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Cieszyński przykład  
dla całej Polski

Życie „Racheli”  
w służbie bliźnim

Młodzież w natarciu

Mamy mistrzynię Polski

Wszystko zaczyna się  
od przedszkola

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli pu-
blicznych. „Czy przedszkola uczą i wychowują z pasją?”, „Co wyróż-
nia je na tle innych placówek?”, „Jakie realizują ciekawe inicjaty-
wy?”, „Czy mają oryginalne pomysły i inspirują do działań?” Oto 
pytania, na które postaramy się odpowiedzieć, zachęcając równo-
cześnie do zapisów dzieci do naszych publicznych placówek. 

Naszą bazę stanowi 11 przedszkoli i trzy oddziały przedszkolne 
przy szkole podstawowej, rozważamy również otwarcie dodatko-
wych czterech oddziałów w naszych placówkach. W ramach pracy 
wychowawczo-dydaktycznej zapewniamy szeroką gamę zajęć pro-
gramowych oraz zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. Zajęcia 
prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod pra-
cy z dziećmi. Preferowane są formy pozwalające na rozwój indywi-
dualnych umiejętności i predyspozycji dzieci. Wspieramy działania 
dzieci w różnych dziedzinach, kreując postawy aktywne i twórcze, 
przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu eduka-

cji. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo oraz uczy-
my dzieci umiejętności akceptowania odrębności innych. Najważniej-
sze jest dla nas, aby przedszkolak był zdrowy, bezpieczny, twórczy, 
otwarty, a przede wszystkim szczęśliwy. Przedszkola podejmują 
współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami: Biblio-
teką Miejską, Domem Narodowym, strażą pożarną, policją, muzeum, 
Książnicą Cieszyńską, Teatrem im. Adama Mickiewicza, domami opie-
ki społecznej, szkołą muzyczną, Uniwersytetem Śląskim, gimnazjami 
i szkołami podstawowymi oraz Poradnią Psychologiczno-Pedago-
giczną. W przedszkolach organizujemy: uroczystości i spotkania ro-
dzinne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do teatru, kina i wy-
cieczki poznawczo-edukacyjne. Przygotowujemy dzieci do udziału w 
imprezach, uroczystościach i konkursach organizowanych na terenie 
miasta, powiatu oraz kraju. Staramy się stworzyć dzieciom warunki 
do osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Absolwenci naszych 
przedszkoli są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole. 

Realizacja tych zamierzeń jest możliwa dzięki wykwalifiko-
wanej kadrze pedagogicznej i zaangażowanej kadrze admini-
stracyjnej. Klimat przyjazny każdemu dziecku stanowi o naszej 
sile w edukacji przedszkolnej.

Dyrektorzy przedszkoli publicznych

Czas rozsupłać komunikacyjny węzeł
Prawdopodobnie jeszcze dziś, 26 lutego, Gmina 
Cieszyn złoży w Urzędzie Marszałkowskim w Ka-
towicach wniosek o dofinansowanie jednej z naj-
ważniejszych inwestycji nad Olzą w najbliższych 
latach. Chodzi o budowę węzła przesiadkowego. 
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwesty-
cja powinna być skończona już za około dwa lata.

W tym tygodniu trwały ostatnie prace nad wnioskiem. Wszyst-
ko musiało zostać zapięte na ostatni guzik, bo planowana inwe-
stycja jest priorytetem dla władz miasta. Projekt jest bardzo 
szeroki i obejmuje wiele zagadnień. – Przewiduje oczywiście ge-
neralny remont budynku dworca kolejowego. Stary, historyczny 
obiekt przejdzie metamorfozę, natomiast niższy budynek zostanie 
rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy – mówi Wiadomo-
ściom Ratuszowym Arkadiusz Skowroński, naczelnik Wydziału 
Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie. – Po-
nadto zostanie przebudowany cały plac manewrowy z ośmioma 
stanowiskami, peronami dla komunikacji ponadlokalnej i jednym 
podwójnym stanowiskiem dla komunikacji lokalnej. Projekt zakła-
da także zagospodarowanie przyległego terenu oraz budowę ronda 
na skrzyżowaniu ulic Bobreckiej i Hajduka. Przebudowana zostanie 
także sama ulica Hajduka.

Urząd Miejski planuje wystąpić o dofinansowanie w wysokości 
12 milionów 60 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Z naszych 
informacji wiadomo, że Urząd Marszałkowski już na przełomie 
maja i czerwca ogłosi decyzję na temat dofinansowania, a więc 
czekają nas trzy miesiące niepewności. Jeżeli powie „tak” dla cie-
szyńskiego projektu, zostanie ogłoszony przetarg i rozpoczną 
się prace budowlane, które powinny zakończyć się w czwartym 
kwartale 2017 roku. Oczywiście nie będzie to równoznaczne 
z zakończeniem całej inwestycji, ale wtedy do pełni szczęścia bę-
dzie brakowało już tylko przysłowiowej „kropki nad i”. wot

Więcej o projekcie na str. 2

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak za dwa lata będzie wy-
glądał węzeł przesiadkowy w Cieszynie.
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Cieszyński przykład dla całej Polski
Ministerstwo Obrony Narodowej jest żywo zain-
teresowane projektem, który zrodził się nad Olzą. 
Chodzi o Cieszyńską Kompanię Obrony Narodowej, 
która powstała nad Olzą kilkanaście miesięcy temu. 
W sobotę 13 lutego Ośrodek Edukacji Obronnej „Gar-
nizon” odwiedził Bogdan Ścibut, dyrektor generalny 
MON, do niedawna zastępca burmistrza Cieszyna.

Nad Olzę miał dotrzeć także minister Antoni Macierewicz, ale trud-
ne warunki pogodowe opóźniły lot i ten przyjechał prosto do Dębowca, 
na uroczystości związane z 75. rocznicą pierwszego zrzutu cichociem-
nych. Bogdan Ścibut, który pojawił się w „Garnizonie”, był natomiast 
wyraźnie wzruszony. – Wracam do domu. Chciałbym tutaj zawsze 
wracać i w gronie przyjaciół móc spędzać czas, zwiększając obronność 
Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczynamy dzisiaj projekt, który chcieliby-
śmy nieść w Polskę, jako projekt obrony małych ojczyzn, a jednocześnie 
duży projekt wzmacniania obronności ojczyzny – mówił Bogdan Ścibut.

– Docelowo mamy zamiar, aby w powiecie cieszyńskim ruszył pierw-
szy w Polsce program pilotażowy dotyczący Kompanii Obrony Naro-
dowej w strukturach jednostki samorządowej, jaką jest powiat. Po 
opracowaniu takiego modelu ruszyłaby organizacja tego typu forma-
cji wojskowych w całej Polsce – powiedział Krzysztof Neścior, radny 
powiatowy, jeden z pomysłodawców utworzenia Cieszyńskiej Kom-
panii Obrony Narodowej, która dziś liczy już 70 członków. W roz-
mowie z Wiadomościami Ratuszowymi dodał, że obserwuje bardzo 
duże zainteresowanie tego typu formacjami w Polsce, także ze stro-
ny Ministerstwa Obrony Narodowej. – Po rocznych doświadczeniach 
związanych z projektem Cieszyńska Kompania Obrony Narodowej, je-

steśmy gotowi do merytorycznej części, która by ostatecznie opraco-
wała taki model dla powiatów w Polsce – przyznał Neścior. 

Tymczasem uroczystości z okazji 75. rocznicy pierwszego zrzutu ci-
chociemnych w Dębowcu zgromadziły tłumy widzów. 

Cieszyńska Kompania Obrony Narodowej w pełnej gotowości.
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Węzeł przesiadkowy  
to priorytet

Rozmowa z Arkadiuszem Skowrońskim, naczelnikiem Wydzia-
łu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

tów, oczywiście mam na myśli komunikację lokalną. Będzie się to wią-
zało z koniecznością zamontowania w autobusach kasowników-czyt-
ników e-biletów. Pasażer wchodząc do pojazdu przyłoży tylko e-bilet 
do kasownika. Poza tym korzystanie z e-biletów pociągnie za sobą 
korzyści finansowe – rozwiązanie to ma być po prostu tańsze. Prze-
woźnicy świadczący usługi ponadlokalne dalej będą mogli stosować 
zwykłe bilety. Naszym celem jest uniknięcie sytuacji, że autobus stoi 
kilka minut, bo kierowca sprzedaje bilety wielu pasażerom, dlatego w 
budynku dworca będą dostępne biletomaty do sprzedaży biletów w 
komunikacji ponadlokalnej.  

Jak to będzie wyglądało od strony technicznej?
Wszystkie autobusy komunikacji miejskiej będą wyposażone 

w odpowiednie urządzenia GPS, dzięki czemu na bieżąco będzie 
wiadomo, w którym punkcie trasy znajduje się dany pojazd, czy ma 
spóźnienie, a jeżeli tak, to jakiego jest rzędu.

Decyzja odnośnie cieszyńskiego projektu zapadnie na prze-
łomie maja i czerwca. Co będzie się działo dalej, kiedy zapali się 
zielone światło?

Otrzymanie dofinansowania jest warunkiem rozpoczęcia prac. 
Gminy Cieszyn nie stać na sfinansowanie w całości inwestycji ze 
środków własnych. Jeżeli otrzymamy pozytywne wiadomości z Ka-
towic, prace powinny ruszyć w trzecim kwartale tego roku, wstęp-
nie mówiliśmy o sierpniu. Planujemy, że prace budowlane zostaną 
zakończone w czwartym kwartale 2017 roku. Jeżeli chodzi o e-bilet, 
to wszystkie związane z tym prace potrwają do połowy roku 2018.

Nie da się ukryć, że czekają nas trzy pełne niepewności mie-
siące, tym bardziej, że jest to bardzo ważna inwestycja...

Jest to priorytetowa inwestycja na najbliższe lata.
A co z łącznikiem między planowanym rondem na skrzyżo-

waniu Bobreckiej i Hajduka oraz ulicą Bielską, na wysokości 
dawnej stacji benzynowej?

Nowa droga nie jest częścią tego projektu z uwagi na to, że środki, 
o które się staramy, nie są przeznaczone na rozbudowę układu dro-
gowego w miastach, ale na węzły przesiadkowe. W tym momencie 
nie możemy więc realizować tego zadania.

Rozmawiał: wot

Arkadiusz Skowroński.

Na pierwszej stronie Wiadomości Ratuszowych mówił pan 
o najważniejszych założeniach projektu budowy węzła prze-
siadkowego. Skupmy się teraz na szczegółach. Podobno szyku-
ją się spore zmiany dla samych pasażerów?

To prawda, w ramach projektu wprowadzimy w życie system dyna-
micznej informacji pasażerskiej. To rozwiązanie, które można spotkać 
w innych miastach. Polega to w skrócie na tym, że pasażer czekający 
na konkretny autobus z tablicy świetlnej dowie się dokładnie, za ile po-
jawi się na ul. Hajduka. Będzie mógł również uzyskać taką informację 
za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Ponadto nowością 
będzie także bilet elektroniczny, chcemy odejść od tradycyjnych bile-

Fo
t.

 K
at

ar
zy

na
 K

ub
as

ze
w

sk
a

– W Dębowcu miał miejsce pierwszy zrzut cichociemnych, co stało 
się faktem w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku. Czy było to przypad-
kowe czy celowe działanie pilota, trudno dziś dociec, w każdym razie 
stało się faktem, że wylądowali w Dębowcu. Staramy się to wydarzenie 
upamiętniać co roku, kiedy spotykamy się przy głazie, natomiast co 
pięć lat uroczystości mają bardziej uroczystą oprawę – przypomniał 
Bronisław Brudny, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dębowcu.

W uroczystościach w Dębowcu uczestniczył także Ryszard Macu-
ra, burmistrz Cieszyna. wot
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Rozmowa z Adrianną Brzuską, Gabrielą Sznapką, Kornelem Trombikiem z II Liceum 
Ogólnokształcącego w Cieszynie, pomysłodawcami projektu „Brzmienie do kwadratu”

Współczesna młodzież jest bardzo aktywna, nie siedzi z za-
łożonymi rękami, ale sama szuka możliwości do rozwoju. Po-
wiedzcie, jak to się stało, że ruszyliście z projektem „Brzmienie 
do kwadratu” i skąd wziął się pomysł na tę nazwę?

Kornel Trombik: W październiku ubiegłego roku podeszła do 
mnie Ada i powiedziała, że ma świetny pomysł. Wspomniała o ini-
cjatywie Zwolnieni z teorii, w ramach której wymyśliliśmy projekt 
Brzmienie do kwadratu. Od razu przystałem na propozycję organi-
zacji cyklu koncertów, zaczęliśmy zbierać ludzi – dołączyły do nas 
jeszcze Gabriela Sznapka i Ola Marczak i tak to się zaczęło. A nazwa 
projektu wzięła się stąd, że od razu pomyśleliśmy o koncertach – 
brzmienie to muzyka, a do kwadratu, że nie poprzestaniemy na jed-
nym koncercie, ale będzie ich więcej.

Adrianna Brzuska: Przed rokiem mój brat uczestniczył w olim-
piadzie Zwolnieni z teorii. Chciałam też zrobić coś fajnego i uznałam, 
że trzeba postawić na muzykę. Doszłam bowiem do wniosku, że 
oferta muzyczna dla osób w moim wieku nie jest zbyt bogata, dlate-
go fajnie byłoby pomyśleć o koncertach. 

Jak wasz pomysł przyjęli koledzy, nauczyciele?
A.B.: Koleżanki i koledzy są, tak mi się wydaje, pod wrażeniem. Cho-

ciaż trzeba zauważyć, że na początku podchodzili do tego, co robimy, 
trochę sceptycznie. Nauczyciele też nam kibicują, zwłaszcza że kilku jest 
naprawdę fajnych. Pomysł spodobał się na przykład nauczycielce języka 
polskiego, Patrycji Łyżbickiej, która cały czas nas wspiera w działaniu.

K.T.: Jesteśmy bardzo zaskoczeni odzewem na nasz projekt. Na po-
czątek zorganizowaliśmy koncert rockowy. Nie wiedzieliśmy, czego 
się mamy spodziewać, ile przyjdzie osób. Jak się okazało, niepotrzeb-
nie się martwiliśmy, do tego stopnia, że liczba gości nawet nas prze-
rosła. Przyszło około dwustu osób – była fajna atmosfera i zabawa.

Podczas rozmowy cały czas zaglądacie do smartfonów – taki 
znak czasów. Choć z drugiej strony pokazujecie, że telefony można 
także wykorzystywać do promocji, co wam się świetnie udało...

