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Kino na Granicy już wkrótce

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
Cieszyna opracowany

Głosujmy na Górę Zamkową!

Zmiana stawek opłat za śmieci
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Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas 
do refleksji, przemyśleń i umacniania wiary. 

To czas, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas 
nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, radosnych, pełnych pokoju 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech wiara, nadzieja i miłość będą zawsze obecne 
w naszym życiu.

Burmistrz Cieszyna
Ryszard Macura

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Cieszyna

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

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

COK

W przedświątecznym 
nastroju: „Cekinowe 
jajo” 

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Na-
rodowy” zaprasza młodzież i dorosłych 
1 kwietnia (środa) o godzinie 16.00 na ko-
lejne warsztaty rękodzieła artystycznego. 
Styropianowe jajko ozdobimy kolorowymi 
cekinami i wstążeczkami. Powstanie pięk-
na, oryginalna dekoracja wielkanocnego 
stołu... Zajęcia poprowadzi Agnieszka Paw-
litko (ilość miejsc ograniczona, zapisy do 
27 marca, bilety:15 zł).

COK

Rok 2015 Rokiem Świętego 
Jana Pawła II: „Przekroczyć 
Próg Nadziei...” 

…Doświadczyliśmy pontyfikatu biblijnego, 
ekumenicznego, pastoralnego, odważnego 
w miłości i napełniającego wiarą tak prostą 
i rzetelną jak katechizm… 

kard. Józef Glemp

Wspominając św. Jana Pawła II w dziesią-
tą rocznicę śmierci, zapraszamy 13 kwietnia 
o godzinie 18.00 do kościoła św. Elżbiety 
w Cieszynie na nastrojowy spektakl słow-
no-muzyczny „Przekroczyć próg nadziei...”. 
W wykonaniu artystów Sceny Polskiej Te-
atru Cieszyńskiego z Czeskiego Cieszyna 
usłyszymy fragmenty rozważań, wierszy 
i utworów scenicznych Ojca Świętego. Wy-
stąpią także muzycy Domu Narodowego. 
Wstęp wolny!

COK

Królowa jazzu 
zaśpiewa w Cieszynie

Drodzy Widzowie! Przegląd Filmowy 
Kino na Granicy w Cieszynie i Czeskim Cie-
szynie zbliża się wielkimi krokami. Zachę-
camy do rezerwowania akredytacji (z pa-
kietem startowym obejmującym koszulkę, 
torbę i katalog) na naszej stronie www.ki-
nonagranicy.pl. Można to zrobić do 9 kwiet-
nia. Tyle formalności. A co nas czeka wiosną 
nad Olzą ?

Kino na Granicy 
zaprasza!

Teatr im. A. Mickiewicza zaprasza na 
spotkanie z Urszulą Dudziak – jedną z naj-
wybitniejszych współczesnych wokalistek, 
z talentem i dorobkiem wykraczającymi 
daleko poza granice naszego kraju. Dzieliła 
scenę m.in. z Bobbym McFerrinem, Herbie 
Hancockiem i Stingiem. Podbiła serca wi-
dzów swoimi brawurowymi występami 
wraz z jej zespołem w programie „Bitwa 
na Głosy”. Wydana przed rokiem płyta 
„Wszystko gra” to Urszula Dudziak jaką 
znamy i kochamy: jazzowy wulkan radości 
i energii. Niezwykła osobowość, z jeszcze 
bardziej niezwykłą historią, niecodzienną 
skalą głosu, swobodą i perfekcją intonacji 
oraz oryginalną techniką wokalną pozwo-
liły jej zyskać opinię artystki niezwykle 
oryginalnej i kreatywnej. Artystka oczaro-
wuje publiczność swoim poczuciem humo-
ru, dystansem do codzienności, historiami 
o legendach światowego jazzu, muzyce 
oraz niezrównaną energią, którą obdarza 
zgromadzoną publiczność. 

Urszula Dudziak zaśpiewa w Cieszynie 
10 kwietnia (piątek) o godz. 18.00 (re-
zerwacja biletów w cenie 50, 60 i 80 zł: 
tel. 33 857 75 90, www.bilety.teatr.cieszyn.pl).

Teatr
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Śpiew i taniec 
w Domu Narodowym

Zapraszamy dzieci i młodzież z Cieszyna 
i powiatu cieszyńskiego do wzięcia udziału 
w kolejnych konkursach organizowanych 
przez Cieszyński Ośrodek Kultury.

W ramach Cieszyńskiej Ligi Talentów 
2015 czekamy na utalentowanych wokali-
stów i zespoły muzyczne. Eliminacje odbę-
dą się 7 maja o godzinie 9.00, a zgłoszenia 
przyjmowane są do 24 kwietnia. Finał, jak 
co roku, w drugim dniu Święta Trzech Bra-
ci – 20 czerwca.

Z kolei młodych tancerzy (solistów i zespo-
ły) w wieku do 18 lat, chcących zaprezento-
wać swoje umiejętności w tańcu nowocze-
snym (np. hip-hop, break-dance, funky, jazz...) 
zapraszamy 14 maja do udziału w Między-
narodowym Konkursie Tańca DANCE CIE-
SZYN 2015 (zgłoszenia do 4 maja). 

Regulaminy konkursów oraz karty zgło-
szeń można pobrać ze strony internetowej 
www.domnarodowy.pl (w zakładce Kon-
kursy).

COK

Tegoroczne Kino na Granicy (pamiętajcie, 
że nasz weekend majowy trwa sześć dni – 
od 28.04 do 3.05) to aż sześć filmowych 
spotkań z twórcami, dwa cykle tematycz-
ne, przegląd czeskich, polskich i słowackich 
nowości, a także filmowe niespodzianki 
z Węgier i Ukrainy. Jak zwykle festiwalowe 
życie będzie się toczyć także poza salami 
kinowymi – w przerwach między seansami 
zapraszamy na plenerowe pokazy na Wzgó-
rzu Zamkowym, koncerty, wystawy i spo-
tkania literackie. I oczywiście nieformalne 
biesiady połączone z wymianą wrażeń. Bo 
tych na pewno nie zabraknie.

W ramach tegorocznych retrospektyw 
spotkamy się z:
• Katarzyną Figurą
Zaczniemy od „Pociągu do Hollywood”, 
a dotrzemy do tytułów, dzięki którym „pol-
ska Marylin Monroe” mogła pokazać także 
wielowymiarowe, dojrzałe aktorstwo (m.in 
„Żurek” Ryszard Brylski, 2003 , „Ubu Król”, 
Piotr Szulkin, 2003). Dodatkowo pani Kata-
rzyna opowie o swojej filmowej podróży na 
spotkaniach z publicznością.

• Emílią Vášáryovą
Słowacką aktorkę zobaczymy m.in. w ta-
kich klasykach jak „Až přijde kocour” (Voj-
těch Jasný, 1963) i „Pelíšky” (Jan Hřebejk, 
1999). A 1 maja będzie okazja spotkać się 
z panią Emílią na żywo.

• Bolkiem Polívką
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
i wszechstronnych czeskich aktorów, spe-

cjalistą od ról komediowych, dramatycz-
nych i… komediodramatów. Mamy nadzieję, 
że uda się porozmawiać z panem Bolesla-
vem na żywo. Nie tylko o jego rolach filmo-
wych (grał m.in w filmach Věry Chytilovej, 
Vladimíra Michálka, Jana Hřebejka), ale 
także o pantomimie.

• Marcinem Kryszałowiczem
Reżyserem głośnej „Obławy” i wyświetla-
nej niedawno w kinach „Pani z Przedszko-
la”. Ale także „westernu obscenicznego” pt. 
„Eukaliptus” i wielokrotnie nagradzanej 
etiudy „Coś mi zabrano”. W programie na 
ten rok mamy wszystkie 4 tytuły i osobiste 
spotkanie z twórcą.  

• Ludvíkiem Aškenazym
Pisarzem i scenarzystą urodzonym w Cze-
skim Cieszynie. Po jego teksty sięgali m.in. 
Ján Kadár i Elmar Klos („Tam na konečné”, 
1957) czy rosyjska animatorka Swietłana 
Filippowa („Brut”, 2014).

• Stanislavem Párnickým
Reżyserem, scenarzystą, jednym z założycie-
li Wydziału Filmu i Telewizji bratysławskiej 
VŠMU. Spotkanie z twórcą i pedagogiem po-
prowadzi jeden z jego uczniów – Martin Sulik.

Wiosną w cieszyńskich kinach obejrzy-
my też dwa cykle tematyczne:
• Stokrotki: kino kobiet w kinematografii 
czechosłowackiej
W tamtym roku przyjrzeliśmy się filmowej 
twórczości Polek, teraz czas na Věrę Chy-
tilovą („Sedmikrásky”, 1966), Drahomírę 

Vihanovą („Zabitá neděle”, 1969) i Ester 
Krumbachovą („Vražda Ing. Čerta”, 1970).

• Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-
-Białej
To okazja, żeby poznać „dorosłą” twórczość naj-
ważniejszego polskiego studia animacji (m.in. 
filmy Zdzisława Kudły, Bronisława Zemana). 
Ale też radosna zabawa z bohaterami z dzieciń-
stwa, takimi jak Reksio czy Bolek i Lolek.

W programie filmowym czekają nas także:
– nowości znad Wisły, Wełtawy i Dunaju
– tradycyjny element węgierski
– element ukraiński
– bezpłatne plenerowe pokazy na Wzgórzu 
Zamkowym.

Na muzycznej scenie zobaczymy i usłyszy-
my m.in:
– ILLE  (indie pop, CZ)
– Tata Bojs (elektroniczny rock-pop, CZ)
– Billy Barman (indie rock, SK)
– The Abstinents (punk/jazz, PL).

Wszystkich, którzy chcą uzupełnić filmo-
wo-muzyczną dietę jak zwykle zapraszamy 
na wydarzenia towarzyszące – spotkania 
z autorką książki „Wanda Jakubowska. Od 
nowa” dr Moniką Talarczyk-Gubałą i z twór-
cą opracowania „Perełki i skowronki. Ada-
ptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala” 
Maciejem Robertem, a także na wystawę 
przygotowaną we współpracy ze Studiem 
Filmów Rysunkowych Bielsko-Biała.

