizowanego na 
terenie zakładu produkcyjnego PPG Polifarb Cie-
szyn S.A., na potrzeby produkcji mastyk i uszczel-
niaczy dla przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie 
proces produkcji mastyk i uszczelniaczy odbywa 
się na terenie zakładu, w budynku nr 118. Przenie-
sienie produkcji do budynku nr 218B ma na celu 
usprawnienie wewnętrznej logistyki zakładu. 

Opinie o braku konieczności przeprowadze-
nia oceny oddziaływania ww. przedsięwzię-
cia na środowisko wydali regionalny dyrektor 
ochrony środowiska w Katowicach (pismo znak: 
WOOŚ.4240.142.2016.RJK.3 z dnia 28 kwietnia 
2016 r.) oraz państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny w Cieszynie (pismo znak: ONS ZNS 
523/11/16 z dnia 3 marca 2016 r.).

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 k.p.a. organ administracji 
obowiązany jest do należytego informowania stron 
o okolicznościach prowadzonego postępowania 
administracyjnego, jak również do wysłuchania 
wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowo-
dów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należyte-
go i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie 
przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jedno-
cześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich 
czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 
Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. 

Na wydane postanowienie nie przysługuje 
zażalenie.

Z treścią ww. postanowienia, jak również ze 
zgromadzoną w sprawie dokumentacją, można 
zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Ry-
nek 1, pok. 117, w godzinach pracy urzędu. 

Wydział OŚR

Obwieszczenie  
Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 
23), w związku z art. 71, art. 72 ust. 1 oraz art. 
74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam, iż 
w dniu 11 maja 2016 r. Burmistrz Miasta Cieszyna 
wydał decyzję – znak OŚR.6220.3.2016.3 o środo-
wiskowych uwarunkowaniach realizacji przed-
sięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania 
budynku warsztatowo-magazynowego na 
halę produkcyjną mastyk i uszczelniaczy, zlo-
kalizowanego na terenie zakładu PPG Polifarb 
Cieszyn S.A. w Cieszynie przy ul. Chemików 16. 

W ramach przedsięwzięcia inwestor, tj. PPG 
Polifarb Cieszyn S.A. z siedzibą w Cieszynie przy 
ul. Chemików 16, przewiduje adaptację budyn-
ku warsztatowo-magazynowego nr 218B, o po-
wierzchni zabudowy 2115 m2, zlokalizowanego na 
terenie zakładu produkcyjnego PPG Polifarb Cie-
szyn S.A., na potrzeby produkcji mastyk i uszczel-
niaczy dla przemysłu motoryzacyjnego. Obecnie 
proces produkcji mastyk i uszczelniaczy odbywa 
się na terenie zakładu, w budynku nr 118. Przenie-
sienie produkcji do budynku nr 218B ma na celu 
usprawnienie wewnętrznej logistyki zakładu. 

Opinie o braku konieczności przeprowadze-
nia oceny oddziaływania ww. przedsięwzię-
cia na środowisko wydali regionalny dyrektor 
ochrony środowiska w Katowicach (pismo znak: 
WOOŚ.4240.142.2016.RJK.3 z dnia 28 kwietnia 
2016 r.) oraz państwowy powiatowy inspektor 
sanitarny w Cieszynie (pismo znak: ONS ZNS 
523/11/16 z dnia 3 marca 2016 r.).

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej 
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Z treścią decyzji, jak również ze zgromadzo-
ną w sprawie dokumentacją, można zapoznać 
się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, 
ul. Rynek 1, pok. 117, w godzinach pracy urzędu.

Wydział OŚR

Obwieszczenie  
Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), 
w związku z art. 63 ust. 2 oraz art. 74 ust. 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, iż w dniu 
9 maja 2016 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wydał 
postanowienie – znak OŚR.6220.7.2016.3 o braku 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 
modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistra-
li wschód – na odcinku od ul. Dolnej do budyn-
ków przy ul.  Skrajnej i Motelowej w Cieszynie, 
o długości około 1176 m lub 1115 m, w zależności 
od wariantu przebiegu trasy, na działkach nr 31/10, 
31/7, 48/2, 48/1, 18/47, 30/83, 18/44, 49, 30/82, 
50, 30/81, 30/80, 7/4, 7/7, 18/33, 8/14, 8/15, 46/1, 
46/2, 2/2, 2/5, 2/6, 2/8 obręb 21 oraz 189/1, 178/2, 
178/1, 175/5, 175/8, 176, 180/5, 180/4, 183 obr. 69.

