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Dlaczego płacimy więcej za 
śmieci?

Informacja z sesji Rady Miejskiej

Wybory prezydenckie 2015

Psie serca czekają na Ciebie

Majówka z Historią
Szanowni Państwo,
w tym roku mija 70 rocznica walk o Śląsk Cie-

szyński. W imieniu organizatorów obchodów – Mu-
zeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, Stowarzy-
szenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej i miasta 
Cieszyn – chciałbym zaprosić Państwa na cieszyń-
ski rynek, w piątek 1 maja na uroczystą „Majówkę 
z Historią”.

Już od godziny 10.00 będzie czekał na Państwa sze-
reg atrakcji w postaci wystaw i prelekcji historycz-
nych, poczęstunku wojskowego i prezentacji wyjątko-
wych egzemplarzy czołgów bojowych.

Podczas imprezy zobaczymy jedyny na świecie egzemplarz polskiego 
czołgu 7 TP - biorący udział w wojnie w 1945 roku.

Rozmowa z Krzysztofem Neścio-
rem – pomysłodawcą ,,Majówki z Hi-
storią”, pasjonatem historii, społecz-
nikiem, twórcą prywatnego muzeum 
poświęconego 4 Pułkowi Strzelców 
Podhalańskich

WR: Panie Krzysztofie proszę 
nam przybliżyć program majówki.

KN.: W tym roku chciałbym miesz-
kańcom naszego miasta i regionu 
przypomnieć fakt, iż mija 70 lat od 
zakończenia największych w historii 
działań wojennych na Śląsku Cieszyń-
skim. Na rynku będzie można z tej 
okazji zobaczyć pamiątki tamtych 
wydarzeń, a ok. godz. 12.00 wysłu-
chać prelekcji Grzegorza Kasztury na 

ten temat. Przy okazji będzie można 
spróbować grochówki z wojskowej 
kuchni oraz zobaczyć niepowtarzalne 
egzemplarze broni pancernej. 

WR: Proszę opowiedzieć pokrót-
ce jak przebiegał ostatni etap walk 
przed 70 laty?

KN.: Nasze miasto było jednym 
z najdłużej okupowanych przez Niem-
ców miast w Polsce. Wojska radziec-
kie wkroczyły do Cieszyna również z 
,,nietypowego” kierunku bo od zacho-
du.  O tym, dlaczego tak wyglądały 
ostatnie dni II Wojny w naszym  mie-
ście i regionie będzie się można do-
wiedzieć właśnie w czasie ,,Majówki 
z Historią”.

WR: Czy czołgi, które zobaczymy 
na cieszyńskim rynku brały udział 
w tych walkach?

KN.: Nie, są one dodatkową atrakcją 
majówki. Aby zamknąć okres wojny 
chcemy mieszkańcom pokazać oprócz 
pamiątek z 1945 roku, również unika-
towe dwa czołgi z jej początku. Otóż 
po raz pierwszy od 1938 r. będzie 
można podziwiać w Cieszynie jedy-
ny zachowany na świecie egzemplarz 
odrestaurowanego polskiego czołgu 
średniego 7 TP oraz jedyną w kraju 
replikę jego przeciwnika z kampanii 
wrześniowej – niemieckiego czołgu 
lekkiego Pzkfw I.

Dziękujemy za rozmowę.
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(szczegółowy program obchodów – str. 2)



2 ZAPOWIEDZI

Dziecięce spotkania 
z folklorem

25 kwietnia (sobota) o godz. 16.00 
w Teatrze im. A. Mickiewicza odbędzie się 
koncert w wykonaniu Dziecięcego Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. J. Mar-
cinkowej. Młodzi artyści przedstawią folk-
lor z różnych regionów Polski.

Cztery grupy taneczne wraz z kapelą 
młodzieżową pracują nad programem arty-
stycznym od kilku miesięcy. Zaprezentują 
między innymi: tańce cieszyńskie, beskidz-
kie, opolskie, kujawiaka z oberkiem.

Występy „Dziecięce Spotkania z Folk-
lorem” wchodzą w wachlarz imprez roku 
jubileuszowego zespołu. Bilety do nabycia 
w Cieszyńskim Centrum Informacji (Ry-
nek 1, tel. 33 4794 248) w cenie 15, 20, 25 zł.

Serdecznie zapraszamy!
ZPiTZC

Muzyka i Pieśni 
Średniowiecznej Europy

Na przełomie kwietnia i maja Cieszyński 
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zaprasza 
na kolejny cykl koncertów „Muzyka i Pieśni 
Średniowiecznej Europy”.  Po raz kolejny bę-
dziemy gościć w Cieszynie najlepsze polskie 
i czeskie zespoły muzyki dawnej, których 
twórczość inspirowana jest kulturą sakral-
ną i świecką czasów Średniowiecza. Zapra-
szając na tegoroczne koncerty mamy na-
dzieję, że i tym razem spełnią one Państwa 
artystyczne oczekiwania.

Pierwszy koncert zabrzmi muzyką gotycką.

Rozpoczęcie sezonu 
rowerowego

Turystyczny Klub Kolarski „Ondraszek” 
w Cieszynie zaprasza miłośników dwóch 
kółek na rozpoczęcie sezonu rowerowego 
26 kwietnia, w niedzielę od godz. 9.30 pod 
„Florianem” na cieszyńskim rynku, nieza-
leżnie od wieku i doświadczenia, przywi-
tamy każdego z rowerem, na 49. otwarciu 
sezonu turystyki rowerowej.

Od godz. 9.30 do 9.55 odbędą się zapisy, 
wpłata 8,00 zł, a o godz. 10.00 start  prze-
jazdu częściowo ścieżkami rowerowymi 
Cieszyna, Dębowca, Ochab, ok. 25 km – wy-
cieczka łatwa. W Dębowcu przerwa regene-
racyjna w tężni solankowej i prelekcja. 

Meta w Ochabach na łowisku Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Skoczowie. Prze-
widywany przyjazd na metę ok. godz. 13.00, 
gdzie w ramach wpisowego odbędzie się 
grillowanie oraz konkursy, a ok. godz. 16.00 
zakończenie i indywidualny powrót.

Organizatorzy

W sezonie można liczyć na nie jedną wyprawę 
z Turystycznym Klubem Kolarskim „Ondraszek”.
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Mobilny Punkt Infor- 
macyjny w Cieszynie

Chcesz zdobyć informacje na temat moż-
liwości uzyskania wsparcia ze środków 
unijnych w nowej perspektywie finansowej 
2014-2020?

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do 
Mobilnego Punktu Informacyjnego, który 
będzie dostępny dla wszystkich zaintere-
sowanych 30 kwietnia w siedzibie Zam-
ku przy ul. Zamkowej 3 abc w godzinach 
9.00-13.00. Mobilne Punkty Informacyjne 
to nowa usługa dla mieszkańców regionu, 
udostępniania za pośrednictwem Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Specjaliści do spraw Funduszy Europej-
skich udzielają w nich bezpłatnych kon-
sultacji na temat możliwości uzyskania 
wsparcia ze środków unijnych w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020.

Z usług MPI mogą skorzystać zarów-
no osoby fizyczne (planujące rozpoczęcie 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
jak i poszukujące szkoleń wzmacniających 
kompetencje), jak również przedstawicie-
le organizacji i przedsiębiorców (np. po-
trzebujące wsparcia dla rozwoju firm, czy 
realizacji projektów społecznych). Aktual-
ne informacje na temat Mobilnych Punk-
tów Informacyjnych: www.efs.slaskie.pl 
lub www.rpo.slaskie.pl

Mile widziane wcześniejsze zarezerwo-
wanie spotkania: tel. 33 851 08 21 w. 22 

Zamek Cieszyn
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Festiwal otworzy już dziś wieczorem 
Grupa Muzyki Dawnej „Jääääär”, któ-
ra o godz. 18.30 zaprezentuje się w  Ko-
ściele ss. Boromeuszek. Zespół powstał 
w 2006 roku w czeskim mieście Cvikov. 
Wykonuje muzykę gotyckiej Europy i et-
niczne pieśni ludowe. Występuje w strojach 
z epoki, gra na replikach średniowiecznych 
instrumentów. Koncertuje w Czechach i za 
granicą (kraje bałkańskie, Niemcy, Belgia...).

Na kolejny koncert  zapraszamy do Ko-
ścioła Zielonoświątkowego – Zbór „Elim” 
(ul. Bóżnicza 5).

8 maja (piątek) o godz. 18.00 zagra Ze-
spół Muzyki Dawnej „Cithara Sanctorum” 
z Poznania. Grupa jest jednym z najciekaw-
szych zespołów chrześcijańskich w Polsce, 
a jej nazwa została zaczerpnięta z ewange-
lickiego kancjonału autorstwa ks. Jerzego 
Trzanowskiego. Jednym z inicjatorów po-
wstania zespołu jest pastor Ewangeliczne-
go Kościoła Reformowanego w Poznaniu, 
Andrzej Polaszek.

W swoim repertuarze posiada programy 
adwentowe, kolędowe, pasyjne oraz wiel-
kanocne. Są to średniowieczne i renesan-
sowe pieśni luterańskie, husyckie, łacińskie 
i liturgiczne.

COK

Program obchodów 
70 rocznicy walk 
o Śląsk Cieszyński
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Zmiana stawki opłaty 
za śmieci – dlaczego 
płacimy więcej?

Zgodnie z informacją przekazaną 
w poprzednim numerze „Wiadomości 
Ratuszowych”, mając świadomość, że 
większość mieszkańców zaniepokoiła pod-
wyżka stawki opłaty za odpady komunalne 
od 1 kwietnia br., w dzisiejszym numerze 
postaramy się rozwiać Państwa wątpliwo-
ści o zasadności takiej decyzji.

Podsumowując koszty systemu gospoda-
rowania gospodarowania odpadami komu-
nalnymi na terenie Cieszyna za rok 2014, 
wzięto pod uwagę wszystkie koszty, o któ-
rych mowa w art. 6r ust. 2  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (tekst jednolity. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), tzn.:

2. Z pobranych opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi gmina pokrywa 
koszty funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, które obej-
mują koszty:

• odbierania, transportu, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych;

• tworzenia i utrzymania punktów selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych;

• obsługi administracyjnej tego systemu,
• edukacji ekologicznej w zakresie prawi-

dłowego postępowania z odpadami komunal-
nymi.

Koszty systemu w roku 2014 wynosiły:

* koszt kampanii informacyjno-edukacyj-
nej w roku 2014 wyniósł 51 632,89 zł, jed-
nakże gmina Cieszyn otrzymała dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach na realizację ww. zadania w wysokości 
15 000,00 zł. Stąd w powyższej tabeli podano 
koszt 36 632,89 zł.

Skutki finansowe funkcjonowania sys-
temu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi dla budżetu miasta powinny 
uwzględniać zarówno poniesione koszty, 
jak i spodziewane oraz rzeczywiste wpły-
wy z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wniesione przez 
mieszkańców naszej gminy. Wysokość 
ww. wpływów określono na podstawie 
kwot wynikających z przedłożonych przez 
właścicieli nieruchomości deklaracji o wy-

sokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi (czyli:

• nieruchomości zamieszkałych,
• nieruchomości niezamieszkałych, na 

których powstają odpady komunalne, czy-
li najprościej tam, gdzie prowadzona jest 
działalność społeczna, gospodarcza czy 
kulturalna).

Kalkulacja przedstawia się następująco:

Obecnie obowiązują stawki, których 
wysokość została ustalona w stosownych 
uchwałach, podjętych podczas sesji Rady 
Miejskiej Cieszyna w dniu 29 listopada 
2012 r. Przyjęta wówczas przez Radę stawka 
opłaty w wysokości 8,30 zł od mieszkańca 
miesięcznie, ponoszona w przypadku, kiedy 
odpady komunalne są zbierane selektywnie, 
w istotny sposób różniła się od prognozo-
wanych kosztów szacowanych przez Wy-
dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz 
burmistrza miasta na poziomie 11,30 zł.

Przyjęcie niższej stawki było autono-
miczną decyzją Rady Miejskiej Cieszyna 
minionej kadencji, czego skutkiem była 
różnica pomiędzy rzeczywistymi kosztami 
funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, a poniesionymi 
z tego tytułu wydatkami z budżetu mia-
sta. Władze miejskie w 2014 r. na bieżąco 
prowadziły analizy dochodów i wydatków 
związanych z odbiorem i zagospodaro-
waniem odpadów komunalnych i miały 
świadomość powiększającego się deficytu. 
Jednak z uwagi na ówczesne zapisy usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz 
toczący się przez większość ubiegłego 
roku proces legislacyjny, którego efek-
tem było wprowadzenie szeregu zmian 
w tym akcie prawnym, nie zdecydowały się 
w 2014 roku na przedstawienie Radzie pro-
pozycji wprowadzenia stawek odpowiada-
jących ponoszonym.

Należy zwrócić również uwagę, że kal-
kulując system w 2012 r. przyjęto na pod-
stawie danych wynikających z meldunków, 
że liczba mieszkańców gminy wynosiła 
34 110 osób, podczas gdy obecnie na pod-
stawie złożonych deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi (w których mieszkańcy wska-
zują ilość osób zamieszkujących na nieru-
chomości) liczba ta wynosi ok. 31 300 osób. 
Stąd koszty systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi „rozkładają” się 
m.in. na mniejszą liczbę mieszkańców. 
W związku z powyższym gmina podejmuje 
kroki w celu wyjaśnienia zaistniałych roz-
bieżności.

Utrzymanie stawek opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w niezmie-
nionej wysokości w roku 2015 zagraża 
powiększającemu się deficytowi, który bę-
dzie wymagał pokrycia z budżetu miasta, 
co w oczywisty sposób negatywnie wpły-
nie na możliwość finansowania innych za-
dań samorządu gminnego. Proponowana 
zmiana podstawowej stawki do kwoty 
10,30 zł dla osób zbierających i oddają-
cych odpady w sposób selektywny została 
przygotowana w poczuciu, że rzeczywi-
ste odzwierciedlenie w nowych stawkach 
pełnych prognozowanych kosztów – wy-
noszących jak prognozowano w 2012 roku 
ok. 11,30 zł – byłoby trudne finansowo dla 
części mieszkańców Cieszyna. Proponowa-
ne podwyżki stawek opłat za pojemniki na 
odpady komunalne, które ponoszą właści-
ciele tzw. nieruchomości niezamieszkałych 
wyniosą ok. 10%, co wynika z faktu, iż 
w 2012 r. Rada Miejska Cieszyna wprowa-
dziła w tej części cennik zgodnie z wylicze-
niami Wydziału Ochrony Środowiska i Rol-
nictwa oraz stanowiskiem władz miasta 
i obecna regulacja może być oparta o niższe 
wskaźniki.

Pragniemy również poinformować, że 
gmina Cieszyn nie jest jedyną gminą, któ-
ra zwiększyła stawki opłat za śmieci. Dla 
przykładu wzrost stawek opłat w odnie-
sieniu do nieruchomości zamieszkałych na-
stąpił m.in. w gminach: 

Natomiast dla przykładu w części więk-
szych miast stawki opłat za śmieci od po-
czątku wprowadzenia systemu, tj. 1 lip- 
ca 2013 r., kształtowały się na wyższym 
poziomie od tego, który obowiązywał do-
tąd w Cieszynie:

Rozumiejąc obawy mieszkańców, należy 
jednak mieć na uwadze, że ilość odpadów 
wytwarzanych przez nas sukcesywnie 
wzrasta, tym samym koszty ich zagospo-
darowania. Dlatego burmistrz Cieszyna 
zdecydował się przedłożyć Radzie Miej-
skiej Cieszyna stosowną propozycję zmia-
ny stawek opłaty za odpady, która została 
przyjęta.