Do zobaczenia po obu stronach Olzy!
Organizatorzy

Na ratunek organom
29 marca o godz. 17.00 w kościele Je-

zusowym w Cieszynie ruszy czwarty cykl 
koncertów w ramach akcji „Ratujmy Orga-
ny Kościoła Jezusowego”. Koncert inaugu-
racyjny tegorocznej akcji wypełni muzyka 
pasyjna. Koncerty organizowane w Nie-
dzielę Palmową w kościele Jezusowym 
mają już wieloletnią tradycję. Tym razem 
wystąpią 3 chóry, które zaprezentują od-
mienne spojrzenie na pieśń pasyjną.

 Inicjatorem i gospodarzem koncer-
tu jest Wyższobramski Chór Kameralny 
z Cieszyna pod dyr. Piotra Sikory, który od 
2012 roku czynnie angażuje się w działania 
na rzecz remontu zabytkowych organów 
Sauera w kościele Jezusowym. Obok gospo-
darzy usłyszymy Chór Albatesso z Dębow-
ca pod dyr. Pawła Moskały oraz Zespół Wo-
kalny im. Wacława z Szamotuł z Krakowa 
pod dyr. Łukasza Laxy. W programie m.in. 
współczesne kompozycje chóralne autor-
stwa Pawła Bębenka czy Piotra Pałki oraz 

polska muzyka dawna Wacława z Szamotuł 
czy Jana z Lublina. Na zakończenie chóry 
połączą swoje siły, wykonując wspólnie je-
den z najbardziej znanych chorałów pasyj-
nych „O głowo, coś zraniona” w opracowa-
niu Jana Sebastiana Bacha.

Remont zabytkowych organów Sauera 
z 1923 roku rozpoczął się w październiku 
ubiegłego roku i potrwa niemal dwa lata. 
Prace prowadzi firma organmistrzowska 
pana Olgierda Nowakowskiego z Zabrza. 
Koszt remontu instrumentu bez renowacji 
prospektu organowego to kwota 680 ty-
sięcy złotych. Dzięki inicjatorom akcji „Ra-
tujmy Organy” oraz wsparciu wielu osób 
i instytucji od maja 2012 roku udało się 
zebrać niemal 480 tysięcy złotych na rato-
wanie organów. Organizatorzy zaplanowa-
li na ten rok wiele muzycznych wydarzeń, 
podczas których będzie można wesprzeć 
fundusz remontowy. Więcej szczegółów 
oraz fotorelacja z przeprowadzonych dotąd 
prac znajduje się na stronie www.ratujmy-
organy.pl.

Organizatorzy
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Ekslibrisy cieszyńskie 
Józefa Golca

Galeria „Przystanek Grafika” zaprasza na 
wystawę „Ekslibrisy cieszyńskie Józefa Golca”. 

Własnym ekslibrisem pan Józef uhonorował 
„Wiadomości Ratuszowe”. Dziękujemy!

Mieszkający stale w Sopocie cieszy-
nianin – Honorowy Obywatel Cieszyna – 
przedstawia wycinek swej szerokiej i wie-
lowątkowej twórczości. Zapraszamy na 
wystawę  trwającą do 14 kwietnia do Mu-
zeum Drukarstwa w Cieszynie przy ul. Głę-
bokiej 50 w godzinach otwarcia Muzeum.

Obecna, 16. wystawa indywidualna Józefa 
Golca, prezentowana w Galerii „Przystanek 
Grafika” Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, 
pokazuje niewielki wybór z ponad tysięcz-
nego zasobu ekslibrisów, które powstały 
przez, bez mała, 30 lat. (…) Na wystawie do-
minują dwa tematy: cieszynalia i ekslibrisy 
koronkowe oraz serie: ekslibrisy dedykowa-
ne niżej podpisanemu i portrety, na których 
widzimy ludzi wielkich, znanych i sławnych 
obok portretów ludzi spotykanych na co 
dzień. Widzimy także przyrodę, zwierzęta, 
zabytki, kwiaty, a przede wszystkim pozna-
jemy ludzi, którzy Józefa Golca zaintereso-
wali i którym wykonał ekslibrisy, bardzo 
czytelnie opisując ich rysunkami.

Przyglądając się dokładnie propozycjom 
autorskim Józefa Golca, możemy wyczuć 
emocje jakie towarzyszyły autorowi w pro-
cesie twórczym, możemy zarazem prześle-
dzić meandry twórczego niepokoju, zma-
gania się autora z intelektualną materią, 
z którą przyszło mu się zmierzyć, dostrzec 
możemy drogi dochodzenia do ostateczne-
go efektu.

Wystawa w Muzeum Drukarstwa pokazuje 
wybrane z tysiąca ekslibrisy Józefa Golca.

Józef Golec nie pozwala widzowi być bier-
nym odbiorcą swoich propozycji. Wymusza 
refleksję, zmusza do myślenia, analizowa-
nia i wnioskowania, powoduje, że widz nie 
wychodzi z sali wystawowej spokojny, ale 
poruszony tym, czego dotknął zmysłami 
i co podziałało na jego wrażliwość. Opusz-
czając wystawę, trudno zapomnieć co się 
obejrzało.

Andrzej Znamirowski

Artur Andrus 
ponownie nad Olzą

Zapraszamy na recital Artura Andrusa, pro-
mujący nową płytę „Cyniczne córy Zurychu”.

Artur Andrus, autor bestselerowego albu-
mu „Myśliwiecka”, powraca z nową płytą. Al-
bum zawiera  kilkanaście piosenek – takich, 
które „uzbierały się” w ciągu trzech ostatnich 
lat. Wszystkie napisane z myślą o wywołaniu 
uśmiechu na twarzy słuchacza. Opowieści 
o Bardotce zamawiającej absynth z rumem 
w paryskim lokalu „Szalona Krewetka”, o ste-
ranym biodrze ułana, o zrozpaczonym turec-
kim ojcu sześciu córek, o wakacyjnym podry-
waczu, którego dziadek był księciem, a zęby 
ma po matce, o kobiecie zakochanej w rudych 

psach, o zającu błądzącym po Manhattanie 
i o tym, że może by wreszcie zacząć śpiewać 
kolędy na jazzowo... I jeszcze kilka innych, 
równie dziwnych. Wszystko w aranżacji 
i muzycznej produkcji Łukasza Borowiec-
kiego i Wojciecha Steca – artystów, którzy 
kilka lat temu stworzyli „Myśliwiecką”. Jak 
zwykle dużo zabawy różnymi stylami muzy-
ki – od tureckiego techno-folku przez blues 
patriotyczny, jazz mokotowski, chorwacki 
pop, szanty narciarskie, chóralny śpiew mał-
żeński, piosenkę starofrancuską, do słowiań-
skiego rocka. A przy tym nie lada zdarzenie 
towarzyskie, bo pojawia się w tych piosen-
kach wielu gości, znajomych, przyjaciół.

Artura Andrusa posłuchamy w cieszyń-
skim teatrze 23 maja (sobota) o godz. 18.00. 
Bilety (35, 45, 65 zł) do nabycia w teatrze lub 
na www.bilety.teatr.cieszyn.pl.

mat. pras.

Zaolzie potrafi...
Polecamy Państwu wyjątkowe wydarzenie kulturalne, którego 

autorką jest znana działaczka zaolziańska Izabela Wałaska. W so-
botę 28 marca o g. 17.00 poprowadzi kolejny raz „Talk show, czyli 
imprezę bez krawacików". Czwarta edycja talk show z ciekawy-
mi Zaolziakami odbędzie się w czeskocieszyńskim domu kultury 
„Strzelnica”. 

Już od godz. 16.00 rozpoczną się wydarzenia towarzyszące: 
3 wystawy fotografii (autorzy: Marian Palowski, Ola Sikora, Marian 
Siedlaczek) oraz sprzedaż polskich książek.

Gośćmi w tym roku będą:
– Renata Korpak – tłumaczka (polski, czeski, angielski, niemiecki) 
pracująca m.in. dla Unii Europejskiej 
– Jan Monczka – aktor, którego można zobaczyć zarówno na pol-
skich, jak i czeskich ekranach telewizyjnych
– Michał Milerski – „łowczorz” z Nydku, który nie przyznaje się do 
tego, że jest naukowcem i działaczem społecznym
–  Dawid Biernot – teolog i judaista, którego trzecią ojczyzną jest 
Izrael...

Informacje o biletach: tel. 777 80 89 33,  zaolzie.potrafi@gmail.com. 
Organizatorzy
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Wieczór z Jerzym 
Połomskim

Z okazji Dnia Matki zapraszamy na kon-
cert Jerzego Połomskiego „Cała sala śpie-
wa z nami”, który odbędzie się w Teatrze 
im. A. Mickiewicza 22 maja (piątek) o godz. 
17.30. Bilety w cenie 30, 40 i 50 zł do nabycia 
w teatrze i na www.bilety.teatr.cieszyn.pl.

Jerzy Połomski – od prawie 60 lat na 
scenie! Niezmiennie popularny i kochany 
przez publiczność. Przez te wszystkie lata 
na estradzie nagrał kilkadziesiąt płyt i wy-
śpiewał piosenki, które zna cała Polska: 
„Bo z dziewczynami”, „Daj”, „Cała sala śpie-
wa z nami”, „Nie zapomnisz nigdy”, „Kiedy 
znów zakwitną białe bzy”, „Moja miła, moja 
cicha”, „Błękitna chusteczka”, „Wszystko 
dla Pań”, „Ta ostatnia niedziela”,  „Czy ty 
wiesz moja mała”, „Woziwoda”, „Komu pio-
senkę?”, „Kodeks” i wiele innych.

Pate Media

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

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

W biegu życia
9 kwietnia (czwartek) o godzinie 17.00 

Dom Narodowy zaprasza na poetycki wie-
czór autorski Brygidy Simki. Mieszkająca 
w Zebrzydowicach artystka oprócz poezji 
zajmuje się malarstwem, grafiką, ceramiką, 
haftem i koronką koniakowską. Uczestni-
czy w ogólnopolskich i międzynarodowych 
wystawach i konkursach. Jej wiersze zna-
lazły się w almanachach poetyckich. Jest 
laureatką licznych konkursów literackich. 
Wydała tomik poezji „Kroki”, książkę dla 
dzieci „Wujaszek Kuferek dzieciom bajki 
opowiada” i w gwarze górnośląskiej – „Pro-
sty człowiek żyje prawdziwym życiem". 

COK

Teatr Narodowy to 
znaczy polski (1765 – )

W 2015 roku przypadają dwie ważne 
rocznice związane z historią polskiego te-
atru: 250 lat istnienia Teatru Narodowego 
w Warszawie i dwustupięćdziesięciolecie 
sceny publicznej w Polsce.