K.T.: To prawda, od początku założyliśmy, że duży nacisk na pro-
mocję Brzmienia do kwadratu położymy w sieci. Większość naszych 
znajomych spędza dużo czasu w intrenecie, dlatego postanowiliśmy 
do nich dotrzeć prostą drogą. Mieliśmy także wywieszone plakaty na 
mieście, ale większą robotę zrobiła chyba promocja w sieci. 

Trzy koncerty już za nami. Finał zaplanowano na 26 lutego. 
Co się będzie działo?

A.B.: Skoro finał, to przed nami podsumowanie całego projektu. 
Wystąpią osoby oraz zespoły, które pojawiły się na dotychczaso-
wych koncertach – rockowym, akustycznym oraz hip-hopowym.

Gabriela Sznapka: Pomijając artystów, którzy brali już udział 
i zanotowali pełne występy, pojawi się na przykład formacja The 
Intruders, która nie była w stanie dotrzeć na koncert hip-hopowy.

Co wam dało uczestnictwo w tym projekcie?
G.Sz.: Przede wszystkim ogromną satysfakcję. Wszyscy jesteśmy 

kreatywni, związani w jakiś sposób ze sztuką i chcieliśmy zrobić 
coś fajnego. Myślimy, że nam się to udało.

Co dalej, macie już jakieś nowe pomysły?
A.B.: Myślimy intensywnie nad przyszłością. Na razie jednak nie 

będę mówić o szczegółach, żeby nie zapeszać. 
Jak sobie radziliście z pogodzeniem nauki z zabawą, przygo-

towaniem koncertów?
A.B.: W tym roku czeka mnie matura, więc teoretycznie mam naj-

trudniej. Dla chcącego jednak nic trudnego. Sztuką jest jak najlepsze 
zorganizowanie sobie czasu. W tym miejscu chciałabym podziękować 
za pomoc moim młodszym koleżankom i kolegom. Także bez naszych 
bliskich, partnerów realizacja tego projektu nie byłaby możliwa.

Rozmawiał: wot

Od lewej młodzi-kreatywni: Gabriela Sznapka, Adrianna Brzuska, Ola 
Marczak i Karol Trombik.
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Twórcze ferie

Zainteresowanie warsztatami było duże.

Młodzież z cieszyńskich gimnazjów twórczo spędziła pierwszy ty-
dzień ferii zimowych w trakcie organizowanych przez Dom Narodowy 
we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej warsztatów 
filmowych Kręci się w Cieszynie. Pod okiem specjalistów – psychologa 
Jolanty Dróżdż- Stoszek i operatora filmowego Dawida Wojtyły po-

wstał spot o tematyce 
cyberprzemocy.

Cyberprzemoc do-
tyka coraz większej 
liczby osób. To forma 
prześladowania in-
nych z wykorzysta-
niem nowych mediów 
i technologii – komu-
nikatorów i witryn 
internetowych, forów 
dyskusyjnych, blogów, 
sms-ów czy e-maili. 
Ponad połowa nastoletnich internautów choć raz doświadczyła 
przemocy w Internecie. Warsztaty z psychologiem dały okazję do 
bliższego zapoznania się z tym zjawiskiem, wypracowania sposo-
bów działania, gdy jesteśmy świadkiem lub obiektem hejtu. Mło-
dzież dzieliła się swoimi doświadczeniami pisząc scenariusz filmu 
profilaktycznego, a także samodzielnie go realizując. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy na premierę spotu i spotkanie z jego 
twórcami, która odbędzie się w Domu Narodowym w piątek, 26 lu-
tego o godzinie 17.00. Projekt zrealizowano ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2016.

COK Dom Narodowy

Kolejny klaps na planie zdjęciowym.
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Rekrutacja  
do cieszyńskich przedszkoli

Naszą bazę stanowi 11 placówek i trzy oddziały przedszkolne 
przy szkole podstawowej:  Przedszkole nr 1 ul. Michejdy 10, Przed-
szkole nr 2 – Integracyjne ul. ks J. Trzanowskiego 4, Przedszkole nr 4 
im. M. Konopnickiej ul. Miarki 15, Przedszkole nr 7 ul. Hallera 163, 
Przedszkole nr 8 ul. B. Chrobrego 1, Przedszkole nr 9 ul. Bucewicza 
25, Przedszkole nr 16 ul. Bielska 75, Przedszkole nr 17 ul. Frysztacka 
161, Przedszkole nr 18 ul. Z. Kossak Szatkowskiej 6, Przedszkole nr 
19 ul. Skrajna 5, Przedszkole nr 20 ul. Św. Jerzego 4, Oddziały Przed-
szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Cieszynie ul. Katowicka 68. 

Na podstawie art. 20 w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmia-
nami) rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2015/2016 do 
danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zor-
ganizowanego w publicznej szkole podstawowej, składają w tej pla-
cówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w terminie od 25 lutego od godz. 8.00 do 1 marca do godz. 15.00. 
Dzieci, których rodzice złożą deklarację w powyższym terminie, 
nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, 
gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status 
kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz 
w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do 
złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczest-
niczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Rekrutacja do cieszyńskich publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych w publicznej szkole podstawo-
wej, prowadzonych przez Miasto Cieszyn, rozpoczyna się 8 marca 
2016 r. od godz. 8.00. Wniosek o przyjęcie dziecka można skła-
dać w terminie do 29 marca 2016 do godz. 15.00.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyj-
muje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Cieszyna. Pierw-
szeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne, tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję 
o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, a także dzieci 
5-letnie i 4-letnie, którym gmina ma obowiązek umożliwić korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego. 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do oddziałów integracyj-
nych w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie i Przedszkolu 
nr 4 w Cieszynie zostanie przeprowadzona odrębnie tj.:

* rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio 
do Przedszkola nr 2 – Integracyjnego lub Przedszkola nr 4 w Cie-
szynie i tam składają podania do 29 marca br.,

* kwalifikację (nabór) dzieci niepełnosprawnych prowadzić bę-
dzie odpowiednio komisja powołana przez dyrektora Przedszkola 
nr 2 – Integracyjnego oraz dyrektora Przedszkola nr 4.

Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wycho-
wania przedszkolnego, od 8 marca 2016 r. rodzic będzie miał możli-
wość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępo-
waniu rekrutacyjnym na stronie: https://www.cieszyn.przedszkola.
vnabor.pl. Rodzic może wybrać trzy publiczne placówki.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawo-
wych funkcjonujących na terenie Cieszyna, na rok szkolny 2016/2017, 
wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicz-
nego. Wniosek można pobrać w przedszkolu, a w przypadku zapisu 
dziecka za pomocą internetu należy wypełniony wniosek wydrukować, 
następnie podpisać i dostarczyć do przedszkola. Po 29 marca 2016 r. 
żadne wnioski w naborze głównym nie będą rozpatrywane.

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 określa 
dyrektor przedszkola i będą one dostępne na stronie www.cieszyn.
przedszkola.vnabor.pl oraz w poszczególnych przedszkolach. Nie ma 
znaczenia kolejność zgłoszeń, ponieważ o przyjęciu do przedszkola 
będzie decydować liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji. 
Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wnio-
sków na stronie internetowej lub formularza pobranego w przedszkolu. 
O przyjęciu do danego przedszkola zadecyduje komisja rekrutacyjna 

powołana przez dyrektora przedszkola. Komisja rekrutacyjna przepro-
wadzi weryfikację wniosków pod względem formalnym, tj. czy wniosek 
wypełniono prawidłowo i czy do wniosku dołączono wszystkie wy-
magane załączniki. Weryfikacji podlegać będą również oświadczenia i 
dokumenty potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów. Listy 
dzieci przyjętych do danego przedszkola zostaną opublikowane 5 maja 
na powyższej stronie internetowej i w poszczególnych przedszkolach.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego  
do przedszkoli publicznych w 2016 r.

• Od 25 lutego od godz. 8.00 do 1 marca do godz. 15.00 – składa-
nie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego.

• Od 8 marca od godz. 8.00 do 29 marca do godz. 15.00 – składa-
nie wniosku o przyjęcie do przedszkola (lub oddziałów przedszkol-
nych) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym.

• Od 8 marca od godz. 8.00 do 31 marca do godz. 15.00 – wery-
fikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola (od-
działów przedszkolnych) i dokumentów potwierdzających spełnie-
nie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

• 22 kwietnia godz. 8.00 – podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandy-
datów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

• Od 22 kwietnia od godz. 8.00 do 2 maja do godz. 15.00 – po-
twierdzanie, przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w postaci pi-
semnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

• 5 maja godz. 8.00 – podanie do publicznej wiadomości przez 
komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

• Od 9 maja od godz. 8.00 do 13 maja do godz. 15.00 – postępo-
wanie uzupełniające – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola 
(lub oddziałów przedszkolnych) wraz z dokumentami potwierdza-
jącymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów bra-
nych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

• Od 9 maja od godz. 8.00 do 18 maja do godz. 15.00 – postępowa-
nie uzupełniające – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków 
do przedszkola (lub oddziałów przedszkolnych) i dokumentów po-
twierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

• 1 czerwca godz. 8.00 – postępowanie uzupełniające – podanie 
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kan-
dydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

• Od 1 czerwca od godz. 8.00 do 6 czerwca do godz. 15.00 – po-
stępowanie uzupełniające – potwierdzanie przez rodzica kandyda-
ta woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowa-
niu rekrutacyjnym uzupełniającym.

• 8 czerwca godz. 8.00 – postępowanie uzupełniające – podanie 
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandy-
datów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu re-
krutacyjnym uzupełniającym.

Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych

Przedszkole nr 20 przy ul. Św. Jerzego 4.
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Zabawa  
w kodowanie 

Biblioteka Miejska w Cieszynie po raz kolej-
ny weźmie udział w projekcie organizowanym 

Zajęcia komputerowe nie od dziś cieszą się dużą 
popularnością.

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego. W ramach Programu Rozwoju Bi-
bliotek instytucja otrzyma roboty Finch, a tak-
że wsparcie finansowe na pokrycie kosztów 
organizowanych warsztatów z robotyki.

W bibliotecznej pracowni multimedial-
nej TWOJEmedi@ proponuje się kreatywne 
spędzanie wolnego czasu przez dzieci i mło-
dzież, uczy podstaw programowania, a także 
rozwiązywania powstających problemów. 
Uczniowie szkół podstawowych bardzo czę-
sto odwiedzają pracownię,  w ramach zajęć 
lekcyjnych, a sobotnie zmagania robotów 
(walki sumo, mecz piłkarski) zgromadziły 
już sporą grupę stałych uczestników.

Dzięki robotom Finch, stworzonym przez 
światowego potentata z dziedziny nowych 
technologii – firmę Google, bibliotekarze 

będą mogli jeszcze bardziej uatrakcyjnić pro-
wadzone  w pracowni warsztaty, przyciągnąć 
nowych miłośników techniki, a już na pewno 
zorganizować świetną zabawę, sprzyjającą 
poznawaniu tajników cyfrowego świata.

Biblioteka Miejska

„Słit focia”? Czemu nie...

Czas na  
zmianę myślenia

9 lutego w siedzibie Europejskiego Ugru-
powania Współpracy Terytorialnej Tritia 
z o.o. w Cieszynie odbyło się pierwsze spo-
tkanie partnerów projektu Tourism for All. 
Celem projektu jest propagowanie idei pro-
jektowania uniwersalnego oraz dostępno-
ści w takim obszarze, jak turystyka miast 
historycznych. Chcemy propagować kieru-
nek myślenia na temat działań na rzecz rów-
nych szans i równoprawnego uczestnictwa 
wszystkich członków społeczeństwa, także 
osób z dysfunkcjami, starszych, pochodzą-
cych z różnych kultur czy rodziców z dzieć-
mi. Dostępność jest warunkiem uczest-
nictwa osób mniej sprawnych i starszych 
w życiu publicznym. Musi zatem nastąpić 
zmiana dotychczasowego sposobu myślenia 
na temat projektowania przestrzeni, usług, 
produktów i informacji. Proponowanym 
narzędziem zmiany jest projektowanie uni-
wersalne, które w centrum stawia użytkow-
nika i skupia się na usuwaniu ewentualnych 
barier już na etapie projektu.

Partnerami projektu z Polski są Europej-
skie Ugrupowanie Współpracy Terytorial-
nej Tritia – lider projektu, Zamek Cieszyn 
koordynujący Instytut Projektowania dla 
Wszystkich im. Michała Oźmina, Śląska Or-

ganizacja Turystyczna, Opolska Regional-
na Organizacja Turystyczna, Trianon z.s. 
z Republiki Czeskiej, Samorządowy Kraj 
Żyliński, Agencja Rozwoju Samorządowego 
Kraju Żylińskiego, Krajowa Organizacja Tu-
rystyczna Turystyczny Kraj Żyliński ze Sło-
wacji oraz Europejskie Ugrupowanie Współ-
pracy Terytorialnej Ister – Granum z Węgier.

Projekt rozpoczął się w lutym 2016 r. i po-
trwa do 31 grudnia br. W jego ramach pla-
nowana jest organizacja międzynarodowej 
konferencji i warsztatów dotyczących dostęp-
ności w miastach historycznych, skierowa-
nych do przedstawicieli samorządów, organi-
zacji pozarządowych, instytucji publicznych 
oraz przedsiębiorców, jak również wystawy, 
która zostanie pokazana w wybranych mia-
stach w Polsce, Czechach na Słowacji i na Wę-
grzech. Projekt jest współfinansowany przez 
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Mat. pras.

Pierwsze spotkanie partnerów projektu.
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Reagują na 
potrzeby kobiet

Międzynarodowa Organizacja Soropti-
mist International Klub w Cieszynie zapra-
sza wszystkie zainteresowane kobiety do 
prowadzonego przez nasze stowarzyszenie 
– Centrum Praw Kobiet i Rodziny. W ramach 
placówki udzielane są nieodpłatne porady 
prawne z wszystkich dziedzin prawa z wyłą-
czeniem prawa podatkowego. Pomocy praw-
nej udzielają wykwalifikowani prawnicy. Jed-
nocześnie przypominamy, że pomoc prawna 
nie jest udzielana w sprawach, w których 
klientka korzysta już z pomocy adwokata lub 
radcy prawnego.

W Centrum udzielane są również porady 
pedagogiczne, na które zapraszamy matki 
potrzebujące wsparcia i porad doświadczo-
nego specjalisty – pedagoga szkolnego.

 Od marca nasza działalność poszerzona 
zostaje o coaching, skierowany do kobiet, 
które chcą poznać swoje zdolności, zmienić 
zawód lub powrócić na rynek pracy. Sesje 
coachingowe prowadzone będą pod kątem 
potrzeb klientki, po uprzednim umówieniu 
się na wstępną konsultację z coachem. 