UM Cieszyn
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Teatr Cieszyński 
przedstawia...

Scena Polska Teatru w Czeskim Cieszynie 
(ul. Ostravská 67) zaprasza na premierę 
nowego spektaklu 28 kwietnia (wtorek) 
o godz. 10.00 i 19:00.

We wstępie do pierwszego wydania tomu 
Zegadłowicz maluje taki obraz powsino-
gów: „twarze umęczone, oczy wybladłe, 
wypite słońcem, deszczem zmyte, suszone 
wiatrem – postacie sękate, żylaste, twar-
de i wichrowate, jak łyka drzewinowe na 
wietrznych szczytach rosnące – koślawe, 
grabiate, pokręcone”.

mat.pras.

Sic transit gloria 
mundi

Transformacje cieszyńskich pomników.
Muzeum Śląska Cieszyńskiego zaprasza 

na kolejną prelekcję w ramach Spotkań 
Szersznikowskich: w środę, 29 kwietnia 
o godz. 17.00 w Sali Rzymskiej Irena French 
opowie o burzliwych dziejach kilku cie-
szyńskich pomników, które pojawiały się 
i znikały w zależności od zmieniających się 
uwarunkowań historyczno-politycznych 
czy wręcz polityki historycznej po obu 
stronach Olzy.

Jako symbole swojej epoki pomniki od-
chodziły z konieczności wraz z nią, w naj-
lepszym razie znajdując azyl w cieszyń-
skim muzeum. Zapraszamy!

MŚC

Rowerem na „Sabat 
czarownic”

1 maja o godz. 7.30 zapraszamy na wy-
cieczkę rowerową: „Sabat czarownic” na 
Łysej Górze w Czechach. Zbiórka na moście 
Przyjaźni. Trasa liczy sobie ok. 100 km, 
powrót tą samą drogą. Koniecznie zabiera-
my ze sobą dokumenty oraz sprawdzamy 
właściwe oświetlenie rowerów (z przodu, 
z tyłu i odblaski na kołach).

Prowadzący: Andrzej Nowak „Ziołowy” – 
TKK PTTK Ondraszek Cieszyn.

Zapraszamy osoby aktywne i lubiące 
ruch oraz wycieczki rowerowe.

Organizatorzy

Górskie wojaże...
„Galeria zmienna” Szpitala Śląskiego 

w Cieszynie serdecznie zaprasza do obej-
rzenia prac Leszka Kluza. 

Autor wystawy „Impresje górskie” jest 
absolwentem Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach, od siedemnastu lat związany 
z Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Cieszynie, w którym pracuje jako infor-
matyk.

Z domu rodzinnego wyniósł zamiłowa-
nie do górskich wędrówek i w ogóle gór, 
które stały się jedną z licznych życiowych 
pasji. Zdjęcia z górskich wojaży można 
oglądać do końca kwietnia br.

„Galeria zmienna” znajduje się w Zespole 
Poradni Specjalistycznych Pawilonu Dia-
gnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskie-
go w Cieszynie. Wstęp wolny.

Szpital Śląski

Mantra Diving
Serdecznie zapraszamy na Mantra Di-

ving z zespołem AtmAsfera – 26 kwietnia 
(niedziela) o godz. 16.00 do Cafe Muzeum, 
ul. Regera 6. Grupa AtmAsfera jest zaska-
kującym zjawiskiem na scenie ukraińskiej.

Zespół gra wielostronną muzykę etnicz-
ną zawierającą elementy folkowe pocho-
dzące z różnych krajów świata, z ukraiń-
skimi i angielskimi tekstami w połączeniu 
z językiem starożytnym.

Mantra Diving to zanurzenie się w staro-
żytną praktykę śpiewania mantr. Mantry 
zaś to duchowe dźwięki śpiewane w staro-
żytnym języku – w sanskrycie. 

Mantra Diving promuje Atmasfera Festi-
val, który odbędzie się 29-31 maja w Parku 
Śląskim w Chorzowie. Więcej informacji na 
temat festiwalu na stronie: www.atmasfe-
rafestival.com.

Cafe Muzeum

Średniowieczne krajki
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Naro-

dowy” zaprasza 27 kwietnia (poniedzia-
łek) o godz. 16.00 na kolejne warsztaty rę-
kodzielnicze dla młodzieży i dorosłych.

Krajki to ozdobne pasy tkane z wełny. 
Wykonuje się je na bardku (prymityw-
nym rodzaju krosna) – „krajki bardkowe”, 
charakterystyczne dla Słowian oraz na ta-
bliczkach „krajki tabliczkowe”, typowe dla 
Skandynawów. My zajmiemy się tą pierw-
szą... Średniowieczne krajki można wyko-
rzystać współcześnie jako element zdobni-
czy stroju.

Warsztaty poprowadzi Izabela „Dam-
roka” Probst – absolwentka etnologii UŚ. 
Interesuje się historią starożytną i śre-
dniowieczną, należy do grupy rekonstruk-
cji historycznej wczesnego średniowiecza 
„Cieszyński Ród z Golęszyc”. W domowym 
zaciszu tka, szyje oraz haftuje stroje i ele-
menty do rekonstrukcji.

COK
Portale społecznościo- 
we – korzystaj z głową

Jak przetwarzane są nasze dane, jak się 
bronić przed kradzieżą danych czy szko-
dliwym oprogramowaniem, a także czego 
lepiej nie umieszczać w sieci będzie można 
dowiedzieć się podczas spotkania Klubu 
Przedsiębiorcy. 

Uczestnicy zdobędą praktyczne wiado-
mości, które będą mogli wykorzystywać 
od zaraz zarówno w pracy zawodowej, jak 
i prywatnie. Po szkoleniu będzie można 
skorzystać z porad z prowadzącym.

Portale społecznościowe – korzystaj 
z głową: 30 kwietnia godz. 8.00-10.00, 
sala konferencyjna Zamku Cieszyn. Udział 
jest bezpłatny dla członków Klubu Przed-
siębiorcy. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 
kwietnia, tel. 33 851 08 21 w. 22; mail: biu-
roklub@zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

Pozostałości pomnika Franza Schuberta na dzie-
dzińcu muzeum fot z lat 80 XX w ze zbiorów MŚC
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Środa dla seniora
„Nie ważny jest wiek, ważne są chęci, aby 

wyjść z domu, spotkać się i wspominając, ba-
wić się jak za dawnych czasów”.

Współczesny senior jest aktywny, twór-
czy i nowoczesny, chociaż spotyka się 
z wnukami sporo czasu poświęca na wła-
sny rozwój, sport, kulturę i rozrywkę. War-
to dążyć do tego by jesień życia była „złota”, 
dlatego też na Osiedlu Podgórze I powstał 
Osiedlowy Klub Seniora. Działa on przy Ra-
dzie Osiedla Podgórze I Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Cieszynianka” w Cieszynie.

Klub spotyka się w każdą środę 
w godz. 11.00-19.00 w Osiedlowym Cen-
trum Kultury i Rekreacji, ul. Z. Kossak-Szat-
kowskiej 6. W godzinach dopołudniowych 
stwarzamy możliwość różnego rodzaju 
spotkań, warsztatów i zajęć.

W każdą pierwszą środę miesiąca odby-
wa się spotkanie tematyczne. Pierwsze już 
6 maja o godz. 17.00 pt „Bezpieczne Osie-
dle”. O bezpieczeństwie na cieszyńskich 
osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa seniorów opowiedzą ko-
misarz Mariusz Białoń i rzecznik prasowy, 
starszy aspirant Rafał Domagała z Komen-
dy Powiatowej Policji w Cieszynie. 

W drugą i czwartą środę miesiąca działa 
sekcja gier stolikowych, gdzie spotkać się 
mogą miłośnicy brydża, szachów, warca-
bów i innych gier stolikowych. 

Działalność Osiedlowego Klubu Seniora 
adresowana jest do emerytów, rencistów, 
seniorów, ludzi samotnych, do wszystkich 
mieszkańców Osiedli SM „Cieszynianka” 
w Cieszynie. Zapraszamy.

Klub Seniora

Dzień godności
Ponad pięćdziesięciu wolontariuszy, 

w tym pracownicy naukowi Zakładu Peda-
gogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego, 
studenci, przedstawiciele Koła Naukowe-
go Pedagogów i Stowarzyszenia 'Feniks' 
z Cieszyna- ramię w ramię organizują już 
czwartą edycję obchodów Dnia Godności 
Osoby z Niepełnosprawnością Intelektual-
ną.

W tym dniu, we wtorek 5 maja, uczelnia 
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62 będzie go-
ściła około 150 podopiecznych z domów 
pomocy społecznej, szkół specjalnych oraz 
ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wy-
chowawczych. Studenci przygotowali dla 
uczestników warsztaty edukacyjne, pla-
styczne i muzyczne (g, 9.00-11.00), a także 
liczne występy artystyczne (g. 11.00-12.00), 
a motywem przewodnim będzie w tym 
roku kultura średniowiecza, rycerstwo 
i fantastyka. Zwieńczeniem obchodów bę-
dzie piknik (g.12.00-13.30), podczas któ-
rego odbędzie się pokaz prawdziwej walki 
na miecze i warsztaty prowadzone przez 
Bractwo Rycerskie z Bielska-Białej. Orga-
nizatorzy przewidzieli też liczne niespo-
dzianki piknikowe, jak fireshow, pokaz ku-
glarski i wiele innych.

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawno-
ścią to wydarzenie wpisujące się w szeroką 
gamę działań podejmowanych przez pracow-
ników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji 
w Cieszynie na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. To ważne wydarzenie nie tylko dla 
osób z niepełnosprawnością, ale także całej 
społeczności lokalnej. Dzień ten stwarza oka-
zję do pokazania, że wśród nas nie brakuje 
ludzi aktywnych, zdolnych, chętnych do dzia-
łania, chociaż ciągle jeszcze niedocenianych 
i postrzeganych przez pryzmat ich ograni-
czeń. Dzień Godności to święto aktywności 
i ludzi aktywnych, to także sposobność do 
przełamywania uprzedzeń i sposobność do 
poznania potrzeb i oczekiwań ludzi niedoce-
nianych – twierdzi dziekan Wydziału Etnolo-
gii i Nauk o Edukacji, prof. zw. dr hab. Zenon 
Gajdzica.

Dzień Godności nie jest jedyną inicjatywą 
skierowaną do osób niepełnosprawnych na 
Uniwersytecie Śląskim. Co roku odbywają 
się również grudniowe warsztaty pt. „Świę-
ta z szyszką w tle”. Takie wydarzenia są dla 
podopiecznych niesamowitym przeżyciem. 
Po ostatnim pobycie na naszej uczelni przez 
bardzo długi czas opowiadali oni o wizycie 
w Cieszynie: dzięki Wam mogliśmy spędzić 
czas w miłej i przyjaznej atmosferze, śpiewać 
kolędy, robić ozdoby choinkowe z szyszek 
oraz próbować świątecznych smakołyków... 
dziękujemy – to wypowiedzi dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 5 w Wiśle Jaworniku po 
ich grudniowej wizycie na Uniwersytecie 
Śląskim. Mamy nadzieję, że i tym razem 
sprostamy oczekiwaniom naszych przyja-
ciół.

mat.pras.

Jak wzmocnić odporność 
psychiczną?

Szpital Śląski w Cieszynie serdecznie 
zaprasza na kwietniowe spotkanie z cy-
klu Pro salute. Lek. med. Andrzej Kłoda, 
kierownik Oddziału dziennego psychia-
trycznego, przedstawi temat: „Wyprzedzić 
smutek, jak wzmocnić odporność psychicz-
ną i zmniejszyć ryzyko depresji”. Spotka-
nie odbędzie się 28 kwietnia (wtorek) 
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Pawilo-
nu Diagnostyczno-Zabiegowego (wejście od 
ulicy Chrobrego), wstęp wolny.

Smutek, tak jak ból, jest nieodłącznym 
zjawiskiem ludzkiego istnienia. Czasem 
jego przyczyna może być trudna do okre-
ślenia. Kiedy smutek trwa dłużej, co naj-
mniej przez dwa tygodnie, może przejść 
w smutek depresyjny. Wpływa on bardzo 
mocno na codzienne funkcjonowanie. Nie 
można niczego bagatelizować. Na pyta-
nie: czy jesteśmy tylko smutni, czy też już 
zaczynają się pojawiać pierwsze sympto-
my prawdziwej choroby? – odpowie lek.
med. Andrzej Kłoda. Poradzi również jak 
wzmocnić odporność psychiczną i zmniej-
szyć ryzyko depresji, a także w jaki sposób 
odzyskać utracony dobrostan psychiczny.

Szpital Śląski

Obchody rocznicy uchwa- 
lenia Konstytucji 3 maja

Rada Miejska Cieszyna, Burmistrz Mia-
sta Cieszyna, Rada Powiatu Cieszyńskiego, 
Starosta Cieszyński – zapraszają do wzięcia 
udziału w obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja.

W niedzielę o godz. 10.30 – Msza Patrio-
tyczna w Sanktuarium Matki Boskiej Cie-
szyńskiej (Kościół Parafialny p.w. św. Marii 
Magdaleny,). Po mszy o godz. 11.30 na Ryn-
ku odśpiewany zostanie hymn państwowy, 
następnie wygłoszone okolicznościowe 
przemówienie Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, złożenie kwiatów pod tablicą 
pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa 
Cieszyńskiego.

O godz. 11.50 – przejście pod Pomnik Le-
gionistów i złożenie kwiatów pod pomni-
kiem oraz pod tablicą pamiątkową Józefa 
Piłsudskiego, ul. Głęboka 25.

O godz. 12.00 – Majówka na Rynku – kon-
cert Orkiestry Dętej „Cieszynianka” oraz  
7 lekcja patriotycznego śpiewania.

Później w godz. 14.00-15.00 odbędzie się 
„Relikwia narodowa”. Edycja Konstytucji 
3 Maja z roku jej uchwalenia – wykład mul-
timedialny połączony z prezentacją unika-
towych druków politycznych (Książnica 
Cieszyńska, ul. Mennicza 46).

Organizatorzy proszą o wystawienie 
pocztów sztandarowych

Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
miasta i powiatu do udziału w uroczysto-
ściach

COK

Stowarzyszenie 
„Familia” zaprasza

Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abs-
tynentów "FAMILIA" z Cieszyna z siedzibą 
przy ul. Błogockiej 30 zaprasza na Dzień 
Otwartych Drzwi 28 kwietnia. Klub bę-
dzie czynny od 10.00 do 20.00.

Program:
10.00 – Dyżury: psychologa, psychote-

rapeuty uzależnień oraz trzeźwiejących 
członków stowarzyszenia.

12.00 – „Uzależnienia – problem całej ro-
dziny” wykład Certyfikowanego Psychote-
rapeuty Uzależnień mgr Joanny Posiak oraz 
dyskusja na podany temat.

13.30 – Projekcja filmu „Wszyscy jeste-
śmy Chrystusami”  i dyskusja.

15.30 – „Hobby na trzeźwo” – członkowie 
stowarzyszenia przedstawią swoje zainte-
resowania

17.00 – Projekcja filmu „Pod Mocnym 
Aniołem” i dyskusja.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych.