Opinie o braku konieczności przeprowadze-
nia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia 
na środowisko wydali państwowy powiatowy 
inspektor sanitarny w Cieszynie (pismo znak: 
ONS ZNS 523/23/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.) 
oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska w 
Katowicach (pismo znak: WOOŚ.4240.300.2016.
RJK z dnia 29 kwietnia 2016 r.).

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 k.p.a. organ administra-
cji obowiązany jest do należytego informowania 
stron o okolicznościach prowadzonego postępo-
wania administracyjnego, jak również do wysłu-
chania wypowiedzi stron, co do przeprowadzo-
nych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obo-
wiązek należytego i wyczerpującego informowa-
nia stron, uprzejmie przypominam, że przepis 
art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym 
uprawnieniem stron z racji ich czynnego udzia-
łu w każdym stadium postępowania. Powyższe 
uprawnienie nie jest obowiązkiem strony. 

Na wydane postanowienie nie przysługuje 
zażalenie.

Z treścią ww. postanowienia, jak również ze 
zgromadzoną w sprawie dokumentacją, można 
zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, 
pok. 117, w godzinach pracy urzędu.  

Wydział OŚR

Płatność kartami w UM
Uprzejmie informujemy, że w kasach Urzędu 

Miejskiego w Cieszynie ponownie udostępniona 
została możliwość dokonywania płatności kar-
tą płatniczą. Przerwa w świadczeniu tego typu 
usługi trwająca od stycznia 2016 r. nastąpiła z 
przyczyn niezależnych od urzędu i była spowo-
dowana koniecznością przeinstalowania termi-
nali i aktualizacji oprogramowania.

Wydział Finansowy

Rada Seniorów zaprasza
Cieszyńska Rada Seniorów od kwietnia peł-

ni dyżury w każdy drugi poniedziałek miesią-
ca oraz w każdą drugą środę miesiąca, w godz. 
16.00-17.00 w Ratuszu, sala nr 205 (II piętro).

CRS

Dzierżawa nieruchomości
Cel rekreacyjny: plac zabaw, ogródek małego 

działkowicza.
Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do 

wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat z 
przeznaczeniem na cel rekreacyjny (plac zabaw, 
ogródek małego działkowicza) część nierucho-
mości gruntowej o pow. 141 m2, położonej w re-
jonie ul. Szybińskiego w Cieszynie, oznaczonej 
jako działka nr 39/1 obr. 34.

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 
1, I piętro, na okres od dnia 10 maja 2016 r. do 
dnia 30 maja 2016 r.

Wydział GN

Składanie wniosków  
do projektu budżetu na 2017 rok

W związku z rozpoczęciem prac związanych z 
opracowaniem projektu budżetu na 2017 rok zapra-
szamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki 
organizacyjne gminy w tworzeniu projektu budżetu.

 Organizacje społeczne, polityczne oraz 
mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do 31 
sierpnia 2016 r. Podmioty niezaliczone do sek-
tora finansów publicznych do 15 października 
2016 r. (wnioski składamy na formularzu będą-
cym załącznikiem do Uchwały nr V/29/11 z dnia 
27 stycznia 2011 r. Rady Miejskiej w Cieszynie).

Złożone wnioski stanowią materiały pomocnicze 
do opracowania projektu budżetu. Wnioski można 
składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miej-
skiego lub przesyłać listownie na adres: Urząd Miej-
ski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn.