Z tej okazji 16 kwietnia (czwartek) o go-
dzinie 17.00 zapraszamy do Domu Naro-
dowego na prelekcję dr Mirosławy Pindór 
z Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu 
wezmą również udział artyści Tĕšínského 
divadla – teatru dwóch różnojęzycznych 
Scen: Polskiej i Czeskiej, z racji sąsiedz-
twa – narodowych.

Termin „teatr narodowy” używany jest 
w dwóch znaczeniach: jako nazwa insty-
tucji – reprezentacyjnej sceny publicznej – 
i jako określenie misji spełnianej przez te-
atr. Intencją spotkania w COK jest skupienie 
się na Teatrze Narodowym jako nosicielu 
tradycji i współczesności kulturowej pol-
skiego narodu i teatrze narodowym jako 
współtwórcy życia narodowego (polskie-
go) poza granicami kraju. 

Mirosława Pindór – teatrolog, absol-
wentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, ad-
iunkt w Zakładzie Edukacji Kulturalnej UŚ 
w Cieszynie, zajmująca się współczesnym 
teatrem polskim, czeskim i słowackim, 
a także dialogiem teatralnych kultur na po-
graniczu polsko-czeskim.

COK

Głosujmy na Górę 
Zamkową!

Portal PolskieSzlaki.pl prowadzi elimina-
cje plebiscytu Top Atrakcje 2015. Wśród no-
minowanych perełek turystycznych znaj-
duje się także Góra Zamkowa w Cieszynie 
(kategoria: zamki i pałace, podkategoria: 
zamki w dużych miastach). Zachęcamy do 
oddawania głosów na cieszyńską atrakcję 
na stronie www.topatrakcje.pl do 14 kwiet-
nia. Głos można oddać po wybraniu po jed-
nym obiekcie w każdej z podkategorii. 

BZ

Aleksander hr. Fredro:  
„Gwałtu, co się dzieje!” –  
spektakl komediowy w wyk. 
Grupy Teatralnej „Czwarta Ściana”

Gwałtu, co się dzieje! – kobiety rządzą 
światem, mężczyźni słuchają, czyżby świat 
stanął na głowie? Jak w nowej rzeczywisto-
ści i… spódnicy odnajdą się mężczyźni? Czy 
kobiety poradzą sobie z władzą, Tatarami 
a także młodym, ale jakże podstępnym 
szlachcicem?...

18 i 19 kwietnia (sobota, niedziela) 
o godzinie 16.00 zapraszamy do Domu 
Narodowego na przedstawienie pełne nie-
spodziewanych zwrotów akcji i doskona-
łego humoru. Spektakl Grupy Teatralnej 
„Czwarta Ściana” wyreżyserował cieszyń-
ski ksiądz wikary Mirosław Wądrzyk, pa-
sjonat i miłośnik sztuki teatralnej. Po spo-
tkaniu będzie można złożyć datek na cele 
charytatywne.

COK
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Baw się z nami, Seniorami!
27 kwietnia cieszyńska Fundacja Wska-

zówka organizuje warsztaty pod hasłem 
„Baw się z nami, Seniorami!”, które stanowią 
kolejną inicjatywę Instytutu Edukacji Mię-
dzypokoleniowej, powołanego przez orga-
nizację w sierpniu ubiegłego roku. Tym ra-
zem warsztaty skierowane są do seniorów, 
a ich celem jest poznanie alternatywnych 
sposobów na aktywne spędzanie wolnego 
czasu w gronie rodziny i przyjaciół, dzięki 
prezentacji zasad rozmaitych gier zespoło-
wych i planszowych. Uczestnicy będą mieli 
okazję wypróbować poszczególne gry oraz 
opracować strategię ich wykorzystania 
pod okiem Mateusza Brandysa – certyfiko-
wanego trenera Treningu Skutecznego Ro-
dzica (zgodnie z metodą Gordona) oraz ART 
(Treningu Zastępowania Agresji i Umie-
jętności Psychospołecznych), absolwenta 
Szkoły Trenerów Meritum. Warsztaty będą 
także doskonałą okazją do poznania metod 
współpracy zespołowej i komunikacji, które 
mogą być wykorzystane m.in. podczas za-
bawy z wnukami. A ponadto okazją do roz-
mowy o tym, jak przyjmować zwycięstwa 
i godzić się z porażkami oraz jak dbać o do-

bre samopoczucie dzięki zaangażowaniu na 
rzecz społeczności lokalnej. Umiejętności 
zdobyte podczas warsztatów uczestnicy 
będą mogli wykorzystać, współorganizując 
z Instytutem Edukacji Międzypokoleniowej 
turniej gier i zabaw dla dzieci i sprawdzić się 
w roli wolontariuszy-animatorów, jeśli tylko 
będą mieli ochotę na dalsze zaangażowanie. 

W dzisiejszych czasach obserwujemy 
rozpad tradycyjnego modelu wielopoko-
leniowej rodziny, a także szereg procesów 
społecznych, ekonomicznych i demogra-
ficznych, sprawiających, że dzieci coraz 
rzadziej mają okazję do spędzania czasu 
z dziadkami, z którymi kontakty zastępo-
wane są przez Internet, gry komputerowe 
czy telewizję. Warsztaty „Baw się z nami, 
Seniorami!” stanowią unikalną propozycję 
dla wszystkich zainteresowanych, którzy 
poszukują ciekawych i atrakcyjnych roz-
wiązań na spędzanie wolnego czasu. 

Projekt został dofinansowany ze środ-
ków Starostwa Powiatowego w ramach 
priorytetu „Promocja zdrowego stylu życia 
z zastosowaniem różnych form i metod ak-
tywności”, dzięki czemu udział w warsz-
tatach jest bezpłatny. Instytut Edukacji 
Międzypokoleniowej serdecznie zaprasza 

do udziału wszystkich zainteresowanych. 
Warsztaty odbędą się 27 kwietnia w Bi-

bliotece Miejskiej w Cieszynie (ul. Głębo-
ka 15) w godzinach 11.00-16.00. Zapisy 
już trwają! Chętnych do udziału prosimy 
o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne 
515 261 827 lub mailem fundacja.wska-
zowka@gmail.com, z uwagi na ograniczoną 
liczbę miejsc. 

Zapraszamy także na naszą stronę inter-
netową www.wskazowka.org.pl.

Fundacja Wskazówka

Dizajn tuStela
Przyglądanie się regionowi z perspektywy projektowej to nie 

tylko spoglądanie na powstające w nim obiekty, pomysły, idee. Dla 
nas to głównie spotkanie z ludźmi, którzy stoją za konkretnymi 
rozwiązaniami. Czy jest jakiś uniwersalny, cieszyński kod projek-
towy? Czy można mówić o istnieniu takiego lokalnego, twórczego 
DNA? Być może. 

Na pewno jednak dizajn, a więc nieustanna troska o poprawę ja-
kości życia, jest ponadregionalny. Nieustannie przekracza granice, 
od czasu do czasu odnajdując swoje przyczółki, a jednym z nich stał 
się Śląsk Cieszyński właśnie. Ziarna padają tutaj na żyzną glebę. 
Uprawiana od ponad 40 lat przez cieszyński Wydział Artystyczny 
Uniwersytetu Śląskiego jest też regularnie zasilana przez absol-
wentów projektowania, powracających z krakowskiej, katowickiej, 
wrocławskiej czy warszawskiej ASP. I dlatego wiele osób wywodzą-
cych się z regionu zajmuje się tym – jak powiadamy na Śląsku – fa-
chem. I to od lat! Tę niezbędną do projektowania energię czują też 
twórcy z innych miejsc, którzy ze Śląskiem Cieszyńskim postano-
wili związać swoje codzienne życie i praktykę. 

Jesteśmy pewni, że dizajn w tym regionie ma zdecydowanie dłuż-
szy staż, niż ostatnia dekada, a więc czas, w którym funkcjonuje 
Zamek Cieszyn. Pojawienie się pierwszego regionalnego ośrodka 
dizajnu właśnie w tym miejscu nie było przypadkiem, lecz natu-
ralną konsekwencją wyborów dokonywanych przez ludzi „tu stela” 
oraz tych wszystkich, którzy się tutaj przeprowadzili. Zamek ma 
jednak w tym znaczący udział, budząc apetyt na dizajn – czyli do-
brą robotę. Z nim pojawiają się możliwości pracy dla projektantów, 
ale i szybszego rozwoju dla firm, w tym ekonomii społecznej. Tak 
tworzymy historię, dokładając nowe wątki do tych starszych, wciąż 
mało poznanych. 

Zapraszamy na wystawę „Dizajn tuStela”, którą można oglądać do 
31 maja w sali ekspozycyjnej Zamku Cieszyn.

Marcin Mońka, Alicja Woźniak-Woźnikowska
kuratorzy wystawy 

Udane otwarcie Cafe Teatru Premiera komedii „Małżeństwo na pró-
bę” w wykonaniu grupy Bajkarze Trio spo-
tkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem 
publiczności, która wypełniła szczelnie 
piękną Salę Lustrzaną Kamienicy Koncza-
kowskich 19 marca. Każdy stolik był zajęty 
i trzeba było przynieść dodatkowe krzesła 
dla wszystkich chętnych.
Rozrywka o zupełnie nowym charakterze
Ci, którzy mieli ochotę, skorzystali z moż-
liwości złożenia zamówień napojów, de-

serów, a niektórzy nawet całych dań przy 
okazji oglądania sztuki.
Restauracja i teatr w jednym
Sala pełna uśmiechniętych twarzy i częste 
fale śmiechu były wyrazem rozbawienia pu-
bliczności i uznania dla prezentacji zespołu 
Bajkarze Trio. Występ zakończyły ciepłe 
i hojne brawa. Wszyscy świetnie się bawili! 

Tę samą sztukę będzie można znowu zoba-
czyć w Kamienicy Konczakowskich 16 kwiet-
nia. Rezerwacja biletów: tel. 500 099 450.

Bajkarze Trio

Do końca maja na Zamku Cieszyn można oglądać wystawę prac projektan-
tów związanych ze Śląskiem Cieszyńskim.
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Polacy i Czesi mają inne 
strategie przeżycia

Andrzej Jagodziński i Tomáš Vrba byli gośćmi Polsko-Czeskiego 
Salonu Dyskusyjnego. Było to kolejne spotkanie z cyklu: Bez stereo-
typów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem, które organizują wspólnie: 
Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie, jej oddział, czyli czytelnia 
i kawiarnia „Avion”, oraz Zamek Cieszyn. 