„Familia”
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Obwieszczenie Burmistrza 
Miasta Cieszyna z dnia 
1 kwietnia 2015 roku

w sprawie informacji o numerach i gra-
nicach stałych i odrębnych obwodów gło-
sowania oraz o wyznaczonych siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych, lokalach 
obwodowych komisji wyborczych dosto-
sowanych do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych, możliwości głosowania kore-
spondencyjnego i przez pełnomocnika, w 
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w dniu 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 
550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 
147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 
951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072), 
w związku z uchwałą nr XXIV/252/12 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie podziału Gminy Cieszyn 
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia 
ich granic, numerów i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych (tekst jednolity: Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 2701), uchwałą 
nr VII/46/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXIV/252/12 Rady Miejskiej Cieszyna z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie po-
działu Gminy Cieszyn na stałe obwody gło-
sowania, ustalenia ich granic, numerów oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1222), uchwałą 
nr VIII/55/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 
26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia 
odrębnych obwodów głosowania w wybo-
rach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (Dz. 
Urz. Woj. Śląskiego poz. 1920) Burmistrz 
Miasta Cieszyna podaje do wiadomości wy-
borców informację o numerach oraz grani-
cach stałych i odrębnych obwodów głosowa-
nia, wyznaczonych siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do po-
trzeb wyborców niepełnosprawnych, sie-
dzibach obwodowych komisji wyborczych 
właściwych dla głosowania koresponden-
cyjnego, w wyborach Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w dniu 10 maja 2015 r.:

LEGENDA:

–   dostosowanie lokalu do potrzeb 
     wyborców niepełnosprawnych

–   możliwość głosowania 
     korespondencyjnego

Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
PPG Polifarb Cieszyn S. A., ul. Chemików 4, 
Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 2
Granice obwodu głosowania: Bażancia, Dzi-
ka, Frysztacka (nr nieparzyste od 123 do 137, 
nr parzyste od 130 do 174A), Gajowa, Kręta, 
Łanowa, Majowa, Mokra, Motokrosowa, Sarnia
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Motokroso-
wa 18, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 3
Granice obwodu głosowania: Bednarska, 
Dojazdowa, Folwarczna, Frysztacka (nr nie-
parzyste od 1 do 107, nr parzyste od 2  do 
94A), Gołębia, Górny Chodnik, Hażlaska 
(nr od 2 do 80), Heczki, ks. Janusza, Koper-
nika, Krzywa, płk Gwido Langera, Ligonia, 
Ładna, Łączna, Łąkowa, Łukowa, Mała Łąka, 
Mostowa, Nad Olzą, al. Piastowska, Po-
przeczna, Radosna, Rzeźnicza, Singera, Sto-
kowa, Wałowa, Wysoka
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Zespół Szkół Technicznych, ul. Frysztac-
ka 48, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 4
Granice obwodu głosowania: Borsucza, 
Chabrów, Fiołków, Goździków, Gruntowa, 
Gminna, Hażlaska (nr od 81  do końca), Iry-
sów, Jabłonna, Jałowcowa, Jaskrów, Jelenia, 
Jeżowa, Katowicka (nr od 52 do końca), Ko-
ścielna, Krokusów, Królicza, Letnia, Lisia, 
Motelowa, Mysia, Narcyzów, Nasturcji, Osie-
dlowa, Owocowa, Pikiety, Północna, Rudow-
ska, Stokrotek, Szarotka, Tulipanów, Wie-
wiórcza, Wilcza, Wrzosów, Zajęcza, Żniwna
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Katowicka 68, 
Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 5
Granice obwodu głosowania: Cicha, Hel-
muta Kajzara, Konopnickiej, Kornela Fili-
powicza, Łagodna, Mała, Miedziana, Nikła, 
Hulki-Laskowskiego, Powstańców Śląskich, 
Przepilińskiego, Pszenna, św. Jana Sarkan-
dra, Skośna, Stawowa (nr od 1 do 21), Wiej-
ska, Wierzbowa, Zaciszna, Złota 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgo-
si, ul. Przepilińskiego 5, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 6
Granice obwodu głosowania: Barteczka, 
Bobka, Brodzińskiego, Cegielniana, Czarny 
Chodnik, Dyboskiego, Działkowa, Granicz-
na, Klemensa Matusiaka, Kłosów, Kościusz-
ki, Milaty, Skrzypka, Stawowa (nr od 24 do 
końca), Wietrzna, Zamarska, Zielona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kościuszki 3, 
Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 7
Granice obwodu głosowania: Bielska 
(nr od 106 do końca), Braci Miłosiernych, 
Chłodna, Czereśniowa, Gospodarska, Har-
cerska, Kątowa, Kępna, Kwiatowa, Mleczna, 
Morelowa, Olchowa, Rolna, Sadowa, Śnieżna, 
Ustrońska, Wielodroga, Wiosenna, Wiślań-
ska, Wiśniowa 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Bielska 160A, 
Cieszyn
 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 8
Granice obwodu głosowania: Kamienna, 
Katowicka (nr 37), Polna, Skrajna, Węgielna 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Przedszkole nr 19, ul. Skrajna 5, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 9
Granice obwodu głosowania: Bucewicza, 
Czytelni Ludowej, Dolna, Filasiewicza, Kar-
łowicza, Katowicka (nr od 1 do 32), Macie-
rzy Szkolnej, Moniuszki (nr 4), Partyzantów, 
Piękna, Słoneczna, Tuwima, Wesoła, Zakątek 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. J. Kubisza, ul. Szymanowskiego 9, 
Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 10
Granice obwodu głosowania: Chopina, 
Gawlasa, Hławiczki, Szymanowskiego
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Chopina 37,  
Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 11
Granice obwodu głosowania: św. Jerzego, 
Liburnia, Moniuszki (bez nr 4)
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Przedszkole nr 20, ul. św. Jerzego 4, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 12
Granice obwodu głosowania: Benedyktyń-
ska, Bóżnicza, Fredry, Głęboka, Kiedronia, 
Kluckiego, Kominiarska, Matejki, Mennicza, 
Michejdy, Olszaka, Rynek, Stary Targ, Stro-
ma, pl. Teatralny, Zamkowa 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Gimnazjum nr 1, ul. Michejdy 1, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 13
Granice obwodu głosowania: Browarna, 
pl. Dominikański, pl. św. Krzyża, Limanow-
skiego, al. Jana Łyska (nr 5), 3 Maja, Młyńska 
Brama, Nowe Miasto, Pokoju, Przykopa, Ra-
tuszowa, Regera, Schodowa, Sejmowa, pl. Sło-
wackiego, Srebrna, Śrutarska, Trzech Braci 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Grota 
Roweckiego, pl. Dominikański 1, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 14
Granice obwodu głosowania: Bobrecka, 
Bolesława Chrobrego, Garncarska, Hajdu-
ka, Kochanowskiego, Kolejowa, Korfantego, 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 1
Granice obwodu głosowania: Akacjowa, 
Bukowa, Chemików, Dworcowa, Frysztacka 
(nr nieparzyste od 153 do końca, nr parzyste 
od 194 do końca), Jodłowa, Leśna, Miodowa, 
Pod Skałką, Topolowa, Zadworna, Zagrodowa
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Kubisza, pl. Londzina, Szeroka, Szersznika, 
Wyspiańskiego 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicz-
nych, pl. Londzina 3, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 15
Granice obwodu głosowania: Górna (nr od 
5 do 25), Górny Rynek, Jordana, pl. Kościel-
ny, Kraszewskiego, Miarki, Ogrodowa, Sien-
kiewicza, Stalmacha, ks. Świeżego, pl. Wol-
ności, Wyższa Brama 
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, 
pl. Wolności 7B, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 16
Granice obwodu głosowania: Błogocka, 
Dąbrowskiego, Górna (nr od 27 do koń-
ca), Adolfa „Bolko” Kantora, Kasprowicza, 
Kasztanowa, Legionu Śląskiego, Łowiecka, 
al. Jana Łyska (nr od 21 do końca), Myśliw-
ska, Orkana, pl. Poniatowskiego, Prusa, Pta-
sia, Reymonta, gen. Władysława Sikorskie-
go, Tetmajera, Towarowa, Wojska Polskiego, 
Żeromskiego 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Bło-
gocka 24, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 17
Granice obwodu głosowania: Dębowa, 
Długa, gen. Józefa Hallera (nr nieparzyste od 
1 do 49, nr parzyste od 2 do 38), Mickiewi-
cza, Piesza, Południowa, Prosta, Puńcowska 
(nr nieparzyste od 1 do 39, nr parzyste od 
2 do 80), Równa, Sosnowa, Strzelców Pod-
halańskich, ks. bp. Śniegonia, ks. Tomanka, 
ks. Trzanowskiego, Tysiąclecia, Wąska, Wi-
dokowa 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Żłobki Miejskie Oddział nr 1, ul. ks. Trza-
nowskiego 2, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 18
Granice obwodu głosowania: Bielska (nr 
od 1A do 99), Bogusławskiego, Cienciały, 
Dworkowa, Jaworowa, Kołłątaja, Krótka, Li-
powa, Na Wzgórzu, Niemcewicza, Orzecho-
wa, Paderewskiego, Pochyła, Przechodnia, 
Przybosia, Rajska, Solna, Spadowa, Spokoj-
na, Staffa, Staszica, Szybińskiego, Zaleskie-
go, Żwirki i Wigury
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Przedszkole nr 16, ul. Bielska 75, Cieszyn 

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 19
Granice obwodu głosowania: Brożka, Kos-
sak-Szatkowskiej 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka”, 
ul. Kossak-Szatkowskiej 6, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 20
Granice obwodu głosowania: Morcinka, 
Popiołka

Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Przedszkole nr 18, ul. Kossak-Szatkow-
skiej 6, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 21
Granice obwodu głosowania: Beskidzka, 
Bociania, Dobra, gen. Józefa Hallera (nr nie-
parzyste od 65 do końca, nr parzyste od 
40 do końca), Jaskółcza, Jasna, Jastrzębia, 
Wiktora Kargera, Krańcowa, Kresowa, 
Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Miła, Odległa, 
Orla, Orzeszkowej, Otwarta, Pograniczna, 
Przepiórcza, Puńcowska (nr nieparzyste od 
43 do końca, nr parzyste od 84 do końca), 
Sienna, Słowicza, Sokola, Sowia, Spacerowa, 
Spółdzielcza, Karola Stryi, Wronia, Żurawia 
Siedziba obwodowej 
komisji wyborczej:
Ochotnicza Straż Pożarna, ul. gen. Józefa  
Hallera 161, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 22
Granice obwodu głosowania: Szpital Śląski
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Szpital Śląski, ul. Bielska 4, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 23
Granice obwodu głosowania: Dom Spokoj-
nej Starości
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Dom Spokojnej Starości, ul. Mickiewicza 13, 
Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 24
Granice obwodu głosowania: Powiatowy 
Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogod-
na Jesień”, ul. Korfantego 1, Cieszyn

OBWÓD GŁOSOWANIA NR 25
Granice obwodu głosowania: Zakład Karny
Siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Zakład Karny, ul. Bolesława Chrobrego 2, 
Cieszyn

Lokale wyborcze

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przepro-
wadzenia głosowania, w dniu 10 maja 2015 r. 
od godziny 7.00 do 21.00, bez przerwy.

 Głosowanie korespondencyjne

• Wyborca może głosować koresponden-
cyjnie (art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego). 
Zamiar głosowania korespondencyjnego 
wyborca zgłasza burmistrzowi do dnia 
27 kwietnia 2015 r. (termin wydłużony 
zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

• W zgłoszeniu wyborca może zażądać 
dołączenia do pakietu wyborczego nakładki 
na kartę do głosowania sporządzonej w alfa-
becie Braille’a.

• Zgłoszenie może być dokonane ustnie, 
pisemnie, telefaksem lub w formie elektro-
nicznej.

• Zgłoszenie powinno zawierać nazwi-
sko i imię (imiona), imię ojca, datę urodze-
nia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, 
oświadczenie o wpisaniu wyborcy do reje-
stru wyborców w danej gminie, oznacze-
nie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, 
a także wskazanie adresu, na który ma być 
wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację 
osobistego odbioru pakietu wyborczego.

• Głosowanie korespondencyjne jest 
wyłączone w przypadku głosowania w ob-
wodach utworzonych w zakładach opieki 
zdrowotnej, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śledczych 
oraz w oddziałach zewnętrznych zakładów 
i aresztów, domach studenckich lub zespo-
łach domów studenckich, a także w przy-
padku udzielenia przez wyborcę niepełno-
sprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika

• Wyborca niepełnosprawny o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych może udzielić pełno-
mocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

• Wyborca, który najpóźniej w dniu gło-
sowania kończy 75 lat, może udzielić pełno-
mocnictwa do głosowania – w jego imieniu.

• Do dnia 4 maja 2015 r. składane są wnio-
ski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania (termin wydłużony zgodnie 
z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

• Wzór wniosku o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sta-
nowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządze-
nia aktu pełnomocnictwa do głosowania 
w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do 
Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, do organów stanowiących jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. 
Nr 157, poz. 936 oraz z 2014 r. poz. 1428).

• Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnic-
twa do głosowania w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik 
nr 6 do rozporządzenia.

• Głosowanie za pośrednictwem pełno-
mocnika jest wyłączone w przypadku gło-
sowania w obwodach utworzonych w za-
kładach opieki zdrowotnej, domach pomocy 
społecznej, zakładach karnych i aresztach 
śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych 
zakładów i aresztów, domach studenckich 
lub zespołach domów studenckich, a także 
w przypadku zgłoszenia przez wyborcę za-
miaru głosowania korespondencyjnego.

Burmistrz Miasta Cieszyna
Ryszard Macura



8 INFORMACJE

7. Cieszyński FORTUNA 
Bieg - informacje

 Przed nami cieszyńskie święto biego-
we! Nadolziański bieg uliczny, bo o nim tu-
taj mowa odbędzie się już po raz 7. Trady-
cją stało się organizowanie cieszyńskiego 
biegu w kwietniu. Tak będzie i w tym roku 

Mapa z trasą biegu po stronie polskiej i czeskiej 
oraz z zaznaczonymi punktami postoju wolon-
tariuszy

Mapa z zaznaczonymi parkingami, które będą 
dostępne do 9.30 - po tej godzinie nastąpi 
zamknięcie trasy.

26 dnia kwietnia, gdzie bieg młodzieżo-
wy w kategoriach chłopców i dziewcząt 
zostanie rozegrany bezpośrednio przed 
najważniejszą atrakcją dnia, jaką niewąt-
pliwie jest bieg główny.

Młodzież i dzieci będą ścigać się na dy-
stansie 2 kilometrów, natomiast startujący 
w biegu głównym będą mieli do pokonania 
dwie 5 kilometrowe pętle. Zeszłoroczny 
bieg przyciągnął niespełna 1000 uczestni-
ków zarówno w biegu młodzieżowym jaki 
i biegu głównym.

W tym roku granica ta może zostać zła-
mana, na co wskazuje coroczny wzrost fre-
kwencji. Zgłoszenia możliwe są również w 
dniu biegu w biurze zawodów, opłata wy-
nosi 40 zł. 

Odbiór pakietów i numerów starto-
wych w dniu biegu w biurze zawodów od 
godz. 8.00-11.00 a dla biegu młodzieżo-
wego do 10.30. Po zamknięciu biura bie-
gu młodzieżowego odbędzie się przejście 
młodych biegaczy na start.

O godz. 11.00 wystartuje bieg dziewcząt 
o 11.20 bieg chłopców. Bieg główny roz-
pocznie się o godz. 12.00. Na godz. 13.15 
planowane jest rozpoczęcie dekoracji zwy-
cięzców, wpierw biegu młodzieżowego, 
następnie biegu głównego. Na koniec na-
stąpi wręczenie specjalnych upominków 
m.in. dla najlepszych biegaczy z Cieszyna. 

