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Dokończenie na s. 3  >>

Bus reformacyjny, który odbywa 
trasę po Europie, by połączyć ze 
sobą różne reformacyjne miasta 
i ich historie, jest dowodem na to, 

że Reformacja nie jest związana jedynie 
z Wittenbergą, ale stała się obywatelką 
Europy i świata. W wędrującym busie 
znalazły swoje miejsce  reformacyjne 
historie ze wszystkich odwiedzonych 
miejsc, zaprezentowane w formie zdjęć, 
fi lmów, nagrań audio i tekstów. 

Jubileuszowy pojazd na rynku w Cie-
szynie powitali uroczyście: burmistrz 
Cieszyna - Ryszard Macura, ks. dr Volker 
Jung - prezydent Ewangelicki Kościoła 
w Hesji-Nassau, zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego RP bp Jerzy 
Samiec, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - 
bp Adrian Korczago, zagraniczni goście, 
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 OD REDAKCJI 

MOŻESZ WPŁYWAĆ 
na remonty dróg

 RYSZARD 
MACURA

Burmistrz Cieszyna

Jednym z najczęściej powtarzających 
się postulatów są wnioski o remon-
ty dróg czy też chodników. Trudno 
się temu dziwić, gdyż potrzeb w tym 

zakresie jest ciągle dużo a ilość wszyst-
kich dróg (140 km) i chodników jest na 
tyle wielka, że nawet gdybyśmy rocznie 
wydawali po kilka milionów złotych na 
modernizację traktów komunikacyjnych, 
to i tak nie starczyłoby 10 lat na zaspoko-
jenie wszystkich potrzeb w tym zakresie. 
Biorąc to pod uwagę, zaproponowałem, 
aby o kolejności remontów decydowały 
po pierwsze względy bezpieczeństwa, po 
drugie częstotliwość użytkowania danej 
drogi, po trzecie znaczenie dla wizerunku 
miasta i w końcu pozostałe kryteria. Tak 
ułożoną listę przedstawiłem w ubiegłym 
roku radnym i po konsultacjach z nimi po-
wstała zweryfi kowana lista z następującą 
kolejnością, przewidywanych do remontu 
lub inwestycji dróg i chodników (pominię-
te zostały już te prace, które zakończyły 
się w 2016 r.):

1. Ul. Heczki – przebudowa kładki nad 
Bobrówką.

2. Ul. Matejki – remont chodników.
3. Ul. Mennicza – remont chodnika od 

ul. Olszaka do ul. Stary Targ.
4. Ul. Głęboka – remont chodników od 

ul. Olszaka do ul. Stary Targ (2018).
5. Ul. Głęboka – remont jezdni od ul. 

Menniczej do ul. Zamkowej (2018 r.).
6. Ul. Szersznika – remont drogi (kon-

tynuacja robót).
7. Ul. Kluckiego – remont ciągu pieszo-

-jezdnego (przesunięty ze względu na 
uzgodnienia z konserwatorem zabytków).

8. Ul. Folwarczna – remont jezdni od ul 
Frysztackiej do ul. Krzywej.

9. Ul. Bielska i Wiślańska – zmiana orga-
nizacji ruchu (skrzyżowanie typu rondo).

10. Ul. Hajduka (zachodnia) – przebudowa 
drogi (budowa ścieżki rowerowej) wraz ze 
skrzyżowaniem ul. Bobreckiej i Hajduka.

11. Ul. Hajduka (wschodnia) – budowa 
drogi oraz przebudowa skrzyżowania ulic 
Bielskiej, Korfantego i Hajduka.

12. Ul. Moniuszki – remont jezdni od ul. 
Chopina do ul. Św. Jerzego.

13. Ul. Solna – remont drogi.
Pełna lista zaplanowanych zadań znaj-

duje się na stronie www.um.cieszyn.pl, 
ale koniecznie przy tym  należy zaznaczyć, 
że zaproponowana kolejność ma charakter 
roboczy, co oznacza, że możliwe jest doko-
nywanie zmian w tej hierarchii. Powodem 
dokonywanych przez burmistrza zmian 
mogą być na przykład względy techniczne 
(przygotowanie dodatkowej dokumenta-
cji, uregulowanie stanów prawnych) albo 
względy fi nansowe (może w danym roku 
będzie nas stać na mniejszy remont, a na 
drogą inwestycję już nie) lub też inne istot-
ne kwestie. Już dzisiaj wiem, że w tym roku 
nie wykonamy ważnych remontów na ul. 
Głębokiej, co zilustrowałem w przedsta-
wionym wykazie, a z kolei przyśpieszymy 
remonty na ul. Katowickiej, gdyż okazało 
się, że stan techniczny tej drogi pogorszył 
się szybciej niż pierwotnie przewidywano. 
Powodem zmian mogą też być następują-
ce co pół roku weryfi kacje, dokonywane 
na skutek zgłaszanych przez radnych lub 
mieszkańców postulatów. I właśnie zbliżył 
się termin pierwszej w tym roku weryfi kacji. 
Dlatego proszę o przyglądnięcie się przed-
stawionej liście i jeżeli  Państwo uważacie, 
że należy tę listę poprawić, poprzez dopisa-
nie lub zmianę kolejności jakiejś inwestycji 
lub remontu drogi, to proszę o zgłoszenie 

swojego wniosku Miejskiemu Zarządowi 
Dróg lub burmistrzowi, lub też radnym. 

W ciągu roku będzie można dwukrotnie 
zgłaszać postulaty weryfi kacji listy:

1. Pierwszy raz do 31 marca. Wówczas 
weryfi kacja nastąpi  w kwietniu i na począt-
ku maja ukaże się nowa poprawiona lista.

2. Drugi raz do 3o września. Wówczas 
weryfi kacja nastąpi  w październiku i na 
początku listopada ukaże się nowa po-
prawiona lista.

Listę planowanych do remontów lub 
inwestycji dróg można znaleźć na stro-
nie www.um.cieszyn.pl. Wykaz zawiera 
zarówno drogi gminne, za których stan 
odpowiada Miasto Cieszyn, jak również 
drogi powiatowe i wojewódzkie, za stan 
których odpowiadają powiat cieszyński i 
samorząd województwa śląskiego. W tych 
dwóch ostatnich przypadkach ani burmistrz, 
ani Rada Miejska nie mają bezpośredniego 
wpływu na realizowane lub nie remonty 
i inwestycje. Niemniej jednak wpisujemy 
również na listę te drogi powiatowe i wo-
jewódzkie, gdyż z punktu widzenia miesz-
kańca Cieszyna, drugorzędną kwestią jest, 
który szczebel samorządu odpowiada za 
jakąś cieszyńską drogę. Warto przy tej okazji 
podziękować samorządowi powiatowemu, 
który w ostatnim czasie owocnie współ-
pracuje z naszym miastem, uwzględniając 
nasze postulaty (spójne zresztą z postula-
tami radnych powiatowych), czego efektem 
są m. in. inwestycje przeprowadzone na 
ulicach Frysztackiej i Pikiety.  
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duchowni diecezji cieszyńskiej i ucznio-
wie ewangelickich szkół.  Jako pierwszy 
słowo do zebranych wygłosił burmistrz 
Cieszyna, podkreślając znaczenie tytułu 
Europejskiego Miasta Reformacji i nade 
wszystko wiarę naszych przodków, któ-
ra zapisana w sercach ludzi, nie tylko 
zachowała pamiątki związane z historią 
Reformacji, ale zbudowała żywy Kościół. 
– Świadczy o tym dziś wasza obecność – 
mówił burmistrz miasta. 

W NADOLZIAŃSKIM 
GRODZIE

Słowa podziękowań na ręce władz Cie-
szyna i jego mieszkańców złożył ks. dr 
Volker Jung, prezydent Ewangelickiego 
Kościoła w Hesji-Nassau w Niemczech, 
doceniając możliwość spotkania i wspól-
nego świętowania jubileuszu. Zwierzchnik 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego bp Adrian Korczago 
zwrócił również uwagę na wydarzenie, 
które stanowi okazję do zastanowienia 
się nad dzisiejszym świadectwem wiary. 
- …Byśmy nie tylko zapoznali się z histo-
rią, dniem przeszłym i zobaczyli, że nasi 
przodkowie nie wstydzili się Ewangelii. 
Chcemy też, by wkład ewangelicki był 
dobrze pomnażany… - podkreślał bp 
Adrian Korczago.

W roku 2014 Cieszyn otrzymał zaszczyt-
ne miano Miasta Reformacji. To wielki 
wyróżnienie. - Mamy świadomość tego, 
że jest ono efektem starań wielu pokoleń, 
które na to pracowały. Bez żywej wiary 
naszych przodków nie spotkalibyśmy się 
dzisiaj tutaj. Wiara przetrwała w sercach 
zwykłych ludzi. To był wielki dar – mówił 
włodarz miasta, kierując podziękowania 
w stronę przedstawicieli Kościoła ewan-
gelickiego w Polsce i  Europie, za wybór 
Cieszyna na jedno z tych wyjątkowych 
68 miast. 

REFORMACYJNY BUS
Następnie uroczystość przeniosła się do 
sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza, gdzie 
rozpoczęła się sesja naukowa dla  gości 
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego RP. Wykład na temat 
współczesnego, europejskiego wymiaru 
Reformacji wygłosi ks. dr Volker Jung. Po 
zakończeniu spotkania w sali sesyjnej 
Ratusza, goście wpisali się do Księgi Pa-
miątkowej Cieszyna. 

Wraz z godziną 16.00 w Teatrze im. 
Adama Mickiewicza w Cieszynie rozpo-
częła się uroczysta sesja trzech gremiów, 
w której udział wzięli radni Sejmiku Ślą-
skiego, Powiatu Cieszyńskiego i Rady 
Miasta Cieszyna oraz zaproszeni goście.

- Witam was w mieście, 
które kultywuje tradycję 
wielokulturowości 
i szacunku dla drugiego 
człowieka i życzę 
wszystkim obecnym, 
aby to spotkanie 
zaowocowało pokojem, 
służbą drugiemu 
człowiekowi i radością 
życia w wolności 
– powitał gości burmistrz Miasta Cieszy-
na, Ryszard Macura. Następnie zwrócił 
się do zebranych: 

 - Chrystus odkupił nas w imię miłości 
i w ten sposób zwyciężył świat. Mówię 
o tej miłości  wprost, zdając sobie sprawę  
z tego, że mówię to jako burmistrz miasta 
i zdając sobie sprawę z tego, że są wśród 
nas osoby wierzące i niewierzące. Wiem 
jednak, że ani moje słowa, ani działanie 
Boże nie może złamać wolności, czy to 

wierzącego czy niewarzącego – to byłoby 
wbrew Bożej logice… Nie dlatego Chry-
stus wybrał drogę uniżenie, by dzisiaj na 
silę wchodzić w nasze serca. On stał się 
Księciem Pokoju i Najwyższym Prawem - 
Prawem Miłości, a tego prawa nie da się 
realizować bez wolności. O Chrystusa 
chodziło pięćset lat temu i jeśli chcemy 
być wolni – o Chrystusa chodzi i dzisiaj … 

Nasze spotkanie ma sens wtedy, jeże-
li w centrum postawimy Chrystusa, bez 
niego nie byłoby wydarzenia sprzed 500 
lat. Z pewnością też,  to dzisiejsze wyda-
rzenie nie miałoby większego znaczenia...

Podczas uroczystości przyjęto oko-
licznościową rezolucję. – Różnorodność 
jest bogactwem... Jestem dumny, że je-
stem synem Śląskiej Ziemi… Cieszyńskiej 
Ziemi i że było mi dane dorastać właśnie 
w tym miejscu, zdobywać tu wykształce-
nie, wiedzę i żyć tu – mówił zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp 
Jerzy Samiec, podkreślając – W czasie, gdy 
wokół tyle sporów… wasza rezolucja jest 
dowodem na to, że Polacy – córki i synowie 
Śląskiej Ziemi, potrafi ą razem dla dobra 
Ojczyzny jednoczyć się i działać. 

WSPÓLNA REZOLUCJA
Tego dnia uroczystościom towarzyszyło 
wystąpienie na temat historii Reformacji, 
które wygłosili: dr Łukasz Barański i dr 
hab. Wacław Gojniczek. Podczas spotkania 
zaprezentowano przedstawienie uczniów 
i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. 
Odbyła się także projekcja fi lmu promo-
cyjnego o Cieszynie, który jest związany 
z projektem. O oprawę muzyczną wy-
darzenia zadbał Wyższobramski Chór 
Kameralny pod dyrekcją Piotra Sikory. 
Zakończenia uroczystości dokonał bp Die-
cezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago, 
który zaprosił do wspólnej modlitwy oraz 
odśpiewania pieśni „Ojcowski dom”. 

RED.

 >> Dokończenie ze s. 1 

O oprawę muzyczną zadbał Wyższobramski Chór Kameralny.Uroczystości rozpoczęły się na rynku.
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Budowa węzła 
przesiadkowego 
Od dwóch miesięcy trwają roboty budowlane w ramach 
projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 
w Cieszynie”. 

Na początku prac wyburzona zo-
stała parterowa część budynku 
dawnego dworca kolejowego, a 
w jego miejscu obecnie trwają 

prace związane z posadowieniem fun-
damentów pod nowy budynek. Równo-
cześnie prowadzone są prace budowlane 
wewnątrz dwukondygnacyjnej części bu-
dynku, która - z racji zabytkowego cha-
rakteru  - pozostanie w niezmienionych 
gabarytach i odrestaurowanej elewacji.

Rozebrane zostały drewniane stropy, 
trwają prace związane z budową nowe-
go stropu o konstrukcji żelbetowej nad 
parterem. 

Na terenie, gdzie powstaną w przy-
szłości perony autobusowe, została już 
wybudowana sieć kanalizacji deszczowej, 
a w ostatnich dniach prace związane z 
infrastrukturą podziemną przeniosły się 
na teren ul. Hajduka, gdzie aktualnie bu-
dowana jest nowa kanalizacja deszczowa. 
W najbliższym czasie wykonane zostanie 
frezowanie nawierzchni ul. Hajduka oraz 
jej skrzyżowania z ul. Bobrecką.

Występujące w styczniu niskie tempe-
ratury utrudniały prowadzenie robót bu-
dowlanych, ale pomimo tego nie zostały 

one wstrzymane. Wszystkim uczestnikom 
procesu inwestycyjnego zależy na tym, aby 
prace przebiegały zgodnie z założonym 
harmonogramem i obiekt oddany został 
do użytkowania na początku 2018 roku. 

WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU MIASTA

Obiekt oddany zostanie początkiem  2018 roku.

W SKRÓCIE
Książnica zaprasza 
W piątek 3 marca o godz. 14.00 w galerii 
Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 
46 odbędzie się wernisaż nowej wystawy 
"Ślązakowcy. Powstanie, rozwój i zmierzch 
ruchu kożdoniowskiego". 

Bezpośrednio po wernisażu, w sali 
konferencyjnej biblioteki będzie miał 
miejsce wykład jednego z autorów ekspo-
zycji, dr. Grzegorza Wnętrzaka z Wydziału 
Bezpieczeństwa Narodowego Akademii 
Sztuki Wojennej w Warszawie. Temat 
prelekcji: "Ruch ślązakowski a kwestia 
przynależności Śląska Cieszyńskiego w 
latach 1918-1920". 