Andrzej Jagodziński jest dyrektorem Instytutu Polskiego w Bra-
tysławie, wcześniej szefował takiemu Instytutowi w Pradze, jest 
też tłumaczem i publicystą. Natomiast Tomáš Vrba jest tłuma-
czem i dziennikarzem, profesorem New York University w Pradze. 
W latach 2002–2004 był wiceprezesem Asocjacji Dziennikarzy 
Europejskich. Był także członkiem Forum Obywatelskiego oraz sy-
gnatariuszem Karty 77. Podczas spotkania w Avionie rozmawiali 
m.in. o tym, jak Polacy i Czesi postrzegają siebie nawzajem. Szybko 
okazało się, że Polacy podziwiają u swoich sąsiadów poczucie hu-
moru, autoironię i duży dystans do samych siebie. Niektórzy Czesi 
zazdroszczą Polakom odwagi i patosu, ale w pozytywnym znacze-
niu. Zazdroszczą polskiej mitologii, jaką przedstawiał Andrzej Waj-
da w filmach „Kanał” czy „Popiół i diament”. Ale Polacy i Czesi mają 
inne strategie przeżycia – zauważył Tomáš Vrba. Wygląda na to, że 
zazdrościmy sąsiadom tego, czego brakuje nam samym – skwitował 
Andrzej Jagodziński. Goście dyskutowali też o narodowych mitach, 
takich jak przekonanie Polaków do własnej niewinności. My nigdy 
nie byliśmy agresorami, to inni napadali na nas i robili nam krzywdę. 
Niestety historia pokazuje, że bywało różnie. Myślę, że rozprawianie 
się z takimi mitami jest oznaką dojrzałości i zdrowia psychicznego 
narodu – tłumaczył szef Instytutu Polskiego w Bratysławie. Obaj 

rozmówcy zauważyli też, że do niedawna istotną rolę w mierzeniu 
się z mitami odgrywało słowo pisane, a szczególnie literatura. Dzi-
siaj „siła rażenia” książek jest dużo mniejsza. Choć wciąż bywają 
takie, o których się dyskutuje. Najlepszym przykładem jest Mariusz 
Szczygieł. Myślę, że Mariusz Szczygieł, ale i reżyserka Agnieszka Hol-
land są naszymi najlepszymi ambasadorami. To dzięki nim Czesi spo-
glądają bardziej przychylnym okiem na Polskę – skwitował Andrzej 
Jagodziński. Uczestnicy spotkania żałowali, że nie doczekaliśmy się 
na razie „czeskiego Szczygła”, który opowiedziałby swoim rodakom 
o Polsce. Obawiam się, że taka książka o Polakach mogłaby być różnie 
przyjęta w naszym kraju. Kto wie, czy nie skończyłoby się awanturą? – 
podsumował ze śmiechem Andrzej Jagodziński.   

Zamek Cieszyn

Kosze, koszyki, koszyczki… 
Tradycyjne wiklinowe i te mniej klasyczne, zrobione z papieru 

czy przędzy włókienniczej z recyklingu – wszystkie można zoba-
czyć na świątecznej wystawie w Informacji Turystycznej Zamku 
Cieszyn. Prawdziwą ozdobą ekspozycji są wielkanocne kartki po-
chodzące ze zbiorów prywatnych mieszkanki Cieszyna, która ko-
lekcjonuje je od lat dziecięcych. Wśród nich są prawdziwe perełki 
z lat 1937-1950, przedstawiające zwyczaje wielkanocne. W zbiorach 
znalazły się również świąteczne kartki z Wielkiej Brytanii, Włoch, 
Czech i Ukrainy. Zapraszamy do oglądania wystawy (do 12 kwietnia), 
a także odwiedzania zamkowego sklepu, w którym można kupić nie 
tylko wielkanocne kosze, ale wiele świątecznych ozdób, m.in. malo-
wane ręcznie kieliszki i patery na jajka, koronkowe zajączki i kurki 
z koronki koniakowskiej, filcowe ocieplacze do pisanek.    

Wielkanocne zwyczaje 
Warto też pamiętać, że Święta Wielkiej Nocy to w kościele chrze-

ścijańskim czas największej radości, odrodzenia i życia. Obchodzo-
ne wiosną, w czasie wiosennego przesilenia, mają swoją bogatą 
symbolikę i obyczajowość. Jednym ze zwyczajów towarzyszących 
Wielkiej Nocy jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Zwy-
czaj ten znany był  już w VIII wieku, jego apogeum przypadało na 
średniowiecze. Ponownie rozkwitł niedawno – w latach 70. i 80. 
XX wieku. Powszechny wśród katolików, nie jest praktykowany 
w kościele ewangelickim. Górale beskidzcy do święcenia używali 
zwykłych kobiałek wyściełanych białym obrusem. Dzisiaj najczę-
ściej spotykane są kosze wiklinowe czy słomiane, można je też 
wykonać z wełny czy… papieru. Dobór potraw w koszyku nie jest 
przypadkowy, pokarmy mają swoją symbolikę, uznaną przez ludo-
wą i chrześcijańską tradycję. Jajo – symbol życia i odrodzenia, na 
Śląsku Cieszyńskim zwane wajcem, malowane lub zdobione tech-
niką batiku, jest niezbędnym elementem koszyczka. Święci się też 
chleb symbolizujący Ciało Chrystusa – tu nazywany święcynikiem 
wielkanocnym. Sól oznaczająca oczyszczenie, wędlina zapewnia-
jąca zdrowie, płodność i dostatek, chrzan – symbol siły i fizycznej 
krzepy to również potrawy wkładane do kosza. W Cieszyńskiem nie 
mogło też zabraknąć tzw. szołdry lub murzina – pieczywa z chlebo-
wego ciasta, w którym zapiekano wędzonkę lub szynkę. I baranka 
wielkanocnego, który w regionie: …piekło się z ciasta biszkopto-
wego, po upieczeniu ozdabiano czerwoną kokardą z dzwoneczkiem 
i chorągiewką Chrystusa Zmartwychwstałego. Stawiano go pośród 
malowanych wajec i czekoladowych  jajek w oknie na wykiełkowanym 
zielonym zbożu. Po przyjściu do domu święcone stawia na stole przy-
krytym białym obrusem i częstowano każdego, kto w okresie Świąt 
odwiedzał dom. Raczyli się nim także wszyscy domownicy (Jan Szy-
mik „Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim”).

Nadal najważniejsze podczas Świąt jest, by koszyczki poświęcić, 
a potem ich zawartością podzielić się razem z bliskimi.

Zamek Cieszyn

Rozmówcy wspominali, że Polacy podziwiają u swoich sąsiadów poczucie 
humoru, autoironię i duży dystans do samych siebie.

W zamkowym sklepiku można zaopatrzyć się w wiele unikatowych wielka-
nocnych ozdób.
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Weekend na lodowisku
MOSiR Cieszyn zaprasza na sportowe 

atrakcje na lodowisku (ul. Sportowa 1):
• 27.03 g. 19.00 ICE SKATE JAM z zespo-
łem TARABAN. Ślizgawka specjalna na za-
kończenie sezonu z muzyką na żywo! Solid-
na porcja rockowego brzmienia, zagrzewać 
będzie do jazdy. Koncert odbędzie się na 
scenie ustawionej na samym środku tafli. 
Bilety: 10 zł (ulgowy 5 zł).
• 28-29.03 Międzynarodowy Turniej Mi-
nihokeja o Puchar Burmistrza Miasta Cie-
szyna. To druga edycja turnieju hokejowego 
w minihokeju roczników od 2006, założone-
go przez TJ Slavoj Český Těšín – głównego 
organizatora pana Milana Mirowskiego. 

Mając na uwadze sukces poprzedniej edy-
cji oraz potrzebę transgranicznej współpra-
cy obu Cieszynów, tegoroczna koncepcja roz-
wija turniej na oba cieszyńskie lodowiska. 
Hokej w wersji mini tworzy fantastyczną 

Życiowe rekordy 
pobite

W dniach 6-8 marca w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim odbyły się mistrzostwa Polski 
15-latków w pływaniu. Ostrowska pły-
walnia zgromadziła na zawodach 530 naj-
lepszych juniorów rocznika 2000. Repre-
zentacja klubu MTP „Delfin” Cieszyn  wraz 
z zaprzyjaźnionym klubem Wodnik 29 Ka-
towice wyjechała zawalczyć o jak najwyż-
sze lokaty. Nasz zawodnik Kacper Stoszek 
zajął rewelacyjne 11 miejsce na 1500 m 
stylem dowolnym (rekord życiowy i re-
kord klubu), dodatkowo wszedł do finału B 
na 400 m dowolnym, ostatecznie zajmując 
17 pozycję. Michał Maniszewski, który po-
bił wszystkie swoje życiówki, zajął kolejno 
21 miejsce na 50 m stylem grzbietowym 
(zabrakło dwie setne sekundy do finału B) 
oraz 31 miejsce na 100 m grzbietowym.

MTP „Delfin” Cieszyn

atmosferę i propaguje hokej wśród najmłod-
szych. Zachęcamy rodziców, opiekunów, aby 
pokazali swoim podopiecznym, jak grają ich 
rówieśnicy, a także przekonali się, że hokej 
to bezpieczny sport. W tym roku do Cieszyna 
przyjedzie 8 drużyn klubowych z 4 państw 
(Polska, Czechy, Słowacja, Francja). W so-
botę i w niedzielę mecze rozgrywane będą 
równolegle na lodowiskach w Cieszynie 
i Czeskim Cieszynie pomiędzy godziną 9.00 
a 14.00, przy czym finał ok. godz. 13.00 od-
będzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej 
im. Cieszyńskich Olimpijczyków, a zaraz po 
nim ceremonia wręczenia nagród. 

Dodatkowym smaczkiem wydarzenia 
będzie towarzyski mecz seniorów, w któ-
rym drużyna TJ Slavoj Český Těšín podej-
mie drużynę Legii Warszawa. Mecz odbę-
dzie się w sobotę 28.03 o godzinie 18.15 na 
lodowisku w Czeskim Cieszynie (Svojsíko-
va 83). Wstęp wolny.

MOSiR

Kacper Stoszek (z lewej) i Michał Maniszewski.