Wydział FN
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20-26.05 g. 15.30 Dzielny Kogut Maniek – 
dubbing (animowany/familijny) Meksyk b.o.
20-26.05 g. 17.30 Bóg nie umarł 2 – lektor 
(religijny) USA 12
20-26.05 g. 19.45 #Wszystkogra (musical) 
Polska 12
27.05-9.06 g. 14.00, 16.00, 2D Angry Birds 
– dubbing (animowana komedia familijna) 
Finland/USA b.o.
27.05-9.06 g. 18.00 3D Angry Birds – dub-
bing (animowana komedia familijna) Fin-
land/USA b.o.
27.05-1.06 g. 20.00 Londyn w ogniu – napisy 
(film akcji/thriller) USA/Anglia/Bułgaria 15
3-8.06 g. 20.00 Nice guys. Równi goście – 
napisy (thriller/komedia akcji) USA/Anglia 15

TEATR

20.05 g. 19.00 Spektakl pt: „Amulet”
30.05 g. 18.00 Musical familijny „Dokąd ten lot?”
31.05 g. 9.30 i 11.30 Musical familijny „Do-
kąd ten lot?”
9.06 g. 9.00 i 11.00 „Wszędzie dobrze, ale w ja-
skini najlepiej”, musical szkoły Tańca PeDeBe
10.06 g. 9.00 i 18.30 „Wszędzie dobrze, ale w ja-
skini najlepiej”, 12 Musical szkoły Tańca PeDeBe
27.06 g. 19.00 „Operetki czar” – Teatr Naro-
dowy Operetki Kijowskiej
22.10 g. 16.00 i 19.00 „Lekko nie będzie”

COK

20.05 g. 18.30 Cieszyńska Noc Muzeów 2016 
21.05 g. 10.00 Dance Cieszyn - Międzyna-
rodowy Konkurs Tańca
28.05 g. 19.00 Warsztaty salsy
31.05 g. 10.00 „Zdrowie po cieszyńsku” – 
finałowy przegląd scenek rodzajowych 
1.06 g. 11.00 Kolory radości – warsztaty 
taneczne i plastyczne
1.06 g. 15.00 Dobry klimat dla rzemiosła 
w Cieszynie – prelekcja Jerzego Wałgi
1.06 g. 16.00 „Służba zdrowia i wetery-
naryjna w armii austrowęgierskiej w cza-
sach 1 wojny światowej” – prelekcja multi-
medialna Czesława Stuchlika 
3.06 g. 9.00 „Z piosenką weselej” – kon-
kurs piosenki przedszkolnej
4.06 g. 18.00 Scena Polska Kameralnie „W 
Paryżu żyje się jak... na prowincji” – czyli 
piosenki francuskie  
5.06 Park Pokoju - Dzień tradycji i stroju 
regionalnego
5.06 g. 8.00 Targi Staroci
WYSTAWY 
do 25.05 Progi, występy, nisze – fotografie 
Mariana Dembinioka 
do 20.05 Lampy z kartonu – Janusz Szczurek
do 31.05 „Jak wygląda wiatr?” – wystawa po-
konkursowa
7-23.06 „500 lat exlibrisu polskiego” – exli-
bris na Śląsku Cieszyńskim (wernisaż 7.06 
g. 16.00)
26.06-2.07 LAG – Letnia Akademia Gier (fini-
saż 2.07)
2-23.06 „Portret psa” – prace uczniów Zespo-
łu Katolickich Placówek Oświatowych (werni-
saż 2.06 g. 10.00)

   
MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
20-21.05 g. 19.00 Cieszyńska Noc Muzeów
25.05 g. 17.00 Z badań nad osadnictwem 
prehistorycznym na terenie Śląska Cie-
szyńskiego Bożena i Bogusław Chorąży – 
Spotkania szersznikowskie
do 13.06, Agula Swoboda „Można powie-
dzieć, że mi się nie śpieszy”
17.06-31.07 Wystawa Bibli
22.06-22.08 Ludowe D.I.Y ( Do It Yourself) 
Grzegorz Studnicki

BIBLIOTEKA

20.05 g. 15.00 Warsztaty programowania 
aplikacji Android dla początkujących
20.05 g. 19.00-1.00 Noc Muzeów
24.05 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
24.05 g. 12.00 Kurs Komputer dla seniora 55+
27.05 g. 15.00 Warsztaty programowania 
aplikacji Android dla początkujących
30.05-3.06 IX Międzynarodowy Festiwal 
Czytania nad Olzą
31.05 g. 9.00 i 11.00 Spotkanie autorskie 
dla dzieci z Katarzyną Ryrych
31.05 g. 15.30 Biblioteczny Rękodzielnik
31.05 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
31.05 g. 12.00 Kurs Komputer dla seniora 55+
3-4.06 g. 19.00-8.00 II Cieszyńska noc Robotów 
– nocne programowanie i robotyka dla dzieci
ODDZIAŁ DLA DZIECI
20.05 g. 15.00 WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
23.05 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutyczne
24.05 g. 15.00 Bon czy ton?
25.05 g. 10.30 Gromadka Uszatka
25.05 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
27.05 g. 15.00 WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
1.06 g. 9.00 Maraton czytania
2.06 g. 9.00 i 11.00 Spotkanie autorskie z 
Joanną Olech
3.06 g. 9.00 i 12.00 Spotkanie i warsztaty z 
ilustratorem Elżbietą Wasiuczyńską