Każdy uczestnik biegu głównego otrzy-
ma koszulkę techniczną, numer startowy 
z agrafkami, dyplom uczestnictwa, ciepły 
posiłek, wodę na trasie i na mecie, a zawod-
nicy na miejscach 1-1000 pamiątkowy me-
dal (w przypadku większej ilości zawodni-
ków medale zostaną wysłane pocztą). 

Dla biegaczy, którzy lubią liczyć czas 
przygotowaliśmy coś specjalnego. Tempo 
podczas biegu nadawać będą "pacemake-
rzy", którzy prowadzić będą biegaczy do 
mety w założonym czasie (40 min, 50 min, 
60 min). 

Dzięki pomocy wolontariuszy z cieszyń-
skiego Stowarzyszenia GramOlajf, na tra-
sie umieszczone będą tabliczki oznaczają-
ce dane kilometry trasy, co jest niezwykle 
ważne dla biegaczy. 

Bieg zaliczany jest do Pucharu Beskidów 
w biegach ulicznych razem z Półmarato-
nem Żywieckim i Biegiem Fiata. 

 Więcej informacji, w tym regulaminy 
oraz odnośnik do systemu zgłoszeń, do-
stępne są na oficjalnej stronie pod adre-
sem www.fortuna.bieguliczny.pl oraz na 
facebooku Cieszyński Fortuna Bieg. 

Organizatorzy

Spóźniony koniec wojny  
W okresie II wojny światowej Śląsk Cie-

szyński należał do najdłużej okupowanych 
przez hitlerowską III Rzeszę regionów Pol-
ski. Ostatni żołnierze niemieckiego Wehr- 
machtu wycofali się z Cieszyna dopiero 
rankiem 3 maja 1945 r., wysadzając za sobą 
mosty na Bobrówce i Olzie.     

Pod koniec stycznia 1945 r. od wscho-
du szybko zbliżały się jednostki 4 Frontu 
Ukraińskiego Armii Czerwonej. Wieczorem 
28 stycznia czołowe radzieckie oddziały 
sforsowały Białą i rozpoczęły walki na te-
renie Czechowic w rejonie kopalni „Silesia”.  
Sowieci zakładali, iż z początkiem lutego 
opanują Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie. 
Jednak dopiero 11 lutego zajęli Strumień, 
zaś 12 lutego Bielsko. Wojska niemieckie 
zażarcie kontratakowały, dlatego 18 lutego 
jednostki 38 Armii i 1 Armii Gwardii prze-
szły do obrony. W okresie od 15 stycznia do 
20 lutego tylko z szeregów 38 Armii ubyło 
5152 poległych i 22 606 rannych.                                            

10 marca 1945 r. Sowieci rozpoczęli ope-
rację ostrawską, której głównym celem 
było zdobycie odległej o 40 km Morawskiej 
Ostrawy. Po 8 dniach walk ich wojska posu-

nęły się do przodu zaledwie o 6-12 km.
W kwietniu na prawym brzegu Olzy 

operowała jedynie część sił 1 Armii Gwar-
dii. W rejonie Zebrzydowic w kierunku na 
Frysztat nacierał 67 Korpus Strzelców. 
W dniach od 8 do 27 kwietnia operacje 
zaczepne na odcinku od Ochab do Górek 
i Brennej prowadziły trzy brygady 127 Lek-
kiego Górskiego Korpusu Strzelców. Całko-
wite straty wojsk radzieckich w kwietniu 
1945 r. na terenie Śląska Cieszyńskiego wy-
niosły ponad 600 poległych i 1500 rannych. 

Do ostatnich dni swoich rządów hi-
tlerowski okupant prowadził na terenie 
cmentarza żydowskiego w Cieszynie eg-
zekucje więźniów. Dopiero z początkiem 
maja oddziały LIX Korpusu Armijnego 
i XXXXIX Korpusu Górskiego niemieckiej 
1 Armii Pancernej rozpoczęły ostateczny 
odwrót ze Śląska Cieszyńskiego. 2 maja po-
stępujące naprzód oddziały Armii Czerwo-
nej odcięły drogi odwrotu karwińsko-cie-
szyńskiego zgrupowania nieprzyjaciela. 
W tym dniu stacjonujące na lotnisku polo-
wym Poręba pod Pszczyną samoloty 3 cze-
chosłowackiego pułku lotnictwa szturmo-
wego przeprowadziły nalot na dworzec 
kolejowy w Zachodnim Cieszynie.  

3 maja 81 dywizja 67 Korpusu Strzelców 
od północnego-zachodu dotarła do Cie-
szyna. Jednocześnie od wschodu, poprzez 
Skoczów i Ogrodzoną oraz od południowe-
go-wschodu przez Trzyniec, podeszły pod 
miasto także oddziały 237 Dywizji Strzel-
ców. Jednym z pierwszych czerwonoarmi-
stów, którzy wdarli się do Cieszyna, był 
odznaczony następnie Orderem Czerwonej 
Gwiazdy sierżant Iwan Łuniew z 501 kom-
pani rozpoznawczej 237 dywizji. W tym sa-
mym czasie nacierający od północy 95 Kor-
pus Strzelców 1 Armii Gwardii opanował 
Karwinę oraz Orłową. W czasie walk na 
Zaolziu poległo ponad 250 żołnierzy Armii 
Czerwonej. 

Kiedy zamilkł huk dział, pod osłoną ba-
gnetów Armii Czerwonej i NKWD także nad 
Olzą zaczął powstawać nowy, narzucony 
siłą ustrój społeczny, jakże różny od tego, 
czego większość mieszkańców Śląska Cie-
szyńskiego przez blisko 6 lat hitlerowskiej 
okupacji oczekiwała…

Pełny tekst oraz mapa działania 67 Kor-
pusu Strzelców na Śląsku Cieszyńskim do-
stępne są na stronie www.cieszyn.pl w dzia-
le „Relacje”.

Grzegorz Kasztura
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IV Koncert Charytatywny - Enej
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych oraz 

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” serdecznie zapraszają 3 czerwca 
do Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sportowej 1 na IV Koncert 
Charytatywny „Wyśpiewajmy Marzenia”. Gwiazdą wieczoru będzie 
zespół ENEJ.

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego. Koncert rozpocznie się o godz. 18.00.

Bilety (dorośli: 35 zł, dzieci i młodzież: 20 zł) będą dostępne od 
maja: w Cieszyńskim Centrum Informacji na rynku, w kancelarii 
Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w placówce ZPSWR w Cieszy-
nie ul. Wojska Polskiego 3 oraz w dniu koncertu w kasie Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej. Więcej informacji na stronie www.zpswr.
cieszyn.pl lub tel. 33 8520 744.

Planujemy także imprezy towarzyszące – gry i zabawy dla dzieci 
od godz. 16.00.

Organizatorzy
Zespół Enej zrobił w Polsce karierę na scenie muzycznej m.in. na Przystan-
ku Woodstock oraz telewizyjnej wygrywając program Must be the Music.

Utrudnienia w ruchu 
26 kwietnia (niedziela)

26 kwietnia Cieszyn gościł będzie 
uczestników masowych biegów ulicznych 
„7. Cieszyńskiego Fortuna Biegu”. W związ-
ku z powyższym informujemy o czasowym 
wyłączeniu z ruchu kołowego odcinka 
al. Łyska od campingu „Olza” do mostu Wol-
ności w godz. 9.30-13.30, mostu Wolności 
w godz. 10.30-13.30, dalszej części al. Łyska 
od mostu Wolności do ul. Przykopa, frag-
mentu ul. Przykopa od al. Łyska do ul. Zam-
kowej, fragmentu ul. Zamkowej od wylotu 
ul. Przykopa do mostu Przyjaźni, a także 
całkowitego wyłączenia z ruchu kołowego 
mostu Przyjaźni w godz. 11.30-13.30.

Ograniczenia powyższe zostały ustalone 
w porozumieniu z Policją, Strażą Graniczną 
i odpowiednimi służbami miejskimi.

Na czas trwania imprez sportowych pro-
simy o korzystanie z objazdów. Za powstałe 
utrudnienia przepraszamy i prosimy o wy-
rozumiałość.

Start do biegu usytuowany będzie na 
al. J. Łyska na wysokości trybuny stadio-
nu, następnie trasa poprowadzona będzie 
al. Łyska, ul. Przykopa do ul. Zamkowej, da-
lej w lewo ul. Zamkową do mostu Przyjaźni, 
ulicami Czeskiego Cieszyna do mostu Spor-
towego i w prawo chodnikiem dla pieszych 
i rowerzystów wzdłuż al. Łyska do campin-
gu „Olza”, potem przez parking „Pod Wał-
ką”, następnie nawrót i al. Łyska w stronę 
stadionu MOSiR, gdzie usytuowana będzie 
meta biegu. Start do pierwszego biegu na-
stąpi o godzinie 11.00. 

Mieszkańców i przyjezdnych informuje-
my o zamknięciu dróg w okolicy trasy już 
od godz. 9:30-13:30. 

Organizatorzy

I Memoriał Adolfa „Bolko” Kantora

Zapraszamy do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków, w której 9 maja (sobota) o godz. 19.00 rozpocznie 
się I Memoriał Adolfa „Bolko” Kantora – Szarża MMA. Wystąpią za-
wodnicy cieszyńskiego „Octagonu”, a Ambasadorem imprezy został 
najlepszy polski zawodnik MMA wagi półciężkiej – reprezentant 
Polski – Jan Błachowicz.

To pierwsze historyczne sportowe wydarzenie będzie można zo-
baczyć na żywo, ponieważ bilety są w sprzedaży za pośrednictwem 
serwisu KupBilet.pl, a także w Cieszyńskim Centrum Informacji 
oraz w kolekturach bukmacherskich STS.

BDB EVENT

Małżeńska... komedia
Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na… „Seks dla opornych” – ko-

medię małżeńską Michele Riml, w której główne role zagrają Maria 
Pakulnis i Mirek Kropielnicki. Spektakl odbędzie się 15 maja (pią-
tek) o godz. 18.00. Bilety w cenie 30, 50 i 70 zł można nabyć w kasie 
teatru i na www.bilety.teatr.cieszyn.pl.

Małżeństwo Alice i Henry z dwudziestoparoletnim stażem wio-
dący zwyczajne, pracowite, wręcz banalne życie, zapragnęli oży-
wić swój związek i obudzić dawną namiętność. Spotykają się więc 
w ekskluzywnym hotelu z podręcznikiem „Seks dla opornych”. Bę-
dzie emocjonująco, burzliwie, śmiesznie i zarazem gorzko, jak to 
w małżeństwie bywa.

Teatr

By nigdy nie zapomnieć
W czwartek 30 kwietnia (czwartek) o godz. 15.00 w Książnicy 

Cieszyńskiej odbędzie się wernisaż wystawy „By nigdy nie zapo-
mnieć. Niemieckie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim (1939-1945)”. 
Tematem przewodnim ekspozycji są egzekucje na ludności cywil-
nej, jednak autorzy stawiają też niewygodne pytania o upamiętnie-
nie cieszyńskich ofiar drugiej wojny światowej. 

Bezpośrednio po wernisażu odbędzie się prezentacja książki ze 
wspomnieniami Alojzego Frosa.

Książnica Cieszyńska
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Przyroda zimą – okiem dzieci

Mimo, iż w tym roku zimy nie było zbyt wiele – nie przeszkodziło to dzie-
cięcej wyobraźni na piękne rysunki.

Zarząd Powiatowi Ligi Ochrony Przyrody w Cieszynie wspólnie 
z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie byli organizatorami Konkursu Plastycznego "Przyroda 
Zimą".

Konkurs był przeznaczony dla dzieci ze szkół Cieszyna i Powiatu, 
a podsumowanie Konkursu odbyło się w Katolickiej Szkole Podsta-
wowej im. Świętej Rodziny w Cieszynie. Komisja Konkursowa przy-
znała:

Jedno wyróżnienie specjalne dla Jakuba Leńczuk (SP Kat.)
oraz 16 wyróżnień dla: Ewelina Boruta, Karolina Boru-
ta, Justyna Rutkowska, Patrycja Gawlas - SP Pogwizdów. 
Adam Hałat, Aleksandra Dorda, Patrycja Sinka - SP6 w Cieszyn 
Kornelia Mazurek, Maja Brzozowska, Zuzanna Zorychta, Marta Jud-
ka, Michał Zamirski, Julia Broda, Oliwia Pysz, Maja Żarnowiecka - 
SP Kat.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody.

Mieczysław Prawdzik

Wycieczka do Wiednia
W dniach od 7 do 10 kwietnia br. uczniowie starszych klas Szkoły 

Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami, byli na wycieczce w Wiedniu. 
Dzieci poznały piękne zabytki stolicy Austrii: katedrę św. Szcze-
pana, ulicę Graben, kolumnę morową, kościół św. Piotra i Pawła, 
Parlament, ratusz. Uczniowie odwiedzili zimową rezydencję Habs-
burgów Hofburg oraz letnią rezydencję Schönbrunng, w której 
podziwiali piękne ogrody, Gloriettę oraz fontannę Neptuna. Nato-
miast ze wzgórza Kahlenberg mogli podziwiać panoramę miasta.

Uczestnicy wycieczki odwiedzili również Muzeum Techniki, Mu-
zeum Przyrodnicze oraz Muzeum Historii Sztuki. Wszyscy wspa-
niale bawili się w wesołym miasteczku Prater. Uczniowie mieli też 
okazję zwiedzić dwa miasteczka leżące na Terenia Czech – Kro-
měříž i Mikulov. 

Była to bardzo ciekawa i udana wycieczka.
Benita Gałuszka

Grażyna Zawada
Uczniowie SP1 na wzgórzu Kahlenberg.

Sukcesy w Gim1
14 kwietnia w Bielsku-Białej w Zespole 

Państwowych Szkół Muzycznych odbyła 
się uroczysta Gala Laureatów Wojewódz-
kich Konkursów Przedmiotowych. Świetny 
start w tegorocznej edycji konkursów od-
notowali uczniowie Gimnazjum nr 1 w Cie-
szynie, zdobywając 5 tytułów laureata:

– Marcin Kozubek, uczeń klasy 3a, po-
dwójny laureat WKP z matematyki i che-
mii,

– Mieszko Pasierbek, uczeń klasy 3b, 
laureat WKP z matematyki,

– Karolina Glajcar, uczennica klasy 3d, 
laureatka WKP z chemii,

– Magdalena French, uczennica klasy 
3d, laureatka WKP z języka angielskiego.

Nauczyciele przygotowujący uczniów 
do konkursów to: Ewa Dobosz z matema-
tyki, Ewa Miazgowska z chemii i Elżbieta 
Cieślar z języka angielskiego. 

Uczniowie z G1 mogą się także po-
chwalić się 9 tytułami finalistów WKP 
(4 z fizyki, 1 z matematyki, 1 z chemii, 
1 z wiedzy o społeczeństwie i 2 z języka 
niemieckiego). 

Osiągnięcie uczniów z Gimnazjum nr 1 

w Cieszynie, jak co roku, było najlep-
szym wynikiem ze szkół gimnazjalnych 
powiatu cieszyńskiego i jednym z lep-
szych w obszarze Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Bielsku-Białej. Gratulujemy!

D.N.

SP3 dla osób samotnych
30 marca uczestniczki zajęć kółka pla-

stycznego SP3 w Cieszynie, wraz z opie-
kunką koła Jolantą Morawiec, odwiedziły 
pensjonariuszy Domu Spokojnej Starości 
w Cieszynie. W okresie przedświątecznym 
dzieci na zajęciach plastycznych przygoto-
wały około 80 kartek z życzeniami. Posta-
nowiły przekazać je osobom samotnym.