Unia Europejska bez tajemnic

3 marca Stowarzyszenie Omnibus dzia-
łające przy Liceum Ogólnokształcącym 
im. Pawła Stalmacha w Wiśle zaprosiło 
uczniów szkół gimnazjalnych z powiatu 
cieszyńskiego do udziału w VI Konkursie 
Wiedzy o Unii Europejskiej Eurodyta 2015, 
organizowanym pod patronatem posła 
do Parlamentu Europejskiego dra Jana Ol-
brychta oraz starosty powiatu cieszyńskiego 
Janusza Króla. Uczestnicy konkursu rozwią-
zywali test z zakresu wiedzy o Unii Europej-
skiej. Pytania dotyczyły traktatów europej-
skich, instytucji oraz polskiej drogi do Unii 
Europejskiej. Uczennica Gimnazjum nr 3 
w Cieszynie Agnieszka Lupa zajęła III miej-
sce. Laureatce serdecznie gratulujemy!

G3

Agnieszka Lupa z Gimnazjum nr 3.

Konkursy dla młodzieży
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego 
do udziału w konkursach:
– „ZDROWIE PO CIESZYŃSKU”: masz do 
wyboru trzy kategorie: literacką na bajkę, 
teatralną na scenkę rodzajową i na zabawę 
towarzyską lub grę edukacyjną. Możesz 
uczestniczyć we wszystkich lub w wybra-
nej kategorii oddzielnie.
– „ŻYJ BEZ UZALEŻNIEŃ”: jego zadaniem 
jest przygotowanie scenki rodzajowej. 

W obu konkursach wszystkie prace powin-
ny zawierać czytelny morał prozdrowotny. 
Wszelkie informacje są dostępne na stronie: 
www.powiat.cieszyn.pl w kategorii Zdrowie, 
w zakładce Promocja zdrowia. Organizato-
rem konkursów jest Starostwo Powiatowe 
w Cieszynie (ul. Bobrecka 29, Biuro Promocji 
Zdrowia, pokój 216, tel. 33 47 77 216, e-mail: 
pz@powiat.cieszyn.pl).

Organizator

Kalendarium wydarzeń 
w Cieszynie

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

Wydział Kultury i Turystyki
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Dobre wyniki Shindo
W marcu zawodnicy cieszyńskiego Klubu 

Sportowego Shindo brali udział w kilku za-
wodach.

7 marca w Łodzi odbyły się zawody w ra-
mach XI pucharu świata karate „Harasuto 
Cup”, w których startowało ponad tysiąc za-
wodników z 13 krajów. Klaudia Szymańska 
znakomicie zaprezentowała się w konkurencji 
kumite indywidualne juniorek +59 kg, zdoby-
wając brązowy medal. Blisko medalu zakoń-
czyła kategorię kumite U-21 -68 kg Patrycja 
Krzak, przegrywając walkę o trzecie miejsce.

14 marca w miejscowości Zawadzkie od-
był się XXI międzynarodowy turniej karate 
„Rada Regentów”, w którym wzięło udział 
ok. 380 zawodników. Nasi reprezentanci 
spisali się znakomicie:
– Patrycja Kądziałka: 1 miejsce kata indy-
widualne juniorek;
– Mateusz Cieślar: 2 miejsce kumite indy-
widualne 12-13 lat +55 kg;
– Mateusz Bobrzyk: 3 miejsce kumite indy-
widualne juniorow -68 kg;
– Klaudia Szymańska: 3 miejsce kumite in-

Zawodnicy KS Shindo niemal zawsze wracają z zawodów z przynajmniej kilkoma medalami.

dywidualne juniorek +59 kg;
– Aron Budziński: 3 miejsce kumite indywi-
dualne kadetów;
– Maria Chrośnik, Natalia Hoffmann, Marta 
Mrowiec: 3 miejsce kata drużynowe 10-13 lat.

Pięciu zawodników reprezentowało KS Shin-
do 21 marca na międzynarodowym grand 
prix Żyliny w karate na Słowacji. Patrycja 
Kądziałka wywalczyła srebro w konkurecji 

kumite indywidualne juniorek -59 kg, nato-
miast Mateusz Bobrzyk w konkurencji kata 
indywidualne seniorów zdobył brązowy 
krążek. Blisko medalu zakończyli również 
Karolina Makarewicz (kata), Mateusz Cie-
ślar (kumite), Łukasz Polak (kumite), którzy 
zajęli 5 miejsca, przegrywając w walkach  
repasażowych o brązowe medale.

KS Shindo

Pływacy z SP4 najlepsi!
Uczniowie klasy sportowej o profilu pływanie ze Szkoły Podsta-

wowej nr 4 nie mieli sobie równych podczas kolejnych etapów za-
wodów drużynowych w tej dyscyplinie. W mistrzostwach Cieszyna 
szkół podstawowych, zarówno dziewczęta, jak i chłopcy, zajęli naj-
wyższe miejsca na podium! Sukcesem zakończyły się także elimi-
nacje powiatowe, które odbyły się 9 marca na skoczowskim „Delfi-
nie”, gdzie pływacy z „Czwórki” – reprezentujący Cieszyn – zdobyli 
pierwsze miejsce i szansę na start w zawodach rejonowych. 20 mar-
ca w Goczałkowicach drużyny z SP4 potwierdziły świetną formę, 
ponownie sięgając po najwyższe trofea! Gratulujemy mistrzom re-
jonu i życzymy sukcesu w etapie wojewódzkim!

SP4 Drużyny pływackie Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie.

Urodziny parkrun 
Cieszyn

 
Już w najbliższą sobotę (28.03) na miło-

śników biegania czeka nie lada atrakcja. 
Oprócz cotygodniowego biegu na 5 km 
w ramach inicjatywy parkrun, sympatycy 
tej aktywności fizycznej będą mieli okazję 
wziąć udział w niezwykłym wydarzeniu. 
Otóż – zaraz po biegu o godzinie 10.00 
w sali MOSiR (al. Łyska 21) odbędzie się 
spotkanie podsumowujące dotychczasową 
działalność parkrun Cieszyn wraz z deko-
racją najlepszych biegaczy i „najwytrwal-
szych” wolontariuszy. Na wszystkich, któ-
rzy zdecydują się wziąć udział w jubileuszu, 
czekają liczne niespodzianki. Wstęp wolny. 
Zapraszamy!

MOSiR
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Niepokonani w tenisie 
stołowym

4 marca w Chybiu rozegrane zostały mi-
strzostwa rejonowe w tenisie stołowym 
szkół podstawowych chłopców. Złoty medal 
zdobyli chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Cieszynie. Za nimi na podium uplasowały 
się reprezentacje Szkoły Podstawowej z Czar-
kowa i Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu-
-Nierodzimiu. Drużyna z cieszyńskiej SP6 
(Paweł Jendrulek, Kacper Urbańczyk, Seba-
stian Krótki, rezerwowy Mateusz Laszcza) 
była najmłodszą drużyną startującą w roz-
grywkach. Zwycięstwo w tych zawodach 
przyniosło awans do finału mistrzostw woje-
wództwa śląskiego szkół podstawowych.

SP6

Koszykarze z SP2 najlepsi w rejonie

Skład zespołu: Łośko Łukasz, Gaszek Łukasz, Skocz Kamil, Trela Dawid, Witaszek Cyprian, Macura Borys, 
Chlebek Dariusz, Lachendro Dominik, Rewig Kamil, Sikora Mateusz, Rzymanek Filip, Malinowski Krystian. 

27 lutego w Pszczynie odbyły się mi-
strzostwa rejonu szkół podstawowych 
w minikoszykówce chłopców. Na parkiecie 
spotkały się dwa najlepsze zespoły powia-
tu pszczyńskiego (SP4 Pszczyna) oraz SP2 
Cieszyn (powiat cieszyński). W pierwszej 
kwarcie drużyny prezentowały wyrówna-
ny poziom. Jednak od drugiej kwarty za-
znaczyła się przewaga i widać było większe 
doświadczenie drużyny z Cieszyna. Spotka-
nie było szybkie i emocjonujące. Uczniowie 
pokazali na parkiecie niemałe umiejętności 
indywidualne. Spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem SP2 Cieszyn 44:33. Gratulu-
jemy zespołowi, dziękując za zaangażowa-
nie i oddane serce na parkiecie.

Jako dyrektor szkoły cieszą mnie wszystkie 
osiągnięcia naszych uczniów w każdej dzie-
dzinie. Jednak muszę przyznać, że sukcesy 
sportowe mają szczególny wymiar, gdyż na-
sza szkoła prowadzi klasy sportowe. Wyso-
kie lokaty naszych drużyn potwierdzają, że 
klasy te rozwijają nie tylko tężyznę fizycz-
ną i zamiłowanie do sportu, ale pozwalają 
mieć nadzieję, że w przyszłości spośród tych 
uczniów wyłonią się zawodnicy na skalę kra-
ju. Życzę zarówno uczniom, jak i ich trenerom 
kolejnych sukcesów – mówi Renata Chame-
ra-Wójcik.

Zespół Promocji Szkoły

Siatkarki z SP3 na III miejscu w powiecie
Podopieczne Janiny Hajek z SP3 z Cieszyna kolejny już raz stanęły na podium w rozgryw-

kach finałowych powiatu cieszyńskiego w minipiłce siatkowej. Uczennice: Sandra Prefeta, 
Magdalena Krywult, Karolina Fornal, Klaudia Biernat, Maria Hankus, Lena Kozyra, Oliwia 
Dziasek, Dominika Czudek, Hanna Broda, Martyna Tomczyk zajęły III miejsce. Gospoda-
rzem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 2 z Ustronia, której reprezentacja uplasowała się 
na II miejscu. Drużyną zwycięską była Szkoła Podstawowa nr 8 ze Skoczowa.

Siatkarki z cieszyńskiej „Trójki” przystąpiły do turnieju powiatowego, wygrywając wcze-
śniej dwa etapy: miejski i grup powiatowych. W tych zawodach drużynę reprezentowały 
również: Natalia Dziadek, Samanta Górniak i Julia Lorek.

Siatkarskich osiągnięć gratulujemy trenerce i zawodniczkom, jak również dziękujemy za 
godne reprezentowanie szkoły w mieście i powiecie cieszyńskim.

Zespół Promocji Szkoły 

Drużyna dziewcząt w minipiłce siatkowej ze Szkoły Podstawowej nr 3.

Chłopcy z SP6 mają na swoim koncie kolejny sukces.
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Jak zawsze w marcu cieszyńskie lo-
dowisko znajduje się w centrum uwagi. 
Wszystko za sprawą imprezy sportowej 
pt. „Piastowski Piruet”, organizowanej 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Cieszynie oraz Klub Sportowy „MOSiR 
Cieszyn”. Wydarzenie to przyciąga co roku 
młodych miłośników łyżwiarstwa figuro-
wego z różnych zakątków Polski. Nie ina-
czej było i tym razem. W 5 edycji zawodów 
wzięła udział rekordowa liczba uczestni-
ków. Do startu przystąpiło przeszło 100 
młodych łyżwiarzy, którzy dopingowani 
przez widzów, rywalizowali ze sobą w pro-
gramach dowolnych w kategoriach solistek 
i solistów w klasach: wstępnej, brązowej, 
srebrnej i złotej, przy czym w klasie złotej 
wystąpiły wyłącznie solistki, dodatkowo 
prezentując swoje umiejętności w progra-
mie krótkim.