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00
do 30.07 In Hoc Signo Vinces. Chrześcijańskie 
dziedzictwo w nauce i kulturze polskiej
20.05 g. 19.00-24.00 Noc Muzeów
27.05 g. 17.00 »Bogato zaopatrzony skład i 
nakład bardzo pięknych i tanich książek«. 
Dorobek wydawniczy cieszyńskiej księ-
garni Edwarda Feitzingera. Prezentacja 
Małgorzaty Szelong z cyklu „Cymelia i oso-
bliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

MUZEUM DRUKARSTWA

do 24.05 UŚ prezentuje – Wystawa plakatu 
ekologicznego: Stres i depresja
31.05-28.06 Ekslibrisy Juliusza Batury

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.

M4PSP

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

ZAMEK CN

do 5.06 Druga Ogólnopolska Wystawa Zna-
ków Graficznych
do 12.06 Odczarować wiklinę – Akademia 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
do 3.07 Jak sobie wysiejesz, tak Ci wyrośnie… 
Dobre praktyki w rodzinnym ogrodzie
20.05 Cieszyńska Noc Muzeów
29.05 g. 12.00-15.00 Rodzinne warsztaty 
kulinarne
8.06 g. 16.30-18.30 Nowoczesne metody 
planowania biznesu
15.06-31.07 Śląska Rzecz, wernisaż 15.06, 
g. 14.00 
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
codziennie w godz. 10.00-18.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-17.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 
Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. godz. 10.00-
16.00, so.-niedz. po uzgodnieniu telefonicznym.
każdy drugi poniedziałek miesiąca g. 
10.00-17.00 „Oddaj krew w Cieszynie, Ry-
nek – Ambulans Krwiodawstwa
do 31.05 Cieszyn i okolice w obrazach Ja-
niny Chmiel – wystawa, Galeria Zmienna, 
Szpital Ślaski
do 31.05 Malarstwo Janiny Chmiel: Cieszyn 
i okolice, Galeria Zmienna, Szpital Śląski
20-21.05 g. 19.00-1.00 Cieszyńska Noc Muzeów
21.05 g. 14.00-24.00 Festyn Rodzinny, Bro-
war Zamkowy, ul. Dojazdowa 2
22.05 g. 18.00 Koncert „Stryja in memo-
riam”, Kościół Jezusowy
23.05 g. 17.00 Twoje zdrowie w twoich rę-
kach - medyczny program oczyszczania i 
odkwaszania organizmu oraz zdrowej re-
dukcji wagi, OCKiR
24.05 g. 16.00 Pro salute „Choroby związa-
ne ze slońcem” - lek. Anna Ziajka - Paluch, 
Szpital Śląski, sala konferencyjna
27.05 g. 21.00 Makbet – spektakl plenerowy, 
Wzgórze Zamkowe
28.05 Puck w Cieszynie, Rynek
28.05 g. 11.00 Zdrowe słodycze – warsztaty 
kulinarne dla dzieci, OCKiR
1-30.06 „Piórkiem i tuszem po ziemi cie-
szyńskiej” – w rysunkach Jana Gluzy, Galeria 
Zmienna, Szpital Śląski
3.06 V Koncert Charytatywny „Wyśpiewaj-
my Marzenia” – koncert Kamila Bednarka, 
Hala widowiskowo-sportowa MOSiR
3.06 g. 21.00 Powsinogi Beskidzkie – spek-

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

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

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

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

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

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

Różne...