Po przybyciu do ośrodka i przywitaniu 
przez pana dyrektora, uczennice odwiedzi-
ły seniorów w świetlicy, kawiarence a tak-
że w ich prywatnych miejscach pobytu czyli 
w pokojach.

Za przewodniczki służyły nam panie 
z personelu. Podczas odwiedzin każda 
napotkana osoba została obdarowana 
pocztówką z życzeniami samodzielnie wy-
konanymi przez uczniów. Podczas wizy-
ty atmosfera była niezwykle miła, ciepła 
i pełna wzruszeń – z obu stron.

W kawiarence pozostawiliśmy również 
ślad w postaci świątecznego stroika, prze-
znaczonego dla personelu i podopiecznych 
Domu. Mamy nadzieję na kontynuację tych 
sympatycznych kontaktów.

Zespół Promocji Szkoły
Laureaci WKP z dyrektorem Dariuszem Niem-
cem po Gali Laureatów w Bielsku-Białej.
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Turniej amatorów siatkówki

Zwycięstwem drużyny Kasa Chorych zakończył się II Cieszyń-
ski Turniej Amatorów w Piłce Siatkowej, który odbył się w sobotę 
11 kwietnia w sali sportowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Cieszynie. W wielkim finale siatkarze Kasy pokonali ekipę Bo-
brek 2:0.

Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Krawaciarzy. Organizato-
rami imprezy byli Stanisław Mucek, Szkolne Schronisko Młodzieżo-
we oraz Fundacja Talent Cieszyn.

Organizatorzy

Drużyny spotykają się na turniejach w Szkolnym Schronisku Młodzieżo-
wym w celu wzajemnej rywalizacji. Tym razem wygrała Kasa Chorych.

Dziewczyny też 
znają karate

11 kwietnia w Sosnowcu odbyły się zor-
ganizowane przez Polski Związek Karate 
Fudokan oraz KS Ronin XI Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Karate Fudokan, któ-
re jednocześnie były turniejem kwalifi-
kacyjnym do zbliżających sie Mistrzostw 
Europy, które odbędą się w 20-24 maja 

w Cluj-Napoca - Romania 
Znakomicie zaprezentowały sie na tych 

mistrzostwach trzy zawodniczki Klubu 
Sportowego SHINDO z Cieszyna zdoby-
wając: Patrycja Kadziałka złoty medal 
w konkurencji Kata juniorek, Karolina 
Makarewicz w  tej samej konkurecji ale 
seniorek brązowy krążek, natomiast Pa-
trycja Krzak dołożyła również brązowy 
medal w konkurencji Kumite seniorek 
+60kg.

KS Shindo Zawodniczki KS Shindo często zdobywają medale.

7-letnia mistrzyni Śląska
W dniach 11-12 kwietnia w Czerwionce Leszczynach zostały ro-

zegrane mistrzostwa Śląska juniorek w szachach. Duży sukces od-
niosła Karolina Myrmus – zawodniczka klubu MUKS „SZS” Cieszyn, 
podopieczna Łukasza Foltyna – która została mistrzynią Śląska, 
zdobywając złoty medal w grupie dziewcząt do lat 7.

Karolina na 9 rozegranych partii wygrała 8, przegrywając jedy-
nie z zawodniczą gospodarzy Różą Marcisz.

Piotr Foltyn
MUKS „SZS” Cieszyn

Szachiści pod wodzą Łukasza Foltyna zdobywają wysokie osiągnięcia.

16 kwietnia do Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie zawitała grupa Koników Polnych 
z Przedszkola Katolickiego w Cieszynie 
im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie.

Dzieci zostały zaproszone na spotkanie 
z burmistrzem Ryszardem Macurą. Spotka-
nie przebiegało bardzo owocnie.

Burmistrz wytłumaczył dzieciom na 
czym polega jego praca oraz z pedagogicz-
nym podejściem prowadził ciekawy dialog 
z dziećmi.

Dzieci miały możliwość wczuć się z rolę 
radnych. Następnie miały okazję zadać kil-
ka pytań burmistrzowi. Pytania dotyczyły 
różnych dziedzin życia na które z chęcią 
odpowiedział.

Na zakończenie spotkania burmistrz 
oprowadził dzieci po ratuszu oraz pokazał 
swoje miejsce pracy. Bardzo dziękujemy za 
spotkanie.

Przedszkole Katolickie

Dzieci odwiedziły 
burmistrza

Burmistrz Ryszard Macura z radością prowadził 
dialog z dziećmi i opowiadał im o ratuszu.

Ortograficzne potyczki
Szkoła Podstawowa nr 3 w Cieszynie na-

leży do placówek, które współpracują z cie-
szyńskim Hospicjum im. Łukasza Ewan-
gelisty w ramach programu Pola Nadziei. 
O naszym uczestnictwie w programie w spo-
sób szczególny przypomina obecnie prze-
piękna żółta rabata pełna żonkili, znajdująca 
się tuż pod oknami szkoły. W związku z tym 
w poszczególnych klasach przeprowadzono 
dyktanda, przybliżające uroki wiosennego 
krajobrazu budzącego się do życia.

Wytypowani mistrzowie ortografii będą 
mogli podziwiać swoje prace w czeskiej re-
stauracji Avion, gdzie w maju zostaną wy-
stawione w gablotach. Swoje miejsce znajdą 
tam także prace plastyczne wykonane pod 
okiem p. Jolanty Krawczykiewicz-Holki 
przez uczniów klasy pierwszej.

Zespół Promocji Szkoły
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Pływanie na zdrowie
W 2014 roku w Cieszynie powstał Klub 

Sportowy MarioSport. Jesteśmy nowo po-
wstałym stowarzyszeniem sportowym 
o profilu pływackim. W naszym stowarzy-
szeniu trenują zawodnicy w wieku od 8 do 
19 lat z terenu Cieszyna i okolic. Bierzemy 
udział w zawodach najwyższego szczebla 
Polskiego Związku Pływackiego oraz Ślą-
skiego Okręgowego Związku Pływackiego. 
Jesteśmy zapraszani na imprezy pływackie 
krajowe i zagraniczne. W kwietniu organi-
zowaliśmy zawody pływackie „Cieszyński 
miting pływacki”, których druga runda za-
planowana jest na czerwiec.

W 2014 roku nasi podopieczni starto-
wali m.in. na mistrzostwach Śląska w Gli-
wicach, gdzie nasza najbardziej utytuło-

wana zawodniczka – Julita Kustra – zajęła 
4, 6 i 7 miejsce odpowiednio na 800, 400 
i 200 m stylem dowolnym. Startowała 
również na mistrzostwach Polski 14-lat-
ków w Olsztynie, gdzie zajęła 29 miejsce 
na 800 m stylem dowolnym. W tym samym 
roku nasi zawodnicy z różnych roczników 

czynnie brali również udział w Lidze Klu-
bów Śląskich, gdzie rywalizują najlepsi pły-
wacy w województwie, ustanawiając swoje 
rekordy życiowe oraz godnie reprezentując 
klub i miasto Cieszyn.

Dzięki naszemu stowarzyszeniu młodzież 
w sporcie znajduje pasję i efektywnie 
spędza czas, co pozytywnie wpływa na ich 
wychowanie, dając im możliwość odczuwa-
nia radości ze zwycięstwa, uczy przyznania 
się do porażki, szacunku dla przeciwnika, 
odpowiedzialności za drużynę. Te cechy 
zaprocentują w ich dorosłym życiu.

Jeśli chcesz rozpocząć przygodę z pływa-
niem to rozpocznij ją z nami! Zapraszamy 
dzieci i młodzież. Szczegółowe informacje 
i kontakt: www.mariosport.pl, e-mail: kon-
takt@mariosport.pl, tel: 667 787 984.

MarioSport

Zawodnicy są zadowolone również z turniejów 
organizowanych przez Klub Sportowy.
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Jubileusz Towarzystwa 
Polsko-Austriackiego

Towarzystwo Polsko-
-Austriackie w Polsce 
obchodziło swój jubile-
usz 55-lecia założenia. 
Cieszyński Oddział To-
warzystwa założony zo-
stał w 1988 r. a pierwszym Prezesem był 
prof. Edmund Rosner. 

Od 21 stycznia 2004 r. Prezesem jest Ma-
ria Gawlas. 18 kwietnia br. podczas uroczy-
stości jubileuszowych w siedzibie Zarzą-
du Głównego Towarzystwa w Warszawie 
w Instytucie Historii PAN, Maria Gawlas 
w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju 
stosunków między Polską i Austrią otrzy-
mała dyplom uznania i odznakę „Zasłużony 
dla Towarzystwa Polsko Austriackiego”.

Z okazji Jubileuszu Maria Gawlas prze-
kazuje wszystkim członkom Towarzystwa 
Polsko-Austriackiego serdeczne gratulacje 
i podziękowania za współpracę.

MG

Nowy dyrektor 
Gimnazjum i Liceum

Nowym dyrektorem Gimnazjum i Liceum 
im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie 
został ks. Tomasz Sroka. Nominacji doko-
nał bp Roman Pindel, ordynariusz bielsko-
-żywiecki i zarazem prezes Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo św. Jana Sarkandra”, które pro-
wadzi szkoły.

Liczący 35 lat ks. Tomasz Sroka ma sied-
mioletnie doświadczenie kapłańskie i kate-
chetyczne. Katechizował w szkołach i pro-
wadził grupy duszpasterskie. Dał się poznać 
jako znakomity organizator, podrywając 
liczącą ponad sto osób grupę parafian do 
udziału w pieszej pielgrzymce diecezjalnej do 
Łagiewnik. Animował przedsięwzięcia edu-
kacyjne i artystyczne, budząc zaangażowanie 
dzieci, młodzieży i dorosłych, czego efektem 
były między innymi bardzo ambitne przed-
stawienia teatralne, realizowane przez ze-
społy amatorskie. Od wielu lat współpracuje 
z radiem diecezjalnym „Anioł Beskidów”, pro-
wadząc audycje katechetyczne i formacyjne.

Ks. Tomasz Sroka jest magistrem i licencja-
tem teologii, obecnie jest także w trakcie stu-
diów doktoranckich z zakresu katechetyki na 
Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. 

Bp Roman Pindel z nominacją ks. Tomasza 
Sroki na stanowisko dyrektora Gimnazjum 
i Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego 
wiąże nadzieję na efektywny rozwój placó-
wek oświatowych, które w ciągu ostatnich 
lat wpisały się już na stałe w krajobraz edu-
kacyjno-wychowawczy Cieszyna. 

Mat.pras.

Ks. Tomasz Sroka (z lewej) odbiera nominację 
na dyrektora z rąk bp Romana Pindla
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Turniej Bezpieczeńst- 
wa o Ruchu Drogowym

Policjanci z cieszyńskiej drogówki prze-
prowadzili eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogo-
wym na szczeblu powiatowym. Zmagania 
uczestników turnieju odbyły się 18 kwiet-
nia w Ustroniu.

Do eliminacji 38 Ogólnopolskiego Tur-
nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 
przystąpili uczniowie z 6 szkół podstawo-
wych i 6 gimnazjów powiatu cieszyńskiego. 
Rozgrywki rozpoczęły się testem ze znajo-
mości przepisów ruchu drogowego oraz 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Następnie uczestnicy po-
konali na rowerze tor przeszkód i miastecz-
ko ruchu drogowego.

Zwycięskie drużyny z Kończyc Wielkich 
i Brennej awansowały do kolejnego etapu 
– okręgowego, który odbędzie się 25 kwiet-
nia w Mazańcowicach. W kategorii gimna-
zjów na 6 miejscu uplasowało się Gimna-
zjum nr 3 z Cieszyna.

BZ

Spotkanie z projektantem
Karol Śliwka – legenda polskiego projek-

towania graficznego – będzie gościem spo-
tkania, inspirowanego wystawą „Dizajn tu-
Stela”. Projektant jest jednym z bohaterów 
tej ekspozycji. 

Jest jednym z najsłynniejszych twórców 
grafiki użytkowej w Polsce. Jest autorem 
niemal pół tysiąca wdrożonych znaków gra-
ficznych. Najsłynniejszym logotypem grafi-
ka jest ten przygotowany dla PKO. Tworzył 
też projekty opakowań, okładki płyt, znacz-
ki pocztowe, plakaty.Do dziś projektuje zna-
ki, wykorzystując tradycyjne techniki, bez 
użycia komputera.  Spotkanie z projektan-
tem Karolem Śliwką: 26.04 godz. 16.00, sala 
wystawowa Zamku Cieszyn. 

Zamek Cieszyn



1324 kwietnia 2015
Nr 9 (858)

Organizatorzy wybrali zespoły, któ-
re zagrają podczas kolejnych eliminacji 
29 kwietnia o godz. 20.00 w Klubie Stu-
denckim Panopticum w Cieszynie.

Finał wraz z występem gościa specjalne-
go odbędzie się 14 maja podczas pierwsze-
go dnia juwenaliów Uniwersytetu Śląskie-
go w Cieszynie.

Koniecznie zarezerwujcie sobie tą datę, 
bo właśnie wtedy na cieszyńskiej ziemi po-
nownie będziecie mogli zostać świadkami 
batalii teraz już tylko czterech zespołów 
podczas Pojedynku Rocka - cyklicznego 
konkursu muzycznego organizowanego 
przez studentów UŚ w Cieszynie we współ-
pracy z miastem Cieszyn, oraz Cieszyńskim 
Ośrodkiem Kultury. 

29 kwietnia będą walczyć o przychyl-
ność publiczności zespoły: De Indigo, Drop 
Pants, Late Again, Pawilon Nocnych Zwie-
rząt.

Z pierwszych eliminacji przeszedł już ze-
spół High Horse z Krakowa (decyzją jury), 
drugie eliminacje wyłonią kolejną ekipę. 
natomiast o obecności trzeciej kapeli zade-
cydują głosy internetowe.

Bilety wstępu w cenach 3 zł płacą studen-
ci, a 5 zł reszta uczestników. Organizatorzy 
przewidzieli również dodatkową ofertę na 
finał rockowego grania. 

1. Obecność podczas obu eliminacji upo-
ważnia do tańszego wejścia na finał impre-
zy – 14.05.2015,

2. Kto odda krew podczas Cieszyńskiej 
Wampiriady (21 kwietnia) zyskuje darmo-
wy wstęp na finał „Pojedynku Rocka”, któ-
ry odbędzie się 14 maja.

mat.pras.

Eliminacje zespołów 
rockowych

Śląska Rzecz – ostatnia 
szansa na zgłoszenie

Zamek Cieszyn zaprasza do udziału w jubi-
leuszowej, 10. edycji konkursu Śląska Rzecz.  

Poszukujemy dobrze zaprojektowanych 
produktów, usług i projektów graficznych. 
Poszukujemy innowacyjnych i użytecz-
nych pomysłów, które okazały się strzałem 
w dziesiątkę, więc zostały wdrożone.

Zapraszamy firmy, projektantów, organi-
zacje pozarządowe i instytucje publiczne, 
które zmieniają na lepsze Śląsk i… nasze co-
dzienne życie. 

 „Śląska Rzecz” to jedyny regionalny kon-
kurs dizajnu w Polsce.  Nagrody są przyzna-
wane w trzech kategoriach: produkt, grafika 
użytkowa (w tym komunikacja wizualna 
i multimedia) oraz usługa.