Terminy dyżurów można znaleźć na stro-
nie Wiadomości Ratuszowych w dziale „In-
stytucje”. W celu umówienia się na spotka-
nia prosimy o kontakt telefoniczny: tel. 731 
609 903.

Soroptimist Klub w Cieszynie

Noworoczne 
spotkanie

6 lutego w restauracji Leśna Pasja w Cie-
szynie odbyło się tradycyjne spotkanie 
noworoczno-opłatkowe członków cieszyń-
skiego koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. Spotkanie zaszczy-
cili swoją obecnością: sekretarz Miasta 
Stanisław Kawecki, dyrektor Banku Spół-
dzielczego w Cieszynie Beata Miksza, ksiądz 
Dariusz Madzia z parafii ewangelicko-augs-
burskiej oraz współwłaścicielka firmy prze-
wozowej Ola, Bogumiła Wódkowska. 

Po powitaniu wszystkich zebranych,  prze-
wodniczący Zarządu Rejonu PZERiI Stanisław 
Białecki udzielił krótkiej informacji o dokona-
niach Koła Cieszyn w 2015 roku oraz o planach 
na 2016 rok. Głos zabrał również sekretarz 
Miasta oraz dyrektor Banku Spółdzielczego 
Beata Miksza. Bogumiła Wódkowska krótko 
omówiła plan wycieczek na 2016 rok. 

Za wkład pracy na rzecz związku Janina 
Brodziak, Antoni Cimciocha, Janina Stanik, 
Jadwiga Szczepańska i Gertruda Wojnar 
otrzymali z rąk przewodniczącego Stanisła-
wa Białeckiego i skarbnik Haliny Budzińskiej 
Złotą Odznaką Honorową PZERiI. Natomiast 
Bronisław Bocek, Bronisława i Czesław Ko-
nieczny, Paweł Czarnecki, Ludmiła Paweł-
czak, Michał Rokus i Maria Kempny otrzy-
mali upominki za staż członkowski.

Wszyscy zebrani emeryci i renciści Koła 
Cieszyn w miłej atmosferze spędzili to so-
botnie popołudnie.

Koło Cieszyn PZERiI

Kolejny rok za nami...
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6 polecamy

Moje fascynacje
4 i 14 marca o godzinie 10.00 zapraszamy 

młodzież z gimnazjów i szkół średnich na 
spotkanie z Pawłem Bogoczem, twórcą te-
ledysków gwiazd rocka – wywodzącym się 
z Zaolzia reżyserem, scenarzystą, autorem 
kreacji plastycznych, jednym z bardziej uzna-
nych polskich twórców wideoklipów (m.in. dla 
zespołów: Dżem, Big Cyc, Kazik Staszewski, 
Lech Janerka, Armia, SBB, Izrael, Stachursky, 
Łzy, Universe, Maciej Maleńczuk). Współpra-
cował także z szeregiem zagranicznych wyko-
nawców (R.E.M, Soulfly, David Lamar, Genesis 
Classics). W trakcie spotkania artysta opowie 
o tajnikach swojej pracy, zobaczymy m.in. wi-
deoklip My Silesia do muzyki Wojciecha Kilara 
oraz krótkie fragmenty kilkudziesięciu kli-
pów wykonanych w najrozmaitszych, często 
zaskakująco prostych technikach.

COK Dom Narodowy

Piotruś Pan
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Naro-

dowy 17 marca o godzinie 9.00 zaprasza 
dzieci na kolejny spektakl w wykonaniu 
Sceny Lalek Bajka Teatru Cieszyńskiego 
z Czeskiego Cieszyna. 

Z pewnością znacie Piotrusia Pana, Wen-
dy, Kapitana Haka, wróżkę Dzwoneczek 
i tajemniczą krainę Nibylandię. Można tam 
trafić, idąc za drugą gwiazdą w prawo, a po-
tem prosto aż do rana. 

Z Bajką przeżyjecie niesamowite przygody 
z piratami, Indianami i krokodylem... Bilety w 
cenie 13 zł do nabycia w COK.

COK Dom Narodowy

Lustro Czasu
10 marca o godzinie 17.00 w Klubie Nasz 

Kącik (na parterze Domu Narodowego) od-
będzie się poetyckie spotkanie autorskie z  
Andrzejem Tadeuszem Macurą, poetą, pro-
zaikiem, autorem tekstów piosenek. Arty-
sta należy do Zrzeszenia Artystów Polskich, 
Klubu Literackiego Nadolzie i Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej. Do tej pory wydał zbiory wier-
szy: Jesienna Podróż i Lustro czasu. Mieszka w 
Dzięgielowie. Wstęp wolny, zapraszamy!

COK Dom Narodowy

Literackie dyskusje
Nie masz nikogo z kim mógłbyś się po-

dzielić swoją opinią na temat przeczyta-
nych książek? Interesuje cię, co o tej samej 
książce sądzi inna osoba? Jeżeli na jedno 
z tych pytań odpowiedziałeś „tak”, to zna-
czy, że nasz klub jest dla ciebie stworzony.

Zapraszamy polskojęzycznych czytel-
ników już 14 marca o godz. 17.00 do Dys-
kusyjnego Klubu Czytelników w Czytelni 
i Kawiarni Avion w Czeskim Cieszynie. Bę-
dziemy dyskutować o ksiażkach, poznawać 
nowe. Być może twoja ulubiona książka 
jeszcze na ciebie czeka…

Zapraszamy w każdy drugi poniedziałek 
miesiaca. Klub prowadzi Roksana Waraksa. 
Wstęp wolny.

Czytelnia i kawiarnia Avion

Spotkanie ze sztuką
 Teatr Słowa i Tań-

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

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

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

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

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

Teatr Słowa i Tańca JK

Nocne życie miasta
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe 

Animatorów Kultury jest organizatorem 
konkursu fotograficznego Cieszyn nocą. Prze-
prowadzony zostanie w ramach XIII Studenc-
kiego Przeglądu Filmowego czASKina. Celem 
konkursu jest stworzenie zbioru fotografii 
Cieszyna, które pokazują jego nocne życie. 
Organizatorzy w ten sposób nawiązują do 
wyświetlanego podczas przeglądu filmu Ewa 
chce spać o nocnej wędrówce poprzez zaułki 
wrocławskiej metropolii. Organizatorzy pra-
gną zachęcić studentów, uczniów i mieszkań-
ców do podzielenia się swoją wizją nocnego 
życia granicznego miasta. Konkurs zostanie 
przeprowadzony od 9 lutego do 14 marca. 
Zdjęcia należy przesyłać pod adres e-mail: 
czaskinacieszyn@gmail.com. Pod tym adre-
sem można takze zasięgnąć bliższych infor-
macji na temat tej ciekawej inicjatywy. 

wot 

Zdrowie dziecka
Bawialnia oraz dr Tomasz Szurmik 

3 marca o godz. 17.00 zapraszają rodziców 
na prelekcję Rozwój psychoruchowy a posta-
wa ciała dzieci. Wykład odbędzie się w Hote-
lu Mercure, ul. Motelowa. Więcej informacji 
pod nr. tel. 665 066 684 i 795 531 174 lub 
adresem mailowym klub.bawialnia@wp.pl.

Bawialnia i Orto-Med

Konkursy w COK
Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodo-

wy zaprasza do udziału w organizowanych 
w najbliższym czasie konkursach. Szczegóły, 
regulaminy i karty zgłoszeń na stronie www.
domnarodowy.pl, w zakładce „konkursy”.
Konkurs teatralny, recytatorski  
i wokalny dla gimnazjalistów 

Termin: 21-22 marca, zgłoszenia do 
7 marca, mailowo na adres: jprzecho-
dzien@tlen.pl. Organizator: Zespół Szkół im. 
Władysława Szybińskiego w Cieszynie, COK 
Dom Narodowy, Regionalny Ośrodek Kultury 
w Bielsku-Białej. Zasięg: powiat cieszyński.

COK Dom Narodowy
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Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41

Życie „Racheli” w służbie bliźnim
Anna Szalbot urodziła się w 1906 r. w Wiśle Malince. Wychowy-

wała się w ciężkich warunkach; po śmierci rodziców opiekowali się 
nią dziadkowie w Nydku, tam chodziła do szkoły. Wtedy też po raz 
pierwszy zetknęła się z harcerstwem. Po śmierci dziadków wróciła 
do Wisły i pracowała w gospodarstwie Poloczków. 

Po tragicznej śmierci narzeczonego zdecydowała się na naukę 
w szkole pielęgniarek w Zakładach Eben-Ezer w Dzięgielowie. Tam 
podjęła decyzję o służbie bliźnim już jako diakonisa, wybrała imię 
Rachela i to był później jej konspiracyjny pseudonim. Została wy-
święcona przez biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Juliu-
sza Burschego, 5 sierpnia 1927 r. w kościele Jezusowym w Cieszynie. 

Praktykę zawodową rozpoczęła w Szpitalu Krajowym w Cieszy-
nie. Później została skierowana do Golasowic, gdzie prowadziła 
stacje matki i dziecka, a jednocześnie wykonywała zadania repo-
lonizacyjne. Pielgrzymowice, gdzie zamieszkała, leżały już w daw-
nym zaborze pruskim. Włączyła się aktywnie w życie miejscowych 
Polaków, organizowała wycieczki w polskie góry, założyła drużynę 
harcerek i została drużynową. 

W 1938 r. wróciła do Wisły i objęła funkcję siostry pierwszej po-
mocy. Żyła bardzo skromnie, pomagała najuboższym podopiecz-
nym, zaopatrywała ich w leki i udzielała porad. Nadal wspomagała 
drużyny harcerskie w Golasowicach i w Wiśle, a także budowę wi-
ślańskich szkół. Była aktywna w Kole Polek.

W czasie II wojny światowej, po rozwiązaniu diakonatu, nadal ak-
tywnie pomagała potrzebującym wiślanom, partyzantom i porzuco-
nym żydowskim dzieciom – zbierała fundusze i kartki żywnościowe. 

Jej pierwszym kontaktem z ruchem oporu było odnalezienie w Dę-
bowcu cennej przesyłki z dokumentami i pieniędzmi, pozostawionej 
przez pierwszych cichociemnych, zrzuconych w 1941 r. nad Polską. 

W czerwcu 1941 r. została zaprzysiężona jako członek Batalio-
nów Chłopskich. Rozpoczęła działalność w batalionie, którego 
głównym celem była pomoc więźniom w Auschwitz. Zaangażowała 
się w zbiórkę leków, żywności, ciepłych rękawic i skarpet, pienię-
dzy. Wykorzystywała nawiązane przed wojną kontakty, głównie 
w ramach działalności harcerskiej i wśród rodzin ewangelickich. 
Jak pielgrzym – kwestarz, niczym ludzkie sumienie, chodziła wśród 
swoich znajomych po obu stronach Olzy. Kwoty, które zebrała, sta-
nowiły w początkach działalności grupy, ponad połowę budżetu 
pomocowego. Często udawało jej się zdobyć bezcenne dla więźniów 
leki, w jaki sposób to robiła, nie dowiemy się już nigdy. 

Była bardzo odważna, ale też jej zadania były bardzo niebez-
pieczne. W miejscach, w których poza obozem w ciągu dnia pra-
cowali więźniowie, w ustalanych skrytkach podkładano paczki 
z żywnością, lekami, odzieżą i korespondencją. W drogę powrotną 
zabierano opisy zbrodni oraz listy do rodzin. „Rachela” z ampułka-
mi leków zaszywała się w jakiejś stodole pustego gospodarstwa, 
gdzie oczekiwała pacjentów w pasiakach, by aplikować im zastrzy-
ki. Kiedy na trop jej działalności wpadło gestapo, udało jej się cu-
dem wyjść z okrążonego domu na Górnym Rynku w Cieszynie. Nie 
mogła już wrócić w rodzinne strony, skierowano ją do Warszawy. 

Została jedną z najodważniejszych łączniczek i kolporterek Ko-
mendy Głównej BCh, działała teraz jako Hela Wodecka. Nadal jeź-
dziła do Krakowa, przewoziła więźniom leki i listy. W czasie jednej 
z takich akcji, kiedy w Osieku przygotowywała paczki, do domu 
wkroczyli żandarmi. Została zastrzelona podczas próby ucieczki 
30 grudnia 1942 r. Daremnie szukać jej mogiły na cmentarzach Ślą-
ska Cieszyńskiego czy w Osieku, ciało spalili hitlerowcy w obozo-
wym krematorium. 

Drobna, zgarbiona, wątłego zdrowia, często udawała staruszkę. 
Ten niepozorny wygląd nieraz pomagał jej wymknąć się z niemiec-
kich zasadzek. Wszyscy, którzy się z nią zetknęli, zapamiętali ją 
jako niezwykle serdeczną, bezinteresowną i oddaną wszystkim sio-
strę. W pracy konspiracyjnej słynęła z odwagi i odpowiedzialności. 
Otaczała opieką każdego potrzebującego. – To opiekuńcze podejście 
do ludzi wyżłobiło nawet jakiś specyficzny rys na jej twarzy – tak pisał 
o niej Wojciech Jakiełek, dowódca oddziału Batalionów Chłopskich, 
do którego należała.

Siostry diakonise żyją dla Boga i dla człowieka, ich działanie to 
służba chrześcijańska, pełniona bez względu na środki materialne, 
mocą poświęcenia, to służba miłosierdzia. Taka służbę, pełną wy-
rzeczeń i miłości bliźniego, do końca wykonywała „Rachela”. Dzia-
łała, narażając codziennie życie, niosąc pomoc tym, którzy najbar-
dziej jej potrzebowali, więźniom obozu zagłady.

Po wojnie została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu III 
klasy i Krzyżem Oświęcimskim.

Osoba Anny Szalbot – „Racheli” została również upamiętniona na 
Wzgórzu Zamkowym w Uliczce cieszyńskich kobiet.

Władysława Magiera

Anna Szalbot – „Rachela”.
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8 wydarzenia

Deski na starcie

Śnieżne akrobacje na desce.

Karatecy radzą sobie też dobrze na śniegu.

Ferie z karate
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W sobotę 20 lutego w snowparku na stoku 
Poniwiec w Ustroniu kluby snowboardowe 
Freestyle Sports Union Cieszyn oraz Szkoły 
snowboardu Pauliny Ligockiej zorganizowali 
Snowboardowe Mistrzostwa Cieszyna slope 
style i big air Raven Contest. 