KC

Kopalnia smaków
Po co nam smak i jak go nazwać? Jaki 
jest twój ulubiony i ile smaków potrafi -
my rozpoznać? 

Podczas spotkania „KOPALNIA SMA-
KÓW” wybierzemy się tam gdzie pieprz 
rośnie, żeby poznać dziwne smaki z róż-
nych zakątków świata. Anna Czapek i 
Piotr Mojżyszek z „Opowiadamy o świe-
cie” opowiedzą nam m.in. jak powsta-
ją przyprawy, słodkości i dlaczego to 
wszystko tak dobrze smakuje. Podczas 
interaktywnego spotkania będziemy do-
tykać, wąchać, kosztować i rozpoznawać. 
Dodatkowo, przy czarce herbaty, przygo-
tujemy azjatyckie sajgonki.

Wszystko to już 8 marca o godz. 17.00 
w OCKiR, ilość miejsc ograniczona, bilety 
7 zł do nabycia w OCKiR (ul. Z. Kossak-
-Szatkowskiej 6, tel. 536 050 906).

OCKIR 

Literacko, 
muzycznie i malarsko 
w Bibliotece
Pierwszy tydzień marca to w Bibliotece 
Miejskiej w Cieszynie wyprawa w krainę 
literatury, muzyki i malarstwa.

Do Portugalii, Chorwacji i na Śląsk 
Cieszyński zabierze wszystkich chętnych 
powieściowa Alicja. Razem z bohaterką 
poznamy galerię barwnych postaci, wy-
słuchamy porywających historii z prze-
szłości, zanurzymy się w magii polskiej 
prowincji. A wszystko to za sprawą cie-
płej i pełnej poczucia humoru powieści 
Joanny Jurgały-Jureczki „Siedem spódnic 
Alicji”. Biblioteka zaprasza na spotkanie 
z autorką 1 marca 2017 r. o godz. 17.00. 
Poprowadzi je znakomita dziennikarka 
radia RMF Classic Magdalena Miśka-
-Jackowska. 
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Celem „Cieszyńskiego Koszyka Fun-
datora” jest zapewnienie środków 
fi nansowych na realizację wybra-
nego zadania. – Fundator poprzez 

sfi nansowanie zamierzonego zadania, 
na przykład zakup ławki parkowej  lub 
też nieodpłatną rzeczową pomoc, może 
mieć bezpośredni wpływ na wizerunek 
miasta – wyjaśnia Wiesław Sosin, dyrek-
tor Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

Oczywiście możliwość wybrania jednej 
z opcji musi odbywać się w uzgodnieniu 
z MZD, który przygotował w sumie pięć 
propozycji: donice z ukwieceniem, ław-
kę, kosz na śmieci, huśtawkę i karmnik 
dla ptaków. Fundator ma jednak jeszcze 
dodatkową możliwość, która opatrzona 
została nazwą „Trafi one w sedno”. 

- Trafi one w sedno pozwala na reali-
zację zadań, których nie można założyć, 
tudzież przewidzieć na etapie opracowa-
nia programu, a których realizacja może 
korzystnie wpłynąć na zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej – dodaje Beata 
Sobik, z-ca dyrektora MZD.

SAM ZDECYDUJ 
Na co w zamian może liczyć fundator, który 
wyrazi chęć udziału w zagospodarowaniu 
przestrzeni publicznej programu CKF?

- W ramach akcji promocyjnej fundatora, 
benefi cjent zobowiąże się do wykonania i 
umieszczenia tabliczki informacyjnej, wska-
zującej fundatora, w sposób umożliwiający 

jego promowanie (np. na ufundowanym 
przedmiocie), jak również do umieszczenia 
logo fundatora na nośnikach reklamowych 
związanych z realizacją zadania – podkre-
śla dyrekcja Miejskiego Zarządu Dróg w 
Cieszynie.  Pomysł „Cieszyńskiego Koszyka 
Fundatora” to inicjatywa znana już w wielu 
miastach, między innymi w Krakowie. Tu 
zrodziła się ponad rok temu, pod nazwą 
„Pakiety sponsorskie”.

ODPOWIEDŹ MIESZKAŃCÓW
- Zgłosiła się do nas fi rma HSBC z propo-
zycją zasponsorowania jakiejś „zielonej 
inicjatywy”, w którą mogliby m.in. zostać 
włączeni jej pracownicy. Zaproponowali-
śmy wtedy dołączenie do realizowanej w 
ramach Inicjatywy Lokalnej akcji „Wysa-
dzamy ekrany”, która polegała na obsa-
dzaniu pnączami ekranów akustycznych 
na jednym z najmniej zielonych osiedli kra-
kowskich – Ruczaju. Dzięki zaangażowaniu 
sponsora mogliśmy obsadzić dodatkowo 
ponad 1 km ekranów (z 2 km obsadzonych 
łącznie) – wyjaśnia Katarzyna Przyjemska-
-Grzesik, kierownik zespołu „Kraków w 
zieleni”  Zarządu Zieleni Miejskiej w Kra-
kowie, dodając  - Zainteresowanie fi rmy 
zainspirowało nas do stworzenia oferty 
dającej możliwość wsparcia różnych zielo-
nych przedsięwzięć, zarówno mieszkańcom 
(pakiety o niższych nominałach – 150 – 500 
zł), jak i fi rmom (wyższe nominały 1000 
zł wzwyż). I tak powstały „Pakiety spon-

sorskie”. Odpowiedź mieszkańców była 
niemal natychmiastowa.  Największym 
zainteresowaniem cieszył się domek dla 
jeża. Mieszkańcy zakupili w zeszłym roku 
10 sztuk. Chętnych nie zabrakło również  
na „Zielone ekrany” i „Wiklinowy szałas”. 

PROGRAM DAJE MOŻLIWOŚĆ
To, co w Cieszynie pozwoli na realizację 
zadań pod nazwą „Trafi one w sedno”, w 
Krakowie nosi nazwę oferty „Szytej na 
miarę”, sprawdzającej  się znakomicie. 
Propozycje i koszt pakietów w ramach 
CKF (Cieszyńskiego Koszyka Fundatora):

Huśtawka z podłożem piaskowym – 
szacunkowy koszt 5.000 -7.000 zł.

Ławka – szacunkowy koszt 600 – 2000 zł.
Kosz na śmieci - szacunkowy koszt 

1150 – 2700 zł.
Donica z ukwieceniem - szacunkowy 

koszt 1300-3500 zł.
Karmik dla ptaków - szacunkowy koszt 

70-100 zł.
„Trafi one w sedno” – jeśli masz pomysł 

i chcesz go zrealizować – to jest to propo-
zycja właśnie dla ciebie. Aby rozpocząć 
współpracę w ramach CKF – zdecyduj co 
chciałbyś ufundować, następnie zgłoś się 
do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. 
Kolejny etap to podpisanie umowy i re-
alizacja zadania. Program daje możliwość 
udziału w zagospodarowaniu przestrzeni 
publicznej. 

 BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK

Cieszyński KOSZYK 
FUNDATORA 
Ławka, która pozwoli na chwilę odpoczynku, huśtawka, która da dzieciom radość zabawy 
lub karmik dla ptaków – to tylko kilka z propozycji „Cieszyńskiego Koszyka Fundatora”, który 
przygotowany został przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie. Wybierając wśród propozycji, 
możemy bezpośrednio wpływać na wizerunek naszego miasta. 

Projekt grafi czny i ilustracje Aleksandra Bury
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P ierwszy „Koncert noworoczny” 
Wydziału Zamiejscowego w Cie-
szynie Wyższej Szkoły Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej już za 

nami. 10 lutego zaproszeni goście, stu-
denci i pracownicy uczelni uczestniczyli 
w uroczystości wręczenia wyróżnień 
„Edukator Ziemi Cieszyńskiej”, a na-
stępnie wysłuchali koncertu piosenki 
francuskiej pt. ”Od Edith Piaf do ZAZ”. 
Spotkanie było okazją do podsumo-
wania dotychczasowych osiągnięć Wy-
działu Zamiejscowego w Cieszynie oraz 
prezentacji planów związanych z jego 
dalszym rozwojem. Stało się też oka-
zją do wręczenia pierwszych w historii 
WSB w Cieszynie wyróżnień „Edukator 
Ziemi Cieszyńskiej”, przyznawanych 
osobom i instytucjom, które w sposób 
szczególny przyczyniły się do edukacji 
na Ziemi Cieszyńskiej.

 Wyróżnienie „Edukator Ziemi Cieszyń-
skiej” nawiązuje do Tytułu „Edukatora 
Roku” przyznawanego przez Wyższą 
Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
od 2000 roku. Tytuł ten przyznawany 
jest za promowanie szczególnie war-
tościowych i innowacyjnych działań 
wspierających rozwój polskiej nauki 
oraz szkolnictwa wyższego, promowanie 
przedsiębiorczości akademickiej oraz 
współpracy nauka – biznes.

Laureatem wyróżnienia w kategorii 
„Kształcenie ustawiczne” został Ryszard 

Macura – Burmistrz Miasta Cieszyna. To 
nagroda za szczególne zaangażowanie 
w obszarze edukacji, propagowanie 
idei kształcenia ustawicznego, wsparcie 
działalności Cieszyńskiego Uniwersytetu 
Dziecięcego, Festiwalu Nauki w Cieszynie 
oraz wielu inicjatyw edukacyjnych istot-
nych dla mieszańców Ziemi Cieszyńskiej, 
a przede wszystkim za promocję Cieszy-
na jako miasta akademickiego otwartego 
na potrzeby młodych, ambitnych ludzi.

Wyróżnienia z rąk JM Rektor Wyższej 
Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej 
prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pi-
kiewicz otrzymał również: Janusz Król 
– Starosta Cieszyński. Wyróżnienia ode-
brali także: Energetyka Cieszyńska Sp. 
z o.o. w Cieszynie, Optimal IT Sp. z o.o. 
w Skoczowie, Zespół Placówek Szkolno-
-Wychowawczo-Rewalidacyjnych, Ko-
menda Powiatowa Policji w Cieszynie. 

WSB

EDUKATOR 
Ziemi Cieszyńskiej

10 lutego w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej 
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej po raz pierwszy 
wręczono wyróżnienia „Edukator Ziemi Cieszyńskiej”, 
przyznawane osobom i instytucjom, które w sposób 
szczególny przyczyniły się do edukacji na Ziemi Cieszyńskiej.

Wyróżnienie „Edukator 
Ziemi Cieszyń skiej” 
przyznawane jest przez 
Wyższą Szkołę Biznesu 
w Dąbrowie Górniczej 
od 2000 roku.

W SKRÓCIE
Bezpieczeństwo 
naszą wspólną 
sprawą
8 lutego w siedzibie Zarządu Głównego 
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, przy ul. 
Pawła Stalmacha 14 w Cieszynie, odbyło 
się kolejne, już drugie w bieżącym roku, 
spotkanie członków Koła nr 1 MZC.

Tym razem spotkanie poświęcone było 
szeroko rozumianemu bezpieczeństwu 
obywateli. Zaproszeni goście w osobach 
zastępcy naczelnika ds. prewencji komi-
sarza Mariusza Białonia oraz profi lak-
tyka st. aspiranta Tomasza Pszczółki 
– (obaj z Komendy Powiatowej Policji 
w Cieszynie), rozpoczęli swój wykład 
od propagowania potrzeby używania 
opasek odblaskowych przez przechod-
niów, w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
wszystkich użytkowników ruchu drogo-
wego. W dalszej części spotkania oma-
wiali aspekty zachowań zwiększających 
bezpieczeństwo przebywania w domu, 
na ulicy, w czasie jazdy samochodem czy 
rowerem oraz podczas używania kart 
płatniczych bądź obsługi bankomatu. 

8 marca odbędzie się Walne Zebranie 
Członków, już dzisiaj na spotkanie za-
prasza Zarząd koła nr 1 Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej (pierwszy termin zebrania 
upływa o godz. 15:30).

 ELŻBIETA HOLEKSA

Żeby Polska 
była polska
Lekcje historii podejmujące tematy trud-
ne, często ukrywane lub przemilczane 
to element oferty edukacyjnej Bibliote-
ki Miejskiej w Cieszynie skierowanej do 
młodzieży szkół ponadpodstawowych. 

6 lutego w Bibliotece gościł historyk 
Biura Edukacji Publicznej IPN w Kato-
wicach Marek Łukasik, który zaprosił 
uczniów Gimnazjum nr 2, nr 3 oraz Liceum 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszy-
nie do wysłuchania prelekcji połączonej 
z prezentacją multimedialną pt. Polskie 
Państwo Podziemne. Wykład traktujący 
o różnorodnych aspektach formowania 
się Polskiego Państwa Podziemnego 
zilustrowany był bogatym materiałem 
źródłowym, zdjęciami, tablicami syn-
chronicznymi i mapami, co z pewnością 
ułatwiło młodym odbiorcom zrozumie-
nie ważkiego tematu. 

Zainteresowanie młodzieży i aktywny 
udział w spotkaniu pozwalają twierdzić, 
iż to nie pierwsze i zapewne nie ostatnie 
spotkanie z pracownikami IPN-u w cie-
szyńskiej bibliotece. 

Wyróżnienie otrzymał Ryszard Macura.

 W
S

B



724 lutego 2017 WYDARZENIA

Sesją poprzedziły wystąpienia Bur-
mistrza Miasta p. Ryszarda Macury, 
Starosty Powiatu Cieszyńskiego 
p. Janusza Króla, Marszałka Wo-

jewództwa Śląskiego p. Wojciecha Saługi 
oraz Biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. dra 
Adriana Korczago.

Uroczystość uświetnił kilkukrotny 
występ Wyższobramskiego Chóru Ka-
meralnego, pod dyrekcją p. Piotra Sikory.
Wspólną sesję rozpoczęto od otwarcia  
trzech sesji w kolejności:

XXX Sesję Rady Miejskiej Cieszyna 
otworzył Wiceprzewodniczący Rady p. 
Andrzej Surzycki, stwierdzając prawo-
mocność obrad,

XXVIII Sesję Rady Powiatu Cieszyńskiego 
otworzył Przewodniczący p. Ludwik Kubo-
szek, stwierdzając prawomocność obrad,

XXXIII Sesję Sejmiku Województwa 
Śląskiego otworzyła Wiceprzewodniczą-
ca p. Sylwia Cieślar, stwierdzając prawo-
mocność obrad.

Z upoważnienia Rad - Powiatu Cie-
szyńskiego i Sejmiku Województwa 
Śląskiego - obrady prowadził Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 
p. Andrzej Surzycki, który przedstawił 
uczestnikom uroczystości, porządek 
obrad wspólnej sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Cieszyn Miastem Reformacji – 500 
lat Reformacji:

a) historia Reformacji – wystąpienie dr 
Łukasza Barańskiego
b) występ Wyższobramskiego Chóru 
Kameralnego
c) historia Reformacji w Polsce – wy-
stąpienie dr hab. Wacława Gojniczka
d) występ Wyższobramskiego Chóru 
Kameralnego.

3. Uroczyste odczytanie podjętej re-
zolucji trzech rad w związku z 500.lat 
Reformacji.
4. Zamkniecie sesji.

Po interesujących wystąpieniach dr Łu-
kasza Barańskiego i dr hab. Wacława 
Gojniczka oraz po wysłuchaniu występu 
Wyższobramskiego Chóru Kameralnego, 
przystąpiono do najważniejszego punktu 
wspólnej sesji, tj. uroczystego odczytania 
podjętej Rezolucji trzech Rad w związku 
z 500. lat Reformacji.