Termin przyjmowania zgłoszeń (for-
mularz i regulamin do pobrania ze stro-
ny www.zamekcieszyn.pl) upływa 
30 kwietnia br. Zgłoszenia i informacje: 
Agnieszka Woszczyńska, tel. 33 851 08 21 
w. 53, awoszczynska@zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn

Informacja z VIII sesji 
Rady Miejskiej Cieszyna

26 marca br. odbyły się obrady Rady 
Miejskiej Cieszyna. W punkcie „wystąpie-
nia zaproszonych gości” głos zabrał Piotr 
Gruchel – jako przedstawiciel Komitetu 

Organizacyjnego Obchodów 100-lecia 
wymarszu Legionu Śląskiego z Cieszyna.

We wrześniu 2014 roku odbyły się uro-
czystości związane z obchodami 100 rocz-
nicy wymarszu Legionu Śląskiego z Cieszy-
na. Jedną z imprez towarzyszących była 
„Lekcja śpiewania patriotycznego” według 
pomysłu pana Zbigniewa Cichomskiego. 
Udało się wydać płytę zawierającą 20 pie-
śni patriotycznych wykonywanych przez 
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej.

W kolejnych punktach Rada zapoznała się z:
1. Sprawozdaniem z działalności Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cie-
szynie w roku 2014.

2. Raportem z realizacji Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii Miasta Cieszyna na 
rok 2014 i efektów jego realizacji.

3. Strukturą organizacyjną oraz zakre-
sem działalności:

• Straży Miejskiej, 
• Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
• Domu Spokojnej Starości.
W części dotyczącej uchwał Rada podjęła 

następujące uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia taryfy za zbiorowe od-

prowadzanie ścieków, 
• określenia zasad używania nazwy „Cie-

szyn” w znakach towarowych,
• uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego miasta Cie-

szyna obejmującego część terenów Małej 
Łąki i Boguszowic dla terenu położonego 
w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w re-
jonie ul. Motokrosowej,

• udzielenia dotacji na prace konserwa-
torskie, restauratorskie i roboty budowla-
ne przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, znajdujących się na terenie mia-
sta Cieszyna,

• utworzenia odrębnych obwodów gło-
sowania w wyborach prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 
10 maja 2015 roku,

• wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej 
Cieszyna do Gminnej Rady Działalności Po-
żytku Publicznego w Cieszynie, którym zo-
stał radny Krzysztof Pszczółka,

• zgody na odstąpienie od żądania bo-
nifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego,

• zmiany budżetu miasta Cieszyna na 
rok 2015,

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2015 – 2025.

Radni, Komisje i Kluby złożyli kolejne za-
pytania, wnioski i interpelacje. Część z nich 
doczekała się już odpowiedzi. Dyskusja na 
temat problemów poruszanych w zapyta-
niach, wnioskach i interpelacjach była bar-
dzo ciekawa i dotykała różnych bieżących 
problemów Cieszyna. Ze szczegółami moż-
na się zapoznać na stronie internetowej 
pod adresem www.bip.um.cieszyn.pl w za-
kładce „Rada Miejska”.

Zapraszam wszystkich mieszkańców 
Cieszyna do wzięcia udziału w sesjach Rady 
Miejskiej Cieszyna. Najbliższe posiedzenie 
odbędzie się 30 kwietnia o godzinie 15.30.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 
Krzysztof Kasztura

Muzeum na kółkach
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN 

we współpracy z Cieszyńskim Ośrodkiem 
Kultury „Dom Narodowy” oraz gminą Cie-
szyn zapraszają do obejrzenia projektu 
„Muzeum na kółkach”. Projekt do 2016 roku 
odwiedzi 47 miejscowości. W dniach 
13-15 lipca br. Muzeum będzie gościć na 
rynku w Cieszynie. 

Projekt ma na celu przypomnieć o współ-
istnieniu społeczności polskiej i żydowskiej 
na przestrzeni tysiąca lat. 

Przez wieki Polska była najważniejszym 
ośrodkiem żydowskiego życia umysłowe-
go, religijnego i kulturalnego. Żydzi stano-
wili 10 procent ludności Polski. Cieszyn to 
ważny punkt na mapie polsko-żydowskiego 
dziedzictwa kulturowego. Początek żydow-
skiego osadnictwa w Cieszynie nastąpił 
w pierwszej połowie XVI wieku. Prawdo-
podobnie miało ono związek z przejściem 
miasta pod panowanie Habsburgów. Pierw-
sza wzmianka pochodzi z 1531 roku. W tym 
roku Żyd Jakub zakupił dom w Cieszynie. 
Jeszcze w 1939 roku, Żydzi stanowili około 
15% wszystkich mieszkańców miasta.

mat.pras.
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Likwidacja niskiej emisji jest jednym 
z działań zaproponowanym do reali-
zacji w Planie Gospodarki Niskoemi-
syjnej Cieszyna realizowanym w ra-
mach projektu pn. „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej Cieszyna”. Jednak 
nie zwalczymy niskiej emisji poprzez 
same zapisy w dokumentach. Musi-
my wiedzieć czym jest niska emisja 
i  jak my, mieszkańcy możemy przy-
czynić się do jej ograniczenia.

Niska emisja ≠ mała emisja
Niska emisja nie oznacza małej ilości emi-

sji. Określenie to odnosi się do wysokości, 
na której do powietrza emitowane są zanie-
czyszczenia. Na wysokości do 40 m nad zie-
mią unoszą się spaliny z kominów domowych 
kotłów i pieców, a także spaliny samochodo-
we. Właśnie te spaliny mają na nas najwięk-
szy wpływ. 

Zanieczyszczenia
W wyniku spalania paliw powstają głów-

nie dwie grupy zanieczyszczeń: zanieczysz-
czenia stałe lotne (pyły) oraz zanieczysz-
czenia gazowe. Głównym składnikiem 
zanieczyszczeń atmosferycznych powstają-
cych w wyniku spalania paliw jest dwutlenek 
węgla (CO2). Jest to niepalny gaz, bezbarwny 
i bezwonny, którego uważa się za sprawcę 
efektu cieplarnianego. Drugą co do ilości gru-
pę zanieczyszczeń stanowią pyły, które poza 
tym, że wnikają do dróg oddechowych wraz z 
wdychanym powietrzem, są także nośnikiem 
innych substancji szkodliwych takich jak 
metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne (WWA) i pierwiastki pro-
mieniotwórcze. W skład zanieczyszczeń po-
chodzących ze spalania paliw wchodzą także: 
ozon, węglowodory, metale ciężkie i ich sole, 
rtęć, dwutlenek siarki, tlenki azotu (NOx) 
oraz tlenek węgla (czad)-znany również jako 
bardzo niebezpieczny składnik spalin, który 
poprzez zmiany w składzie krwi powodu-
je niedotlenienie organizmu. Tlenki azotu 
(NOx) zawarte w spalinach podrażniają oczy 
oraz powodują astmę oskrzelową. Szkodliwie 
na drogi oddechowe, struny głosowe oraz 

rogówkę oka wpływa również dwutlenek 
siarki. W skład spalin wchodzi również rtęć 
i jej związki, które są silnie trujące; metale 
ciężkie i ich sole, które kumulują się w szpiku 
kostnym, śledzionie i nerkach oraz węglowo-
dory, szczególnie węglowodory aromatycz-
ne (WWA) mające działanie kancerogenne. 
Dodatkowo w spalinach występuje również 
ozon odpowiedzialny za problemy z oddy-
chaniem, podrażnienie błon śluzowych czy 
kaszel. Zanieczyszczenia te rozprzestrzenia-
ją się w niekontrolowany sposób trafiając do 
organizmu ludzkiego.  

Każdy może przyczynić się do zwalcza-
nia niskiej emisji

Zmiana systemu ogrzewania, termomo-
dernizacja czy oszczędna jazda samochodem 
to tylko niektóre przykłady tego, jak każdy z 
nas może pomóc w walce z niską emisją. 

Dużą rolę w niskiej emisji odgrywają spali-
ny z kominów kotłów i pieców opalanych pali-
wem stałym, przeznaczonych do ogrzewania 
domów. Najlepszym sposobem na redukcję 
zanieczyszczeń byłaby zmiana nośnika prze-
znaczonego na ogrzewanie na bardziej przy-
jazny środowisku np. gaz, ciepło sieciowe. Je-
śli nie można zmienić systemu ogrzewania to 
nawet pozostając przy spalaniu węgla można 
przyczynić się do redukcji niskiej emisji. Na-
leży pamiętać o kilku prostych zasadach:

• zadbaj o swój kocioł – jedynie dobry stan 
urządzenia umożliwia efektywne wykorzy-
stanie energii zawartej w paliwie,

• ważna jest jakość węgla- dobrej jakości 
węgiel zawiera mniej domieszki siarki oraz 
składników niepalnych, przez co wytwarza-
na jest mniejsza ilość zanieczyszczeń pyło-
wych i gazowych a także odpadów stałych 
(popiołu),

• zadbaj o swój dom- ocieplenie budynku 
oraz wymiana okien i drzwi w istotny sposób 
przyczyniają się do zmniejszenia zapotrze-
bowania na paliwo do ogrzewania, przez co 
zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, warto 
również zainwestować w zawory termosta-
tyczne, aby dostosować ogrzewanie do swo-
ich potrzeb,

• nie pal mułem – temperatura spalania 
osiągana w kotłach domowych jest zbyt niska 
dla tego typu paliwa, co powoduje powstawa-
nie wielu szkodliwych substancji,

Niska emisja – wysokie ryzyko
• nie pal śmieci – podczas spalania śmieci 

w kotłach domowych powstaje gryzący dym 
zawierający m.in. tlenki azotu, dwutlenek 
siarki, metale ciężkie. Dodatkowo w przewo-
dach kominowych osadza się smolista maź, 
która zmniejsza przekrój komina i może sa-
moczynnie się zapalić.

UWAGA!  Spalanie śmieci w domowej in-
stalacji jest karalne. 

Do niskiej emisji przyczyniają się rów-
nież spaliny samochodowe. Zawierają one 
dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, 
cząstki stałe i węglowodory. Każdy kierowca 
może przyczynić się do zmniejszenia ilości 
zanieczyszczeń ze spalin samochodowych. 
Wystarczy przestrzegać kilku prostych za-
sad, które składają się na eco- driving. Jest to 
umiejętna jazda samochodem pozwalająca 
zaoszczędzić do nawet 25% paliwa, przez co 
spada również emisja zanieczyszczeń ze spa-
lania. Podstawowe zasady eco- drivingu:

• hamuj silnikiem, 
• włączaj wyższy bieg wcześniej, 
• nie przekraczaj 2 000 obr/min w silniku 

diesla, a 2 500 obr/min w silniku benzyno-
wym,

• regularnie sprawdzaj ciśnienie w opo-
nach i dbaj o sprawność pojazdu,

• nie woź niepotrzebnych przedmiotów w 
samochodzie i zdejmuj bagażnik z dachu jeśli 
go nie używasz, 

• reaguj na sytuację na drodze z wyprze-
dzeniem, zadbaj o płynność jazdy. 

Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej 
Cieszyna” jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko na lata 2007-2013, 
Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku i efektywność ener-
getyczna, działanie 9.3 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej Przygoto-
wanie planów gospodarki niskiej emisji.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Pro-

gramu Infrastruktura i Środowisko

Rodzinne Miejsce Zabaw 
na ul. Hallera

Nivea buduje 40 Rodzinnych Miejsc Za-
baw. Jedno z nich może powstać w Twojej 
okolicy. Zdecyduj i zagłosuj, aby Podwórko 
Nivea powstało w Cieszynie!

Fundator wybuduje niepowtarzalne po-
dwórko w 40 lokalizacjach w całej Polsce. 

Będą to Rodzinne Miejsca Zabaw, w których 
rodzice i dzieci mogą wspólnie spędzić czas 
w aktywny sposób.

Głosowanie wymaga założenia konta 
w serwisie poprzez stronę internetową www.
nivea.pl/podworko lub nadania dostępu do 
aplikacji głosowania powiązanej z kontem 
na Facebook. Głosować można tylko jeden 
raz dziennie. Z końcem kwietnia poznamy 
pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolej-

nych 20 zostanie ogłoszonych z końcem maja. 
Zachęcamy do przyłączenia się do akcji. 

UM Cieszyn



1524 kwietnia 2015
Nr 9 (858)OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Cieszyńska Inicjatywa 
Samorządowa zaprasza na dyżury

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa zaprasza mieszkańców na dyżury 
w każdą środę miesiąca w godz. od 16.00 do 
17.00 (za wyjątkiem tygodnia, w którym odbywa 
się sesja). Dyżury odbywają się w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro).

KR CIS
Bezpłatne dyżury 
psychologiczne i prawne

Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-
stania z bezpłatnych dyżurów psychologicz-
nych i prawnych, związanych z problematyką 
uzależnień i przemocy w rodzinie. Dyżury peł-
nione są przy ul. Srebrnej 4 (Filia Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie). Za-
pisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod 
nr. tel. 33 479 49 00. 

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Lokale do zbycia

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz aktualnych najemców:

• lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku 
przy ul. bp. Franciszka Śniegonia 2 w Cieszy-
nie wraz z udziałem do nieruchomości grunto-
wej i części wspólnych budynku w 6602/70285 
części,

• lokal mieszkalny nr 30 położony w budynku 
przy ul. Moniuszki 7 w Cieszynie wraz z udzia-
łem do nieruchomości gruntowej i części wspól-
nych budynku w 6530/241396 części,

• lokal mieszkalny nr 8 położony w budyn-
ku przy ul. Górny Rynek 1 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 5446/207674 części,

• lokal mieszkalny nr 8 położony w budyn-
ku przy ul. Puńcowska 38 w Cieszynie wraz 
z udziałem do nieruchomości gruntowej i części 
wspólnych budynku w 4130/94480 części.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres 21 dni, tj. od dnia 15 kwietnia 
2015 r. do dnia 5 maja 2015 r.

Wydział GN

Informacja o wydanej 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
przebudowy ulicy Frysztackiej

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 72 ust. 
6, art. 74 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 84 oraz art. 
85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 
1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Cieszyna in-
formuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 r., po rozpa-
trzeniu wniosku z dnia 4 stycznia 2015 r. Powia-
towego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, 
z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29, reprezentowa-
nego przez pełnomocnika – pana Remigiusza 
Macheja i przeprowadzeniu postępowania admi-
nistracyjnego (znak sprawy: OŚR.6220.4.2015), 
wydana została decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polega-
jącego na rozbudowie z przebudową drogi po-
wiatowej 2624 S (ul. Frysztacka) w Cieszynie, na 
odcinku o długości ok. 1,2 km – od przejazdu ko-
lejowego do północnej granicy miasta Cieszyna. 

Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedzone 
zostało analizą oddziaływania na środowisko 
przedmiotowej inwestycji, dokonaną w oparciu 
o art. 63 ww. ustawy, jak również uzyskaniem 
opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 
1 przywołanej ustawy. W toku postępowania 
w dniu 9 kwietnia 2015 r. Burmistrz Miasta 
Cieszyna wydał postanowienie o odstąpieniu 
od obowiązku przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania na środowisko planowanego przedsię-
wzięcia. 

Z treścią wydanej decyzji, jak również z cało-
ścią dokumentacji dotyczącej przedmiotowego 
postępowania, w tym z uzgodnieniami i opi-
niami jakie wpłynęły do organu prowadzące-
go postępowanie od Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Cieszynie, można się zapoznać w Wydziale 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, 
pokój 117, w godzinach pracy Urzędu.