Pogoda tego dnia okazała się wyjątkowo 
łaskawa, co pozwoliło ponad czterdziestu 
zawodnikom na super jazdę. Rozegrano dwie 
konkurencje dla kobiet i mężczyzn w trzech 
kategoriach wiekowych oraz podliczono kla-
syfikację łączoną. Zawodnicy prezentowali 
swoje umiejętności na dwóch skoczniach 
oraz na boksie łamanym. Na najlepszych cze-
kały super nagrody od sponsora głównego 
firmy Raven snowboard w postaci desek, wią-
zań, pokrowców oraz kasków. Dodatkowo 
pulę nagród wzbogaciły gadżety ze sklepu 
Controlshop.pl oraz napoje od firmy Kubuś. 
Impreza dofinansowana została z Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, a zawodnicy na po-
dium zostali uhonorowani dyplomami, me-
dalami oraz pucharami.

Paulina Ligocka

Jak zwykle zawodnicy K.S. Shindo nie 
próżnowali podczas ferii i wykorzystali ten 
czas na sport połączony z relaksem, trenin-
giem karate, dobrą zabawą i wypoczynkiem. 

To już po raz czwarty zawodnicy na-
szego klubu wybrali się do pięknej Zawoi, 
aby między innymi szlifować swoją formę 
na 2016 rok. Pod okiem kadry trenerskiej 
(Piotra Szymali, Karoliny Makarewicz, 
Wojciecha Dorywały oraz instruktora nar-
ciarskiego Szymona Żarłoka) nikt nie mar-
nował czasu, trenując dwa razy dziennie. 
Uzupełnieniem było codzienne białe sza-
leństwo na stokach narciarskich.

K.S. Shindo
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Przedszkolaki  
stają się artystami

Dzieci lubią brać udział w warsztatach.

również na Śląsku Cieszyńskim został zre-
alizowany projekt autorstwa Małgorzaty 
Kacyrz – kierownika Oddziału Czechowice-
-Dziedzice Grupy Raben, pt. Każdy może zo-
stać wielkim artystą.

9 i 15 lutego pracownicy Raben Polska Od-
dział Czechowice-Dziedzice wraz z Niepu-
blicznym Przedszkolem Bajlandia z Cieszyna 
zorganizowali wycieczkę do pracowni cera-
miki przy Stowarzyszeniu Pomocy Wzajem-
nej Być Razem w Cieszynie. W warsztatach 
wzięło udział 15 przedszkolaków z „zerówki” 
oraz czterech opiekunów. Wyjazd został po-
dzielony na dwie części. W pierwszym dniu 
dzieci własnoręcznie lepiły koszyki, miski, 
zwierzęta. Po wypaleniu prac w specjalistycz-
nym piecu, w kolejnym dniu dzieci malowały  
i szkliwiły swoje dzieła, które otrzymały, po 
ponownym wypaleniu w piecu. Dzięki wspar-
ciu finansowemu przez Grupę Raben, która za-
kupiła niezbędny sprzęt oraz materiały, z za-
jęć może skorzystać ponad setka dzieci wraz 
z rodzicami. Jest to również okazja by dzieci 
spędziły wspólnie czas ze swoimi rodzica-
mi. – To wspaniała zabawa zarówno dla dzieci 
i dorosłych. Sama nie wiem kto lepiej się bawi – 
powiedziała wychowawczyni Danuta Cichoń.

Mat. pras.

Wolontariat pracowniczy nie tylko wpływa 
na zaangażowanie pracownicze, ale również 
przyczynia się do rozwiązywania lokalnych 
problemów, odpowiadając na potrzeby miesz-
kańców. Realizowany od 2014 roku w Grupie 
Raben zmienił lokalną rzeczywistość aż w 44 
miejscowościach, przyczyniając się do rozwi-
jania relacji firma – lokalne otoczenie.

Wyjazd do Stowarzyszenia Pomocy Wza-
jemnej Być Razem w Cieszynie to już drugi 
element wolontariatu pracowniczego Gru-
py Raben Wykaż się InicjaTywą. W tym roku 

„Szóstka” górą
W dniach 8 i 9 lutego w Dębowcu odbyły 

się zawody grupowe mini-siatkówki dziew-
cząt i chłopców. Szkołę Podstawową nr 6, 
która zajęła trzecie miejsce, reprezentowa-
ły: Kalina Matysiak, Celina Rucka, Anna Łu-
kasiak, Martyna Stoszek, Beata Kluz, Alek-
sandra Sembol, Gabriela Sitko, Magdalena 
Henrykowska, Weronika Damek. W katego-
rii chłopców, zawodnicy z SP6 wywalczyli 
pierwsze miejsce w składzie: Kacper Urbań-
czyk, Adam Jastrzębski, Stanisław Matysiak, 
Paweł Madzia, Adrian Wróbel, Sebastian 
Krótki, Paweł Kołder, Mateusz Laszczak, 
Bartłomiej Kozyra, Franciszek Solowski.

SP6
Zwycięska drużyna ze swoim nauczycielem wy-
chowania fizycznego, Andrzejem Łukasiakiem.

Nakrętkowe  
pola nadziei

Kolejna zbiórka plastikowych nakrętek 
dla Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty 
w Cieszynie – podsumowana.

W tym roku szkolnym 2015/2016 na-
krętki na rzecz hospicjum zebrali:

• SP6 Cieszyn 136 kg
• SP5 Wisła Jawornik 123 kg
• SP7 Cieszyn 119 kg
• Zespół Szkół w Drogomyślu 107 kg
• SP3 Wisła Malinka 62,5 kg
• Technikum Budowlane w Cieszynie 52 kg
• Przedszkole nr 3 w Skoczowie 38 kg
• Niepubliczny Integracyjny Żłobek TuP-

-Tup w Cieszynie 37 kg
• LO II w Cieszynie  35 kg
• Zespół szkół nr 1 w Wiśle Centrum 31,5 kg
• Urząd Miejski w Wiśle 23 kg
• Przedszkole Integracyjne w Wiśle Ma-

lince 10,5 kg

W tym roku szkolnym dla hospicjum łącz-
nie zebrano już 764,5 kg nakrętek, a w ubie-
głym roku szkolnym 1502 kg. Mamy nadzie-
ję, że uda nam się ustanowić nowy rekord. 

Akcja jak widać objęła zasięgiem cały po-
wiat cieszyński. Dziękujemy darczyńcom 
i liczymy na to, że w następnym komunikacie 
na temat liczby zebranych nakrętek będziemy 
mogli przedstawić jeszcze większą grupę, któ-
ra włączyła się do Nakrętkowych pół nadziei.

Zgłoszenia odbioru większej liczby nakrę-
tek można dokonać pod numerem telefonu 
501 723 990. Oddając nakrętki prosimy na-
pisać na worku lub kartonie nazwę szkoły, 
przedszkola, instytucji, zakładu pracy, orga-
nizacji wraz z dopiskiem „dla Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty”. Dodatkowe informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu 
781 448 192. Hospicjum im Łukasza Ewan-
gelisty serdecznie dziękuje wszystkim, któ-
rzy włączyli się do akcji i liczy nadal na życz-
liwość i udział w zbiórce.

Andrzej Łukasiak 
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Najlepsza impreza 
pływacka

Cieszyńskie zawody pływackie zostały docenione.

II liga czeka
6 lutego w Świętochłowicach zakończy-

ły się rozgrywki drużynowych mistrzostw 
Śląska juniorów w III lidze w szachach. Dru-
żyna MUKS SZS Cieszyn pod opieką trenera 
Łukasza Foltyna wywalczyła brązowy me-
dal, uzyskując tym samym awans do II ligi.

Mat. pras.

Justyna Guzik mistrzynią Polski
W dniach 12-14 lutego w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale odbyły 

się Halowe Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w lek-
koatletyce. Justyna Guzik, 19-letnia zawodniczka  Miejskiego Uczniow-
skiego Klubu Sportowego SZS Cieszyn, zdobyła złoty medal w biegu na 
200 m, uzyskując przy tym bardzo dobre wyniki.  Dwa razy poprawiała 
rekord życiowy na tym dystansie. Najpierw w eliminacjach uzyskała 
25,24 sek., co było najlepszym wynikiem rundy eliminacyjnej, a naza-
jutrz w biegu finałowym zdecydowanie pokonała utytułowane rywalki 
ze znakomitym rezultatem 24,94 sek. Justyna na tych mistrzostwach 
startowała również w biegu na  60 m, w którym zajęła bardzo wysokie 
piąte miejsce, przegrywając m.in. z rekordzistką świata juniorek Ewą 
Swobodą z Żor. Na najkrótszym halowym dystansie Justyna także po-
prawiła życiówkę, uzyskując 7,79 sek.

W Mistrzostwach Polski w Spale startowała 6-osobowa grupa lek-
koatletów MUKS SZS Cieszyn. Wszyscy poprawiali swoje rekordy ży-
ciowe w hali, zajmując wysokie lokaty. Ewa Tolasz była szósta na 1500 
m juniorek z wynikiem 5.01,48, Małgorzata Zamora zajęła 9. miejsce 
na 300 m juniorek młodszych z bardzo dobrym rezultatem 41,61 sek., 
a Katarzyna Cieślar na 200 m juniorek młodszych uzyskała 26,66 sek., 
co dało 13 miejsce. Ambitnie walczyli średniodystansowcy w najlicz-

Udany sezon halowy
Zawodnicy sekcji lekkiej atletyki Miejskie-

go Uczniowskiego Klubu Sportowego SZS 
Cieszyn zakończony niedawno sezon halowy 
mogą zaliczyć do bardzo udanych. Uzyskane 
wyniki oraz wysokie lokaty w Mistrzostwach 
Śląska świadczą o dobrym przygotowaniu do 
sezonu letniego. Nasi zawodnicy zdobyli pięć 
medali: jeden złoty, trzy srebrne i jeden brą-
zowy. W zawodach halowych wystartowało 
w sumie 15 biegaczy.

Zawody na 60 m odbyły się 24 stycznia 
w Brzeszczach. Srebrny medal z wynikiem 
7,90 sek. zdobyła Justyna Guzik, przegrywając 
tylko z rekordzistką świata juniorek na tym 
dystansie, Ewą Swobodą z Żor. Wysokie siód-
me miejsce w kategorii juniorek młodszych 
z rezultatem 8,18 sek. zajęła Małgorzata Za-
mora, która specjalizuje się w biegu na 400 m.

Druga część Mistrzostw Śląska została 
zorganizowana 30 stycznia w Ostrawie. Bez-
apelacyjne zwycięstwo na 200 m odniosła 
juniorka Justyna Guzik, uzyskując 25,69 sek. 
Srebrne medale w kategorii juniorów młod-

Szachy rozwijają myślenie.

Miło nam poinformować, że Międzyna-
rodowe Zawody Pływackie o Puchar MTP 
Delfin Cieszyn wygrały plebiscyt portalu 
Megatiming.pl na najlepszą imprezę roku 

niej obsadzonych biegach na 1000 m juniorów młodszych zajmując 16. 
miejsca: Wiktoria Mołdrzyk – 3.06,21 i Filip Andrzejewski – 2.40,55. 
Trenerem wszystkich zawodników jest Mirosław Werner. Mat. pras.

Justyna Guzik (na drugim planie) rozkręca sportową karierę.

2015. Honorowy patronat nad plebiscytem 
objął Polski Związek Pływacki, a wyróżnie-
nia w postaci statuetek zostaną wręczone 
podczas Mistrzostw Polski Seniorów pod 
koniec maja. 

Nasze zawody, które cyklicznie rozgry-
wamy na pływalni Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie, odbyły się już po raz osiemna-
sty. Uczestniczyło w nich 427 zawodników, 
którzy reprezentowali 43 kluby (w tym z 
Czech, Słowacji i Ukrainy). W prestiżowej 
konkurencji 100 metrów stylem dowol-
nym najlepsi, oprócz medali i dyplomów, 
otrzymali także duże puchary i nagrody 
rzeczowe. Uczestnicy zawodów mieli oka-
zję nie tylko rywalizować na pływalni, ale 
również podziwiać zakątki miasta z jego 
1200-letnią historią. Z tego miejsca chcie-
libyśmy zaprosić na kolejne zawody, które 
odbędą się 2 kwietnia. 

Łukasz Widzik

szych, poparte rekordami życiowymi, wy-
walczyli: Małgorzata Zamora na 300 m – 41,97 
i Filip Andrzejewski na 1000 m – 2.43,72. Ju-
niorka Ewa Tolasz, brązowa na 1000 m, rów-
nież poprawiła życiówkę – 3.10,39. 

wynik na 300 m – 43,71. Wszystkie wyniki to 
„życiówki” wymienionych zawodników.

Zwieńczeniem sezonu halowego były Mi-
strzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młod-
szych w Spale ze złotym medalem Justyny 
Guzik na 200 m (tekst powyżej). 

28 lutego średniodystansowcy we wszyst-
kich kategoriach wiekowych rozpoczynają 
sezon biegów przełajowych tradycyjnym Cros-
sem Mysłowickim, następnie odbędą się Mi-
strzostwa Śląska w biegach przełajowych, a 20 
marca Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych w biegach przełajowych w Żaganiu. 
W tym czasie sprinterki intensywnie przygoto-
wywać się będą do sezonu letniego, który dla 
wszystkich rozpocznie się z początkiem maja. 

Sekcja lekkiej atletyki MUKS SZS Cieszyn za-
prasza młodzież uzdolnioną ruchowo i chętną 
do systematycznych treningów oraz wyczy-
nowego uprawiania „królowej sportu”. Prosi-
my kontaktować się z trenerem Mirosławem 
Wernerem w Szkolnym Schronisku Młodzie-
żowym w Cieszynie przy ul. Błogockiej 24, 
kontakt tel. 783 290 298, 33 852 16 29.

Mirosław Werner

Filip Andrzejewski zdobył srebrny medal  
w Ostrawie na 1000 m.

Oprócz medalistów, inni zawodnicy rów-
nież świetnie wystartowali w swoich biegach. 
Juniorka Izabela Piechaczek była czwarta na 
2000 m – 7.06,78, juniorki młodsze: Katarzyna 
Cieślar na 200 m – 26,58 i Wiktoria Mołdrzyk na 
1000 m – 3.06,82 zajęły piąte miejsca, a Noemi 
Cieślar w kategorii juniorek uzyskała siódmy 
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10 wieści ze szkół

Walentynkowi listonosze mieli pełne ręce roboty.