UROCZYŚCIE ODCZYTANO  
TREŚĆ REZOLUCJI:

Część pierwszą - Wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Śląskiego p. Sylwia 
Cieślar, o treści:

Sejmik Województwa Śląskiego na pod-
stawie uchwały z dnia 21 września 2015 
roku ogłosił w Województwie Śląskim 
Rok 2017 Rokiem Reformacji. Wiąże się 
to z wydarzeniem sprzed 500. lat, kiedy 
to augustiański zakonnik Marcin Luter 
opublikował 95 tez, co dało początek 
Reformacji. Ruch reformacyjny wkrót-
ce dotarł także na Śląsk. Przez całe pięć 
wieków znajdował i znajduje obecnie 
wielu orędowników, co w efekcie daje 
przełożenie na ubogacające zróżnico-
wanie wyznaniowe naszego regionu. Ta 
różnorodność przyczyniła się do szcze-
gólnego rozwoju życia społecznego, go-
spodarczego, rozkwitu kultury i edukacji 
oraz działalności charytatywnej. Mimo 
napięć i nie zawsze łatwej koegzystencji, 
na naszej śląskiej ziemi udało się wypra-
cować ekumeniczny modus vivendi, co 
zaowocowało rozwojem cywilizacyjnym 
i gospodarczym.

Część drugą - Przewodniczący Rady 
Powiatu p. Ludwik Kuboszek, o treści:

Rok Reformacji jest wyjątkową okazją, 
by zaznajomić mieszkańców naszego woje-
wództwa z historią ruchu reformacyjnego 
na tych ziemiach i przypomnieć znaczące 
wydarzenia, miejsca, a także postaci wy-
bitnych śląskich ewangelików. Pamiętamy 
m.in.: ks. Jerzego Trzanowskiego, Walente-
go Roździeńskiego, rodziny Hochbergów, 
Henckel von Donnersmarcków, Dietlów, 
siostrę Ewę Thiele-Winkler, ród Michej-

dów, ks. Andrzeja Buzka, Jana Kubisza, 
męczenników reżimów nazistowskiego 
i komunistycznego – ks. Karola Kulisza 
i kompozytora Jana Sztwiertnię,  ks. 
Richarda Wagnera, ponad to Jana Gaw-
lasa, Stanisława Hadynę i wielu innych. 
Ich dorobek gospodarczy, artystyczny, 
naukowy, społeczno-narodowy godny 
jest przypomnienia i podkreślenia.

Część trzecią - Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej Cieszyna p. Andrzej Su-
rzycki, o treści:

Jako Radni wyraziliśmy wolę, aby w Cie-
szynie – mieście Reformacji podkreślić 
zasługi byłych i obecnych mieszkańców 
naszego regionu wyznania ewangelickie-
go, dziękując za zaangażowanie na rzecz 
naszej wspólnoty regionalnej i wyrażając 
nadzieję na dalszą owocną, pełną wzajem-
nego szacunku i zrozumienia współpracę, 
która czyni śląską różnorodność szansą 
i bogactwem kulturowym dla Polski.

Rezolucja, pięknie wydrukowana, 
w eleganckiej ramie wręczona została 
Biskupowi Kościoła Ewangelicko –Augs-
burskiego w RP  ks. Jerzemu Samcowi.

Biskup Jerzy Samiec złożył podzię-
kowania Radnym trzech szczebli samo-
rządowych za zorganizowanie wspólnej 
sesji i uświetnienie Jubileuszu 500. lat 
Reformacji.
Następnie dokonano zamknięcia se-
sji, kolejno:

XXX  Sesji Rady Miejskiej Cieszyna,
XXVIII Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego,
XXXIII Sesji Sejmiku Województwa 

Śląskiego.

Po zakończeniu sesji miały miejsce 
przemówienia gości oraz występy Wyż-
szobramskiego Chóru Kameralnego.

Zaprezentowano  fi lm o Cieszynie na-
kręcony z okazji Jubileuszu 500 lat Refor-
macji, a także spektakl nawiązujący do 
historii Reformacji w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, 
w reżyserii p. Katarzyny Słupczyńskiej.

Zakończenia uroczystości dokonał Bi-
skup Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian 
Korczago, który zaprosił do wspólnej 
modlitwy oraz odśpiewania pieśni "Oj-
cowski dom" Jana Kubisza. 

ANDRZEJ SURZYCKI

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

Uroczysta SESJA
8 lutego roku, w ramach uroczystości obchodów 500 lat Reformacji, które miały miejsce w 
Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, odbyła się uroczysta  wspólna sesja trzech Rad 
samorządów: Rady Miejskiej Cieszyna, Rady Powiatu Cieszyńskiego oraz Sejmiku Województwa 
Śląskiego.

Wyraziliśmy wolę, 
aby w Cieszynie – 
mieście Reformacji 
podkreślić zasługi 
byłych i obecnych 
mieszkańców naszego 
regionu wyznania 
ewangelickiego.
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WR: Duszpasterstwo Nauczycieli… jak 
rozumieć tę funkcję?
KS. T. SROKA:  Celem Duszpasterstwa 
Nauczycieli jest kształtowanie poczucia 
wspólnoty między nauczycielami. To dzia-
łalność Kościoła skierowana na nauczycieli 
i wychowawców szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Mówiąc najprościej - jako Duszpasterz 
Nauczycieli Rejonu Cieszyńskiego będę 
czuwał nad organizacją opieki duchowej 
– w formie rekolekcji wielkopostnych, 
corocznych pielgrzymek nauczycieli na 
Jasną Górę,  dni skupienia… zachęcając 
pedagogów, wychowawców, nauczycieli… 
do duchowej formacji.

W minionym roku na Ogólnopolskie 
Sympozjum Nauczycieli i 79. Piel-
grzymkę Nauczycieli i Wychowawców 
do Częstochowy przybyło kilka tysię-
cy osób. Myśli Ksiądz, że w tym roku 
Cieszyn, mając swojego duszpaste-
rza nauczycieli liczniej zasili szeregi 
Jasnej Góry?
– Tego bym sobie życzył (śmiech).

Pochodzi Ksiądz z parafi i św. Jana 
Chrzciciela w Komorowicach - dziel-
nica Bielska-Białej?

– Wychowałem się w Komorowicach 
Śląskich, zawsze jednak uczęszczałem 
do kościoła św. Jana, który mieści się 
w Komorowicach Krakowskich. Taka 
była specyfi ka tej dawnej wioski, przy-
łączonej do Bielska-Białej w 1997 roku. 
Poznałem więc tradycje śląskie. Nato-
miast jeśli chodzi o tradycję liturgiczną, 
wychowywany byłem w nurcie krakow-
skim, ponieważ kościół usytuowany jest 
po stronie krakowskiej.

Stąd ta otwartość na ludzi? Na kontakt 
z człowiekiem?
– Myślę, że tak.

Duszpasterz nauczycieli, dyrektor 
katolickich placówek, kapłan… Kim 
jeszcze jest Ksiądz Tomasz Sroka? Py-
tania chyba na miejscu, w końcu kadra 
pedagogiczna, powinna znać swojego 
opiekuna.
Jak najbardziej na miejscu. Myślę, że je-
stem człowiekiem z duszą podróżnika, 
który gdy przychodzi odpowiednia pora 
zamienia wygodne krzesło na wygodne 
buty i wyrusza obranym szlakiem. 

Podobno jest Ksiądz również wielkim 
miłośnikiem teatru, czynnie zaangażo-
wanym w przedsięwzięcia sceniczne? 

Dał się Ksiądz poznać również jako 
znakomity organizator, podrywając 
liczącą ponad sto osób grupę para-
fi an do udziału w pieszej pielgrzymce 
diecezjalnej do Łagiewnik. Jak robi się 
takie rzeczy?
– Pracowałem duszpastersko w Radzie-
chowach na Żywiecczyźnie, w Strumieniu 
i w Rzykach koło Andrychowa. Katechizo-
wałem w szkołach i prowadziłem grupy 
duszpasterskie. Praca z ludźmi zawsze 
daje mi ogromne spełnienie. A co do te-
atru… jest on moją wielką pasją, którą 
staram się zarażać innych. 

W Rzykach, gdzie posługiwałem czte-
ry lata, urzeczywistniałem swoje zainte-
resowania teatrem i można powiedzieć 
stworzyłem go tam. Mam bardzo pozy-
tywne doświadczenia współpracy z na-
uczycielami w Strumieniu i w Rzykach, 
która przełożyła się bardziej na zajęcia 
teatralne oraz wspólne wyjazdy z mło-
dzieżą. Cieszę się, gdy sztuka integruje 
społeczność. A jak podrywa się ludzi 
do pielgrzymowania? Odpowiedź znaj-
duje się chyba w codziennym kontakcie 
z drugim człowiekiem i w pasji, którą 
nosi się w sobie.

Ma ksiądz na myśli pasję, której na 
imię Santiago de Compostela?

DUSZPASTERZ 
cieszyńskich nauczycieli 
Nie udaje, nie sili się na 
sztuczną kurtuazję, zawsze 
stara się być sobą - nie ważne 
czy stoi przed lustrem, czy 
przed drugim człowiekiem. 
Nie moralizuje. Mentorski 
ton zostawia innym.  Ceni 
poczucie humoru, wygodne 
buty, muzykę i książki. Na co 
dzień pracuje z młodzieżą, 
niebawem swoją posługę 
rozpocznie także wśród 
nauczycieli Cieszyna. Ksiądz 
Tomasz Sroka to nowy 
Duszpasterz Nauczycieli 
Rejonu Cieszyńskiego. 

Ksiądz Tomasz Sroka
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– Tę również. W Santiago de Composte-
la w Hiszpanii byłem dwa razy. Temat 
tego miejsca i trasy pielgrzymkowej 
budzi moje ogromne zainteresowanie. 
Już myślę o kolejnej wyprawie. I to jej 
poświęcam swój wolny czas, zgłębiając 
odpowiednią literaturę. Jestem również 
częścią grupy do której dołączyłem na 
Facebooku, by wymieniać doświadcze-
nia z osobami, które podobnie jak ja 
pasjonują się tym miejscem. Pielgrzy-
mowanie jest dla mnie bardzo ważne, 
bo jest spotkaniem z Duchem Świętym, 
ale poprzez ciało. To okazja do poznania 
samego siebie, pokonywania trudności 
i pomocy innym. Każdy przeżywa piel-
grzymkę na swój sposób. Warto przejść 
te kilometry, żeby nauczyć się radości, 
czerpiąc ją ze zwykłych rzeczy. Oczy-
wiście pielgrzymuję również do innych 
miejsc, np. Częstochowy.

Czy dobrze usłyszałam – „Dni których 
nie znamy”, „Wracaj do domu”…?
– Tak. Muzyka to taka moja codzienna 
pasja. Wsłuchuję się w utwory Marka Gre-
chuty i  Leszka Długosza. Moim ostatnim 
odkryciem jest Kortez. 

Pasji do książek się również Ksiądz nie 
wyprze – „wszędzie ci one, wszędzie”…
– Nie zamierzam nawet się wypierać, to 
kolejna moja wielka pasja na którą chciał-
bym mieć zdecydowanie więcej czasu niż 
mam. Moją uwagę oprócz rzecz jasna 
umiłowanej fi lozofi i, zajmuje literatura 
współczesna, aktualnie „Opowieść o mi-
łości i mroku”, autorstwa  izraelskiego 
pisarza, eseisty i publicysty Amosa Oz. 
Nadal wierny jestem także reportażom 
Ryszarda Kapuścińskiego i powieściom 
Emila Zoli. Stałe miejsce na mojej półce 
ma Jan Twardowski, A. Stasiuk, K. Woj-
tyła, J. Tischner…

A jeśli rozmawiamy już tak szcze-
rze, to przyznam się do tego, że nadal 
zbieram płyty winylowe i… lubię jazdę 
samochodem (naprawdę to powiedzia-
łem? śmiech).

Góry, teatr, kontakt z młodymi ludź-
mi… czyżby nieświadoma inspiracja 
Karolem Wojtyłą?

– Zafascynowała mnie ta postać - dusz-
pasterza i intelektualisty, który czer-
pał doświadczenie ze spotkań z ludźmi 
młodymi, lubił z nimi przebywać. Kochał 
góry i  teatr, co również zafascynowało 
mnie. Później pociągnęła mnie również  
refl eksja nad miłością, którą On podjął 
i to ona stała się tematem mojej pracy 
magisterskiej i moich zainteresowań 
w duszpasterstwie.

Teraz zapytam o to, o co wszyscy za-
pewne pytają …
– Domyślam się, że o moje powołanie? 
A więc… większość osób widziała we mnie 
księdza, ja nie widziałem. Swoje powoła-
nie kapłańskie odkryłem czytając życiorys 
księdza Józefa Tischnera. Pamiętam, że 
był tam taki fragment, w którym Tisch-
ner mówił, jak bardzo współczesnemu 
człowiekowi potrzebna jest nadzieja. 
Zrozumiałem wtedy, że bycie księdzem 
może być również dawaniem nadziei.  

Nadzieja zaważyła?
– Studiowałem historię, miałem dziew-
czynę, ale myśl o powołaniu zrodziła się 
w pociągu pomiędzy Łodzią a Warszawą, 
gdy czytałem tę książkę. Jednak osta-
teczną decyzję, że pójdę do seminarium 
podjąłem na pieszej pielgrzymce do Czę-
stochowy, dokładnie w Chruszczobrodzie. 
Pamiętam drogę i deszcz, który wtedy 
padał… i powołanie, które powiązałem 
z nadzieją. „Nadzieja” – to słowo określa 
moje powołanie najbardziej. 

Wiadomość o powołaniu zwaliła ro-
dzinę z nóg?
–  Pochodzę z prostej, robotniczej rodziny. 
Mam rodzeństwo, starszych od siebie - 
brata i siostrę. Rodzina życzyła mi dobrze, 
ich reakcja jednak była pełna dystansu 
do mojego wyboru. Mówiono mi, że bycie 
księdzem to długa i trudna droga. 

Dziś oprócz posługi kapłana sprawuje 
Ksiądz również stanowisko dyrektora, 
kierując katolickim liceum i gimna-
zjum w Cieszynie. To trudne zadanie?
–  Powiedziałbym niezwykle odpowie-
dzialne. Szkoła musi dawać nadzieję na 
dobre wychowanie i na dobre wykształ-
cenie, które pozwoli odnaleźć się młode-
mu człowiekowi w świecie… Szkoła musi 
też fascynować młodego człowieka. By 
tak się działo musi on na swojej drodze 
spotkać odpowiednie autorytety. Ludzi 
z pasją, którzy zawsze najpierw wymagają 
od siebie, bo jeśli sami staramy się być 
lepszymi, to nasze wychowawcze zabiegi 
zyskują na wiarygodności. 

Praca nauczyciela jest nieustanną pracą 
nad sobą. I w tym ogromnym wyzwaniu, 
wielką pomocą może być duszpasterz 
nauczycieli.  

ROZMAWIAŁA BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK

Dzia łalność 
Duszpasterza 
Nauczycieli skierowana 
jest nauczycieli i 
wychowawców szkół 
podstawowych, 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych.

W SKRÓCIE
Stanęli do oceny 
i otrzymali najwyższą
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej po raz kolejny 
pokazał swój niebywały talent i kunszt 
artystyczny.