Wydział OŚR

Informacja o wydanej 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
przebudowy ulicy Pikiety

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 72 ust. 
6, art. 74 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 84 oraz art. 
85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Cie-
szyna informuje, że w dniu 17 kwietnia 2015 r., 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 stycznia 
2015 r. Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 
w Cieszynie, z siedzibą przy ul. Bobreckiej 29, 
reprezentowanego przez pełnomocnika – pana 
Krzysztofa Urbańczyka i przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego (znak spra-
wy: OŚR.6220.3.2015), wydana została de-
cyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbu-
dowie z przebudową drogi powiatowej 2621S 
(ul. Pikiety) w Cieszynie, na odcinku o długości 
ok. 1,3 km – od skrzyżowania z ul. Katowicką do 
granicy miasta Cieszyna. 

Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedzone 
zostało analizą oddziaływania na środowisko 
przedmiotowej inwestycji, dokonaną w oparciu 
o art. 63 ww. ustawy, jak również uzyskaniem 
opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 
1 przywołanej ustawy. W toku postępowania 
w dniu 15 kwietnia 2015 r. Burmistrz Miasta 
Cieszyna wydał postanowienie o odstąpieniu 
od obowiązku przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania na środowisko planowanego przedsię-
wzięcia. 

Z treścią wydanej decyzji, jak również z cało-
ścią dokumentacji dotyczącej przedmiotowego 
postępowania, w tym z uzgodnieniami i opinia-
mi jakie wpłynęły do organu prowadzącego po-
stępowanie od Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska w Katowicach oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszy-
nie, można się zapoznać w Wydziale Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pokój 117, 
w godzinach pracy Urzędu.

Wydział OŚR

Basen przy SP4

W piątek 1 maja (Święto Pracy) oraz w nie-
dzielę 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) Obiekt 
Sportowy – basen przy SP4 w Cieszynie, będzie 
zamknięty.

SP4

Najem lokali do remontu

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu wol-
ny lokal mieszkalny położony w Cieszynie przy:

• ul. Menniczej nr 2 o powierzchni 87.66 m2

• ul. Górnej nr 7 o powierzchni 117.00 m2

których najem może nastąpić na rzecz osób 
zobowiązujących się do wykonania w lokalu 
remontu własnym staraniem i na własny koszt, 
z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej Za-
kładu  www.bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o. ul. Liburnia nr 2a, I piętro, pokój nr 8, 
tel. 33 851 18 86.

ZBM

Najem lokalu użytkowego

Zakład  Budynków  Miejskich  w  Cieszynie 
Spółka  z o.o.  informuje,  że  przeznacza  do  naj-
mu,  w  drodze dwuetapowego  przetargu  ustne-
go,  nieograniczonego,  na  prowadzenie dowol-
nej działalności  gospodarczej,  lokal  użytkowy  
położony  na  parterze  budynku  przy  ul. Głębo-
kiej  nr  57  w  Cieszynie,  o  powierzchni  użyt-
kowej  37.37 m2.

Ogłoszenie o przetargu  zostało  wywieszone  
na  tablicy  ogłoszeń  Zakładu  Budynków  Miej-
skich  w  Cieszynie  Spółka  z o.o. (ul. Liburnia 2a, 
parter)  oraz  umieszczone  na  stronie  interne-
towej  Zakładu  Budynków  Miejskich  w  Cieszy-
nie  Spółka z o.o.:  www.bip.zbm.cieszyn.pl.

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

ZBM

Nabór do sekcji pływackiej

Trwa nabór dzieci niepełnosprawnych ru-
chowo do sekcji pływackiej MTP „Delfin” Cie-
szyn. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Stowarzyszenie „Działajmy Razem” TRIANON 
PL, Cieszyn, ul. Bielska 4, tel. 33 445 70 11 lub 
509 937 169.

MTP „Delfin” Cieszyn
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Informacja Burmistrza Miasta dotycząca 
przebudowy systemu kanalizacyjnego  
w śródmieściu Cieszyna

Szanowni Państwo, 
w związku z zakończoną przebudową systemu kanalizacyjnego w śród-

mieściu Cieszyna, trwa czteromiesięczny okres zgłaszania wad, który za-
kończy się 8 maja 2015 r. Obecnie na terenie miasta pojawiają się jeszcze 
ekipy wykonawcy inwestycji usuwające usterki techniczne, które zostały 
wykazane w trakcie odbiorów kanalizacji i nawierzchni. 

Jest to właściwy czas, by zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
wszelkie stwierdzone przypadki nieprawidłowości przy wykonywaniu 

prac kanalizacyjnych lub niewłaściwego jej funkcjonowania. By zapew-
nić dodatkową kontrolę nad wykonaniem prac, w ramach reklamacji 
proszę zainteresowanych mieszkańców o kierowanie korespondencji 
w tej sprawie bezpośrednio do sekretariatu burmistrza miasta, na adres 
Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, I piętro, p. 111, adres 
e-mail: bscibut@um.cieszyn.pl, tel. 33 4794301.

Bogdan Ścibut
Zastępca Burmistrza

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Prace społecznie użyteczne
W Cieszynie, na mocy porozumienia pomię-

dzy gminą a starostwem, zorganizowane zosta-
ną prace społecznie użyteczne. Tego typu prace 
stanowią formę pomocy na rzecz osób w naj-
trudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie 
uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzy-
stają ze świadczeń pomocy społecznej. 

Osoby skierowane do prac społecznie uży-
tecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wy-
miarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) 
otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 
8,10 zł za każdą godzinę. W Cieszynie prace 
organizowane są dla 9 osób: w Zamku Cieszyn 
(4 osoby), Książnicy Cieszyńskiej (1 osoba), 
Szkole Podstawowej nr 6 (1 osoba) oraz Szkole 
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjny-
mi (3 osoby). Wynagrodzenie skierowanych do 
pracy osób bezrobotnych w 60% refundowane 
jest z Funduszu Pracy, pozostałe 40% pochodzi 
z budżetu gminy. 

Porozumienie między starostą powiatu cie-
szyńskiego i gminą Cieszyn, na mocy którego 
kieruje się bezrobotnych do prac społecznie 
użytecznych, zawarte zostało na okres od 
1 kwietnia do 30 listopada br.

BZ

Aktywizacja niepełno- 
sprawnych seniorów 60+

W kwietniu ruszył nabór uczestników do 
projektu „Aktywizacja niepełnosprawnych 
seniorów 60+”, współfinansowanego ze środ-
ków PFRON w ramach XV konkursu ofert. 
W projekcie mogą wziąć udział osoby niepeł-
nosprawne, które ukończyły 60 rok życia i za-
mieszkują na terenie województwa śląskiego, 
odznaczające się brakiem umiejętności posłu-
giwania się komputerem i innymi nowoczesny-
mi urządzeniami (poziom podstawowy) lub 
mające udokumentowane odbycie kursu pod-
stawowego, bądź odbycie testu sprawdzające-
go i chcące przystąpić do grupy rozszerzonej. 
Celem zajęć jest nabycie umiejętności posłu-
giwania się komputerem i współpracującymi 

z nimi urządzeniami oraz korzystania z portali 
informatycznych urzędów.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:
– 144-godzinne szkolenie komputerowe na 

poziomie podstawowym lub rozszerzonym,
– 48 godzin warsztatów edukacyjno-moty-

wacyjnych,
– materiały szkoleniowe,
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– zajęcia w małych grupach (10 osób).
Zajęcia będą się odbywać w Bibliotece Miej-

skiej w Cieszynie w nowoczesnej sali kompute-
rowej, dostosowanej do osób niepełnospraw-
nych. Termin zajęć: 4.05-31.10.2015 r. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: 
Stowarzyszenie Działajmy Razem TRIANON.
PL, ul. Bielska 4, Cieszyn, tel. 33 44 57 011 
w godzinach 9.00-13.00.

TRIANON.PL

Internet dla osób 50+ 
Pogotowie cyfrowe to bezpłatne zajęcia 

z obsługi komputera i Internetu dla osób 50+, 
prowadzone przez Latarników Polski Cyfro-
wej. W poniedziałek, 27 kwietnia, rozpoczy-

na zajęcia nowa grupa.  Zajęcia odbywają się 
w Zamku Cieszyn, na parterze budynku Oran-
żerii, w czytelni. Zapraszamy w poniedziałki 
od 18.00 do 20.00. Szczegółowe informacje: 
tel. 502 337 174.

Zamek Cieszyn
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PREMIERY
24-27.04 g. 14:00 2D FRU! (animowana, 
familijna komedia przygodowa, dubbing) 
Fran./Belgia b.o.
24-27.04 g. 16:00 3D FRU! (animowana, 
familijna komedia przygodowa, dubbing) 
Fran./Belgia b.o.
24-27.04 g. 18:00 FOCUS (komedia krymi-
nalna, napisy) USA/Argent. od lat 15
24-27.04 g. 20:00 SELMA (biograficzny dra-
mat historyczny, napisy) Anglia/USA od lat 15
DKF „Fafik”
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

25.04 g. 16.00 „Dziecięce Spotkania z Folk-
lorem” (więcej: str.2)
28.04-03,05 Przegląd Filmowy „Kino na 
Granicy”
11.05 g. 9.00 „ZEMSTA”
13.05 g. 17.00 „Szkolna Ławka Artystyczna”
15.05 g. 18:00 „Seks dla Opornych” (więcej: 
str.9)

24.04 g. 18.30 Kościół SS. Boromeuszek, 
(ul. Górny Rynek 6) Muzyka I Pieśni Śre-
dniowiecznej Europy: Koncert Zespołu Mu-
zyki Dawnej „Jääääär” (Cvikov, Czechy)
27.04 Interdyscyplinarny Program Eduka-
cji Medialnej „Kino Szkoła” – warsztaty dla 
dzieci i młodzieży
27.04 g. 16.00 „Średniowieczne Krajki” 
– warsztaty dla młodzieży i dorosłych, pro-
wadzenie Izabela Probst
28.04-03.05 17. Przegląd Filmowy „Kino 
na Granicy” – szczegóły na afiszach
03.05 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
(program na afiszach)
05.05 g. 17.00 „Wesołe Rymy z Naszej Dzie-
dziny” – poetyckie spotkanie autorskie 
Krystyny Grochal 
06.05 g. 14.30 „Skąd Przyszliśmy? Kim 
Jesteśmy?, Dokąd Idziemy?” – spektakl 
w wykonaniu uczestników zajęć Dziennego 
Ośrodka Wsparcia w Cieszynie
06.05 g. 15.00 „Nowotwory Narządów 
Płciowych” – wykład lek. med. spec. gine-
kologa Janusza Karbowniczka
06.05 g. 16.00 „Hipoterapia” – prelekcja 
w Kole Radiestetów
07.05 g. 9.00 Cieszyńska Liga Talentów – eli-
minacje do konkursu (zgłoszenie do 30 IV)
08, 26, 28.05 Interdyscyplinarny Program 
Edukacji Medialnej „Kino Szkoła” – warsz-
taty dla dzieci i młodzieży
08.05 g. 13.00 Rynek „Spotkanie Z Godno-
ścią” – koncert z okazji  Dnia Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną
08.05 g. 18.00 Muzyka I Pieśni Średnio-
wiecznej Europy – koncert Zespołu Muzyki 
Dawnej „Cithara Sanctorum”, Kościół Zie-
lonoświątkowy, Zbór „Elim”, ul. Bóżnicza 5
WYSTAWY
Galeria 
10-29.04 „Nasze Fascynacje” – wystawa 

fotografii (Cieszyńska Grupa Fotograficzna 
Format 4), wernisaż 10.04 godz. 18.00
5-22.05 „KAROL STRYJA IN MEMORIAM” 
–  wystawa w 100 rocznicę urodzin Mistrza
Galeria „Na Piętrze”
7-30.04 Wystawa prac z Pracowni Fotogra-
ficznej Gimnazjum Towarzystwa Ewange-
lickiego w Cieszynie
6-30.05 „W HARMONII Z SOBĄ...” – wysta-
wa malarstwa, rysunku i fotografii uczest-
ników zajęć Dziennego Ośrodka Wsparcia 
w Cieszynie, wernisaż 6.05 g. 14.00

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nie-
czynne.
8.04-17.05 „Wieczorki cieszyńskie” – wy-
stawa fotografii autorstwa Patrycji i Marci-
na Wieczorków
29.04 g. 17.00 Sic transit gloria mundi 
– Transformacje cieszyńskich pomników

Oddział dla dzieci
24.04 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
24.04 g. 16.00 “Wojny małe i duże, czyli 
o rywalizacji pomiędzy rodzeństwem. Czy 
da się przygotować dziecko na pojawienie 
się rodzeństwa” – warsztaty psychologicz-
ne (obowiązują zapisy)
27.04 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim 
28.04 g. 15.00 Bon czy ton? – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
29.04 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
29.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
04.05 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim 
05.05 g. 15.00 DalEKOwzroczni – warszta-
ty edukacyjno-wychowawcze
06.05 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka (stała grupa)
06.05 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa)
Czytelnia
27.04 g. 10.30 „Angielski dla seniora” 
– warsztaty językowe (stała grupa)
29.04 g. 10.30 „Angielski dla seniora” 
– warsztaty językowe (stała grupa)
29.04 g. 15.30 Biblioteczny rękodzielnik 
– „Deska nie-deska” (obowiązują zapisy)
Pracownia multimed. YOURmedi@TWO-
JEmedia
25.04 g. 9.00-11.00 Cieszyński Klub CoderDojo
25.04 g. 9.00-16.00 „TRAVELmedia” 
– warsztaty taniego podróżowania
27.04 g. 16.00 „FOTOmedia” – warsztaty 
fotograficzne dla młodzieży i dorosłych 
(stała grupa)
28.04 g. 16.00 „VIDEOmedia” – warsztaty 
filmowe (stała grupa)
29.04 g. 16.00 „FOTOmedia50+” – warszta-
ty fotograficzne dla osób 50+ (stała grupa)
06.05 g. 16.00 „FOTOmedia50+” - warszta-
ty fotograficzne dla osób 50+ (stała grupa)

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
30.04 By nigdy nie zapomnieć. Niemiec-
kie zbrodnie na Śląsku Cieszyńskim 
(1939-1945), Wernisaż wystawy o g. 15.00

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie telefonicznym: 604 833 667, Krzysz-
tof Neścior.