Wiadomości  
z „trójki”

Wystarczyło w ciągu tygodnia wrzucić do 
walentynkowej skrzynki ozdobną kartkę 
z danymi adresata, czyli imię oraz klasę, a już 
w piątek kartka została wręczona ukochanej 
osobie. Walentynowa skrzynka bardzo szybko 
wypełniła się listami, lizakami, serduszkami 
oraz własnoręcznie wykonanymi kartkami. 
Listonosze, choć mieli pełne ręce roboty, spra-
wiali radość w każdej klasie, w której tylko się 
pojawili. Przekazywali miłe wiadomości nie 
tylko uczniom, ale i nauczycielom. To był naj-
milszy dzień w całym roku!

Wszyscy bawili się świetnie.

Radosna zabawa
5 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 z Od-

działami Integracyjnymi im. J. Korczaka w Cie-
szynie odbył się karnawałowy bal przebierań-
ców dla klas I-III. Na pięknie udekorowanej 
balonami i serpentynami sali gimnastycznej 
odbyła się wspaniała, radosna zabawa. Bal po-
prowadził p. Sebastian Chmiel z Art Venture. 

Zwycięska drużyna siatkarek.

Od ekologii  
do futurologii

Nasi najmłodsi uczniowie skutecznie 
ubarwiają szkolne korytarze. Wszędzie 
ich pełno, zewsząd dobiegają ich wesołe 
głosy. Warto czasem przyjrzeć się im bliżej 
– ci młodzi ludzie to nasi przyszli lekarze, 
rzemieślnicy, odkrywcy, konstruktorzy... 
Jak obudzić w nich pasje? Jak rozbudzić 
chęć tworzenia? W Szkole Podstawowej 
Towarzystwa Ewangelickiego wiemy, że 
właśnie w tym najmłodszym szkolnym 
okresie, głowy dzieci są szczególnie chłon-
ne, emocje rozbuchane, rzeczywistość 
zdaje się nie mieć granic. To czas, kiedy 
trzeba pokazać naszym młodym wycho-
wankom świat we wszystkich barwach 
i odcieniach.

Czasami wystarczy odrobina mąki, 
wody, barwników spożywczych i aroma-
tów, by stworzyć piękną kolorową i pach-
nącą plastelinę. Taka kreatywna plasteli-
nowa rozgrzewka świetnie przygotowuje 
do myślenia o przyszłości. Nasza przy-
szłość to być może roboty. Tu z pomocą 
przyszła nam Biblioteka Miejska w Cie-
szynie, gdzie wybraliśmy się na warsztaty 
z programowania robotów. Po prostu brak 
słów... Nasi malcy sprawili, że skonstru-
owane przez nich roboty posłusznie poru-
szały się tam, gdzie chcieli ich twórcy. My, 
wychowawcy, obserwowaliśmy poczyna-
nia naszych podopiecznych z podziwem, 
radością, ale i refleksją: ciekawe kto z nich 
będzie w przyszłości wykonywać zawód, 
o którym nam się jeszcze nawet nie śni. 
Dziękujemy za wspaniałe zajęcia!

SPTE

Roboty to być może nasza przyszłość.

Kto by nie chciał otrzymać „walentynki”?

Przebrania były bardzo różne.

Różnorodność zabaw, urozmaicona muzy-
ka i profesjonalizm prowadzących sprawiły, 
iż dzieci znakomicie się bawiły i nie było cza-
su na nudę. Wraz z wodzirejem „lecieli samo-
lotem” i „odwiedzali” różne kraje. Nie obyło 
się bez „turbulencji” i przechodzenia przez 
bramki na „lotnisku”.

Wyśmienita zabawa, przepiękne pomy-
słowe stroje i radosny nastrój sprawiły, że 
dzieci w doskonałych humorach poszły do 
domów, a wspaniałe wspomnienia na pew-
no na długo pozostaną w pamięci.

Walentynkowa poczta
12 lutego, czyli w ostatni piątek przed fe-

riami, uczniowie Samorządu Uczniowskie-
go z SP3 tradycyjnie zorganizowali walen-
tynkową pocztę. 

Sukces pod siatką
W Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie 

3 lutego odbyły się zawody w mini-piłce 
siatkowej dziewcząt o mistrzostwo szkół 
podstawowych miasta Cieszyna. 

Do rozgrywek przystąpiło sześć szkół pod-
stawowych. Trzecie miejsce zajęła SPTE, na 
drugim uplasowała się SP6, a na najwyższym 
stopniu podium stanęły dziewczynki z SP3. 
Do kolejnego etapu rozgrywek na szczeblu 
grup powiatowych awansowały dwie szko-
ły: SP3 i SP6. 8 lutego na siatkarskim boisku 
w Dębowcu spotkały się reprezentacje szkół 
podstawowych z gmin: Dębowiec, Pogwiz-
dów i Cieszyn. Rozegrano cztery mecze. 

...

Oto klasyfikacja końcowa: 1. SP3 Cieszyn, 
2. SP Dębowiec, 3. SP6 Cieszyn, 4. SP Pogwiz-
dów. Zwycięską reprezentację ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Cieszynie w składzie: 
Lena Kozyra, Oliwia Dziasek, Anna Marino, 
Natalia Dziadek, Natalia Skiba, Julia Lorek, 
Hanna Wałga, Hanna Broda, Martyna Tom-
czyk, Nadia Rozińska, Laura Kłębek nie-
zmiennie szkoli i prowadzi Janina Hajek.

Gratulujemy siatkarskiego sukcesu, tym 
bardziej, że to już jedenasty raz z rzędu! Ży-
czymy powodzenia na zawodach o mistrzo-
stwo powiatu cieszyńskiego, które odbędą 
się 9 marca w Ustroniu.

Zespół Promocji SP3 Uczniowie zadowoleni z zajęć.
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Ach, co to był za bal
Karnawał to miła tradycja wypełniona mu-

zyką i zabawą, którego ważnym elementem 
są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla 
przedszkolaków to dzień, na który niecierpli-
wie czekają przez wiele dni. Zabawa na takim 
balu dostarcza dzieciom wielu przeżyć i rado-
ści. W ostatni piątek stycznia w Przedszkolu 
Towarzystwa Ewangelickiego odbyła się taka 
właśnie zabawa. Na początku dzieci zapre-
zentowały swoje piękne stroje oraz pozowały 
do pamiątkowych zdjęć. W sali przystrojonej 
balonami i girlandami dzieci mogły poczuć 
się jak na wielkim balu. Wspólnie bawiły się 
przy muzyce, brały udział w mini konkursach, 
a podczas krótkich przerw częstowały się 
różnymi smakołykami. Kiedy czas zabawy do-
biegł końca przedszkolaki z żalem opuszczały 
salę balową. Zabawa na balu przyniosła za-

Karnawał to czas zabawy w każdym przedszkolu.

równo dzieciom tak i wszystkim paniom wie-
le radości ze wspólnie spędzonego czasu. Jak 
przystało na bal przebierańców, na imprezę 
miały wstęp wszyscy przebierańcy. Tradycyj-
nie panie też miały wesołe stroje karnawało-
we. Ten dzień zostanie długo w pamięci... a ko-
lejny bal karnawałowy już za rok.

PTE

Przedszkolne 
piosenki

W czwartek 4 lutego odbył się cyklicz-
ny międzyprzedszkolny konkurs piosenki 
regionalnej Jak to dawniej na Śląsku Cie-
szyńskim śpiewano, zorganizowany przez 
Przedszkole nr 8 w Cieszynie. W konkursie 
tym wzięły udział dzieci z różnych przed-
szkoli, a w skład komisji weszli: Dariusz 
Itner – muzyk, wieloletni nauczyciel wy-
chowania muzycznego, Jan Zachar – muzyk, 
laureat Szansy na sukces, założyciel zespołu 
Ustronsky oraz Dobrosława Geiger-Falkow-
ska, nauczyciel wychowania przedszkolne-
go. Po zaprezentowaniu swoich umiejętno-
ści wokalnych dzieci zostały wyróżnione:

1. Przedszkole nr 16, 2. Przedszkole Towa-
rzystwa Ewangelickiego, 3. Przedszkole nr 17 
i Przedszkole nr 8. Przedszkole nr 8

Młodzi cieszyniacy potrafią śpiewać.

Spotkanie  
z czterema łapami

Dogoterapia jest metodą wspomagającą 
działania rehabilitacyjne oraz terapeutyczne, 
w której biorą udział odpowiednio przeszko-
lone psy. Dzięki niej poprawiają się społeczne 
relacje ze zwierzętami, a także funkcjonowa-
nie fizyczne i kondycja psychiczna człowieka. 
Dogoterapia najczęściej wykorzystywana 
jest przy rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych, ale można ją również stosować na zaję-
ciach z dziećmi zdrowymi. Dzięki uprzejmości 
państwa Izabeli i Wiesława Kwiatkowskich z 
hodowli leonbergerów mogliśmy do naszej 
oferty dodać zajęcia z dogoterapii.

Miłe spotkanie z leonbergerami.

Do takiego psa aż miło się przytulić.

Podczas zajęć prowadzonych w przedszko-
lu dzieci mogą stopniowo zapoznawać się 
z psem, jego zwyczajami, jedzeniem czy na-
wykami. Początkowo, oswajając się z czwo-
ronogiem, mogą go dokładnie obejrzeć – jakie 
ma łapy, uszy, oczy i ogon. Dotykają jego sier-
ści i potrafią określić, czy jest ona szorstka 
czy miękka, długa czy krótka oraz określić 
jej barwę: jasna czy ciemna. Te pierwsze ćwi-
czenia z psem budują zaufanie między nim 
a dzieckiem. Nabiera ono poczucia bezpie-
czeństwa, oswaja się z nową sytuacją, a także 
jest instruowane, w jaki sposób bezpiecznie 
postępować z czworonogiem. Uczy się tak-
że, aby przy zwierzęciu zawsze zachować 
ostrożność. Te pierwsze kroki dziecka z psem 
są niezmiernie ważne w prowadzeniu dal-
szych zajęć. Najmłodszych bowiem należy 

stopniowo wprowadzać w zwierzęcy świat 
i stawiać małe kroki ku temu, aby osiągnąć 
zamierzony w zajęciach cel. 

Kontakt z psem to przy okazji nauka samo-
dzielności poprzez stwarzanie dziecku moż-
liwości samodzielnego wywiązywania się 
z działań podejmowanych wobec pupila, np. 
karmienie, prowadzenie na smyczy, a także 
czynności pielęgnacyjnych, jak wycieranie 
pyska i czesanie. Po ćwiczeniach oswajają-
cych malucha z czworonogiem oraz pielęgna-
cyjnych przychodzi czas na kolejne ćwiczenia, 
nieco bardziej zaawansowane. Przedszkolaki 
próbują podać pieskowi rękę, założyć skar-
petki, przywiązać kokardkę, przejść z nim na 
smyczy określony tor. Uczą się tym samym 
delikatności w obchodzeniu się z psem, a tak-
że wydawania mu komend. Mogą doskonalić 
swoją sprawność ruchową we współudziale 
zwierzęcia. Po takiej zabawie u dzieci kształ-
tuje się także nawyki higieniczne, m.in. mycie 
rąk po kontakcie z czworonogiem.

Nasz czworonożny gość w niedzielę po-
przedzającą ostatnie zajęcia wygrał w 
Brnie główną nagrodę Royal Canin Bob, 
zaś jego towarzyszka zajęła drugie miejsce 
w swojej kategorii.

Jak zwykle na naszych zajęciach pani Iza 
pięknie dzieciom opowiadała, a pan Wiesiu 
dbał o przyjacielską zabawę.

Przedszkolaki już nie mogą doczekać się 
kolejnej wizyty, tym bardziej, że pani Iza 
obiecała, iż przyjadą w większym gronie – 
ze szczeniaczkiem.

PTE

Ferie w SP1
Pierwszy tydzień tegorocznych ferii grupie 

40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 upły-
nął bardzo twórczo. Dzieci wzięły udział w 
zajęciach: plastycznych, muzycznych, kompu-
terowych oraz origami, prowadzonych przez 
nauczycieli cieszyńskiej „jedynki”. Cała gru-
pa skorzystała również z oferty cieszyńskiej 
Biblioteki Miejskiej podczas spotkania pt. 
Włochate pupilki. Nie zabrakło też zajęć spor-
towych, które poprowadziły nasze nauczy-
cielki wychowania fizycznego w ramach akcji 
Zima w mieście, organizowanej przez MOSiR 
w Cieszynie. Udział w tych ostatnich zajęciach 
został nagrodzony drobnymi upominkami, za-
pewnionymi przez organizatora.

Zespół ds. promocji SP1

Zabawa była przednia.
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12 polecamy 

Muzyczna zamiana Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Naro-
dowy i Strzelnica z Czeskiego Cieszyna or-
ganizują transgraniczny talent-show jakie-
go dotąd nie było! Zapraszamy wszystkich 
odważnych gotowych do zmierzenia się z 
przebojami popularnymi u sąsiadów zza 
granicy. W naszym konkursie Polacy zaśpie-
wają czeskie piosenki, Czesi – polskie! Już 21 
kwietnia w Domu Narodowym – utalentowa-
ni amatorzy – wokaliści  i zespoły muzyczne 
z terenu całego Euroregionu Śląsk Cieszyński 
staną do walki o pierwszy tytuł Zwycięzcy 
Olza Music Show. Stawką są także atrakcyjne 
nagrody oraz możliwość prezentacji w trak-
cie Święta Trzech Braci! Uczestników oceniać 
będzie profesjonalne jury, w skład którego 
wejdą medialne osobowości: muzyk Bogdan 
Bartnicki, popularny vloger The Chwytak, 
raperka Martyna „Tes” Fober, Renata Wdów-
ka oraz Petr Šiška – współpracujący z czeską 
telewizją dziennikarz, muzyk i producent. Na 
zgłoszenia czekamy do 8 kwietnia. Szcze-
góły i regulamin dostępne są na stronie inter-
netowej:  www.domnarodowy.pl

COK Dom Narodowy

Czas kraszanek
Pięknie zdobione jaja 

– symbol odradzające-
go się życia, od wieków 
goszczą na polskich 
stołach podczas Świąt 
Wielkanocnych. Przez 
lata sposoby barwienia 
i dekorowania jaj zmie-
niały się, ale tradycja, 
wciąż żywa, pozostała...
Na zajęciach w Domu 

Narodowym, posługując się tradycyjną tech-
niką wydrapywania wzorów na zabarwio-
nym jajku, wykonamy oryginalne kraszanki. 

Warsztaty, które odbędą się 15 marca 
o godzinie 16.00, poprowadzi Janina Dorighi 
z Cisownicy, pasjonatka rękodzieła zajmują-
ca się wikliną papierową, szydełkowaniem, 
a także tworzeniem kraszanek i „jajek ażu-
rowych”. Liczba miejsc ograniczona, zapisy 
do 12 marca, bilety 15 zł. Zapraszamy!