Walka do końca, emocje, głośny doping, 
atrakcje dla najmłodszych widzów oraz 
niesamowita atmosfera. Tak krótko można 
opisać wszystko to, co działo się w tym dniu 
w hali widowiskowo-sportowej w Cieszy-
nie. Uwieńczeniem całodziennych zmagań 
było nagrodzenie uczestników zawodów. 
Zawodnicy otrzymali dyplomy, medale 
oraz torby pełne gadżetów. Zwycięzcy po-
szczególnych kategorii ponadto obdarowa-
ni zostali pucharami, a na zawodnika, któ-
ry wykonał najpiękniejszy piruet, czekała 
pamiątkowa statuetka. Dzięki wsparciu 
imprezy zarówno poprzez jednostki samo-
rządu terytorialnego – gminę Cieszyn oraz 
powiat cieszyński – jak i również zewnętrz-
nych sponsorów: Lakma Strefa, Energetyka 
Cieszyńska, RuckZuck – Podłogi i Drzwi, 
Niepubliczne przedszkole Twórcze „TO 
TU”, każde dziecko z torbą pełną nagród, 
gadżetów, pamiątek, a co najważniejsze – 
z uśmiechem na twarzy opuszczało mury 
cieszyńskiej hali. 

KS „MOSiR Cieszyn”

Klasyfikacja końcowa:

Solistki klasa wstępna:
1 miejsce Amelia NOWAK (KŁF Lajkonik 
Kraków)
2 miejsce Zofia MACH (UIKŁF Piruette 
Opole)
3 miejsce Zofia STELMACH (UIKŁF Piruette 
Opole)
…
12 miejsce Sara KAMYCZEK (KS „MOSiR 
Cieszyn”)
13 miejsce Sara NAWRAT (KS „MOSiR Cie-
szyn”)
Najpiękniejszy Piruet: Zofia STELMACH 
(UIKŁF Piruette Opole)

Solistki klasa brązowa:
1 miejsce Zofia GRZEGORZEWSKA (MKŁ 
Łódź)

2 miejsce Iwona DRELICH (UIKŁF Piruette 
Opole)
3 miejsce Weronika FERLIN (UIKŁF Piruet-
te Opole)
…
16 miejsce Martyna SZTUCHLIK (KS „MO-
SiR Cieszyn”)
28 miejsce Valentima RAKOWSKA (KS „MO-
SiR Cieszyn”)
29 miejsce Oliwia GAWĘDA (KS „MOSiR Cie-
szyn”)
30 miejsce Kaja KRUK (KS „MOSiR Cieszyn”)
Najpiękniejszy Piruet: Iwona DRELICH 
(UIKŁF Piruette Opole)

Solistki klasa srebrna:
1 miejsce Amelia KONIK (UKŁF Unia 
w Oświęcimiu) 
2 miejsce Anna HERNIK (KS „MOSiR Cie-
szyn”)
3 miejsce Karolina HEBDA (MUKS EUR06 
Warszawa)
…
14 miejsce Adéla SCISKALOVÁ (KS „MOSiR 
Cieszyn”)
20 miejsce Martyna SMOCZYŃSKA 
(KS „MOSiR Cieszyn”)
21 miejsce Kamila PAŚ (KS „MOSiR Cie-
szyn”)
23 miejsce Aleksandra KOPYCIOK (KS „MO-
SiR Cieszyn”)
35 miejsce Michalina KIERUN KS („MOSiR 
Cieszyn”)
Najpiękniejszy Piruet: Nina MALCZEWSKA 
(FSA Warszawa)

Solistki klasa złota:
1 miejsce Magdalena ZAWADZKA (UKŁF Unia 
w Oświęcimiu)
2 miejsce Karolina BIAŁAS (UKŁF Spin Ka-
towice)
3 miejsce Julia KWIEK (UKŁF Unia w Oświę-
cimiu)
4 miejsce Justyna WAWRZACZ (KS „MOSiR 
Cieszyn”)
Najpiękniejszy Piruet: Karolina BIAŁAS 
(UKŁF Spin Katowice)

Soliści klasa wstępna:
1 miejsce Jakub LECH (KS „MOSiR Cieszyn”)

Soliści klasa brązowa:
1 miejsce Andrzej NAKONIECZNY (UKŁF Unia 
w Oświęcimiu)
2 miejsce Krystian TOKARCZYK (UKŁF Unia 
w Oświęcimiu)
3 miejsce Marek GIERCZAK (UIKŁF Piruet-
te Opole)
…
5 miejsce Jan SŁOBODZIAN (KS „MOSiR Cie-
szyn”)
Najpiękniejszy Piruet: Andrzej NAKO-
NIECZNY (UKŁF Unia w Oświęcimiu)

Soliści klasa srebrna:
1 miejsce Jakub LOFEK (UKŁF Unia w Oświę-
cimiu)
2 miejsce Szymon SULIGA (KS „MOSiR Cie-
szyn”)
Najpiękniejszy Piruet: Jakub LOFEK (UKŁF 
Unia w Oświęcimiu)

Dekoracja solistek klasy brązowej.

Znamy zwycięzców Piastowskiego Piruetu
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Oddaj krew i uratuj życie
Serdecznie zapraszamy na XV akcję  krwio-

dawstwa pod  hasłem „Zdaj egzamin z życia”, 
adresowaną do mieszkańców powiatu cie-
szyńskiego. W tym roku akcja odbędzie się 
31 marca we wtorek od 9.00 do 15.30, jak 
zwykle na cieszyńskim rynku. Honorowy pa-
tronat nad akcją obejmują burmistrz Cieszyna, 
starosta powiatu cieszyńskiego oraz dziekan 
Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie. 

Podczas akcji będzie można zarejestrować 
się do banku potencjalnych dawców szpi-
ku kostnego, a każdy uczestnik będzie mógł 
wziąć udział w badaniach profilaktycznych.

Na krwiodawców czekać będą atrakcyjne 
narody i poczęstunek oraz możliwość wy-
miany starych apteczek na nowe – samo-
chodowe, motorowe lub rowerowe! 

Wszystkich mieszkańców i osoby odwie-
dzające Cieszyn zapraszamy do wzięcia 
udziału w pokazach ratownictwa, ćwicze-
niach z pierwszej pomocy oraz zapoznania 
się z ofertą partnerów akcji. Tegoroczną no-

wością będą stoiska Narodowego Funduszu 
Zdrowia i Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Bardzo chcemy, aby idea przez nas pro-
pagowana zyskiwała coraz szersze grono 
zwolenników. Jesteśmy przekonani, iż dzia-
łania podjęte w słusznej sprawie warto 
propagować. Dużą satysfakcją jest fakt, że 
nasze akcje są stawiane jako przykład do-
brze zorganizowanych i cieszących się dużą 
frekwencją. W 2012 roku zostaliśmy od-
znaczeni medalami „Kropla krwi” Fundacji 
„Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej 
za wybitne zdolności organizacyjne doty-
czące poszukiwania honorowych dawców 
krwi oraz działalność na rzecz potrzebu-
jących. Nawiązaliśmy współpracę z Fun-
dacją „Iskierka”, działającą na rzecz dzieci 
z chorobą nowotworową. Już dziś serdecz-
nie więc zapraszamy do Cieszyna, by razem 
z nami promować szeroko pojęte dawstwo.

Zapraszamy także w dniach 3-31 marca do 
Domu Narodowego na wystawę fotograficz-
ną przedstawiającą 15-lecie istnienia akcji.

Katarzyna i Tomasz Piwocha

Uczniom z „Czwórki” pożar niestraszny!

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 zdominowała elimina-
cje miejskie w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Mło-
dzież zapobiega pożarom”, które odbyły się 6 marca w siedzibie 
OSP Cieszyn-Bobrek. Czteroosobowy zespół przygotowany przez 
nauczycielkę przyrody, Dominikę Gołębiowską, wykazał się świet-
ną znajomością przepisów bezpieczeństwa pożarowego, o czym 
świadczy fakt, iż troje szóstoklasistów wróciło do szkoły z pucha-
rami! Pierwsze miejsce w konkursie zajął Jakub Głuszek, na miejscu 
drugim uplasowała się Karolina Kuczera, Paweł Baran był czwarty, 
zaś tuż za podium, na miejscu szóstym, znalazł się Krzysztof Fra-
nek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SP4 Od lewej: Jakub Głuszek, Karolina Kuczera, Paweł Baran.

Wzorowi czytelnicy nagrodzeni

12 marca w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, pełniącej zadania 
biblioteki powiatowej, podsumowano konkurs czytelniczy „Biblio-
maniak Roku 2014”. Wzorowi czytelnicy z całego powiatu spotkali 
się w sali konferencyjnej biblioteki, by odebrać dyplomy i nagrody. 
Wszystkich zebranych przywitała dyrektor placówki Izabela Kula, 
zaś nagrody i dyplomy wręczali burmistrz Cieszyna Ryszard Macu-
ra oraz Henryk Pieszka – naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Tury-
styki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie. 

Konkurs został podzielony na dwie kategorie. Pierwsza dotyczyła 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zaś druga – młodzieży od 13 do 15 lat. 
Jak zwykle konkurs udowodnił, że na Śląsku Cieszyńskim książki 
nie są obce młodszemu pokoleniu i zarówno dzieci, jak i młodzież, 
chętnie po nie sięgają.

Jak się okazuje, w 2014 roku odnotowano w Polsce wzrost czytel-
nictwa o 2,5% w stosunku do poprzedniego roku – 41,7% Polaków 
oświadczyło, że przeczytało przynajmniej jedną książkę. Z kolei ze 
statystyk wynika, że najlepsi czytelnicy z naszego regionu rocznie 
czytają od 50 do 160 książek, czyli średnio 5 miesięcznie. Taki wy-
nik może tylko cieszyć.

Wśród grona laureatów z całego powiatu znaleźli się m.in.: Agata 
Gaś i Natalia Żerdka z Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Andrzej Ma-
tuszny z BM w Cieszynie – Filia nr 1,  Jonatan Michałek i Michał Bo-

Jedną z nagród był udział w przeciekawych warsztatach w Muzeum Drukarstwa.