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.
do 19.05 Dyplomy 2014: projektowanie 
graficzne, finisaż wystawy 14.05 g. 16.00

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Lau-
reaci konkursu „Śląska Rzecz”. Możli-
wość organizacji warsztatów dla dzieci: 
tel. 33 851 08 21, wew. 30, 35 lub 53
28.04-07.06 Farbione na modro. Modrzyń-
ce w tradycji i modzie, sala ekspozycyjna w 
Oranżerii, wernisaż wystawy 28.04 g. 16.00
Do 31.05 Dizajn tuStela; sala ekspozycyjna. 
KONCERTY
SPOTKANIA/WARSZTATY
24-25.04 ABC Przedsiębiorczości
26.04 g. 16.00 Dizajn tuStela. Spotkanie 
z projektantem Karolem Śliwką, sala wy-
stawowa
30.04 g. 9.00-13.00 Mobilny Punkt Infor-
macyjny w Cieszynie
Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynne codziennie (za wyjątkiem po-
niedziałków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 
50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i In-
ternetu dla osób 50+ prowadzone przez La-
tarników Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

24.04 g. 16.00 Klub mam z dziećmi zaprasza 
do zabawy, SP6, ul. Katowicka 68
24.04 g. 18.30 Muzyka i Pieśni Średnio-
wiecznej Europy, kościół ss. Boromeuszek 
(więcej: str.6)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Różne...
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26.04 g. 16.00 Mantra Diving z zespołem 
Atmasfera (więcej: str.4)
27.04 g. 20.00 Studencki Klub Teatralny 
„Bojaźń i drżenie”, Panopticum
28.04 g. 16.00 „Jak wzmocnić odporność 
psychiczną?” (więcej: str.5)
28.04 10.00-20.00 Dzień Otwartych Dni  
Stowarzyszenia „Familia” (więcej: str. 5)
29.04 g. 20.00 „Pojedynek Rocka” (więcej: 
str.13)
do 30.04 „Impresje Górskie”, Szpital Śląski 
(więcej: str.4)
03.05 g. 10.00-17.00 Międzynarodowa wy-
stawa kotów rasowych, Hala W-S
03.05 od g. 10.30 Obchody rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja (więcej: str.5)
05.05 od g. 9.00 „Dzień godności” (więcej: 
str.5)
06.05 g. 17.00 „Środa dla seniora” (więcej: 
str.5)
08.05 g. 18.00 Muzyka i Pieśni Średnio-
wiecznej Europy, Zbór „Elim” (więcej: str.6)
09.05 Majówka Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej, Camping Olza
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Sta-
ry Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

do 17.05 Wystawa Magi Sokalskiej „Ele-
gant. Rodzaj męskoosobowy”

Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn  – bieg na 
5 km. Alejki SportParku 
26.04 g. 10.00 Rozpoczęcie sezonu rowero-
wego TKK PTTK „Ondraszek”, Rynek (wię-
cej: str.2)
26.04 7. Cieszyński Fortuna Bieg (więcej: 
str.8-9)
01.05 g. 7.30 „Sabat Czarownic” na Łysej 
Górze, TKK PTTK „Ondraszek”, Most Przy-
jaźni (więcej: str.4)
09.05 g. 19.00 I Memoriał Adolfa „Bolko” 
Kantora, Hala Widowiskowo-Sportowa 
(więcej: str.11)

17.05 g. 17.00 „Kossakowie na Śląsku Cie-
szyńskim”, Gimnazjum z Polskim Językiem 
Nauczania, ul. Hawliczka 213/13, wstęp 
wolny
Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostra-
vská 67
28.04 g. 10.00 i 19.00 Powsinogi Beskidzkie
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hla-
vní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 10.00-15.00)
28.4 od g. 10.00-15.00 „Ekoart – Gospodar-
ka Odpadami z Rozumem i Fantazją“, Wstep 
wolny

WAŻNE INSTYTUCJE

Data Apteka (adres, telefon)
24 IV – 

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

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

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

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

Polub Cieszyn na 
Facebooku

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

Sport

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
14.00–20.00 i wt., śr. 10.00–16.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Galeria Szara
www.galeriaszara.pl, tel. 502 31 78 87
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Cieszyn miastem 
kwiatów i zieleni

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz 
Towarzystwo Miłośników Ogrodnictwa 
po raz 42 zapraszają mieszkańców Cie-
szyna do udziału konkursie  „Cieszyn mia-
stem kwiatów i zieleni”. Wiosenny prze-
gląd ogrodów zaplanowany jest na drugą 
połowę maja (18 i 19 maja ), a jesienny na 
drugą połowę sierpnia 2015 r.

Oceny dokonuje komisja złożona z pra-
cownika Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa Urzędu Miejskiego i członków 
Towarzystwa Miłośników Ogrodnictwa.

Organizatorzy zapraszają wszystkich 
właścicieli ogrodów, którzy chcieliby 
się pochwalić swoim dziełem, do zgła-
szania się do Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go (tel. 33 4794272, e-mail: ochrona@ 
um.cieszyn.pl). 

Do udziału w konkursie zapraszamy 
również posiadaczy ukwieconych bal-
konów oraz  administratorów terenów 
zielonych należących do wspólnot miesz-
kaniowych, osiedli mieszkaniowych 
i przedsiębiorstw.
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Przytul psisko
Nie wyobrażam sobie życia bez psa – to-

warzyszy mi od wielu lat. Najpierw, gdy 
byłam mała, był moim kompanem zabaw, 
z którym wspólnie dorastałam, potem jego 
następca pomagał mi wychowywać własne 
dziecko, a teraz, gdy jest ono dorosłe, spra-
wia, że mój dom nadal tętni życiem, moty-
wuje mnie do chodzenia na spacery i spra-
wia, że częściej się uśmiecham. 

Posiadanie psa to nie tylko dobra zabawa, 
ale także wielka odpowiedzialność. Często 
wymaga dostosowania swojego rytmu życia 
do potrzeb psa, może również utrudniać po-
dróżowanie, bo gdzie zostawić naszego pu-
pila na czas naszego wyczekiwanego urlopu 
w ciepłych krajach, albo co zrobić, gdy chce-
my jechać na kilka dni do rodziny, a psiak 
cierpi na chorobę lokomocyjną, której efek-
ty dają się we znaki wszystkim pasażerom 
już w pierwszych kilometrach podróży? 

Pogodzenie obowiązków z tym dodatko-
wym, którym jest opieka nad zwierzęciem 
domowym nie zawsze jest łatwa, jednak 
chwile, gdy pies przytula się do nas lub ci-
cho pochrapuje na swoim legowisku, zmę-
czony po udanym spacerze, wynagradza 
wszystko. 

Nawet w trudnych chwilach nie przy-
szło mi na myśl pozbycie się ukochanego 
zwierzaka. Myślę, że większość posiadaczy 
czworonogów nie wyobraża sobie porzuce-
nia swojego pupila. Są jednak tacy, którzy 
nie podołali obowiązkom i nie mają takich 
skrupułów. Świadczą o tym przepełnio-
ne schroniska dla zwierząt, gdzie często 
w bardzo trudnych warunkach czekają one 
na lepsze życie.

Zapraszamy do adopcji. Pies ze schroniska 
kocha bardziej. Wszystkie psy przeznaczone 
do adopcji można obejrzeć na stronie inter-
netowej schroniska www.schronisko.ustro-
net.pl.

Tym artykułem pragniemy zapocząt-
kować nowy dział w „Wiadomościach Ra-
tuszowych” poświęcony adopcjom psów 
z cieszyńskiego schroniska. Chcielibyśmy 
Państwu prezentować na łamach naszej 
gazety psy, które czekają z niecierpliwością 
na nowego właściciela i są gotowe do adop-
cji od zaraz. W imieniu burmistrza Ryszar-
da Macury akcję rozpoczął Bogdan Ścibut 
– zastępca burmistrz. Wraz z Aleksandrem 
Dordą, naczelnikiem Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa zapraszają miesz-
kańców Cieszyna do udziału w akcji wspie-
rającej adopcję psów ze schroniska. Mamy 
nadzieję, że w ten sposób uda nam się zmie-
nić los chociaż niektórych zwierząt, prze-
bywających w schronisku.

Ponieważ dla wielu adopcja zwierzaka to 
trudna i odpowiedzialna decyzja, swoją po-
mocą służą pracownicy schroniska. Znają 
swoich podopiecznych i pomogą Państwu 
znaleźć psa, który po pewnym czasie do-
skonale dopasuje się do swojej nowej rodzi-
ny. 

Schronisko dla zwierząt w Cieszynie 
„Azyl” mieści się przy ul. Cichej 10 i jest 
prywatnym schroniskiem. Trafiają do nie-

Psie serca czekają na Ciebie
go zwierzęta z wielu gmin naszego powia-
tu i nie tylko. Jest to jedyne schronisko dla 
psów w naszym powiecie, ale nie jedyne 
miejsce, do którego trafiają porzucone 
czy chore zwierzaki. Istnieją również tzw. 
domy zastępcze, współpracujące z organi-
zacjami pozarządowymi, zajmującymi się 
pomocą zwierzętom. Niestety, ilość miejsc 
oczekiwania na nowy dom w tak luksuso-
wych warunkach jest ograniczona. Najczę-
ściej trafiają tam zwierzęta wymagające 
opieki po wykonanych zabiegach wetery-
naryjnych lub takie, którym byłoby bardzo 
trudno zaadoptować się warunków panu-
jących w schronisku (część psów i kotów 
bardzo źle znosi pobyt w takich miejscach 
– cierpią fizycznie, bo nie są przystosowa-
ne do życia poza domem lub psychicznie, 
nie mogąc przytulić się do człowieka). Oso-
by zainteresowane adopcją tych zwierząt 
mogą kontaktować się bezpośrednio ze 
Stowarzyszeniem dla Zwierząt i Środowi-
ska „Lepszy Świat” (tel. 782 71 77 71) lub ze 
Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt „AS” 
(tel. 603 794 703 lub 33 854 28 03).

Małgorzata Węgierek

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa Aleksander Dorda i Suzi.

Suzi to suczka w wieku około 2 lat, szorstko-
włosa, mała, w kłębie ma około 30 cm. Garnie 
się do ludzi, ufa im, lubi być głaskana. Na spa-
cerach spokojna. Przytulas dla całej rodziny.  
Z pewnością zapewni wiele wspólnych, mi-
łych chwil nowemu opiekunowi.

Sondi to pies w wieku około 5 lat, długowło-
sy, w typie spaniela, w kłębie ma około 45 cm. 
Dobrze wychowany, spacerowicz i domownik 
dla dojrzałej, zrównoważonej osoby, która 
potrafi  zadbać o wygląd i zdrowie przyja-
ciela.
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Zastępca burmistrza Bogdan Ścibut i Sondi.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 
w dniu 15 maja 2015 r.  Zachęcamy Pań-
stwa gorąco do udziału w konkursie. 

Wydział OŚR

W pięknym ogrodzie nie tylko dobrze się pracu-
je – wyśmienicie się również odpoczywa.



Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 

zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.

Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41
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Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cie-
szyńskiej na przestrzeni ponad 
sześciu dekad był już opisywa-
ny wielokrotnie.. 

Jego dzieje, choreografia, opracowania 
muzyczne, wykonania były tematami 
niezliczonych artykułów prasowym, na-
ukowych, czy wreszcie prac magister-
skich. 

Niezwykle rzadko niestety częścią pu-
blikacji stawały się wspomnienia byłych 
i obecnych członków Zespołu. Ja, podob-
nie jak inni obecni tancerze, chórzyści 
czy muzycy, byliśmy przez lata świad-
kami wielu opowieści, padających z ust 
naszych starszych kolegów. Jeszcze jako 
zespołowa młodzież z zapartym tchem 
wysłuchiwaliśmy historii „zespolaków”, 
którzy swoją karierę sceniczną rozpoczy-
nali w początkach lat 60 ubiegłego wieku. 
Liczne pytania zaspokajały naszą cieka-
wość, niemniej mnie, jako historykowi, 
brakowało wspomnień tych, którzy bu-
dowali Zespół od początku bądź niemalże 
od początku. Pierwsza dekada istnienia 
Zespołu, mimo lektury zespołowej kroni-
ki, stanowiła dla mnie ciągle biała kartę.

Okazją do zmiany tej nie dającej mi 
spokoju sytuacji stał się zbliżający się 
jubileusz 65-lecia. Dzięki zaangażowaniu 
kierownictwa Zespołu pewnej marcowej 
niedzieli zapukałem do drzwi Państwa 
Łucji i Ludwika Bardoniów, związanych 
z Zespołem od pierwszych dni jego ist-
nienia. Celem było, co oczywiste pozna-
nie ich wspomnień z młodych lat spędzo-
nych w Zespole.

Wiosną 1953 roku po zdaniu matury 
zapisaliśmy się wraz z późniejszym mę-
żem Ludwikiem do chóru działającego 
przy cieszyńskim „Konsumie Robotni-
czym”. Zachęcił nas do tego prowadzący 
chór profesor Jerzy Drozd. Próby odby-
wały się wówczas w obiekcie PZGS-u na 
rogu Drewnianego Rynku i ulicy Szersz-
nika – relacjonują moi rozmówcy. Późną 

Jak to w zespole przed sześćdziesięciu laty bywało…

jesienią tego samego roku chór po połą-
czeniu z dwoma wcześniej istniejącymi 
folklorystycznymi zespołami taneczny-
mi utworzył Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej, jaki znamy po dziś dzień.

Już w roku kolejnym Zespół uczestni-
czył w wielu bardzo istotnych wydarze-
niach kulturalnych odbywających się 
wówczas w Polsce. Początkiem sierpnia 
Zespół wyjechał na Górę Świętej Anny 
by uczestniczyć w Święcie Pieśni i Tań-
ca Ziemi Śląskiej. Oprócz występów była 
to okazja do wymiany poglądów przez 
ówczesnych czołowych choreografów 
polskich. Pani Janina Marcinkowa bar-
dzo często konsultowała się w tamtym 
czasie z dolnośląskim choreografem Ja-
nuszem Sejdą – wspomina pani Łucja. 
W czasie festiwalu na Górze św. Anny zo-
stała również wykonana zamieszczona 
niżej fotografia Państwa Bardoniów.

W lipcu 1955 roku wyjechaliśmy na 
dwa tygodnie do Warszawy by uczestni-
czyć w Światowym Festiwalu Młodzieży 
i Studentów. Był to dla nas czas spędzo-
ny w niesamowitej, wielokulturowej at-
mosferze. Poznaliśmy uczestników z nie-
malże całego świata. Miło wspominamy 
Austriaków, Węgrów oraz Arabów. Za-
warliśmy mnóstwo międzynarodowych 
przyjaźni – relacjonuje Pani Łucja, pełnią-
ca wówczas również funkcję konferan-
sjerki chóru. W festiwalu uczestniczyło 
ponad 50 tysięcy młodych ludzi a mimo to 
nie było żadnych przypadków negatyw-
nych zachowań dodaje po chwili.

Dalsza rozmowa z Panią Łucja i Panem 
Ludwikiem bardzo szybko skierowała 

się w stronę pozascenicznego życia Ze-
społu. Mimo upływu wielu dziesiątków 
lat z radością dostrzegłem całe mnóstwo 
podobieństw. Tak, jak i dziś próby miały 
wówczas miejsce dwa razy w tygodniu. 
Wśród członków Zespołu panowała 
przyjacielska atmosfera. Większość lu-
dzi była w podobnym wieku, więc znała 
się ze szkół, z pracy, bądź też sąsiedztwa 
wspomina Pani Łucja. Jadąc na występy, 
czy to autobusem czy pociągiem, śpiewa-
liśmy, bawiliśmy się. Na postojach robili-
śmy kiełbaski z grilla – kontynuuje.

Oprócz obowiązków scenicznych ów-
czesnych członków zespołu czekało 
również mnóstwo przyjemności. Bez 
wątpienia bardzo istotne były wspólnie 
spędzone w Sarbinowie wczasy, dzię-
ki czemu zespołowa społeczność miała 
okazję do zintegrowania się w luźnej wa-
kacyjnej atmosferze.

Zespół to było wówczas całe nasze ży-
cie kulturalne, z którego czerpaliśmy naj-
większą przyjemność. Wiele z zawartych 
przyjaźni z tamtego czasu trwa po dziś 
dzień. Te słowa Pani Łucji stanowią dla 
mnie powód do dumy i radości. Zespół 
stał się w tym przypadku czynnikiem 
integrującym naszą lokalna społeczność 
cieszyńską. Nie pozostaje mi nic innego, 
jak życzyć Pani Łucji i Panu Ludwikowi 
jeszcze wielu szczęśliwych lat życia, a so-
bie i swoim obecnym kolegom z Zespołu 
tego, byśmy po upływie pół wieku rów-
nież mogli z taki rozrzewnieniem wspo-
minać naszą zespołową młodość.

Maksymilian Kuśka
Państwo Bardoniowie na Górze Św. Anny, 
1954 rok.

Warszawa, 1955 rok, zdjęcie z archiwum Państwa Bardoniów.