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

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

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10
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takl plenerowy Wzgórze Zamkowe
4.06 g. 16.00 Koncert Jubileuszowy Katolic-
kiego Chóru Kościelnego Lutnia Kościół św. 
Marii Magdaleny

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
20-21.05 Puchar Europy Kobiet w Moto-
crossie – Tor motocrossowy Cieszyn Bogu-
szowice, ul. Motokrosowa
1.06 g. 9:00 Sportowy Dzień Dziecka „Baw 
się bezpiecznie” Hala Widowiskowo-Sporto-
wa im. Cieszyńskich Olimpijczyków
3-05.06 g. 9.00 Uliczne Granie – turniej 
ulicznej piłki nożnej, Rynek
1.06 g. 10.00 Kręciołek Samochodowy o Pu-
char Dyrektora ZST Parking „Pod Wałką” ul. 
Adolfa Bolko Kantora 10
16.05 g. 15.30 Spotkanie weteranów sportu, 
Camping Olza, al. J. Łyska 16
21.05 Puchar Europy Kobiet w Motocrossie 
– Tor motocrossowy Cieszyn Boguszowice, 
ul. Motokrosowa

Po 2 Str. OLZY

AVION Czytelnia i Kawiarnia, ul. Główna 1
20.05 g. 17.00 Salon muzyczny, Chanson Tap
20.05-9.06 Wystawa Eduardo Barrera 
Arambarri
28.05 g. 10.00 Podsumowanie VII Edycji 
Międzynarodowego Konkursu Literackiego 
z cyklu „Zostań pisarzem z...”, pt. „Z pamięt-
nika młodego czytelnika”
SCENA POLSKA TEATRU CIESZYŃSKIEGO 
21.05 g. 17.30 GĄSKA - premiera spektaklu
23.05 g. 19.00 Arminio - opera, gościnnie 
{oh!} Orkiestra Historyczna
25.05 g. 10.00 Złotowłosa
27.05 g. 21.00 Makbet - Wzgórze Zamkowe
28.05 g. 17.30 Gąska - spektakl teatralny
29.05 g. 17.30 Gąska - spektakl teatralny
31.05 g. 19.00 Zorba - spektakl Teatru Pol-
skiego z Bielska Białej
1.06 g. 17.00 Złotowłosa - baśń muzyczna
KASS STRZELNICA
20.05 g. 20.00 Jazzove TROJČENÍ
27.05 g. 20.00 TOTO band CZ
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ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
20 V 

– 
3 VI

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
tel. 33 858 27 65

Dyżury aptek

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

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

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.

Polub 
Cieszyn  
na Fb

Zachęcamy do polu-
bienia profilu Cieszyna 
na portalu społeczno-
ściowym Facebook. Ciekawostki o Cieszynie, 
zapowiedzi imprez, konkursy itd. – to wszystko 
na www.facebook.com/CieszynRobiWrazenie.

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

Hospicjum Domowe

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

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w piątki 
w godz. 11.00-20.00
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, www.bycrazem.com
Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90, www.mzd.cieszyn.pl
Pogotowia

Energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992, Ciepłowni-
cze: tel. 993, Wodociągowe: tel. 994, Ratunkowe: tel. 
999, Policja: tel. 997, Straż Pożarna: tel. 998,  
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29, Szeroka 13, Graniczna 1,  
tel. 33 477 71 44, www.powiat.cieszyn.pl
Straż Miejska

ul. Limanowskiego 7, tel. 986, 33 857 94 00,  
www.sm.cieszyn.pl
Szpital Śląski

ul. Bielska 4, tel. 33 852 05 11, www.szpital.netus.pl
Urząd Miejski

Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.

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

ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, www.zgk.cieszyn.pl

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 16.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)
Sesje coachingowe: drugi i czwarty pon. w godz. 16.00-17.00

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

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

Sport

Po drugiej stronie Olzy

Informacja SMS
Zachęcamy do zarejestrowania się w 

Miejskim Systemie SMS-owym, dzięki któ-
remu będziemy otrzymywali powiado-
mienia sms o wydarzeniach kulturalnych i 
sportowych, a także ostrzeżenia i komuni-
katy. Wystarczy wejść na stronę www.cie-
szyn.pl i podać swój numer telefonu. 
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że 

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

RK

Ewa Sperka – założycielka i właścicielka Galerii 
„Talentum”, zajmuje się promowaniem ręko-
dzieła artystów i wytwórców z naszego regionu 
oraz zachęca do wspierania naszych czworonoż-
nych zwierzaków.