COK Dom Narodowy

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

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

W ramach imprezy odbędzie się kiermasz, 
na który organizatorzy zapraszają firmy 
i osoby związane ze zdrowiem, natural-
nym życiem oraz wegetariańską kuch-
nią, a także twórców zabawek i przed-
miotów hand made, którym przyświeca 
idea „mniej plastiku – więcej szczęścia”. 
Odbędzie się też wiele ciekawych warsztatów 
i spotkań z ekspertami, takich jak warsztaty 
kulinarne, zajęcia z jogi, wykład o zdrowym 
odżywianiu, pogadanki i warsztaty dla ro-
dziców małych dzieci i tych, którzy dopiero 
spodziewają się potomstwa, m.in. o karmieniu 
naturalnym, chustonoszeniu i ekopieluchowa-
niu.  Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Szcze-
góły wydarzenia na www.facebook.com pod 
nazwą Eko Cieszy kiermasz & warsztaty. 

Zapisy na poszczególne warsztaty pod 
nr.  tel. 728 490 111. Organizatorzy

Kolejne cymelia
W piątek 26 lutego o godz. 17.00 w sali 

konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej od-
będzie się 18. spotkanie z cyklu Cymelia 
i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyń-
skiej. Prezentację pt. Najpopularniejsze ślą-
skie śpiewniki kościelne dawniej i dziś przed-
stawi Halina Morawiec. Bliższe informacje 
na temat pokazu i kolejnych prezentacji za-
planowanych w 2016 roku dostępne są na 
stronie www.kc-cieszyn.pl i pod nr tel. 33 
851 38 41. Zapraszamy.

Książnica Cieszyńska
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13. czAS Kina 
Pomysł na Studencki Przegląd Filmowy 

czASKina narodził się w 2004 roku z inicja-
tywy studentów animacji społeczno-kultu-
ralnej i od tej pory organizowany jest co roku. 

Tym razem podczas 13. edycji, która od-
będzie się w dniach 14-16 marca chcemy 
zabrać uczestników w podróż. Zaprezen-
tujemy sześć filmów pod wspólnym hasłem 
Droga do szczęścia. 

W programie także koncerty Fleuron 
i imprezy towarzyszące:

• warsztaty prowadzone przez przedsta-
wicieli Legalnej Kultury 

• spektakl Męczeństwo Piotra Ohey’a
• O!PLA
• pokaz fotografii Cieszyn nocą 
• warsztaty z dubbingu, z pracy kamerą 

prowadzone przez studentkę pierwszego 
roku ASK i pierwszego roku reżyserii.

 Karnety do nabycia w Galerii 13 (Cieszyn, 
ul. Nowe miasto 13). Więcej informacji na 
https://web.facebook.com/czaskina2015.

Organizatorzy: studenci animacji spo-
łeczno-kulturalnej UŚ w Cieszynie, Koło  
Animatorów, WEiNoE zapraszają, gwaran-
tując ciekawie spędzony czas oraz wiele 
atrakcji. 

Dane kontaktowe: Magda Szadkowska 
609 676 831, email: magdaszad@wp.pl.

Organizatorzy

Żywe źródła

Profesor Daniel Kadłubiec to postać dosko-
nale znana nie tylko mieszkańcom naszego 
regionu. Ten mieszkający na Zaolziu etnograf, 
historyk literatury, badacz kultury, folkloru 
i języka Śląska Cieszyńskiego jest laureatem 
wielu nagród: im. Oskara Kolberga, Honoro-
wego Ślązaka Roku, Ambasadora Polszczy-
zny poza Granicami Kraju. Jego nowa książka  
W cieszyńskim mateczniku  opisuje uwarunko-
wania cieszyńskiej tradycji ludowej i na sze-
rokim tle historyczno-kulturowym wyjaśnia 
jej specyfikę eksponując szczególnie kulturę 
duchową. Traktuje też o źródłach, zróżnico-
waniu i jakości gwar cieszyńskich, zwłaszcza 
zaolziańskich. Na spotkanie z cyklu Żywe źró-
dła połączone z promocją książki prof. Daniela 
Kadłubca zapraszamy do Domu Narodowego 
9 marca o godzinie 17.00.

COK Dom Narodowy

Brzmienie do 
Kwadratu vol.4

Finałowy koncert w cyklu Brzmienie do 
kwadratu już w piątek 26 lutego o godz. 
20.00 w Krytyce Politycznej Na Granicy. 
Tym razem znajdzie się coś dla każdego. 
Trochę rocka, trochę rapu, trochę jazzu... 
Wiele gatunków, wielu ludzi. Zagrają: The 
Intruders, Lethal Stab, Wojtek Kiełbicki 
i Magda Kluz, Justyna Lewandowska i Ja-
kub Krzysiek, Justyna Pońc, Sebastian Su-
doł, Aram Jesajan, Nemo i Żela, Marta By-
lok, Krzysztof Bylok, Seweryn Nawieśniak 
i Wiktor Świerczek. Wstęp wolny! 

Brzmienie do kwadratu to inicjatywa cie-
szyńskich licealistów, realizowana w ra-
mach projektu Zwolnienie z teorii.

Krytyka Polityczna

Krytyka prezentuje
We wtorek 8 marca o godz. 17.00 za-

praszamy na spotkanie wokół książki Ese-
je Wybrane Virginii Woolf z udziałem dr 
hab. Magdy Heydel – redaktor naczelnej 
pisma Przekładaniec, nagradzaną tłumacz-
ką litera tury języka angielskiego, dr hab. 
Romą Sendyka – adiunktem w Katedrze 
Antropologii Literatury i Badań Kulturo-
wych WP UJ oraz prof. Tadeuszem Sław-
kiem – wybitnym filologiem, autorytetem 
w zakresie teorii i historii literatury, kom-
paratystyki literackiej oraz pogranicza 
literatury, kultury i filozofii, poetą, proza-
ikiem, eseistą, tłumaczem poezji angiel-
skiej i amerykańskiej. 

Ten wybór różni się od dotychczaso-
wych prezentacji eseistyki Woolf: pisarka 
nie występuje tu jedynie jako czytelniczka, 
recenzentka, komentatorka i teoretycz-
ka literatury modernistycznej, lecz przede 
wszystkim jest „uwikłana w świat”: podró-
żuje, angażuje się w dyskusje nad ważnymi 
kwestiami społecznymi, domaga się prawa 
do„zintensyfikowanego istnienia” dla kobiet, 
dzieci i zwierząt, chadza do kina, na wystawy 
i na wiece protestacyjne. Stając w obronie tej 
„wszechogarniającej przemożnej siły” i „po-
budzającej energii”, jaką jest życie, z fascynu-
jącą precyzją i przenikliwością rekonstruuje 
momenty zdumienia istnieniem i śmiercią, 
budując przy tym zdania należące do najpięk-
niejszych, jakie zna literatura. 

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

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

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

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

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

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

• Stowarzyszenie Dziedzictwo Św. Jana 
Sarkandra, numer KRS 0000063101

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

• Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być 
Razem, numer KRS 0000081114

• Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskie-
go, numer KRS 0000130105

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

• Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego 
Feniks, numer KRS 0000206064

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

• Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsię-

biorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży 
Ekoga, numer KRS 0000267283

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

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

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

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

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

szych lokalnych organizacji. 
Wydział Kultury

Turnusy 
rehabilitacyjne

Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji, 
Kultury Fizycznej, Turystyki i Integracji 
Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie in-
formuje, że posiada jeszcze wolne miejsca 
w organizowanych dwutygodniowych tur-
nusach rehabilitacyjnych nad morzem w 
następujących terminach:

• Sarbinowo 1-14.06.2016 r.
• Kołobrzeg 30.09-13.10.2016 r.
Bliższe informacje można uzyskać w sie-

dzibie stowarzyszenia w dniach i godzinach 
dyżurów, nr tel. 33 858 12 56. Zaintereso-
wanych bardzo serdecznie zapraszamy.

SRKFTiION

Walne III wieku
Zarząd Stowarzyszenia Cieszyńskiego 

Uniwersytetu III Wieku informuje,że w 
dniu 3 marca 2016 r. o godz. 16.00 w sali 
konferencyjnej UŚ w Cieszynie przy ul.Biel-
skiej 62 odbędzie się walne sprawozdaw-
czo-wyborcze zebranie członków.

Prosimy o wzięcie udziału w zebraniu.
Zarząd Uniwersytetu III Wieku

Emil zaprasza
Fundacja Edukacyjna Emil zaprasza na 

organizowane kursy i warsztaty Lego Edu-
cation. Oferujemy zajęcia dla dzieci w po-
szczególnych grupach wiekowych. 

MoreToMatch, WeDo to specjalne zestawy 
klocków, które kreują nie tylko doskonałą 
bazę do zabawy, ale stanowią ważny element 
rozwoju edukacyjnego dzieci. Wierzymy, że 
dzieci uczą się najefektywniej poprzez ak-
tywności, które angażują ich ciekawość i kre-
atywność. W pasjonujący sposób dzieci przy-
swajają wiedzę z matematyki, fizyki, techniki 
informatyki, a także nauk przyrodniczych. 

Nasze zajęcia to bezpieczna i przyjemna 
nauka w przyjaznym otoczeniu. Zawsze mile 
widziana jest inicjatywa własna dziecka, da-
jemy dzieciom możliwość wyrażania siebie. 
Podczas budowania modeli dzieci zaczynają 
rozumieć, co, jak i dlaczego działa, a wszystko 
to w formie zabawy bez współzawodnictwa. 

Z kolei zajęcia Lego Minstorms to oferta 
dla młodych pasjonatów robotyki. Podczas 
zajęć młodzież buduje, programuje i wpra-
wia w ruch samodzielnie wykonane roboty, 
zapoznając się z oprogramowaniem oraz 
całą gamą najróżniejszych silników, prze-
kładni, czujników, sensorów.  Zajęcia prze-
znaczone dla dzieci w wieku lat +9.

Szczegółowe informacje i kontakt pod nr. 
tel.: 501 448 874 i 502 337 174 oraz adre-
sem e-mail: fundacjaemil@gmail.com.

My wiemy, że dzieci kochają Lego.  
Wioletta Matusiak, 

prezes Fundacji Edukacyjnej Emil

Ogródki rodzinne 
Instytut Eduka-

cji Międzypoko-
leniowej na rzecz 
ekologii – to ko-
lejny projekt Fun-

dacji Wskazówka, który uzyskał wsparcie Mię-
dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 
W ramach projektu organizatorzy zaplanowali 
cykl działań edukacyjnych, kulturalnych i spo-
łecznych, które mają na celu promowanie eko-
logicznego ogrodnictwa wśród osób dorosłych, 
szczególnie seniorów uprawiających rodzinne 
ogródki działkowe.  Z uwagi na międzynaro-
dowy charakter projektu Partnerami są trzy 
organizacje: Petrklíč Help z Czeskiej Republiki, 
oraz dwie organizacje ze Słowacji: Truc sphéri-
que i Tak, n.o. Projekt będzie realizowany na te-
renie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna. 

W trakcie projektu dzięki międzypokole-
niowej współpracy, powstaną dwa ogródki 
społeczne na terenie domów spokojnej staro-
ści w Polsce i w Republice Czeskiej. W działa-
nia integrujące  zostaną także zaangażowani 
młodzi wolontariusze reprezentujący różne 
organizacje o charakterze społecznym z Czech 
i Polski. Oprócz powyższych działań zostaną 
także przeprowadzone praktyczne warsztaty 
i wykłady, których tematami przewodnimi bę-
dzie szeroko rozumiana edukacja ekologiczna 
– zrównoważone rolnictwo i ogrodnictwo,  
rola owadów zapylających w gospodarstwach 
ogrodniczych i ogródkach działkowych. Część 
wykładów czasowo zostanie połączona z ob-
chodami ogólnoświatowego Tygodnia Ziemi. 
We 2016 roku zostanie także udostępniona 
wystawa zdjęć i przedmiotów związanych 
z ekologicznym ogrodnictwem, prezentująca 
przykłady tzw. „dobrych praktyk” z terenu 
Polski, Czech i Słowacji. 

Zapraszamy do śledzenia naszej strony 
internetowej www.wskazowka.org.pl, pro-
filu na Facebooku i bloga Instytutu Edukacji 
Międzypokoleniowej iem.wskazowka.org.pl/
blog/, gdzie na bieżąco będziemy informować 
o zbliżających się wydarzeniach.  

Fundacja Wskazówka  

Tenis stołowy
Zarząd Funda-

cji Talent Cieszyn 
zaprasza 3 marca 
(czwartek) o godz. 
18.00 na mecz te-
nisa stołowego ligi 
okręgowej męż-

czyzn (PZTS) w sezonie 2015/16 pomię-
dzy: Fundacją Talent Cieszyn, a LKS 45 
Bujaków II Mikołów. Wstęp wolny, sala 
gimnastyczna II LO w Cieszynie, Plac Wol-
ności 7b. Zapraszamy do kibicowania na-
szej drużynie.

Fundacja Talent Cieszyn
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Anonimowe spotkania
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszy-

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

Organizatorzy

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

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

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

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

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Działka na sprzedaż
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny 

przetarg nieograniczony na sprzedaż działki  
nr 92 obr. 45 o pow. 258 m2  położonej w Cieszy-
nie przy ul. Żwirki i Wigury, zapisanej w księ-
dze wieczystej nr BB1C/00058113/4 Sądu Rejo-
nowego w Cieszynie.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 
2016 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.30. Cena wy-
woławcza do przetargu wynosi 11 000 zł. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest 
wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wy-
sokości 1100 zł w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 23 marca 2016 r., przelewem na konto 
Urzędu Miejskiego: ING Bank Śląski S.A. w Cie-
szynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. 

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

Szczegółowe ogłoszenie o przetargu zostało za-
mieszczone na stronie internetowej www.um.cie-
szyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie.

Wydział GN

Dyżury psychologiczne i prawne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do korzy-

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

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

MOPS

Pożyczka na zabytki
Burmistrza Miasta Cieszyna zawiadamia 

o możliwości składania wniosków o udzielenie 
nieoprocentowanych pożyczek na remont obiek-
tów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch 
lat od dnia podpisania umowy pożyczki.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z regulami-
nem udzielania pożyczek na remonty obiektów 
zabytkowych, ustalonym w dniu 10 lutego 2016 r. 
zarządzeniem Nr 0050.56.2016, można składać 
wnioski o udzielenie przedmiotowych pożyczek 
do dnia 31.03.2016 r. O środki te mogą starać 
się właściciele i zarządcy nieruchomości zabyt-
kowych znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków. Gminna ewidencja zabytków jest opu-
blikowana na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie, zakładka „Zabytki”.