Polska sekcja CIOFF, skupiająca w ca-
łym kraju blisko 100 zespołów folklory-
stycznych oceniła występ ZPiTZC bar-
dzo wysoko, przyznając po raz kolejny 
certyfi kat upoważniający zespół do re-
prezentowania Polski, podczas świato-
wych festiwali folklorystycznych przez 
kolejnych 5 lat. 

Ze znakomitej oceny zespołu cieszy się 
Karolina Małysz-Tulec. - Jestem bardzo 
zadowolona… grupa stanęła na wyso-
kości zadania – mówi.

W trwającym jeszcze karnawale nasza 
kulturalna wizytówka Ziemi Cieszyńskiej 
zaprezentowała się publiczności w kolej-
nej odsłonie „Karnawału z Folklorem”. 
W miniony weekend na deskach Teatru 
im. A. Mickiewicza w Cieszynie wystąpili 
tancerze w dwóch blisko dwugodzinnych 
koncertach, zabierając publiczność w istną 
artystyczną podróż po Ojczyźnie. Artyści 
z trzech grup dorosłych zespołu zapre-
zentowali tańce i pieśni rozpoczynając 
wiązanką cieszyńską. W repertuarze 
pojawiły się również akcenty z regionu 
Wielkopolski, Żywiecczyzny, Górnego 
Śląska czy Beskidu Śląskiego. W drugiej 
części zespół przywitał gości suitą tańców 
cieszyńskich do muzyki z opery ludowej 
Jana Sztwiertni.

KRZYSZTOF TELMA

Kościół Jezusowy bez 
nominacji
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego wybrało Łódź i Westerplatte 
do otrzymania Znaku Dziedzictwa Euro-
pejskiego w edycji 2017. Kościół Jezusowy 
w Cieszynie, który zdobył prawie połowę 
głosów internautów  - nie przeszedł do 
kolejnego etapu. 

Komitet przy Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego postanowił jed-
nak zgłosić innych kandydatów do Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego. Ostateczną 
rekomendację otrzymały dwa obiekty, 
które w największym stopniu odpowia-
dają kryteriom określonym przez Unię 
Europejską, są to:  Łódź - wielokulturowy 
krajobraz miasta przemysłowego i Pół-
wysep Westerplatte. 

Kandydatura Łodzi uzyskała jedno-
głośne poparcie wszystkich członków 
Komitetu.  

RED.
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Przypomnijmy, Międzynarodowa 
Organizacja Soroptimist Inter-
national Klub w Cieszynie działa 
przede wszystkim na rzecz ochro-

ny i poprawy warunków życia kobiet, 
podejmując promujące i wspierające je 
inicjatywy. Stowarzyszenie Soroptimist 
Klub w Cieszynie odpowiada jednak rów-
nież na potrzeby środowiska lokalnego, 
między innymi organizując od kilku lat bal 
charytatywny dla dzieci niepełnospraw-
nych z ośrodków szkolno-rewalidacyjno-
-wychowawczych oraz klas integracyjnych 
szkół podstawowych powiatu cieszyńskie-
go. Impreza ma charakter integracyjny 
i pozwala na spotkanie się dzieci, które 
na co dzień uczą się w różnych ośrod-
kach i szkołach. Współorganizatorem III 
Balu Aniołów był COK „Dom Narodowy”.

Nauczyciele, wychowawcy, wolontariu-
sze, instruktorzy i harcerze Hufca Ziemi 
Cieszyńskiej oraz studenci Uniwersyte-
tu Śląskiego w Cieszynie… Chętnych do 
udziału w organizacji przedsięwzięcia 
nie brakowało. Nie brakowało również 
przyjaciół, którzy w różnej formie, tak-
że fi nansowo, wspierali jego realizację.

- Pozyskaliśmy wielu nowych przyjaciół 
i sympatyków, a działania skierowane 
na dzieci niepełnosprawne spotkały się 
ze zrozumieniem i wsparciem ze strony 
mieszkańców i fi rm cieszyńskich – mówi 
Halina Bocheńska, wiceprezydent Sorop-
timist International Klub w Cieszynie, 
dodając - Chcieliśmy jeszcze raz podzię-
kować naszym sponsorom i partnerom, 
którzy pomogli w organizacji balu, a tak-
że patronom medialnym promującym 
to wydarzenie. Bez Was nie udałoby się 
zrealizować tak dużego przedsięwzięcia. 

Podobnie jak w latach poprzednich na 
balu królowała dobra zabawa i mnóstwo 
pozytywnej energii. Nie zabrakło również 
smacznego poczęstunku i upominków, któ-
re sprawiły dzieciom ogromną radość.  

BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK

Koncert ze szczytnym celem
Kolejny już raz nad Olzą gościli artyści 
ze świata operetki i musicalu. 
W niedzielę na scenie Cieszyńskiego Ośrod-
ka Kultury” Dom Narodowy” wystąpili 
w Charytatywnym Koncercie Karnawa-
łowym „W rytm walczyka serce śpiewa” 
- soliści Teatru Muzycznego Movimento 
z Czechowic-Dziedzic, pod kierownictwem 
Barbary Bielaczyc. Współorganizatorami 
dobroczynnego koncertu była Fundacja 
„Słoneczna Kraina Dzieciom” wraz z COK 
„Dom Narodowy”.

Wydarzeniu, które objął honorowym 
patronatem Burmistrz Cieszyna - Ry-
szard Macura, przyświecał wzniosły cel 

- zakup kamizelek terapeutycznych i mat 
obciążających dla dzieci ze spektrum 
autyzmu, które ułatwią funkcjonowanie 
podopiecznych Fundacji. 

Kamizelka odciążeniowa wspomaga 
proces teraupetyczny, stymuluje układ 
proprioceptywny oraz wpływa łagodzą-
co na poziom pobudzenia dzieci, dlatego 
chętnych do wsparcia szczytnej akcji nie 
brakowało. Występ artystów poprzedziło 
równie wyczekiwane i wzruszające przed-
stawienie. Przed publicznością zaprezen-
towali się podopieczni Terapeutycznego 
Punktu Przedszkolnego w przedstawieniu 
„Dziewczynka z zapałkami”. Wraz małymi 

aktorami w poruszający świat baśni Han-
sa Christiana Andersena porwała widzów 
Izabela Tymich - choreograf spektaklu, 
założycielka Szkoły Tańca PeDeBe. 

Mimo, iż Fundacja działa od ubiegłe-
go roku, zdążyła już zorganizować wie-
le udanych akcji m.in. maraton zumby, 
z którego zebrane środki przeznaczyła na 
organizację mikołajek dla podopiecznych 
z terapeutycznych punktów przedszkol-
nych „Słoneczna kraina” w Skoczowie, 
Jaworzynce, Bielsku-Białej Radlinie oraz 
w Płocku. Przeprowadziła też zbiórki odzie-
ży dla chłopca ze spektrum autyzmu. 

RED.

Jak karnawał - to 
BAL ANIOŁÓW
Już po raz trzeci na Balu Aniołów bawiły się niepełnosprawne 
dzieci, które przybyły do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury 
„Dom Narodowy” z Ustronia, Skoczowa i Cieszyna wraz z 
opiekunami i wychowawcami. Łącznie, 8 lutego w kolejnej 
edycji przedsięwzięcia bawiło się ponad sto pięćdziesiąt 
zaproszonych dzieci, w wieku 7-13 lat.

Była zabawa i dużo radości.
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Również podczas tego wydarzenia 
nie zabrakło ludzi dobrej woli. - 
Dochód z koncertu przekroczył 18 
tysięcy złotych – informuje Doro-

ta Kania, prezes Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty, dodając  - Zebrane pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu 
medycznego i wsparcie leczenia pacjen-
tów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
i organizatorom wydarzenia.

Koncert „Miłość chleb powszedni” odbył 
się 3 lutego w Teatrze im. Adama Mickie-
wicza. Na scenie wystąpili uczniowie i ab-
solwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. 
M. Kopernika w Cieszynie oraz sympatycy 
wydarzenia z zaprzyjaźnionych placówek 
ponadgimnazjalnych. Zainicjowane przez 
byłych absolwentów 19 lat temu przedsię-
wzięcie, wciąż cieszy się ogromnym zain-

teresowaniem i z roku na rok rośnie w siłę, 
podtrzymywane przez kolejne pokolenia 
utalentowanej artystycznie młodzieży.

Organizacja wydarzenia to spore wy-
zwanie dla ponad setki młodych artystów, 
wolontariuszy i sympatyków, którzy nie 
szczędzą sił i czasu na dopracowanie kon-
certu, wszystko z myślą o podopiecznych 
cieszyńskiego hospicjum. W zagranych jed-
nego dnia dwóch koncertach na widowni 
zasiadło blisko 1200 widzów. Tegoroczne 
motto koncertu nawiązuje do krakowskiego 
apostoła ubogich, świętego Brata Alberta.

Wśród publiczności nie zabrakło przed-
stawicieli władz miasta, powiatu, ducho-
wieństwa, reprezentantów cieszyńskich 
szkół i instytucji. Na widowni zasiedli także 
wolontariusze i dobrodzieje hospicjum, 
bez których każdego dnia walka z chorobą 

nowotworową byłaby jeszcze trudniejsza.
- To ogromna radość, że możemy cho-

ciaż w małym stopniu wesprzeć ludzi, któ-
rzy naprawdę bardzo tego potrzebują… 
nasza pomoc to tylko kropelka w morzu 
potrzeb, ale od tej kropelki proszę mi 
wierzyć, zależy uśmiech człowieka każ-
dego dnia” - mówiła otwierając koncert 
Dorota Kania.

Koncert „Miłości chleb powszedni” 
rozbrzmiewał dobrą muzyką, bawił kaba-
retem i tańcem. Nie zabrakło losowania 
oryginalnych fantów i smakołyków, a co 
najważniejsze udało się zebrać 18 tysięcy 
złotych dla pacjentów hospicjum. 

Kolejny XX Jubileuszowy Koncert Walen-
tynkowy już 26 stycznia 2018 r. w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.  

KT 

Podsumowanie i plany na kolejne lata 
Końcem stycznia (26.01.2017) przy 
Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Klu-
bie Fotografi cznym „Start” odbyły się 
wybory sprawozdawczo-wyborcze. 
Ustępujący zarząd jednogłośnie otrzy-
mał absolutorium. Wybrano nowe władze 
klubu na kolejną kadencję 2017-2020. Pre-
zesem ponownie został Andrzej Kowol. 
Pozostali członkowie zarządu to: Renata 
Zięba - zastępca, Aleksandra Kowol - se-
kretarz, Gabriela Jaworowska – skarbnik, 
Irena Greń - członek zarządu. W skład 
komisji rewizyjnej weszli: Tadeusz Kania – 
przewodniczący, Dawid Kowol – zastępca 
i Beata Tyrna – członek.

Po odczytaniu sprawozdania z dzia-
łalności klubu prezes Andrzej Kowol, 

ustępujący ze stanowiska, podziękował 
za mijającą kadencję, która trwała od 
2012 do 2017.

- W sprawozdaniu pojawiły się infor-
macje o danych statystycznych, otrzy-
manych wyróżnieniach i organizowanych 
wydarzeniach… - wyjaśnia Renata Zięba, 
zastępca prezesa zarządu, podkreślając 
- Klub Fotografi czny otrzymał honorowy 
dyplom z Komisji Fotografi i Krajoznaw-
czej ZG PTTK, który został przekazany 
na ręce prezesa ZO Jacka Tyczkowskiego. 
Otrzymaliśmy również podziękowania  za 
współpracę od TKK PTTK „Ondraszek”.

Rok 2014 przebiegał pod hasłem 
Ogólnopolskiego Forum Fotografi i Kra-
joznawczej. 

- Forum otrzymało bardzo dużo po-
zytywnych opinii pod względem orga-
nizacyjnym. Podczas imprezy mieliśmy 
zaszczyt gościć burmistrzów Cieszy-
na i Ustronia. Członkowie: Irena Greń 
i Krzysztof Greń uzyskali tytuł Instruk-
torów Fotografi i PTTK… - wyjaśnia za-
stępca prezesa.

Pięcioletnia działalność klubu zaowo-
cowała wystawami i konkursami fotogra-
fi cznymi. Wśród wystaw swoje miejsce 
znalazły: „Z obiektywem na rowerze” 
(2012), „Zwiedzaj z Przewodnikiem” (2013), 
„Cieszyńskie bez granic” (2014), „Kochajmy 
przyrodę” (2015) i „Jubileusz Ondraszka 
w Obiektywie” (2016). 

RED.

KONCERT Walentynkowy
„Miłość chleb powszedni” to motto XIX Koncertu Walentynkowego na rzecz Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty w Cieszynie. 

Koncert „Miłość chleb powszedni”  Na scenie wystąpili uczniowie i absolwenci II LO
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Teatr STU został założony w 1966 
roku przez Krzysztofa Jasińskiego, 
który kieruje nim do chwili obec-
nej. To ewenement na polskiej 

mapie teatralnej. Inicjatywa skupionej 
wokół Jasińskiego grupy krakowskich 
studentów, którzy zdecydowali się 
wyjść ze swoją teatralną działalnością 
poza mury PWST, ukształtowała jedno 
z najważniejszych miejsc teatralnych 
Krakowa. 

Teatr w swojej długiej historii przeszedł 
wiele koniecznych dla przetrwania prze-
kształceń, zmierzyć musiał się z wieloma 
wyzwaniami, jakie niosła zmieniająca się 
rzeczywistość gospodarcza, polityczna, 
społeczna. 

O ciągłości historii i tradycji STU świad-
czy nie tylko nazwa. „Rodzina STU” nie 
jest tylko hasłem, określa wielopokole-
niową grupę osób, które w ciągu 50 lat 
wpisały się w historię Teatru i dla których 
obecność w STU była – i jest – jednym 
z najważniejszych życiowych doświad-
czeń. Obecnie w zespole Teatru pozo-
stają artyści, którzy współtworzyli jego 
pierwsze sukcesy.

Teatr STU obecnie jest sceną repertu-
arową, kontynuującą najlepsze tradycje 
teatru aktorskiego. Pozostaje niezmien-
nie otwarty na to, co nowe w dramatur-
gii, stwarza przyjazne warunki debiutu 

ciekawym osobowościom reżyserskim 
i aktorskim. Programowo wprowadza 
także do repertuaru teksty z kanonu 
dramaturgii polskiej i światowej. Za-
interesowaniem widzów Teatru od lat 
niezmiennie cieszą się spektakle: Wa-
riat i zakonnica (1986), Hamlet (2000), 
Zemsta (2004), Biesy (2007), Szczęśliwe 
dni (2007), Król Lear (2010). 

TEATR SCENA STU

XXI edycja DNI TEATRU
Teatr Scena STU z Krakowa zaprasza na spektakle, w programie: „Rewizor”, 
„Kolacja z Gustawem Klimtem” i „Kogut w rosole”.

REPERTUAR
REWIZOR 
2 marca, godzina: 20.00

Co się stanie, gdy połączymy realia pro-
wincjonalnej mieściny, służalczą mental-
ność urzędników oraz ludzką niegodzi-
wość i obłudę z pogłoską o przyjeździe 
wysokiej rangi urzędnika? Otrzymamy 
całą serię zabawnych absurdów i nie-
dorzecznych sytuacji opisanych niemal 
dwa wieki temu przez Mikołaja Gogola.