żomański z BM w Cieszynie – Filia nr 2, Wiktoria Caban i Weronika 
Kulak z BM w Cieszynie – Filia nr 3. W nagrodę młodsza grupa miała 
okazję uczestniczyć w warsztatach w Muzeum Drukarstwa w Cie-
szynie, natomiast młodzież odwiedziła Książnicę Cieszyńską, gdzie 
została przeprowadzona bardzo ciekawa lekcja biblioteczna. Ponad-
to wszyscy laureaci otrzymali zaproszenie na Wieczór z Andersenem 
do Dream Parku w Ochabach, który razem z firmą Trumpf-Mauxion 
Chocolades był sponsorem konkursu. 

Mat. pras.
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Rusza Cieszyński 
Klub CoderDojo

W Bibliotece Miej-
skiej w Cieszynie roz-
poczyna działalność 
Cieszyński Klub Co-
derDojo – czyli spo-
tkania pasjonatów 
programowania. Organizatorzy zapraszają 
wszystkich zainteresowanych kodowa-
niem w wieku od 5 do… 105 lat!

Spotkania będą odbywały się w każdą 
sobotę w godz. od 9.00 do 11.00 w Pra-
cowni Multimedialnej „YOURmedi@TWOJE-
media” na II piętrze biblioteki. Wstęp jest 
wolny, a prowadzący nie będą prowadzili 
zapisów. W samej pracowni znajduje się 
dwanaście stanowisk komputerowych, 
a także sieć wi-fi, w związku z czym można 
przyjść z własnym laptopem lub tabletem 
i uczyć się programowania.

mat. pras.

Góra Grosza!
W SP3 w Cieszynie, jak co roku, przepro-

wadzono akcję Góra Grosza. Każda klasa 
zbierała przez cały pierwszy semestr gro-
siki do swoich skarbonek, teraz przyszedł 
czas na podsumowanie. W tym roku szkol-
nym udało nam się zebrać zawrotną sumę 
1 024,79 zł, która w całości zostanie prze-
kazana na dofinansowanie potrzeb funda-
cji Nasz Dom. Spośród wszystkich klas za-
angażowaniem wyróżniły się następujące 
zespoły: 1. IVa – 112,60 zł, 2. II a – 103,59 zł, 
3. IVc – 92,66 zł.

Zwycięskim zespołom serdecznie gratu-
lujemy. Wszystkim uczniom za uczestnic-
two w akcji, zapraszamy do kolejnej edycji 
już w następnym roku szkolnym.

Zespół Promocji Szkoły

Bezpłatne konsultacje 
i porady dotyczące 
zdrowia osób starszych

Zostań Ekspertem 
Śląskich Smaków

Śląska Organizacja Turystyczna zaprasza 
do wzięcia udziału w konkursie kulinar-
nym Festiwalu „Śląskie Smaki”. Uczestnicy 
konkursu będą rywalizować o zaszczytny 
tytuł Ekspertów Śląskich Smaków, statuet-
kę Złotego, Srebrnego i Brązowego Durszla-
ka oraz nagrody rzeczowe. Festiwal odbę-
dzie się 6 czerwca w Wiśle. 

Konkurs odbywa się w trzech katego-
riach: amatorzy (Koła Gospodyń Wiejskich, 
gotujące rodziny), uczniowie szkół gastro-
nomicznych i profesjonalni kucharze. 

Należy przygotować przystawkę lub de-
ser, zupę i danie główne, dania muszą mieć 
związek z tradycjami kulinarnymi woje-
wództwa śląskiego.

Regulamin konkursu oraz karty zgłosze-
nia dostępne są na www.cieszyn.pl w za-
kładce Konkursy. Po wypełnieniu zgłosze-
nia należy wysłać go do 15 maja br. mailem 
na karolina@silesia.travel lub pocztą: Ślą-
ska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewi-
cza 29, 40-085 Katowice. Więcej informacji 
na www.slaskiesmaki.pl.

RK

Spotkanie przy 
okrągłym stole

Klub Przedsiębiorcy serdecznie zapra-
sza do udziału w spotkaniu, którego celem 
jest kreatywne rozwiązywanie proble-
mów przez samych właścicieli firm dzięki 
rozmowie z innymi przedsiębiorcami oraz 
wsparciu moderatorów-ekspertów. 

Uczestnicy spotkania zostaną podzieleni 
na dwie grupy – jedną stworzą właściciele 
firm zatrudniający pracowników, drugą – 
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową 
działalność. 

Każda zasiądzie przy wspólnym stole. 
Rolę moderatora i eksperta pierwszego 
z nich będzie pełnić Alina Rakowska, prezes 
zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie. 
Rozmowy przy drugim stole poprowadzi 
Marek Amrogowicz, trener i konsultant 
zarządzania reprezentujący firmę Entre-
preno, specjalizujący się w warsztatach la-
teralnego myślenia. Spotkanie przy kawie 
zakończą rozmowy w kuluarach i przed-
stawienie nowych członków Klubu. Do 
dyspozycji uczestników będą także spe-
cjaliści z dziedziny prawa, windykacji, HR 
oraz podatków. Spotkanie zaplanowano 
na 15 kwietnia, godz. 16.30-18.30, w sali 
konferencyjnej Zamku Cieszyn. Udział 
jest bezpłatny dla członków Klubu Przed-
siębiorcy, pozostałe osoby: 30 zł. Mile wi-
dziane będzie potwierdzenie uczestnictwa 
do 13 kwietnia u Anny Kańskiej-Górniak, 
tel. 33 851 08 21 w. 21 lub biuroklub@za-
mekcieszyn.pl. Tam też można uzyskać do-
datkowe informacje. 

Zamek Cieszyn

Artystyczny Kiermasz 
Wielkanocny

W dniach 27-29 marca Cafe Muzeum 
wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego i Cie-
szyńskim Ośrodkiem Kultury Dom Narodo-
wy organizuje Artystyczny Kiermasz Wiel-
kanocny. Kiermasze na dziedzińcu Muzeum 
(ul. Regera 6) stały się już tradycją i od kilku 
lat odbywają się na dziedzińcu muzeum. Bio-
rą w nich udział twórcy ludowi, rzemieślni-
cy prezentujący swoje wyroby, a także szko-
ły podstawowe, gimnazja z Cieszyna i okolic 
wystawiające prace dzieci, stowarzyszenia. 
Kiermasze mają na celu pokazanie i promo-
wanie dzieł twórców ludowych, rzemieślni-
ków oraz dzieci wywodzących się z naszego 
regionu. Na kiermaszu można kupić prace 
dzieci, podopiecznych, twórców ludowych, 
rzemieślników związane ze świętami. Rów-
nocześnie w Cafe Muzeum odbywa się de-
gustacja ciast. W tym czasie można także 
zwiedzić  muzeum i kupić pamiątki związa-
ne z Cieszynem.

Cafe Muzeum

Dzień otwarty na 
Uniwersytecie Śląskim

1 kwietnia odbędzie się Dzień Otwar-
ty Wydziału Etnologii i Nauk o Eduka-
cji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
W programie m.in. prezentacja kierunków 
studiów, rozmowy z nauczycielami aka-
demickimi oraz przedstawicielami orga-
nizacji studenckich, udział w warsztatach 
i wykładach a także oprowadzanie po 
kampusie. Serdecznie zapraszamy uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, studentów 
studiów licencjackich oraz wszystkich za-
interesowanych na ulicę Bielską 62 w go-
dzinach 9.00-13.00. Więcej informacji pod 
numerem: 33 85 46 302 lub na stronie 
www.weinoe.us.edu.pl.

WEiNoE Szpital Śląski w Cieszynie serdecznie za-
prasza seniorów, ich rodziny, a także opie-
kunów i osoby zainteresowane tematem na 
bezpłatne konsultacje w ramach cyklu „Pro 
salute”, które będą miały miejsce 7 kwiet-
nia (wtorek) w godz. 16.00-18.00 w sali 
konferencyjnej Pawilonu Diagnostyczno-
-Zabiegowego (wejście od ul. Chrobrego).

Spotkanie będzie nietypowe, bo w całości 
poświęcone poradom. Lekarz, pielęgniarka 
i fizjoterapeuta z Oddziału geriatryczne-
go odpowiedzą na wszystkie pytania dot. 
rozpoznawania specyficznych problemów 
zdrowotnych osób w podeszłym wieku, 
rozwiązywania szeregu problemów pielę-
gnacyjnych, rozpoznania i leczenia scho-
rzeń wielu układów, również przewlekłej 
niewydolności jednego lub kilku narządów, 
diagnostyki i leczenia zaburzeń funkcji po-
znawczych. Spotkanie to nie zastąpi, oczy-
wiście, wizyty w poradni lekarza rodzinne-
go czy też specjalistycznej, natomiast może 
służyć pomocą w ukierunkowaniu dalszych 
działań służących poprawie zdrowia.

ZZOZ w Cieszynie
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Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
(PGN) jest dokumentem o zna-
czeniu strategicznym, który ma 
pozwolić na osiągnięcie długofa-
lowych korzyści środowiskowych 
i społecznych. Dokument zawiera 
strategię działań oraz plan przed-
sięwzięć związanych ze zrówno-
ważoną i niskoemisyjną gospo-
darką energetyczną miasta. 

Podczas prac nad przygotowaniem PGN 
przeprowadzono ankietyzację odbiorców 
energii na terenie Cieszyna, w tym obiek-
tów użyteczności publicznej, spółdzielni 
mieszkaniowych oraz budynków zlokalizo-
wanych w śródmieściu. Dodatkowo pozy-
skano informacje od przedsiębiorstw ener-
getycznych i transportowych prowadzących 
działalność na terenie miasta. Pozyskiwane 
informacje dotyczyły zarówno zużycia ener-
gii, jak i planów w zakresie energooszczęd-
ności oraz wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Wyniki ankietyzacji pozwo-
liły na przygotowanie inwentaryzacji emi-
sji gazów cieplarnianych w poszczególnych 
grupach odbiorców energii. Wyznaczona 
została ilość CO2 emitowanego wskutek zu-
życia energii na terenie miasta.