Fiodor – pies, w wieku około dwóch lat, krótko-
włosy, duży, w kłębie ma około 60 cm, znalezio-
ny 1 maja 2016 roku. Nr. ew. 155/2016. 

Pingi – suczka, w wieku około roku, krótko-
włosa, mała, w kłębie ma około 40 cm. Zna-
leziona 2 maja 2016 roku. Nr. ew. 156/2016. 
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Barbara Michałowska-Ustupska – prowadzi pra-
cownię decoupage’u, dekorowania przedmiotów 
użytkowych. Całym sercem wspiera akcję Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie „Przytul psisko”. 

Czas na Bednarka
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-

-Rewalidacyjnych oraz Stowarzyszenie Na 
Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzie-
ży Nasze Dzieci serdecznie zapraszają 3 czerw-
ca do Hali Widowiskowo-Sportowej (lodowi-
sko) na V Koncert Charytatywny Wyśpiewajmy 
Marzenia. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil Bed-
narek. Całkowity dochód z koncertu zostanie 
przeznaczony na zakup specjalistycznego 
sprzętu. Bilety do nabycia w Miejskim Centrum 
Informacji (Ratusz, Rynek 1), w kancelarii Sta-
rostwa Powiatowego w Cieszynie (ul. Bobrec-
ka 29, parter) oraz w sekretariacie ZPSWR (ul. 
Wojska Polskiego 3).

Organizatorzy

  Podwórko Nivea
Zachęcamy do udziału w akcji Podwórko 

NIVEA 2016, której celem jest budowa kolej-
nych 40 placów zabaw w Polsce. 

Czas na Husa
Do 31 maja na ogrodzeniu przy pl. Ko-

ścielnym 8 można oglądać wystawę Jan Hus 
600 lat. Obejmuje ona 17 tablic (polsko- i an-
glojęzycznych) mówiących o życiu i dziele 
oraz teologii praskiego reformatora. Wysta-
wa dotyka spraw religijnych, społecznych i 
politycznych ówczesnej epoki. Podejmuje 
aspekty reformacyjne i ekumeniczne. Odna-
leźć możemy też polskie akcenty związane z 
Husem.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy na 
wykład pt. Upieczona gęś i śpiewający ła-
będź. Życie i dzieło praskiego reformatora 
Jana Husa i stosunek do niego wittenberskie-
go reformatora Marcina Lutra, który wygło-
si dr Jerzy Sojka – wykładowca Chrześcijań-
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie. 
Wykład odbędzie się 22 maja o godz. 15.00, 
scena na Placu Kościelnym. 

Muzeum Protestantyzmu

Jest szansa, że jeden z nich zostanie wy-
budowany w Cieszynie. W naszym mieście 
na Podwórko Nivea 2016 zostały wybrane 
dwie lokalizacje – przy ul. Milaty 5ab-9ab 
oraz przy ul. Hallera.

Głosowanie odbywa się w dwóch turach: od 
5 maja do 1 czerwca oraz od 2 do 30 czerw-
ca. W każdej turze wybranych zostanie po 20 
zwycięskich lokalizacji. Jeśli nie uda się Cieszy-
nowi załapać w I turze, zawsze mamy szansę 
w drugim etapie. Wystarczy wejść na stronę 
www.nivea.pl/podworko2016, wybrać hasło 
„Głosuj” i wyszukać Cieszyn. Głosować moż-
na codziennie do 30 czerwca na wybraną 
lokalizację, warunek jest tylko jeden – aby od-
dać głos należy się zarejestrować, czyli podać 
imię, nazwisko (które nie są weryfikowane ani 
sprawdzane), najważniejszy jest e-mail i hasło, 
trzeba także zaakceptować regulamin. Można 
ustawić stronę: www.nivea.pl/podworko2016 
jako startową w swojej przeglądarce, aby co-
dziennie do 30 czerwca nie zapomnieć głoso-
wać na Cieszyn.

Wiadomość można przekazać dalej, rodzi-
nie, przyjaciołom, znajomym, udostępniać na 
Facebooku i w innych mediach społecznościo-
wych – wspólnie możemy stworzyć w Cieszy-
nie nowe miejsce zabaw dla najmłodszych.

Mat. pras.
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