Jego sztuka, której premiera odbyła 
się w 1836 roku, do dziś grana jest przez 
teatry z całego świata i wciąż przyciąga 
tłumy widzów. Opisane przez Gogola 
sytuacje i zachowania ani trochę nie 
straciły na aktualności, wciąż możemy 
je obserwować - i sami ich doświadczać. 
Śmiejemy się z Gogolowskich bohaterów 
do rozpuku - choć doskonale wiemy, że 
w końcu to z samych siebie się śmiejemy.

KOLACJA Z GUSTAWEM 
KLIMTEM 
3 marca, godz. 20.00

„Kolacja z Gustavem Klimtem” Jacka 
Cygana to kameralna sztuka psycho-
logiczna, rzecz o wpływie czasu na 
wielkie namiętności i życiowe pasje. 
Akcja sztuki dzieje się współcześnie 
w środowisku polskiej inteligencji 
w Austrii. Bohaterowie to ludzie zawie-
szeni miedzy tradycją kraju, z którego 
pochodzą, a kraju, w którym znaleźli 
się w wyniku emigracji. W Austrii od-
noszą sukcesy zawodowe, żyją życiem 
„miejskiej bohemy”, jednak tajemnice 
sprzed lat mącą ich spokój.

Co wyniknie ze spotkania po latach 
malarki Marii i bankowca z Brazylii, jaki 
sekret ich łączy? I co z tym wszystkim 
wspólnego ma Gustav Klimt?

KOGUT W ROSOLE 
4 marca, godz. 20.00

Słodko – gorzka komedia pełna ciepłego 
humoru o męskiej przyjaźni, pokonywa-
niu własnych ograniczeń, potędze wia-
ry w niemożliwe i trudnych wyborach.

Pamiętacie wielki hit kinowy „Goło 
i wesoło”? Siedmiu bezrobotnych męż-
czyzn nie mając żadnego pomysłu na 
swoją przyszłość, będąc zupełnie bez 
pieniędzy zakłada... grupę striptizerską. 
Teraz na scenie Stu nowa odsłona tej 
przebojowej historii. Każdy z bohaterów 
boryka się ze swoimi problemami, ma 
swoje lęki i obawy, ale występ grupy, to 
szansa zmiany na lepsze. Trzymamy za 
nich kciuki i życzymy, by się nie poddali! 
Siedem charakterów, siedem historii, naj-
większe przeboje taneczne! Przyjdźcie 
zobaczyć, na ile się odważą! 

 Śmiejemy się z Gogolowskich bohaterów do rozpuku.

 Słodko – gorzka komedia
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Octagon Team Cieszyn zakończył sezon 
2016 wyjazdem na Mistrzostwa Polski 
MMA do Sochaczewa. Była to 125 edy-
cja Amatorskiej Ligi MMA.
Jakub Wywioł wywalczył srebrny me-
dal w kategorii do 70 kilogramów (po-
czątkujący). Kuba wygrał swoje dwie 
pierwsze walki trójkątnym duszeniem 
nogami. W finale minimalnie zabrakło 
szczęścia i po decyzji sędziowskiej Ja-
kub został wicemistrzem Polski. Dawid 
Kareta wywalczył brązowy medal do 
66 kilogramów (full contact). Mateusz 
Legierski wygrał swoje pierwsze star-

cie z zawodnikiem z Warszawy, jednak 
musiał wycofać się z dalszej rywaliza-
cji z powodu kontuzji. Octagon Team 
zajął 4 miejsce w klasyfikacji general-

SPORT W SKRÓCIE
Ruszyła liga szachowa

4 lutego w Jastrzębiu-Zdroju ruszyła ry-
walizacja w Drużynowych Mistrzostwach 
Śląska Juniorów.

Do tegorocznych rozgrywek przystąpi-
ło 18 drużyn. Dobrze radziła sobie ekipa 
MUKS „SZS” Cieszyn pod wodzą trenerów 
Grzegorz Urbańskiego i Łukasza Foltyna. 
W pierwszym meczu Cieszynianie wygrali 
z UKS Baszta Wodzisław Śląski 5-1.

W drugiej rundzie nasi szachiści spotkali 
się z Sz.S.O.N. Zagłębie Dąbrowa Górni-
cza, która ma w rozgrywkach drugi numer 
startowy. Po zaciętym boju wywalczyli 
remis 3-3. W trzeciej rundzie ulegli 2-4 
drużynie UKS „Hetman” Częstochowa. 
Po trzech rundach drużyna MUKS „SZS” 
Cieszyn zajmuje 10 miejsce.

Skład drużyny MUKS „SZS” Cieszyn: 
Szymon Marczak, Sylwia Zamarska, Bar-
tosz Goszyk, Mateusz Gabzdyl, Mikołaj 
Grzybek, Weronika Szczypka, Kinga Greń.

MUKS CIESZYN 

Zimowo i wesoło
Centrum Profi laktyki Edukacji i Terapii 
„Kontakt” Stowarzyszenia Pomocy Wza-
jemnej „Być Razem” było organizatorem 
ferii dla dzieci pn. „Zimowo i wesoło”. 
W warsztatach integracyjnych, wyjściach 
na ścianki wspinaczkowe i lodowisko oraz 
artystycznych zajęciach – udział wzięły 
dzieci w wieku 6-12 lat. Ferie w „Kontak-
cie” przebiegały w dniach 23.01-27.01.  

 BSK

Snowboardziści 
NA PODIUM
Znakomicie spisali się zawodnicy cieszyńskiego stowarzyszenia 
Freestyle Sports Union podczas rozgrywanego w weekend, 
snowboardowego Pucharu Polski. 

Zawody odbywały się w mało-
polskim ośrodku Czarny Groń, 
rozegrane zostały 2 olimpijskie 
konkurencje: Slope Style i Big Air. 

W zawodach uczestniczyło blisko 100 
zawodników i zawodniczek z całej Pol-
ski, w tym reprezentanci cieszyńskiego 
klubu: Natalia Miś, Michał Tadel, Kacper 
Repetowski, Brajan Jasieniak, Maciej Bu-
ras, Oliver Prokop, Wiktor Suchy, Filip 
Mulawka, Szymon Niemczyk. 

Wykonując trudne i efektowne ewolucje 
na skoczniach i przeszkodach jibbingo-
wych konkurencję Slope Style w kategorii 

Junior zwyciężył Michał Tadel, 2 miejsce 
w tej samej grupie wywalczył Kacper 
Repetowski. Z kolei w kategorii Juniorki 
Młodsze 3- cie miejsce zajęła 15- letnia 
Natalia Miś. Zawody były równocześnie 
eliminacjami do Finałów Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży - Małopolska 2017, 
do której zakwalifi kowało się już 7 zawod-
ników stowarzyszenia FSU startujących 
w konkurencjach freestylowych. 

W następnych tygodniach przed pod-
opiecznymi Pauliny Ligockiej i Michała 
Andrzejewskiego kolejne starty. 

ORG.

Octagon Team zawody nej ALMMA na 284 kluby z całej Polski 
w roku 2016 (odpowiednio 2013 – 1, 
2014 – 1, 2015 – 3). 

Octagon Team prowadzi ciągły nabór 
do początkującej grupy w sekcji. Wszyst-
kich chętnych spróbowania czegoś no-
wego, co pozwoli się rozwijać fi zycznie 
i nie tylko… zapraszamy na salę. Treningi 
w Cieszyńskim Octagonie odbywają się 
przy ulicy Górny Rynek 6 (zakład Sióstr 
Boromeuszek) - w każdy poniedziałek, 
środę, piątek o 16 30, sobotę o 14 30. 
Grupa dla najmłodszych (5-10 lat) ma 
zajęcia we wtorek oraz czwartek o godz. 
16 30. Treningi prowadzi Michał Man-
kiewicz. 

 OCTAGON TEAM
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Kochamy LATA 80.

Na scenie Cieszyńskiego Ośrodka 
Kultury 24 lutego o 20.00 zagra 
zespół – legenda: Sztywny Pal Azji. 
„Wieża radości, wieża samotno-

ści”, „Kurort” „Spotkanie z...”, „Nie zmienię 
świata”, „Nasze reggae”… - to tylko kilka 
z ich największych przebojów. Grupa jest 
w świetnej formie koncertowej! Bilety 
w cenie 20 zł (w dniu koncertu – 25 zł).

Na sobotę – 25 lutego wspólnie z VHS 
HELL przygotowaliśmy gratkę dla fanów 
kultowych fi lmów z lat osiemdziesiątych. 
Chcemy, abyście przypomnieli sobie czasy, 
kiedy po upadku komunizmu na osiedlach 

zaczęły rządzić wypożyczalnie wideo, 
a wszyscy bezkrytycznie zachłystywali 
się Zachodem. Na naszych pokazach – na 
dużym ekranie - zobaczycie fi lmy zapo-
mniane, absurdalnie nakręcone, tandetne 
i niesmaczne, a jednocześnie perwersyj-
nie fascynujące. Gumowym potworom, 
opętanym seksem kosmitom i punkom 
ery nuklearnego Holokaustu zawsze towa-
rzyszy głos znudzonego lektora i trzaski 
porysowanej taśmy video. Zupełnie, jak 
20 lat temu! Dodatkowo w COK– w ramach 
PIXEL ATTACK! - w sobotę od rana będzie 
można grać w legendarne, a dziś już zapo-
mniane gry komputerowe. A w niedzielę, 
26 lutego od 9.00 do 14.00 zapraszamy 
na Giełdę Płyt Winylowych.

Zapraszamy! Szczegóły na plakatach, 
stronie internetowej i profi lu FB Cieszyń-
skiego Ośrodka Kultury. 

COK

W ostatni karnawałowy 
weekend zabieramy Was 
w podróż w czasie – w lata 
osiemdziesiąte XX wieku.

Scena otwarta
Cieszyn długo nie miał solidnej grupy 
teatralnej, która zrzeszałaby żądnych 
wrażeń aktorów-amatorów. Zbyt dłu-
go. Nadszedł wreszcie dzień, w którym 
dwójka ludzi – John Whitewood oraz 
Lucyna Krzanowska, połączeni miłością 
oraz pasją; postanowili ponownie stwo-
rzyć przytułek dla pasjonatów teatru. 
Owo miejsce, odnaleźć można w Domu 
Narodowym. Brzmi ciekawie? No ja myślę. 
Nasza grupa (też do niej należę - czyt. Autor) 
to „Scena Otwarta". Pod przewodnictwem 
Johna, doświadczonego reżysera, aktora 
oraz scenarzysty, przygotowujemy pierw-
szą, profesjonalną sztukę teatralną. Jest 
to autorska baśń w krzywym zwierciadle; 
z iście aktualnym, jak na dzisiejsze czasy, 
przekazem. Scenariusz został przetłuma-
czony przez doświadczoną tłumaczkę, panią 

Lucynę Krzanowską. Prace nad tą złożoną 
produkcją trwają od września, aby pokazać 
się światu już niedługo. Dodać należy fakt, 
że dzięki uprzejmości Domu Narodowego 
w Cieszynie, nasza grupa teatralna otrzy-
mała możliwość wypożyczenia kostiumów 
z Teatru w Czeskim Cieszynie. Przez to wy-
stawienie sztuki, na podwalinach teatru 
Elżbietańskiego, będzie w pełni możliwe. 

Aktualnie nasza aktorska rodzina, liczy 
sobie dziewięć osób. Łączy nas wspólna 
pasja, chęć ćwiczenia, miłość do teatru 
oraz pozytywna fala szaleństwa. Jeśli ktoś 
chce do nas dołączyć, niech śmiało przy-
chodzi. Śmiałków oczekujemy, z kwiatami 
oraz fanfarami, we wtorki oraz czwartki (od 
17.00 do 19.00, Dom Narodowy). Pamię-
tajcie! Bez uśmiechu nie wpuszczamy.  

JAKUB WARZOCHA

COK na Dzień Kobiet
Riff ertone to propozycja Cieszyńskiego 
Ośrodka Kultury na 4 marca. 
Przed  publicznością zaprezentuje się 
duet, który występował na jednej sce-
nie z Anią Dąbrowską, Natalią Kukulską, 
Piotrem Cugowskim i Kubą Badachem 
w projekcie Tribute to Michael Jackson 
Symfonicznie. Riff ertone to  fi naliści pro-
jektu „Zrób głośniej” organizowanego 

przez T-mobile i zdobywcy pierwszego 
miejsca na Międzynarodowym Festiwalu 
RZESZÓW CARPATHIA FESTIVAL 2012. To 
również półfi naliści Must Be The Music. 
Support polskiej trasy Electrick Light 
Orchestra oraz koncertu Mick Hucknall 
w Sali kongresowej.

Zapraszamy nie tylko Panie – 4 marca, 
o godz. 18.00, bilety w COK. 

XXVI Pogrzeb 
Basów 
im. Kazimierza 
Urbasia  

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” zaprasza na XXVI Pogrzeb 
Basów, który odbędzie się w  pierw-
szą rocznicę grania Kaza z Janiołami 
w Niebie. 
Wydarzenie, które zaplanowano na 28 
lutego, podzielone zostało na trzy nastę-
pujące części: o godzinie 18:00 rozpocznie 
się Msza Św. z udziałem Kapel Góralskich 
w Kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszy-
nie. Wraz z godziną 19:00 w COKu nastąpi  
Przegląd Kapeli Góralskich (wstęp wolny).  
Godzinę później (20:00) Pogrzeb Basów 
zawita do  Kamienicy Konczakowskich.

Bilety do nabycia w Kamienicy Kon-
czakowskich, rezerwacja pod nr. 503 139 
161, bilet w cenie 80zł / os. W cenie (ko-
lacja, bufet szwedzki stół: ciepły zimny, 
II kolacja). 

BSK/COK
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Dla miłośników 
czarnych płyt 

Dzień Kobiet 
w Bibliotece 
Miejskiej
7 marca w murach Biblioteki Miejskiej 
zabrzmi muzyka zespołu Lunatyp, 
w składzie Dagmara Dorda, Michał 
Kasztura i Jakub Waluś. 
Lunatyp zaśpiewa teksty Danuty Niwińskiej, 
teksty „pełne ciepła i rozterek, pogody 
i zachmurzeń”, zapisy tego, co się dzieje 
w kobiecej głowie. Wtorkowe spotkanie to 
jednocześnie „Dzień Kobiet w bibliotece” 
(oczywiście nie tylko dla kobiet) oraz pro-
mocja tomiku „Wierszobrazy”. O wierszach 
można będzie porozmawiać z ich autor-
ką Danutą Niwińską, natomiast obrazy 
można będzie oglądać w towarzystwie 
ich twórcy - Kazimierza Namysłowskie-
go. Współorganizatorem spotkania jest 
Międzynarodowa Organizacja Soropti-
mist International Klub w Cieszynie. Na 
„Dzień Kobiet w bibliotece” zapraszamy 
do Biblioteki Miejskiej w Cieszynie (ul. 
Głęboka 15) na godz. 17.00. Na oba spo-
tkania wstęp bezpłatny. 

BM

Przed nami Giełda Płyt Winylowych. 
Już 26 lutego od godz. 09.00 – 14.00 
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” zamieni się w muzyczne 
miejsce doskonałego brzmienia, wymia-
ny  krążków, nabycia nowych okazów  
i zdobycia cennych porad miłośników 
– czarnych płyt.   
Delikatne układanie winylowej płyty 
w gramofonie, ustawienie igły w odpo-
wiednim miejscu i wyczekiwanie pierw-
szego dźwięku… Pasjonaci „winyli” znają 
emocje, które towarzyszą każdej z tych 
czynności. 