Wykaz załączników do wniosku o udzielenie 
nieoprocentowanych pożyczek znajduje się na 
druku wniosku.

Na pożyczki udzielane w 2016 r. przeznaczona 
w budżecie miasta jest kwota 50 000 zł. W ter-
minie do 15 kwietnia 2016 r. podjęta zostanie 
decyzja o udzieleniu pożyczki i jej wysokości. 
W pierwszej kolejności pożyczki są udzielane na 
remonty obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków. Po przyznaniu pożyczki z pożyczkobiorcą 
spisywana jest stosowna umowa. 

W przypadku niewykorzystania środków 
przeznaczonych na pożyczki w ramach naboru, 
o którym jest mowa wyżej, Burmistrz Miasta 
Cieszyna może przeprowadzić dodatkowy nabór 
wniosków o udzielenie pożyczek. Dodatkowy 
nabór może dotyczyć wszystkich lub wybranych 
rodzajów remontów zabytków. 

Wypłata pożyczki następuje po przedstawieniu 
przez pożyczkobiorcę faktur za zakupione mate-
riały lub wykonane roboty związane z remontem. 

Druki wniosków oraz regulamin udzielania 
pożyczek można uzyskać w Urzędzie Miejskim 
w Cieszynie Rynek 1, w Biurze Obsługi Klientów 
(hol główny, parter) lub w Wydziale Strategii 
i Rozwoju Miasta (pok. 216, II piętro, telefon kon-
taktowy 33 479 42 60 p. K. Guziur) oraz na stro-
nie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
www.bip.um.cieszyn.pl, zakładka „Zabytki”. 

UM Cieszyn

Obwieszczenie Burmistrza 
Miasta Cieszyna

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3 i § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, iż 
w dniu 15 lutego 2016 r. na wniosek pana Walde-
mara Gołębiewskiego – dyrektora Zakładu PPG Po-
lifarb Cieszyn S.A. oraz pana Piotra Gruszeckiego – 
członka zarządu, menadżera ds. zasobów ludzkich 
fabryk i łańcucha dostaw Polska, Burmistrz Miasta 
Cieszyna wszczął postępowanie administracyjne 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) dla 
przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania 
budynku warsztatowo-magazynowego na halę 
produkcyjną mastyk i uszczelniaczy, zlokalizowa-
nego na terenie zakładu PPG Polifarb Cieszyn S.A. 
w Cieszynie przy ul. Chemików 16.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na tere-
nie działki ewidencyjnej nr 1/31 obr. 8 w Cie-
szynie, w granicach której zlokalizowany jest 
zakład produkcyjny PPG Polifarb Cieszyna S.A.

 Planowana inwestycja należy do przedsię-
wzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listo-
pada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Działając na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego zawiadamiam ponadto, że w dniu 
17 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta Cieszyna zwró-
cił się o wydanie opinii w sprawie obowiązku prze-
prowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsię-
wzięcia na środowisko i ewentualnego określenia 
zakresu raportu do organów wymienionych w art. 
64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, tj. do regionalnego dyrektora ochro-
ny środowiska w Katowicach oraz państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego w Cieszynie.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
organ administracji obowiązany jest do należytego 
informowania stron o okolicznościach prowadzo-
nego postępowania administracyjnego, jak również 
do zapewnienia stronom czynnego udziału w każ-
dym stadium postępowania, a przed wydaniem de-
cyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia 
się przez strony co do przeprowadzonych dowo-
dów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należy-
tego i wyczerpującego informowania stron uprzej-
mie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego jest jednocześnie 
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czyn-
nego udziału w każdym stadium postępowania. Po-
wyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

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

Z up. Burmistrza Miasta Naczelnik Wydziału, 
Aleksander Dorda

SMS wszystko ci powie
Zachęcamy do zarejestrowania się w Miejskim 

Systemie SMS-owym, dzięki któremu będziemy 
otrzymywali powiadomienia sms o wydarze-
niach kulturalnych i sportowych, a także ostrze-
żenia i komunikaty. Wystarczy wejść na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu. 

UM Cieszyn 

Informacja dla ngo
Miasto Cieszyn w ramach współpracy z  orga-

nizacjami pozarządowymi ma zamiar zorganizo-
wać cykl szkoleń dla przedstawicieli ngo. W celu 
ustalenia problematyki ewentualnych szkoleń 
zwracamy się z prośbą o określenie obszaru 
tematycznego, który znalazłby zainteresowa-
nie. Prosimy o wypełnienie w tym celu krótkiej 
ankiety  zamieszczonej na stronie www.um.cie-
szyn.pl w zakładce „Aktualności” i odesłanie 
jej w terminie do 4 marca 2016 r. pod adres  
e-mail:  kultura2@um.cieszyn.pl. 

Uruchomienie szkolenia w zakresie każdego ob-
szaru uzależnione jest od ilości zainteresowanych.

Piotr Gruchel, Naczelnik Wydziału Kultury
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Dodatkowy nabór wniosków 
na dotacje do planowanych 
inwestycji ekologicznych

Niniejszym zawiadamiamy, iż w terminie od 
29 stycznia do 1 marca 2016 r. włącznie, prze-
prowadzony zostanie dodatkowy nabór wnio-
sków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn 
dotacji celowych na dofinansowanie kosztów 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej, polegających na:

• ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez za-
stąpienie pieców węglowych piecami gazowymi, 
olejowymi lub elektrycznymi, podłączenie bu-
dynku do sieci ciepłowniczej, wykorzystanie al-
ternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy 
solarne lub pompy ciepła),

• uporządkowaniu gospodarki wodno-ście-
kowej (np. poprzez likwidację zbiorników na 
nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczysz-
czalni ścieków i podłączenie nieruchomości do 
sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przy-
łącza grawitacyjnego bądź ciśnieniowego, wy-
konanie przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza 
obszarem aglomeracji),

• usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów nie-
bezpiecznych zawierających azbest z terenów 
zabudowy mieszkaniowej.

Planowane inwestycje winny zostać zrealizo-
wane w terminie do końca 2016 r., za wyjątkiem 
inwestycji polegających na podłączeniu nieru-
chomości usytuowanych w granicach aglome-
racji cieszyńskiej do gminnej sieci kanalizacji 
sanitarnej, które winny zostać zrealizowane 
w terminie do dnia 31 maja 2016 r.

O dotacje mogą się ubiegać podmioty niezali-
czone do sektora finansów publicznych (w tym 
osoby fizyczne), które są posiadaczami miesz-
kalnych budynków jednorodzinnych i wieloro-
dzinnych lub lokali mieszkalnych położonych 
w granicach administracyjnych Gminy Cieszyn. 

Formularze wniosków dostępne są w Wydzia-
le Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego oraz na stronie internetowej Cieszyna 
(www.cieszyn.pl) i Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie (www.um.cieszyn.pl). Wypełnione wnioski 
wraz z wymaganymi załącznikami można skła-
dać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miejskiego na parterze budynku Ratusza, w go-
dzinach pracy urzędu, bądź przesłać drogą pocz-
tową na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 
1, 43-400 Cieszyn (terminem złożenia wniosku 
jest data jego wpływu do Urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można bezpośred-
nio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 
117, tel. 33 479 42 71 lub 33 479 42 72, e-mail: 
ochrona@um.cieszyn.pl.

Wydział OŚR

Wsparcie dla rodziców
Zapraszamy chętnych rodziców i opiekunów do 

udziału w cyklu 10 warsztatów poruszających te-
maty związane z rodzicielstwem, wychowaniem 
oraz wymianą doświadczeń w grupie. Warszta-
ty rozpoczną się 14 marca w godz. 16.30-18.30 
w Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii Kontakt 
w Cieszynie, ul. Ks. Janusza 3. Zapisy pod numerem 
tel. 33 479 54 55. Prowadzący: mgr psycholog, psy-
choterapeuta Katarzyna Kauer oraz mgr pedagog, 
psychoterapeuta Elżbieta Kiedroń-Fałat. Projekt 
współfinansowany w ramach programu Bezpieczne 
dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje.

CPEiT Kontakt

Nabór do „dwójki”
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziała-

mi Integracyjnymi w Cieszynie ogłasza nabór do 
klas pierwszych dzieci z rocznika 2009 i 2010. Za-
pisy w sekretariacie szkoły do 11 marca 2016 r. 
w godz. 7.30-15.00. 

Karta zapisu dziecka dostępna jest na stronie in-
ternetowej szkoły lub w sekretariacie. W celu wery-
fikacji danych należy przedłożyć skrócony akt uro-
dzenia, dowód osobisty, paszport lub inny dokument 
dziecka z numerem PESEL.

Szkoła oferuje:
• wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę peda-
gogiczną,
• opiekę specjalistów: pedagoga, psychologa, lo-
gopedy,
• oddziały integracyjne na wszystkich pozio-
mach prowadzi dwóch nauczycieli,
• klasy sportowe od drugiego etapu edukacji, tj. 
kl. IV (grupy dziewcząt i chłopców),
• świetlicę czynną w godz. 7.00-16.15 (z pomiesz-

czeniem dydaktycznym i salką zabaw),
• ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko sportowe,
• możliwość skorzystania ze stołówki, 
• mobilną pracownię komputerową – netbooki 
dla uczniów klas I-III, 
• pracownię komputerową ze stałym łączem in-
ternetowym,
• sale lekcyjne edukacji wczesnoszkolnej oraz j. 
polskiego, historii, matematyki i muzyki z zesta-
wami multimedialnymi, 
• Biblioteczne Centrum Informacji Multimedialnej,
• w każdej sali lekcyjnej komputer z dostępem do 
Internetu,
• naukę języka angielskiego w salach wyposażo-
nych w tablice interaktywne,
• pracownię przyrody z tablicą interaktywną,
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla klas I-III, 
• ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych.

Każde dziecko uczące się w naszej szkole jest kimś 
wyjątkowym i chcemy, aby tak się czuło. Zaprasza-
my również na stronę internetową szkoły: www.
sp2cieszyn.republika.pl.

SP2

Plan wyłożony
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglą-

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

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
199 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Cie-
szyna nr LII/507/14 z dnia 30 października 2014 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Cieszyna dla ob-
szaru Marklowic wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko w dniach od 19 lutego do 14 marca 
2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
Rynek 1, pok. 216, II piętro, w poniedziałki w godz. 
od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 
od 7.30 do 15.30 , w piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 

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

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

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

Burmistrz Miasta Cieszyna, Ryszard Macura 

Termin płatności
Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2016 

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

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

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

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

SP4 zaprasza
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie 

ogłasza nabór do klasy pierwszej w roku szkolnym 
2016/2017. Zapisy trwać będą do 29 lutego 2016 r. 
w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 15.30. Do 
zgłoszenia potrzebne jest podanie o przyjęcie dziec-
ka do klasy pierwszej (do pobrania ze strony inter-
netowej szkoły – www.sp4cieszyn.pl lub w sekreta-
riacie) oraz dokument potwierdzający dane dziecka 
(dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia).

Drodzy Rodzice, zbliża się czas decydowania 
o przyszłości waszych dzieci. Być może zastana-
wiacie się, czy wysłać pociechę do szkoły w rejo-
nie, czy może wybrać inną placówkę, co począć 
z sześciolatkiem... Podjęcie decyzji w tak waż-
nych sprawach z pewnością jest trudne, dlatego 
zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

SP4

Płatność kartami
Informujemy, że parlament dokonał zmiany or-

dynacji podatkowej, wprowadzając od 1 stycznia 
2016 r. obowiązek bezpośredniego obciążania 
klientów opłatami i prowizją za płatności dokony-
wane kartą płatniczą (art. 60 § 2a  ustawy ordyna-
cja podatkowa Dz.U. z 2015 r. Poz. 613). 

W związku z powyższym oraz z uwagi na zain-
teresowanie mieszkańców taką formą dokony-
wania płatności informujemy, że po przeinstalo-
waniu terminali i aktualizacji oprogramowania 
ponownie udostępniona zostanie możliwość do-
konywania płatności kartą płatniczą.

Koszty prowizji i opłat, zgodnie z zapisami 
ustawy ordynacja podatkowa będą obciążać 
wpłacającego w wysokości co najmniej 2,50 zł 
od transakcji.

Oczywiście nadal możliwe jest realizowanie 
płatności gotówką lub przelewem.

Wydział FN

Deratyzacja
Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina o obo-

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

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

Wydział OŚR
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26.02-3.03 g. 10.00 i 15.30 Misiek w No-
wym Jorku (dubbing, animowana komedia 
familijna) Indie/USA b.o.
26.02 g. 12.00 Oliver Twist (dubbing)   
Ang./Czechy/Fr./Wł. 6
26.02-10.03 g. 17.30 7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach (komedia) Polska 15
26.02-02.03 g. 19.45 7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach (komedia) Polska 15
4-13.03 g. 14.00 2D  Robinson  Crusoe 
(dubbing, familijny, animowany, przygodo-
wy) Belgia b.o.
4-13.03 g. 15.45 3D  Robinson  Crusoe 
(dubbing, familijny, animowany, przygodo-
wy) Belgia b.o.
XXIV Cieszyńskie Prezentacje Filmowe
3.03 g. 20.00 Sprawiedliwy (dramat) Polska 15
4.03 g. 20.00 Pokój (dramat) USA  15
5.03 g. 20.00 El Clan (thriller) Argentyna/
Hiszpania 15
6.03 g. 20.00 Barany – Islandzka Opowieść 
(komediodramat) Dania/Islandia/Norwe-
gia/Polska 15
7.03 g. 20.00 Sól Ziemi (dokument) Fran-
cja/Brazylia/Włochy 12
8.03 g. 20.00 Zjawa (dramat, przygodowy, 
western) USA 15
9.03 g. 20.00 Romeo i Julia (melodramat) USA 12
Karnety w cenie 40 zł w sprzedaży w kasie 
kina „Piast” od 26 lutego.