Z całą pewnością ta wiadomość ucie-
szy pasjonatów brzmienie czarnego 
krążka - Giełda Płyt Winylowych Cie-
szyn odbywająca się w każdą czwartą 
niedziele miesiąca przez najbliższe trzy 
miesiące (luty, marzec, kwiecień) zako-
twiczy w COKu.

- Wszystkich chętnych zapraszamy 
na niedzielny dopołudniowy spacer 
do COKu. Będzie możliwość wymiany‚ 

z ręki do ręki’, porad, płyt i winylowych 
gadżetów –zachęcają organizatorzy wy-
darzenia. 

BSK

Informacje dla wystawców: wystawców 
i sprzedających obowiązuje wcześniejsza 
rezerwacja miejsc pod numerem telefo-
nu: 884704165.

Propozycji na aktywnie spedzony czas nie zabraknie.
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Zapraszamy do udziału w projekcie 
społecznym „Wrażliwi na sztukę” re-
alizowanym w ramach  Ogólnopolskiej 
Olimpiady „Zwolnieni z teorii”. 
Inicjatywa ta jest adresowana do miesz-
kańców naszego miasta, a głównym bene-
fi cjentem jest Szpital Śląski w Cieszynie. 
Patronat honorowy nad  całością działań  
projektowych objął Burmistrz Cieszyna. 
Projekt realizowany jest  pod opieką Ka-
tarzyny Piwochy - na zajęciach kółka eko-
nomicznego Liceum Ogólnokształcącego 
Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie 

Uczestniczki projektu – uczennice klas 
pierwszych: Monika Macura i Maria Ha-
jek - zaplanowały konkurs plastyczny dla 
uczniów cieszyńskich szkół podstawo-
wych, koncert muzyczny dla pacjentów, 
malowanie muralu na korytarzu szpitala 
oraz organizację kącika czytelniczego na 
świetlicy oddziału pediatrii.

Na konkurs plastyczny odpowiedziało 
85 uczniów. Ich prace oceniać będzie jury 
już 20 lutego. W dniu 6 marca 2017 r.  na 
terenie sali szkoleniowo-konferencyjnej 

Podstępna choroba zabrała mu dzie-
ciństwo stawiając barierę między 
jego światem a światem bliskich 
osób, które zbierają środki na 

delfi noterapię. To jedyna szansa na zna-
czącą poprawę zdrowia dziecka chorego 
na autyzm, a koszty przekraczają możli-
wości fi nansowe rodziców Remigiusza.

Licytować można poprzez allegro 
http://charytatywni.allegro.pl/zloty-
-medal-mistrzostw-swiata-w-armwre-
stlingu-i4312840

Mając na względzie zdrowie dziecka 
Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału 
w aukcji.

Armwrestling Osób Niepełnospraw-
nych, czyli siłowanie się na rękę według 
ściśle określonych zasad, jest dyscypliną, 
która spotyka się z coraz większym zainte-
resowaniem. Tylko w ubiegłorocznych Mi-
strzostwach Świata w Bułgarii brało w niej 
udział 1250 zawodników z 71 krajów. M. 
Juroszek- zdobywczyni medali w  armwre-
stlingu w kat. osób niepełnosprawnych, se-
niorów osób zdrowych oraz w kat. Masters 
Open osób zdrowych -wcześniej startowała 
i zdobywała medale w wielu innych zawo-

dach; w pchnięciu kulą, rzucie oszczepem 
i w podnoszeniu ciężarów. Zdobywczyni 
tytułów mistrzowskich i wicemistrzow-
skich jest osobą skromną i mówi: – Mimo, 
iż los ciężko doświadczył mnie wieloma 
ciężkimi chorobami, to dzięki sportowi 
mam siłę z nimi się zmagać. Jestem oso-
bą niepełnosprawną i dlatego rozumiem 
nieszczęście, które dotknęło Remigiusza. 
Ważne jest, aby jak najszybciej dziecko zo-
stało objęte programem terapeutycznym. 
Dlatego bardzo proszę – w imieniu swoim 
i rodziców Remiego o wsparcie. 

FZŚC

ZŁOTY MEDAL dla Remika
Mistrzyni Świata w armwrestlingu, cieszynianka Maria Juroszek przekazała swój złoty medal 
z Bułgarii na cele charytatywne, a konkretnie na aukcję, z której zebrane środki zostaną 
przekazane choremu na autyzm 7-letniemu Remigiuszowi.

Bez nudy na pediatrii cieszyńskiego szpitala odbędzie się  kon-
cert  muzyczny dla pacjentów szpitala 
oraz mieszkańców Cieszyna, podczas 
którego zostanie zaprezentowana idea 
konkursu i przedstawione będą etapy 
jego realizacji. 

W okresie od 8 do 14 marca 2017 r.  
zorganizowana zostanie wystawa pre-
zentująca najlepsze prace uczniów w 
konkursie plastycznym w Cieszyńskim 
Ośrodku Kultury Dom Narodowy. Zapra-
szamy na stronę projektu na FB „Wrażliwi 
na sztukę” – polubcie koniecznie!

Każdy może przyłączyć się do spo-
łecznego projektu. W dniach od 13 do 28 
lutego br. organizowana będzie zbiórka 
książek dla dzieci i młodzieży do lat 18. 
Książki można zostawić w sekretariacie 
lub bibliotece LOTE przy ul. Sienkiewicza 
2 w Cieszynie. Wasze dary zostaną prze-
kazane na oddział pediatrii Szpitala Ślą-
skiego w Cieszynie. Powstanie tam kącik 
czytelniczy, który z pewnością umili pobyt 
w szpitalu małym pacjentom.

Mamy nadzieję, że powyższa akcja poka-
że, iż we współczesnym świecie tkwi wiele 
dobra i współczucia dla innych ludzi. 

 KATARZYNA PIWOCHA
Każdy może przyłączyć się do projektu

Licytacja medalu trwa do 1 marca.
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EWKA, 
co Cię ugryzło?

Pamięć zamknięta 
w kamieniu
Biblioteka Pedagogiczna w Cieszynie 
zaprasza na wystawę pt. „Pamięć za-
mknięta w kamieniu - sylwetki ewan-
gelików pochowanych na cieszyńskich 
cmentarzach”.
Wystawa wpisuje się w obchody Roku 
Reformacji w województwie śląskim 
ustanowionego uchwałą Sejmiku Wo-
jewództwa Śląskiego i prezentuje wy-
brane sylwetki zamieszkujących Śląsk 
Cieszyński ewangelików augsburskie-
go wyznania. Jej zamysł opiera się na 
eksponowaniu sylwetek osób, których 
groby zachowały się na cieszyńskich 
cmentarzach. 

W wyborze kierowaliśmy się chęcią 
pokazania zróżnicowanych dróg życio-
wych i wykonywanych zawodów osób 
żyjących w XIX i XX wieku. Prezentujemy 
więc trzydzieści biogramów duchow-
nych, lekarzy, prawników, nauczycieli, 

artystów, naukowców, zasłużonych dla 
Kościoła, regionu i polskości.

Wystawa będzie też imprezą towa-
rzyszącą V Konferencji metodycznej dla 
nauczycieli pt. „Kultura książki ewange-
lików Śląska Cieszyńskiego – 500 lat Re-
formacji”, która odbędzie się 19 kwietnia 
2017 r. w gmachu ODZ „Publisher Inno-
wacje” w Cieszynie przy ul. Świeżego 8, 
o godz. 15.00. 

Wystawę można oglądać do 22 kwiet-
nia 2017 r. w Wypożyczalni Biblioteki 
(Cieszyn, ul. Stalmacha 14), w godzinach 
pracy placówki (poniedziałek - piątek 10-
17, sobota 9-13). Zapraszamy! 

STEFAN KRÓL 

PLAN WYCIECZEK
 „Człapoków” na 2017

12.02 –  Jaworzynka – Girowa – Mosty
19.02 – Kubalonka – Przysłop
26.02 – Hażlach – Zamarski – Cieszyn
5.03 – Jabłonków – Bagieniec
12.03 – Trójstyk
19.03 – Prażmo – Praszywa – Dobracice
26.03 – Bielsko Biała – Full (Bielska 

Oznaka Krajoznawcza)
2.04 – Katowice – Nowe Muzeum Ślą-

skie,  Kopalnia
9.04 – Salmopol – Grabowa – Kotarz 

- Brenna
17.04 – Do uzgodnienia
23.04 – Romanka – Rysianka – Boracza
30.04 – Rozpoczęcie Sezony Człapoków 

„Kita w kapuscie” – Malinka
1.05 – Łysa Góra
2.05 –  Beskid Mały
3.05 –  Beskid Makowski 
5-7.05 – Kamienny – Trasy dowolne
14.05 – Oszczadnica 
21.05 – Hukvaldy
27.05 – Mikołów Ogrody
28.05 – Pieniny – Sokolica – Trzy  Korony
4.06 – Jajecznica Człapoków 
11.06 – Wielka Fatra
15.06 – Beskid Średni – Polana Chłopów
17-18.06 – Skalne Miasto 
25.06 – Salmopol – Barania – Koczy Zamek
2.07 – Wielki Chocz
9.07 – Wielki Połom
16.07 – Stożek - Czantoria
22.07 – Grill u Eli (Imieniny)
23.07 – Prosiecka – Kwaczańska  (Doliny)
30.07 – Zoo Ostrawa
6.08 – Szutowski Wodospad
12-13.08 – Chopok (Niskie Tatry)
20.08 –  Police
27.08 – 05.09 – Slovenia  (Triglaf)
10.09 – Tatry (Krzyżne)
17.09 – Przełęcz Faczkowska – Klak 

(Mała Fatra)
22.09 – 24.09 – Kamienny urodziny Mietka
30.09 – 1.10 – Zakończenie Sezonu 

Człapoków
8.10 – Mały i Duży Smrk
15.10 – Pustewny – Radhost
22.10 – Lipnik – Gaiki – Przegibek – 

Magórka 
29.10 – Kozubowa – Ostry
5.11 – Wapienica – Szyndzielnia – Błatnia
11.11- Morawy (Wino i gęsina)
12.11 – Salmopol – Wisła 
19.11 – Ondrzejnik         
26.11 – Górki skrzyżowanie – Ustroń                             
3.12 – Godula – Kotarz – Morawka                          
10.12 – Szlaki Spacerowe Wisły lub 

Ustronia         
16.12 – Wigilijka                 
17.12- Skoczów Górki Ustroń
31.12.2017 - 1.01.2018 – Sylwester 

w Górach
„CZŁAPOKI”

Biblioteka Miejska 
w Cieszynie zaprasza na 
spotkanie autorskie z  Ewą 
Tyralik-Kulpą połączone 
z promocją jej książki pt.: 
”Ewka, co Cię ugryzło?”, 
które odbędzie się 10 marca 
br. o godz. 17.00 w sali 
konferencyjnej na II piętrze.

Ewa Tyralik-Kulpa jest rekomendo-
waną przez Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne trenerką umiejęt-
ności psychospołecznych, przepro-

wadziła już ponad 800 godzin szkoleń 
i warsztatów. Jest mentorką dobrych relacji 
z TYM, co dla nas ważne, na przykład ze 
sobą, z partnerem, z mamą, z dzieckiem, 
ze wspólnikiem, a także – z pieniędzmi 
i bogactwem. Pomaga odkryć o co cho-
dzi, że czasem nie wychodzi, chociaż 
chcesz, żeby wyszło. Pomaga dogadać 
się ze sobą i z innymi, aby ruszyć z miej-
sca i swobodnie pójść dalej. Uczy mówić 

do siebie i innych w taki sposób, żeby 
się zrozumieć i jednocześnie wspierać 
poczucie wartości i pewność siebie oraz 
swoich wyborów. Gorąco zapraszamy. 

BM

Zgłoś imprezę na
WWW.CIESZYN.PL
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DUŻY MOŻE WIĘCEJ 
– grupowe zakupy energii

 

Aby nie stracić poważnego klienta 
kupującego 500 kg ziemniaków, 
dostawca może być skłonny jeszcze 
trochę obniżyć cenę. Takie zacho-

wanie wymuszają prawa ekonomiczne - 
tzw. niewidzialna ręka rynku.

Podobne zachowania i reguły postępo-
wania dotyczą wszystkich towarów rynko-
wych, nie tylko ziemniaków, ale również 
paliwa gazowego i energii elektrycznej.

Mając na uwadze możliwość osią-
gnięcia wymiernych efektów fi nanso-
wych, Burmistrz Miasta podjął decyzję 
o realizacji grupowych zakupów paliwa 
gazowego i energii elektrycznej dla jed-
nostek organizacyjnych Gminy Cieszyn. 
Jest rzeczą oczywistą, że przy zakupie 
energii (gazu lub prądu) dla wszystkich  
jednostek łącznie (przedszkola, szkoły, 
placówki kultury, urzędy, itd.) można 

uzyskać korzystniejsze ceny niż kupując 
energię dla każdej jednostki z osobna. 
W tym celu nawiązano współpracę z wy-
specjalizowaną fi rmą Energia Optimum 
Sp. z o.o.  reprezentującą Gminę Cieszyn.

Grupowe zakupy paliwa gazowego ob-
jęły 24 jednostki organizacyjne Cieszyna 
i dotyczyły rocznego zużycia gazu w wyso-
kości 2 456 652 kWh. Roczny koszt brutto 
wg dotychczasowych cen wyniósł 313 453 
zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu 
wyłoniono nowego dostawcę, który zapro-
ponował niższą cenę od dotychczasowej. 
Zakładając zużycie gazu w jednostkach or-
ganizacyjnych Miasta na dotychczasowym 
poziomie, oznacza to oszczędność roczną 
w wysokości ok. 30 588 zł . 

Grupowe zakupy energii elektrycz-
nej, prowadzone są od 2015 r. w ramach 
Grupy Zakupowej, której uczestnikami 

są jednostki organizacyjne gmin Ziemi 
Cieszyńskiej oraz   Powiatu Cieszyńskie-
go. W grudniu 2016 r. fi rma Energia Opti-
mum Sp. z o.o. wynegocjowała nowe, ko-
rzystne  ceny energii elektrycznej. Nowe 
ceny objęły 34 jednostki organizacyjne 
Cieszyna, zużywające rocznie na swoje 
potrzeby 4 081,5 MWh energii.  Roczny 
koszt brutto według dotychczasowych 
cen, gdyby nie było grupy zakupowej,  
wyniósłby 1 031 911 zł.  

Zakładając roczne zużycie energii elek-
trycznej na dotychczasowym poziomie, 
oznacza to oszczędność co najmniej  352 
706 zł . zł rocznie.

Podsumowując można powiedzieć, że 
racjonalne podejście władz Miasta do za-
kupów energii  przyniosło budżetowi Cie-
szyna oszczędności prawie 400 000 zł. 

BOGDAN FICEK, WYDZIAŁ  OŚR

Kiedy kupujemy kilogram 
ziemniaków, to cena 
detaliczna jaką płacimy 
w sklepie jest ustalona 
i nie podlega dyskusji. 
Po prostu musimy ją zapłacić. 
Zupełnie inna jest sytuacja, 
gdy kupujemy np. 500 
kilogramów ziemniaków - po 
pierwsze płacimy wtedy cenę 
hurtową (która jest niższa 
od detalicznej), a po drugie 
możemy negocjować jeszcze 
niższą cenę z dostawcą 
ziemniaków. 