TEATR

5.03 g. 17.00 i 20.00 „Następnego dnia 
rano” – Teatr Capitol
11-19.03 Misterium Męki Pańskiej
COK

26.02 g. 10.00 „Przyjęcie U Muminków”
2.03 g. 15.00 „Badanie gleby” – prelekcja 
multimedialna Alicji Gregorczyk Jędrze-
jewskiej z Ośr. Dor. Rolniczego w B-B
2.03 g. 16.00 „Gong i misy tybetańskie” – 
prelekcja Danuty Szewczyk 
3.03 g. 9.00 W cyklu „Poznajemy instru-
menty muzyczne – saksofon” 
4.03 g. 10.00 W cyklu „Moje fascynacje: 
spotkanie z Pawłem Bogoczem” 
6.03, g. 8.00 Targi Staroci 
7.03 g. 17.00 „Rzóndzymy, rozprawiomy, 
śpiewómy po naszymu i ni jyny” – spotka-
nie sekcji miłośników gwary cieszyńskiej
8.03 g. 16.00 Spotkanie sekcji geograficz-
no–historycznej Uniwersytetu III. Wieku
8.03 g. 17.00 „Wariatka – czyli niełatwo być 
kobietą” – spektakl muzyczny 
9.03 g. 17.00 W cyklu „Żywe źródła – w cie-
szyńskim mateczniku” – spotkanie z prof. 
Danielem Kadłubcem
10.03 g. 9.00 W cyklu „Poznajemy instru-
menty muzyczne – saksofon”  
10.03 g. 17.00 „Lustro czasu” – poetyckie 
spotkanie autorskie Andrzeja T.Macury
WYSTAWY
GALERIA 
8–25.03 Robert Stefaniak – Fotografia 
(wernisaż 8.03 g. 18.00)
GALERIA „NA PIĘTRZE”
do29.02 „Słoneczne Przedszkole i absol-
wenci” – wystawa prac dzieci z Przedszkola 
Publicznego w Bażanowicach

2–25.03 Wystawa prac mieszkańców DPS 
Konwentu Bonifratrów, wernisaż 2.03 g. 10.00

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
do 28.02 „Cieszyn w latach I wojny świato-
wej” – autor Irena French
10.03-20.03 „Grafika” Anna Tomica, Gale-
ria Wystaw Czasowych

BIBLIOTEKA

26.02 g. 10.00 Warsztaty dziennikarsko-
-radiowe
26.02 g. 16.00 Szkolenie dot. pisania ma-
łych grantów
27.02 g. 9.00 Cieszyński Klub CoderDojo
27.02 g. 11.00 Zajęcia z robotyki
29.02 g. 10.30 i 12.00 Kurs „Agnielski dla 
seniora 55+”
1.03 g. 10.30 i 12.00 Komputerowy Klub Seniora
5.03 g. 9.00 Cieszyński Klub CoderDojo
5.03 g. 11.00 Zajęcia z robotyki
7.03 g. 10.30 i 12.00 Komputerowy Klub Seniora
8.03 g. 10.30 i 12.00 Kurs „Agnielski dla 
seniora 55+”
9.03 g. 9.30 Kurs komputerowy „Zaskocz 
Wnuka”
10.03 g. 10.00 Kurs fotograficzny Fotosenior
14.03 g. 14.00 Spotkanie autorskie z Anną 
Seniuk
ODDZIAŁ DLA DZIECI
26.02 g. 14.00 – „Bitwa na ... – runda II”- 
turniej gier planszowych
do 15.04 zgłoszenia do Międzynarodowego 
Konkursu Literackiego z cyklu Zostań pisa-
rzem... – „Z pamiętnika młodego czytelnika”
26.02 g. 14.00 - „Bitwa na ...  – runda II”- 
turniej gier planszowych
26.02 g. 9.00 Warsztaty filmu animowa-
nego dla dzieci. Liczba miejsc ograniczona.
1.03 g. 15.00 – Stacja plastyka – warsztaty
2.03 g. 15.00 – English story – warsztaty 
językowo- plastyczne
2.03 g. 10.30 – Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
4.03 g. 10.00 – Malala – historia dziew-
czynki, która chciała chodzić do szkoły –  
spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską
4.03 g. 15.00 – WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
7.03 g. 15.00 – Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa) 
8.03 g. 15.00 –  Strefa czytania – warszta-
ty literackie
9.03 g. 10.30 – Spotkanie grupy zabawo-
wej Gromadka Uszatka (stała grupa)
9.03 g. 15.00 –   English story – warsztaty 
językowo- plastyczne
10.03 g. 10.30 – Bajki bez barier – warsz-
taty edukacyjne
11.03 g. 15.00 – WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
do 5.03 Czas jest wszystkim. Kalendarze w 

zbiorach Książnicy Cieszyńskiej od XVI wie-
ku po współczesność
26.02 g. 17.00 Najpopularniejsze śląskie 
śpiewniki i kancjonały dawniej i dziś. Prezen-
tacja Haliny Morawiec z cyklu „Cymelia i oso-
bliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej.

MUZEUM DRUKARSTWA

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

M4PSP

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

ZAMEK CN

do 31.03 Graduation Projects 2015 - wy-
stawa, sala wystawowa Oranżerii
10.03 g. 10.00 Dizajn dla dojrzałych
12.03 g. 10.00 Mała Pracownia Projekto-
wania – Projektowanie plakatu z Alicją 
Woźnikowską-Woźniak
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-16.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE
do 26.02 g. 10.00-14.00 „My się zimy nie bo-
imy” Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii 
„Kontakt” ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55 
28.02 g. 10.00-14.00 Giełda Płyt Winylo-
wych, Piwnica Browaru Zamkowego
do 29.02 „Rozmowa z człowiekiem” – wy-
stawa drzeworytów J.Smykowskiej, „Gale-
ria zmienna”, Szpital Śląski
do 31.03 „Zima trzyma” – wystawa prac 
dzieci z Powszechnej Szkoły Podstawowej 
w Rudniku, Bibliotka Pedagogiczna w Cie-
szynie, ul. Stalmacha 14 pon.-pt.10.00-17.00
do 31.03 „Kobieta w pasteli” – wystawa 
matki i córki, Iwona i Karolina Skjupińska, 
Galeria w Bramie, ul. Przykopa 17
do 31.03 Wiosna, wiosna... – wystawa, Ga-
leria w Bramie, ul. Przykopa 17
1-31.03 Kasia Ochodek: „Mój kolorowy świat”, 
Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego, Zespół Po-
radni Specjalistycznych, ul. Bielska 4
2.03 g. 16.45 Czy zanieczyszczenie powie-
trza to problem jedynie dużych miast? - 
Świetlica Krytyki Politycznej Na Granicy
2.03 g. 18.30 „Marta Frej Memy” - wernisaż 
wystawy – UL Kultury Pracownia Dobrych 
Praktyk, ul. Srebrna 1

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

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

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

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

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

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

Różne...

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

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

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

Data Apteka (adres, telefon)
26 II 

– 
11 III

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
33 858 27 65

Dyżury aptek

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

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

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

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

BZ

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

Hospicjum Domowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

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

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

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

3.03 g. 17.00 Rozwój psychoruchowy, a po-
stawa ciała dzieci, Bawialnia w Hotelu Mer-
cure, ul. Motelowa 21
4.03 g. 10.00 Zamotane latino solo - pierwsza 
otwarta lekcja dla mam z bobasami, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24
5.03 g. 11.00 Radioterapia nowotworów 
oka - Sala Konferencyjna Szpitala Śląskiego, 
5.03 g. 11.00 Kaszosfera dla młodzieży, 
OCKiR, ul. Z. Kossak 6
5.03 g. 18.00 Kurkuma oraz konopie – ich 
znaczenie w terapii chorób przewlekłych, 
wykład, Alt-Med, ul. Katowicka 49
6.03 g. 11.00 Stres – czyli krótka historia o 
tym jak powstają choroby, wykład, Alt-Med 
ul. Katowicka 49
6.03 g. 14.00 Balonowe Show, Osiedlowe 
Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Z. Kossak 6
8.03 g. 9.30 Kurs masażu Shantala, „Ba-
wialnia” w Hotelu Mercure, ul. Motelowa 21
8.03 g. 17.00 Być kobietą… - Kobieta w róż-
nych kulturach, OCKiR, ul. Z. Kossak 6
9.03 g. 20.00 Natasza Ptakova z zespołem, 
UL Kultury, ul.  Srebrna 1
każdy drugi poniedziałek miesiąca g. 
10.00-17.00 „Oddaj krew w Cieszynie, Ry-
nek – Ambulans Krwiodawstwa
czwarty wtorek miesiąca g. 18.00-20.00 
„Coffe Evenings in English” spotkania przy 
kawie w języku angielskim, Herbaciarnia 
Laja, Wzgórze Zamkowe

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
każdy wtorek g. 16.45 i sobota 9.45 Zajęcia 
szkółki łyżwiarstwa figurowego na lodowisku
27.02 g. 14.00 Sparing: TS Piast Cieszyn - WSS 
Wisła, Brandýs Area 361 ul. Karvinská 416/51
3.03 g. 18.00 Fundacja Talent Cieszyn - LKS 
45 Bujaków II Mikołów, mecz tenisa stoło-
wego ligi okręgowej mężczyzn, II LO im. M. 
Kopernika, Plac Wolności 7b
5.03 g. 10.45 Hokejowe ABC - otwarte tre-
ningi hokeja na lodzie
5.03 g. 12.00 Szkoła pływania dla doro-
słych - Basen Uniwersytetu Śląskiego, ul. 
Paderewskiego 9
6.03 g. 17.30 KS MOSiR Cieszyn - AZS Politech-
nika Częstochowa -  II Liga Koszykówki Męż-
czyzn - Hala Sport. UŚ, ul. Paderewskiego 9

PO 2 STR. OLZY

Czytelnia i Kawiarnia AVION, ul. Główna 1:
do 4.03 Fotoklub Zvonek – wystawa fotografii 
do 24.03 g. JIRÍ BOUDA - GRAFIKI, wystawa
14.03 g. 17.00 Dyskusyjny Klub Czytelników 
Strzelnica
4.03 g. 20:00 Formace Jazz Q: Tribute To Stan 
Helis - Jazzklub
do 18.03 Slezský Koncept – wystawa
5.03 g. 18.00 Ladies Night 
Scena Polska Teatru Cieszyńskiego 
5.03 g. 17.30 „Złotowłosa”
26.02 g. 20.00 Kapela Poutníci, Jazzklub

Sport

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

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

RK

Joanna Czerkowska – mama prawie dwuletniego 
Piotrka, jedna z trzech założycielek Bawialni, spo-
łeczna aktywność przynosi jej przyjemność i pró-
buje udowodnić, że w Cieszynie też się „dzieje”. 

Żaki, pies w wieku około 8 lat, krótkowłosy, 
średniej wielkości, w kłębie ma około 55 cm. 
Znaleziony 13 lutego 2016 r. w Kończycach 
Wielkich. Numer ewidencyjny: 57/2016.

Miśka, suka w wieku około 3 lat, krótkowło-
sa, mała, w kłębie ma około 30 cm. Znalezio-
na 15 lutego 2016 r. w Cieszynie.
Numer ewidencyjny: 61/2016.
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Joanna Bierska – jedna z trzech założycielek Ba-
wialni. Działa w klubie od samego początku. Pry-
watnie – mama 3-letniego Michałka, pasjonatka 
aktywnego spędzania czasu z dzieckiem i książek.

UL Kultury startuje

W roku 2016 Fundacja Kultury Audiowizu-
alnej Strefa Szarej planuje poszerzyć zakres 
swojej działalności, startując w Cieszynie 
z nową inicjatywą pod nazwą UL Kultury Pra-
cownia Dobrych Praktyk. W marcu inicjujemy 
naszą działalność, proponując państwu trzy 
imprezy w trzy kolejne środy miesiąca. I tak 
zaczynamy 2 marca  wernisażem Marta Frej 
Memy. Marta Frej to artystka i animatorka kul-
tury z Częstochowy, prezeska Fundacji Kul-
turoholizm, inicjatorka i kuratorka festiwalu 
Arteria. Rozpoznawalna przede wszystkim 
dzięki swoim memom publikowanym w ogól-
nopolskiej prasie i internecie. Ma prawie 90 
tysięcy fanów na Facebooku, z czego 98 proc. 
to kobiety. 9 marca zapraszamy na koncert 
Nataszy Ptakovej z Zespołem. Projekt oscyluje 
w okolicach alternatywy, popu z użyciem ży-
wych instrumentów, a charyzmatyczna woka-
listka nadaje całości wyjątkowe brzmienie. 16 
marca Nowoczesne Miasto – spotkanie z Anną 
Syską i Przemysławem Czernkiem. Anna Sy-
ska zajmuje się historią architektury XX wieku 
w województwie śląskim, Przemysła Czernek 
jest historykiem architektury i między innymi 
autorem książki Szlakiem cieszyńskiej moder-
ny. Więcej informacji na stronie: www.ulkul-
tury.pl, kontakt e-mail: pracownia@ulkultury.
pl lub pod nr. tel. 792 295 613. Zapraszamy ser-
decznie do ULa Kultury na ul. Srebrną 1. 

UL Kultury

Balonowe show

Już 6 marca o godz. 14.00 Studio Kids zapra-
sza na widowisko muzyczno-artystyczne Ba-
lonowe Show w Osiedlowym Centrum Kultury 
i Rekreacji  przy ul. Kossak 6, 14 marca odbe-
dzie się Dyskoteka Młodego Człowieka z DJ’em 
oraz karaoke w Piwnicy Kamienicy Koncza-
kowskich, natomiasta 20 marca Talent Show 
Kids w OCKiR. Bilety w cenie 25 zł. 

Szczegółowe informacje na stronie www.
facebook.com/studiokidscieszyn.

Studio Kids

Krytyka zaprasza
W powszechnym mniemaniu szkodliwe 

dla zdrowia i życia ludzi zanieczyszczenie 
powietrza to problem dużych miast. Takie 
przekonanie wynika głównie z faktu, że 
w małych miastach i miejscowościach nie 
ma stacji pomiarowych, które mierzyłyby 
stężenia zanieczyszczeń powietrza.  Tym-
czasem największym źródłem zanieczysz-
czenia powietrza - potocznie zwanym smo-
giem - jest emisja pochodząca ze starych, 
niewydajnych pieców węglowych, tzn. kop-
ciuchów, które zbyt często są opalane naj-
tańszym i zarazem najbardziej szkodliwym 
paliwem, nierzadko z dodatkiem śmieci. 

2 marca o godz. 16.45 Świetlica Krytyki 
Politycznej Na Granicy, ul. Zamkowa 1, za-
prasza na spotkanie z Marcinem Popkiewicz 
– autorem książek Rewolucja Energetyczna, 
Polski węgiel, Świat na rozdrożu, Edwinem 
Bendykiem – współautorem książki Polski 
węgiel oraz Małgorzatą Tkacz-Janik – byłą 
szefową Partii Zielonych.  Jak rozwiązać pro-
blem smogu i zmodernizować energetykę 
cieplną, a tym samym przyczynić się do roz-
woju gospodarczego? Postaramy się odpo-
wiedzieć na te i wiele innych pytań.

Krytyka Polityczna
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