Kluby radnych zapraszają 
Masz pytanie do radnych? Chcesz z na-
szą pomocą zmienić coś w mieście? 
Coś ci się nie podoba? Radni zapraszają 
do rozmów w Biurze Rady Miejskiej (Ra-
tusz, II piętro). Klub Radnych Cieszyńska 
Inicjatywa Samorządowa (CIS) pełni dy-
żury w każdą środę w godz. od 16.00 do 
17.00 (za wyjątkiem tygodnia, w którym 
odbywa się sesja). Radni Cieszyńskiego 

Ruchu Społecznego (CRS) pełnią dyżur 
w każdy poniedziałek w godz. od 16.30 
do 17.30. Spotkajmy się w działaniu! 

 UM CIESZYN

DYŻURY PRAWNE
I PSYCHOLOGICZNE
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do 
korzystania z bezpłatnych dyżurów 
psychologicznych i prawnych, związa-
nych z problematyką uzależnień i prze-
mocy w rodzinie.
DYŻURY PEŁNIONE SĄ 
przy ul. Srebrnej 4 Zapisy w MOPS 
Cieszyn (ul. Skrajna 5) 
lub pod nr. tel. 33 479 49 00. MOPS

POLUB CIESZYN 
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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ROCZNA OPŁATA RYCZAŁTOWA 
ZA ODPADY

Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina właścicielom: domków 
letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, o konieczności złożenia deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
ww. nieruchomości i poniesienia z tego tytułu opłaty rocznej 
ryczałtowej w wysokości:

46,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny;

59,80 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny 
zbierane i odbierane.

Powyższą opłata określona została uchwałą Rady Miejskiej 
Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przy-
padku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania za 
cały rok, z góry: do dnia 15 lipca każdego roku, lub w terminie 
14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (dot. nowo 
wybudowanego domku letniskowego czy zakupu nierucho-
mości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Odbiór odpadów komunalnych będzie odbywał się z czę-
stotliwością :

odpady zmieszane: 1 x m-c
odpady segregowane: 1 x m-c
odpady zielone: od kwietnia do października - 1 x dwa tygodnie
od listopada do marca - 1 x miesiąc

Ponieważ na tego typu nieruchomość odpady produkowane 
są nieregularnie, konieczność odbioru odpadów komunalnych 
należy zgłosić fi rmie wywozowej, które wskaże dokładny ter-
min ich odbioru:

PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Ryszard Brandys, Krzysztof 
Brandys ul. Frysztacka 145, tel. 33 85 80 075.

WYDZIAŁ OSR

DYŻURY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE 
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzystania z bezpłatnych 
dyżurów psychologicznych i prawnych, związanych z proble-
matyką uzależnień i przemocy w rodzinie. DYŻURY PEŁNIONE 
SĄ przy ul. Srebrnej 4 Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) 
lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH
Przypominam mieszkańcom miasta Cieszyna o obowiązku wy-
miany dowodów osobistych, które tracą ważność po okresie 
10 lat od daty wydania. Wymiana dowodów osobistych jest 
bezpłatna, składanie wniosków o wydanie nowego dowodu 
oraz odbiór odbywa się osobiście.  

Wymiany dokonuje Biuro Dowodów Osobistych Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14  w godzinach pracy :

poniedziałek 7.30-16.30
wtorek - czwartek – 7.30-15.30
piątek 7.30-14.30

szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 
33/ 4794374

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICHI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

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

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

 
1. Fundacja Zdrowia Śląska 

Cieszyńskiego
KRS: 0000130105, REGON: 

07001854000000
fundacja@netus.pl

2. Macierz Ziemi Cieszyńskiej 
- Towarzystwo Miłośników 

Regionu
KRS: 0000032238, REGON: 

07002610800000
macierz@onet.pl

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

07066651700000
biuro@bycrazem.com

4. Fundacja dla Zwierząt i 
Środowiska „Lepszy Świat”

KRS: 0000366266, REGON: 
24174623000000

biuro@fundacjalepszyswiat.pl

5. Stowarzyszenie na rzecz 
Harmonijnego Rozwoju 

Dzieci i Młodzieży „Nasze 
Dzieci”

KRS: 0000304302, REGON: 
24093595700000

stowarzyszenie.naszedzieci@wp.pl

6. Stowarzyszenie Serfenta
KRS: 0000263949, REGON: 

24048646500000
biuro@serfenta.pl

7. Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępczego 

i Adopcyjnego „Tęczowa 
Przystań”

KRS: 0000385325, REGON: 
24196484300000

biuro@teczowaprzystan.cieszyn.pl

8. Fundacja Łatka
KRS: 0000393732, REGON: 

24263185900000
biuro@fundacja-latka.pl

9. Stowarzyszenie dla 
Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Edukacji i Kultury Młodzieży 

„Ekoga”
KRS: 0000267283, REGON: 

24050749200000
zseg@zseg.cieszyn.pl

10. Stowarzyszenie 
Cieszyński Uniwersytet III 

Wieku (UTW)
KRS: 0000225641, REGON: 

24006203800000
utw.cieszyn@gmail.com

11. Stowarzyszenie 
Rehabilitacji 

Kultury Fizycznej, 
Turystyki i Integracji 

OsóbNiepełnosprawnych
KRS: 0000037729, REGON: 

07076744800000
biuro@strehon.ox.pl

12. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Chorych 

Hospicjum im. Łukasza 
Ewangelisty

KRS: 0000134259, REGON: 
07214410200000

cieszynhospicjum@vp.pl

13. Towarzystwo 
Ewangelickie 

im. Ks. Franciszka 
Michejdy

KRS: 0000017212, REGON: 
07041152700000

tecieszyn@gmail.com

14. Stowarzyszenie 
Na Rzecz Integracji 

Trianon pl
KRS: 0000028975, REGON: 

07272103100000
dzialajmyrazem@wp.pl

15. Stowarzyszenie 
Wsparcia Społecznego 

„Feniks”
KRS: 0000206064, REGON: 

24036924500000
feniks@us.edu.pl

16. Stowarzyszenie 
Wspierające Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi 

Cieszyńskiej
KRS: 0000347067, REGON: 

24152847300000
zpit@tlen.pl

17. Polskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło 

w Cieszynie (PSOUU)
KRS: 0000070261, REGON: 

07092698700000
kontakt@psouu.cieszynski.info

18. Stowarzyszenie 
„Dziedzictwo Św. Jana 

Sarkandra”
KRS: 0000063101, REGON: 

07044327200000
stowarzyszenie@dziedzictwo.org.pl

19. Fundacja 
Św. Elżbiety Węgierskiej 

w Cieszynie
KRS: 0000388684, REGON: 

24196797100000
biuro@elzbietanki.cieszyn.pl

20. Fundacja Talent 
Cieszyn

KRS: 0000487712, REGON: 
24342889900000

fundacja.talent@onet.eu

21. PCK Oddział 
Rejonowy 

w Cieszynie
KRS: 0000225587

DZIĘKUJEMY
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KOMUNIKAT PTASIA GRYPA

Na podstawie Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii w Cieszynie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie okre-
ślenia obszaru zagrożonego wystąpieniem wysoce zjadliwej 
grypy ptaków, sposobu oznakowania tego obszaru oraz zaka-
zów i nakazów obowiązujących na tym obszarze, określono 
strefę zagrożenia, którą ilustruje poniższa mapka na której 
umieszczone będą tablice informacyjne oraz wprowadzono 
następujące zasady obowiązujące na tym obszarze. 

NA OBSZARZE ZAGROŻONYM NAKAZUJE SIĘ:
" niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu 
i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych 
ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, 
oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać 
skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
$ stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez 
osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, 
w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej 
grypy ptaków,
% niezwłoczne informowanie o zwiększonej zachorowalności 
bądź śmiertelności  lub znacznym obniżeniu produkcyjności 
zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. 

NA OBSZARZE ZAGROŻONYM ZAKAZUJE SIĘ: 
" przemieszczania drobiu w tym drobiu odchowanego do 
rozpoczęcia nieśności  i piskląt jednodniowych oraz jaj na ob-
szarze zagrożonym, chyba, że powiatowy lekarz weterynarii 
wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu 
określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicz-
nego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadli-
wej grypy ptaków,
$ przemieszczania drobiu w tym drobiu odchowanego do roz-
poczęcia nieśności i piskląt jednodniowych, oraz jaj do gospo-
darstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarza-
jących lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących 
się poza obszarem zagrożonym,
% wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany 
drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub in-
nych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, 
chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie 
wprowadzanie lub wyprowadzanie, 
& wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, 
chyba, że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie 
wywożenia lub rozrzucania,
/ wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia 
zasobów ptactwa łownego.

PONIŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ NA DANYM OBSZARZE 
DO ODWOŁANIA. 

UM

BEZPŁATNY PUNKT 
KONSULTACYJNY

Przypominamy, że nadal mieszkańcy Cieszyna mogą ko-
rzystać z bezpłatnego Punktu Konsultacyjnego do spraw 
Narkomanii. 
W Centrum Profi laktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” Stowarzy-
szenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - mieszkańcy Cieszy-
na mogą korzystać również z bezpłatnych porad prawnych 
i konsultacji z psychologiem i psychoterapeutą. Rodziców wraz 
z dziećmi zapraszamy na bezpłatne warsztaty artystyczne 
i ceramiczne. Zgłoszenia, informacje i zapisy pod numerem 
33 479 54 55. 

CPEIT

PŁATNOŚCI ZA UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE GRUNTU W 2017 ROKU

Informujemy, że 31.03.2017 roku upływa termin  płatności 
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

na konto nr  25 1050 1083 1000 0001 0075 7897 Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie ,

gotówką w kasie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 
33 479 42 94, 33 479 42 84.  

TEKST: UM

ZMIANY ORGANIZACYJNE 
W URZĘDZIE MIEJSKIM 

Od 1 stycznia 2017 roku sprawy dotyczące działalności gospo-
darczej będą załatwiane w budynku Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie przy ul. Kochanowskiego 14, na parterze, w Wydziale 
Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej. Od 1 lutego 
2017 Sprawy związane ze sprzedażą napojów alkoholowych za-
łatwiane są w budynku przy ul. Kochanowskiego 14, na parterze, 
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej. 

STANISŁAW KAWECKI, SEKRETARZ MIASTA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE 
DO ZBYCIA 

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zby-
cia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców:

lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy Pl. Domi-
nikańskim 4 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości 
gruntowej i części wspólnych budynku w  10915/121828 części,

lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Głębokiej 
15 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej 
i części wspólnych budynku w  860/24170 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
/ Rynek 1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na 
okres 21 dni, tj. od dnia 9 lutego 2017 r. do dnia 2 marca 2017 r.

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI UM W CIESZYNIE

PRZYPOMINAMY
Uchwałą nr XXVII/264/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 
listopada 2016 r. w sprawie określenia na rok 2017 stawek po-
datku od środków transportowych zostały obniżone stawki dla:

samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
powyżej 3,5 t i poniżej 12 t,

ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczal-
nej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t,

autobusów
wyprodukowanych w roku 2012 i następnych latach.

RYSZARD MACURA, BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

CIESZYŃSKA RADA SENIORÓW 
Pełni dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, w dniu 
- w którym odbywa się posiedzenie Rady, w godzinach od 9.00 
do 10.00, na parterze Ratusza. 

Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza wszystkie podmio-
ty działające na rzecz seniorów na spotkanie, którego ce-
lem jest integracja i koordynacja działań na rzecz osób star-
szych w naszym mieście. Spotkanie odbędzie się w dniu 
2 marca o godz. 15.30 w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza.
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

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

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

17-23.02, g. 14:15 Balerina – dubbing 
(animowany/familjny/musical/przygodo-
wy), Francja/Kan. b.o. 17-23.02, 
g. 16:00 Dusigrosz – napisy (komedia), 
Francja 15 

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

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

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

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

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

 9.03, g. 16:15 Porady na zdrady (ko-
media), Polska 15 3 -9.03, g. 18:00 Maria 
Skłodowska-Curie (biograficzny), Bel./
Fr./Niem./Pol. 12

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

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

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

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

3.03, g. 20:00 „Kolacja z Gustavem 
Klimtem” XXI edycja Dni teatru - Teatr 
Scena STU z Krakowa 

4.03, g. 20:00 „Kogut w rosole” XXI 
edycja Dni Teatru - Teatr Scena STU 
z Krakowa

11.03, g.17:00 Koncert „Kobieta niejed-
no ma imię” Orkiestra Kameralna i Soliści 
pod dyrekcją Jean - Claude’a Hauptman-
na

14.03, g.18:00 Koncert Zespołu Stare 
Dobre Małżeństwo

16.03, g.19:00 Koncert Operetki Kijow-
skiej Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej 
w programie „Operetki Czar” część II

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

27.02, g. 16:00 Pracownia Filmu Animo-
wanego – warsztaty dla dzieci

28.02, g. 18:00 Pogrzeb Basów im. 
Kazimierza Urbasia

1.03, g. 16:30 Język z kulturą – kultural-
ny czeski

2.03, g. 18:00 Latino Solo – warsztaty 
taneczne dla kobiet

4.03, g. 18:00 „COK nie tylko dla kobiet” 
– koncert zespołu RIFFERTONE 

5.03, g. 8:00 Targi Staroci
6.03, g. 17:00 „Rzondzymy, rozpra-

wiomy, śpiewomy po naszymu i ni jyny” 
- spotkanie Sekcji Miłośników Gwary 
Cieszyńskiej

6.03, g. 19:00 Tango Argentyńskie – 
warsztaty taneczne 

7.03, g. 9:00 „Pan Patyk się żeni” - pro-
jekcja w ramach KinoSzkoły (obowiązują 
wcześniejsze zgłoszenia)

7.03, g. 17:00 Pracownia fotografii 
i nowych mediów – warsztaty

11.03, g. 20:00 SORRY BOYS – koncert 
13.03, g. 18:00 AGG – Amatorska Grupa 

Gitarowa
14 i 16.03, g. 8:00 Poznajemy Instru-

menty muzyczne: harfa (org. Cieszyńskie 
Towarzystwo Muzyczne)

15.03, g. 15:00 Zajęcia w Pracowni 
Ceramicznej

16.03, g. 17:00 Pracownia Krawiectwa 
- warsztaty

17.03, g. 18:00 Irlandzki piątek- koncert 
zespołu STONEHENGE 

18.03, g. 8:45 PODRÓŻE Z KULTURĄ – 
ENERGETYCZNY ŚLĄSK 

18.03, g. 18:00 Dawid Bawor : „My 
Way”- recital 

20.03, g. 12:00 „Pod Wałka” URO-
CZYSTY APEL poświęcony pamięci 24 
żołnierzy ZWZ AK zamordowanych przez 
hitlerowskiego okupanta 

20.03, g. 15:00 Cieszyńskie Gwiazdecz-
ki – spotkanie grupy taneczno-mażoret-
kowej

22.03, g. 8:00 „Trzy odsłony kultury”– 
konkurs 

22.03, g. 16:00 Pracownia Rysunku 
i Malarstwa zaprasza…

23.03, g. 16:30 Taniec współczesny - 
warsztaty

24.03, g. 19:00 DG Project – smoothjaz-
zowy projekt Dariusza Górnioka – piani-
sty, kompozytora, aranżera

26.03, g. 9:00 Giełda Płyt Winylowych
28.03, g. 9:00 ,,Bajka dla Kołderki“ - 

spektakl Sceny Lalek Bajka Teatru w Cze-
skim Cieszynie

WYSTAWY W COK:
GALERIA „CEGLANA”  

3 – 30.03 (wernisaż 3 III, godz. 18.00) 
_trzy Grudniewska | Osadnik | Klasik - 
wystawa rzeźby i grafiki 

GALERIA „NA PIĘTRZE”
 8 – 14.03 „WRAŻLIWI NA SZTUKĘ” - 

wystawa prac plastycznych uczniów szkół 
podstawowych 

16.03. - 4. 04 „KOCHAM CIĘ JAK IRLAN-
DIĘ” - wystawa fotografii 3D

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

24.02, g.15:00 – WyGRYwamy - turniej 
gier planszowych 

27.02, g.15:00 – English story - warsztaty 
językowo- plastyczne 

28.02, g.15:00 - Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)

1.03, o g. 17:00 „Siedem spódnic Alicji”

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

24-26.02 Dizajn i ekonomia 12. urodziny 
Zamku Cieszyn

24.02, g. 10:00–13:00 Ekonomia i zmia-
na, czyli przedefiniowanie biznesu 

24.02, g. 17:00 Zamkowa inwentura
24.02, g. 17:30 EKONOMIA I WARTOŚCI
24.02, g. 19:30 Człowiek – Dystrybucja 

Zasobów II – wernisaż wystawy 
24.02, g. 20:00–2:00 Ostatki! – impre-

zę rozkręcają Silesian Dixie Band oraz 
wyjątkowi DJ-e, poza tym przestrzeń do 
rozmów, coś na ząb / Browar Zamkowy 
Cieszyn

25.02, g. 10:00–12:30 EKONOMIA 
I WSPÓŁDZIELENIE

25.02, g. 10:00 –12:00 Warsztaty
25.02, g. 11:00 –12:30 Przedsiębiorczość 

społeczna w praktyce – panel dyskusyjny

Kadr z fi lmu Balerina
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25.02, g. 11:00–12:00 EKONOMIA I ROZ-
WÓJ

25.02, g. 11:00–11:10 Przychodzi projek-
tant do przedsiębiorcy – Ryszard Balcer-
kiewicz

25.02, g. 11:10–11:20 Portfolio – jak 
przedstawiać własne projekty – Agata 
Szydłowska

25.02, g.11:20-11:40 Elevator pitch, 
czyli jak się zaprezentować – Aleksandra 
Więcka

25.02, g. 11:40–11:50 Dizajn, a prawo 
własności intelektualnej – Magdalena 
Miernik (Lookreatywni)

25.02, g. 11:50–12:00 Firma na próbę – 
Mateusz Maik

25.02, g. 12:00–13:30 EKONOMIA I NIE-
ZALEŻNOŚĆ

25.02, g. 13:30–14:30 Lunch
25.02, g.  12:20–15:00 …ROZWOJU CIĄG 

DALSZY, czyli oko w oko z ekspertem
25.02, g.  14:30–15:30 EKONOMIA 

I RÓWNOWAGA
25.02, g.  15:30 AGD Zlin – wernisaż 

wystawy
25.02, g.  16:00 Graduation Projects 

2016 – wernisaż  wystawy
25.02, g.  17:00–20:00 Awangardowy 

spacer po Cieszynie
25.02, g.  17:30–20:30 Smakowanie ży-

cia, czyli pochwała powolności – warsztaty 
slow life – Ilona Opaszowska

26.02, g. 7:00–17:00 Wycieczka do Zlina 
– miasta modernizmu i Baty

26.02, g. 11:00–14:00 Wyprzedaż – 
warsztaty rodzinne w duchu nowej domo-
wej ekonomii 

26.02, g. 15:00–17:00 Joga dla każdego
9.03. g. 10:00-12:00 Dizajn dla dojrza-

łych – spotkanie dla osób 50+ zaintereso-
wanych tematyką projektowania

11.03, g. 10:00-13:00 Mała Pracownia 
Projektowania: Jak zaprojektować książkę? 

WYSTAWY
25.02-23.04, Graduation Projects 2016 

– wystawa prac dyplomowych z Czech, 

Polski, Słowacji i Węgier - wernisaż:  25.02, 
g.  16:00  

25.02-23.04, AGD Zlin – retrospektyw-
na wystawa z okazji 20-lecia Pracowni 
Projektowania Graficznego Uniwersytetu 
Tomasza Baty  - wernisaż:  25.02, g.  15:30 

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

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

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

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., 
niedz.: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00; 
śr.: 12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00; 
pon.: nieczynne. 

22.02, g. 17:00 Irena French, Księstwo 
Cieszyńskie w zbiorach kartograficznych 
MŚC

 29.03, g. 17:00 Maksymilian Kapalski, 
Sebastian Brandt, Stultifera Navis czyli 
statek pełen głupców. Inkunabuły ze 
zbiorów MŚC 

26.04, g. 17:00 Konferencja naukowa: 
Dom, pałac i zamek w kulturze material-
nej Śląska 

24.05, g. 17:00 Michał Kawulok, Spacer 
po międzywojennej Wiśle 

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

27.09, g. 17:00 Grzegorz Studnicki, Strój 
cieszyński ten dawny i ten współ- czesny 

25.10., g. 17:00 Zofia Jagosz-Zarzycka, 
Nowe nabytki w Dziale Archeologii MŚC 

29.11, g. 17:00 Irena Prengel-Adamczyk, 
Zapach drewna i kadzidła − prezentacja 
wirtualnego zwiedzania drewnianych 
kościołów Śląska Cieszyńskiego 

GALERIA WYSTAW CZASOWYCH 
do 26.02 Jerzy Fober rzeźba – wystawa  

do 2.04 Podróże bliskie i dalekie – wy-
stawa

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

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

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

Czynne: wt.-pt. 10:00-17:00. W sezonie 
turystycznym (maj-wrzesień) również 
w soboty i niedziele: 14.00- 18.00. Zwie-
dzanie i udział w warsztatach graficznych, 
introligatorskich i typograficznych dla 
grup w każdym dniu tygodnia po uzgod-
nieniu terminu: 696 652 114 lub osobiście 

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

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. 

Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. 
godz. 10:00-16:00, so.-niedz. po uzgod-
nieniu telefonicznym. 

MUZEUM PROTESTANTYZMU Czy-
telnia Biblioteki i Archiwum im. B.R. 
Tschammera czynna w każdy poniedzia-
łek i środę w godz. 15:30 do 19:00. Czytel-
nia budynek Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)

SZPITAL ŚLĄSKI
28.03, g. 16:00 Pro salute: „Gdy choruje 

żołądek” - lek. Hanna Robleska - sala 
konferencyjna Pawilonu Diagnostyczno-
-Zabiegowego Szpitala Śląskiego.

Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego 
w Cieszynie, Zespół Poradni Specjalistycz-
nych, ul. Bielska 4 ekspozycja malarstwa 
Mirosława Mitręgi „Piórkiem malowane”

OSIEDLOWE CKIR
27.02, g. 17:00 Alternatywne napędy 

samochodowe - prelekcja dr hab. Inż 
Andrzeja Zielińskiego w ramach spotkań 
sekcji nauki i techniki 

28.02, g. 18:00 Edukacja teatralna- 
prowadzenie Bogusław Słupczyński - dla 
dzieci w wieku 8-13 lat – spotkanie infor-
macyjno-organizacyjne

6.03, g. 17:00 „I Ty możesz zagrać rolę 
w teatrze” – teatr i aktorstwo dla dorosłych 
– spotkanie informacyjno-organizacyjne

8.03, g. 17:00 Dzień Kobiet: „Kopalnia 
smaków” – prelekcja interaktywna Anny 
Czapek i Piotra Mojżyszka 

13.03, g. 17:00 Tajlandia w fotografii – 
prelekcja Sebastiana Słoniny

15.03, g. 17:00 Spotkanie w Dyskusyj-
nym Klubie Propozycji „Podgórze” Kadr z fi lmu La La Land
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-
-owym. Otrzymuj powiadomienia SMS o wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych, a także 
ostrzeżenia i komunikaty. Wejdź na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu.
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AGNIESZKA I WERONIKA NĘDZI 
Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskie-
go w Cieszynie, o profi lu medycznym. Miłośniczki zwierząt, zaangażo-
wane na rzecz wolontariatu. Wspierają akcję, by pomóc psom znaleźć 
kochający dom.
Numer ewidencyjny: 53/2017. Pies w wieku ok. 7 miesięcy. Radosny, 
spragniony zabawy i kontaktu z człowiekiem. Wyrośnie z niego piękny 
pies, w typie owczarka. Znaleziony 18 lutego 2017 r. w Lesznej Górnej. 

WERONIKA GAWLAS
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Osuchowskie-
go w Cieszynie, o profi lu medycznym. Zwierzęta odgrywały w jej życiu 
ogromną rolę już od dawna, dlatego zdecydowała się dołączyć do wo-
lontariatu i do akcji Przytul Psisko. 
Numer ewidencyjny: 54/2017. Pies w wieku ok. 1,5-2 lat. Ufny, spokoj-
ny, średniej wielkości. Znaleziony 19 lutego 2017 r. w Brennej. Czeka na 
właściciela i ciepły dom. 

PRZYTUL PSISKO
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafi ły do schroniska. Przypominamy, 
że poszukiwania zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszynie, 
ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.
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Jest to okazja do przypomnienia bo-
haterów walk przeciw komunistycz-
nemu zniewoleniu, którzy działali na 
Śląsku Cieszyńskich oraz ofi ar pro-

cesów pokazowych, które miały miejsce 
w cieszyńskim ratuszu w 1946 r. 

Przejmowanie władzy przez komuni-
stów w Polsce wiązało się z całym sze-
regiem działań o charakterze zbrojnym, 
politycznym, a także propagandowym. 
Społeczeństwo musiało w krótkim czasie 
uwierzyć, że rewolucja komunistyczna 
ma charakter nieuchronny, nowa władza 
dysponują ogromną siłą, a po jej stronie 
jest prawo i racje historyczne. Przeciwnik 
nowej władzy musiał mieć świadomość 
swojej słabości, beznadziejności swojej 
sytuacji. Ta część społeczeństwo, która 
chciałaby stać z boku rewolucyjnych wy-
darzeń miała się przekonać do nowego 
porządku jeśli nie w wyniku zrozumie-
nia „logiki dziejów”, to ze strachu przed 
ogromną potęgą. Rozprawa z podzie-
miem antykomunistycznym po 1944 r. 
odbywała się w tle w tle bardzo ważnej 
walki o przejęcie władzy. Referendum 
ludowe w czerwcu 1946 r. oraz wybo-
ry do sejmu w lutym 1947 r. wzmagały 
aktywność propagandową komunistów. 

Pokazowe procesy polityczne „Żoł-
nierzy Wyklętych” organizowane były ze 
szczególnym nasileniem właśnie w roku 
1946. Procesy na Śląsku organizowane 
były przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Ka-
towicach, który działał w oparciu o bardzo 
represyjne prawo. Aby wzmocnić efekt 
społecznego oddziaływania procesy od-
bywały się nie tylko w Katowicach, ale 
również na posiedzeniach wyjazdowych 
w miastach powiatowych, w tym również 
w Cieszynie. Śląsk Cieszyński był terenem 
dużej aktywności organizacji antykomu-
nistycznych, szczególnie Narodowych 
Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednocze-
nia Wojskowego oraz Konspiracyjnego 
Wojska Polskiego. Skuteczne akcje sił 
bezpieczeństwa podporządkowanych 
władzy komunistycznej doprowadziły do 
aresztowania wielu członków oddziałów 
zbrojnych i umożliwiły przeprowadzenie 
procesów pokazowych w Cieszynie. 

PAMIĘCI OFIAR 
procesów pozkazowych 
1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
ustanowiony przez Sejm RP na mocy Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. Intencją posłów było 
upamiętnienie żołnierzy tzw. drugiej konspiracji, czyli podziemia niepodległościowego 
prowadzącego walkę przeciw narzuconej przez Stalina władzy komunistycznej.

Pierwszy proces pokazowy w cieszyń-
skim ratuszu odbył się 15 czerwca 1946 
roku. Na ławie oskarżonych znalazło się 
26 członków Narodowego Zjednoczenia 
Wojskowego (Narodowej Organizacji 
Wojskowej). Zapadło 7 wyroków śmierci, 
z czego 6 wykonano. 2 sierpnia 1946 roku 
w cieszyńskim więzieniu zostali rozstrze-
lani: Karol Bączek, ps. „Karlik” (ur. 1920), 
Edward Bąk ps. „Strzemię” (ur. 1918), Jan 
Dziedzic ps. „Mściciel” (ur. 1907), Władysław 
Greń ps. „Sówka” (ur. 1921), Emil Michnik 
(ur. 1919) i Stefan Wójcik (ur. 1922). 4 lipca 
1946 roku na karę śmierci został skazany 
inny członek NOW, Antoni Zontek (ur. 1919). 
Został rozstrzelany 19 września 1946 roku 
w Katowicach. 17 sierpnia 1946 roku w Cie-
szynie odbył się proces członków oddziału 
Armii Krajowej – Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego „Wędrowiec”. Na karę śmierci zo-
stali skazani: Bernard Brandys (ur. 1900), 
Paweł Heczko ps. „Edek” (ur. 1906), Ro-
bert Kołodziej ps. „Ojciec” (ur. 1902) i jego 
syn Zygfryd ps. „Jastrząb” (ur. 1928), Emil 
Ruśniok ps. „Gustlik” (ur. 1911), Bolesław 
Sobocik (ur. 1910) i Eryk Szmajduch ps. 
„Tarzan” (ur. 1914). Zostali rozstrzelani 29 
sierpnia 1946 roku w Katowicach. 

24 października 1946 roku w Cieszynie 
zostali skazani na karę śmierci dwaj człon-
kowie NOW: Józef Gabzdyl ps. „Czarny” (ur. 
1924) i Teofi l Młotek ps. „Sowa” (ur. 1914) 
oraz Anna Krużołek (ur. 1901). Tą ostat-
nią oskarżono o ukrywanie w mieszkaniu 
na Dolnym Borze koło Skoczowa dwóch 
członków NOW. Był to czyn zagrożony 
karą do 5 lat pozbawienia wolności, ale 
sąd zmienił kwalifi kację czynu. 6 grudnia 
Najwyższy Sąd Wojskowy uchylił wyrok 
skazujący Krużołkównę i przekazał spra-
wę do ponownego rozpatrzenia. Mimo to, 
31 grudnia 1946 roku w Cieszynie została 
rozstrzelana wraz z pozostałą dwójką. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Wszechnica 
i przy współpracy katowickiego Oddziału 
IPN, 1 marca 2013 r. odsłonięta została 
w ratuszu tablica upamiętniająca ofi ary 
procesów. Umieszczona zostało obok Sali 
Sesyjnej, w której sądzeni byli „Żołnierze 
Niezłomni” w 1946 r. 

GRZEGORZ KSIĘŻYC

Tablica pamiątkowa w Ratuszu.

Zapadło 7 wyroków śmierci. 6 wykonano. 
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