W opracowaniu uwzględniono sytuację 
społeczno-gospodarczą, stan środowiska 
oraz charakterystykę nośników energe-
tycznych zużywanych na terenie miasta. 
Przedstawiono także wizję i cele stra-
tegiczne Cieszyna. Nadrzędnym celem 
strategicznym jest dążenie do rozwoju 
gospodarczo-społecznego miasta przy jed-
noczesnym zachowaniu wysokiej jakości 
środowiska naturalnego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Cieszyna, 
w zależności od grupy odbiorców energii, 
wyznacza cele szczegółowe w zakresie po-
prawy jakości powietrza na terenie miasta 
poprzez realizację następujących działań:
• System monitoringu kosztów i zużycia 
nośników energii i wody w miejskich bu-
dynkach użyteczności publicznej – obiekty 
użyteczności publicznej,
• Aktualizacja „Planu gospodarki niskoemi-
syjnej” oraz „Założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną i paliwo 
gazowe” – obiekty użyteczności publicznej,
• Wdrażanie systemu zielonych zamó-

wień / zakupów publicznych – obiekty uży-
teczności publicznej,
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii w obiektach użyteczności publicz-
nej – obiekty użyteczności publicznej,
• Poprawa efektywności energetycznej 
w miejskich obiektach użyteczności pu-
blicznej w Cieszynie – obiekty użyteczności 
publicznej,
• Modernizacja oświetlenia publicznego 
miasta Cieszyna – oświetlenie uliczne, 
• Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń 
w centrum Cieszyna – obiekty mieszkalne, 
• Przyłączenie budynków do sieciowych 
nośników energii – obiekty mieszkalne,
• Wsparcie działań proefektywnościowych 
związanych z ograniczeniem niskiej emi-
sji – obiekty mieszkalne, 
• Termomodernizacja budynków na terenie 
Cieszyna – obiekty mieszkalne,
• Kampania informacyjno-edukacyjna w za-
kresie niskiej emisji i efektywności ener-
getycznej – obiekty mieszkalne / handel, 
usługi, przedsiębiorstwa / transport,
• Poprawa efektywności energetycznej 
w grupie handel, usługi, przedsiębiorstwa
• Modernizacja taboru autobusowego 
transportu zbiorowego – transport,
• Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiad-
kowego – transport,
• Modernizacja infrastruktury drogowej na 
terenie miasta – transport.

Większość zadań przewidzianych w PGN 
realizowana będzie przez Burmistrza Mia-
sta Cieszyna. Są to działania w obszarze 
obiektów użyteczności publicznej, oświe-
tlenia ulicznego, część przedsięwzięć trans-
portowych, działania związane z kampanią 
informacyjno-edukacyjną, a także – w za-
kresie budynków mieszkalnych będących 
własnością Gminy Cieszyn – likwidacja ni-
skiej emisji w centrum miasta. Część zadań 
(np. termomodernizacja budynków miesz-
kalnych czy poprawa efektywności ener-
getycznej w obiektach grupy handel, usłu-
gi, przedsiębiorstwa) będzie realizowana 
przez pozostałych użytkowników energii, 
np. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty 
mieszkaniowe, indywidualnych inwesto-
rów czy też przedsiębiorstwa, niemniej 
jednak Gmina Cieszyn będzie wspierała 
działania proefektywnościowe związane 
z ograniczeniem niskiej emisji poprzez sto-
sowanie programu dotacyjnego. 

W PGN oszacowano potencjał zwiększe-
nia efektywności energetycznej w poszcze-

Miasto Cieszyn opracowało  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

gólnych grupach odbiorców oraz związane 
z tym potencjałem koszty przedsięwzięć, 
jednak pozyskanie zewnętrznych środków 
finansowych na realizację poszczególnych 
zadań będzie zależało zarówno od dostęp-
ności do źródeł finansowania w nowej per-
spektywie 2014 – 2020, jak i aktywności 
samych użytkowników energii. Plan Go-
spodarki Niskoemisyjnej ma stanowić na-
rzędzie pomocnicze w ramach starania się 
o zewnętrzne środki finansowe.

Obecnie projekt PGN został wyłożony 
do publicznego wglądu w Urzędzie Miej-
skim w Cieszynie oraz na stronie interne-
towej bip.um.cieszyn.pl (zakładka Ogłosze-
nia). Wszyscy zainteresowani mogą składać 
uwagi do projektu PGN w terminie do 
3 kwietnia 2015 r. Szczegóły dotyczące 
konsultacji społecznych dokumentu zostały 
przedstawione w ogłoszeniu, które opubli-
kowane jest wraz z projektem PGN na poda-
nej wyżej stronie internetowej. Ogłoszenie 
to było również opublikowane w poprzed-
nich „Wiadomościach Ratuszowych”. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opra-
cowywany jest zgodnie z wytycznymi 
konkursu NFOŚiGW w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko 2007-2013 Priorytet IX Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku i efek-
tywność energetyczna Działanie 9.3 Ter-
momodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyj-
nej (PGN).

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta

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

gramu Infrastruktura i Środowisko

Opracowany plan wyznacza cele, które należy zreali-
zować, by poprawić jakość powietrza w Cieszynie.
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 1% podatku dla 
cieszyńskich OPP 

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

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

Najem lokali

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu 
na czynsz wolny, w drodze pisemnego przetargu 
nieograniczonego, wolny lokal mieszkalny po-
łożony w Cieszynie przy ul. Głębokiej nr 17/4 
o powierzchni 97,06 m2.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul. Liburnia 2a, I piętro) 
oraz umieszczone na stronie internetowej ZBM 
www.bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w ZBM w C-nie Sp. z o.o. ul. Libur-
nia nr 2a, I p., pok. nr 8, tel. 33 851 18 86.

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze pisemnego przetargu, nieograniczo-
nego, lokal użytkowy położony na wysokim par-
terze budynku nr 32 przy ul. Głębokiej w Cie-
szynie (wejście do lokalu od ul. Kominiarskiej) 
o powierzchni użytkowej 26,63 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM w C-nie Sp. z o.o. (ul.Li-
burnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej Zakładu www.bip.zbm.cieszyn.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w ZBM 
w C-nie Sp. z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, po-
kój nr 18, tel. 33 852 37 52.

Publiczne Studium Medyczne – 
bezpłatna edukacja 

Publiczne Studium Medyczne przy Szkole Or-
ganizacji i Zarządzania w Cieszynie zaprasza 
w roku szkolnym 2015/2016 do edukacji na na-
stępujących kierunkach:
– opiekun medyczny,
– opiekunka dziecięca,
– terapeuta zajęciowy,
– asystentka stomatologiczna,
– higienistka stomatologiczna,
– asystent osoby niepełnosprawnej,
– opiekunka środowiskowa,
– opiekun w domu pomocy społecznej,
– technik masażysta,
– technik farmaceutyczny,
– technik sterylizacji medycznej,
– technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
– technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Nauka w Publicznym Studium Medycznym 
jest bezpłatna przez cały cykl kształcenia.

Absolwenci ww. kierunków przystępują do 
egzaminów zawodowych i otrzymują dyplom 
danej specjalności oraz certyfikat uprawniający 
do pracy na terenie Unii Europejskiej.

Zdawalność egzaminów zewnętrznych wynosi 
prawie 100%, a absolwenci tych kierunków posia-
dają uprawnienia średniego personelu medycznego.

Więcej informacji można uzyskać, dzwoniąc 
pod numer telefonu: 33 851 46 88 lub zaglądając 
na stronę internetową www.soiz.pl. Wszystkich 
zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

SOiZ

Cieszyńska Inicjatywa 
Samorządowa zaprasza na dyżury

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

KR CIS

Nabór do Gminnej Rady 
Działalności Pożytku 
Publicznego w Cieszynie

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza przed-
stawicieli organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie do pracy w Gminnej Radzie Działalności 
Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać orga-
nizacje oraz podmioty działające w zakresie 
pożytku publicznego, których terenem działal-
ności jest gmina Cieszyn.

Spośród zgłoszonych kandydatur Burmistrz 
Miasta Cieszyna dokona wyboru 2 osób, które zo-
staną powołane w skład Rady.

Termin zgłoszeń upływa 20.04.2015 roku 
o godz. 15.00. Zgłoszenia można przesyłać na 
adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cie-
szyn, Rynek 1.

Dzierżawa nieruchomości – cel rolny

Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do 
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 
na czas nieoznaczony grunt położony w rejonie 
ul. Wiejskiej w Cieszynie, tj. działki nr 12/12, 
12/13, 12/14, 12/15, 12/16 obr. 4 o łącznej pow. 
0,4822 ha z przeznaczeniem na cel rolny.

Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntu do wy-
dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Ry-
nek 1, I piętro) na okres od dnia 13 marca 2015 r. 
do dnia 3 kwietnia 2015 r.

Bezpłatne 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 Cieszynie). Zapisy w MOPS 
Cieszyn (ul. Skrajna 5) lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Sprzedaż lokalu

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetar-
gowym na rzecz aktualnego najemcy, lokal 
mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Strzelców 
Podhalańskich 1 w Cieszynie wraz z udziałem 
do nieruchomości gruntowej i części wspólnych 
budynku w 4960/99169 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres 21 dni, tj. od 20 marca do 9 kwietnia 2015 r.

Zmiana opłat za media

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o. uprzejmie informuje, że w związku 
z wprowadzeniem uchwałami nr VII/40/15 oraz 
nr VII/41/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 lu-
tego 2015 roku nowych stawek opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi i za pojemnik 
o określonej pojemności od 1 kwietnia 2015 roku, 
zmiana opłat za media (woda, ścieki i odpady 
komunalne) dla najemców lokali komunalnych 
zostanie wprowadzona od 1 kwietnia 2015 roku. 
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Uwaga! W związku ze zmia-
ną stawki opłaty:
• opłatę za I kwartał 2015 r. 
należy wnosić do 15 kwiet-
nia br. w wysokości obliczonej na podstawie 
obowiązujących do 1 kwietnia 2015 r. stawek 
opłat (jak w roku poprzednim);
• zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności 
składania nowej deklaracji przez właściciela nie-
ruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli 
nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty 
za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki 
opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę 
określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 
2015 bez wezwania w terminach płatności, tj.:
za II kwartał – do dnia 15 lipca,
za III kwartał – do dnia 15 października,
za IV kwartał – do dnia 15 stycznia.
• zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych 
właścicieli nieruchomości, wobec których gmina 
wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Takie osoby win-
ny przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w której wyliczona zosta-
nie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

W sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się 
składnik mający wpływ na wysokość opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi (np. ilość 
zamieszkujących osób, ilość i rodzaj pojemników), 
właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od 
daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację 
uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Wydział OŚR
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ogłoszenia i komunikaty

Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu 
22.04.2015 r. w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00 odbędzie się 
III ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu 
mieszkalnego nr 4 będącego własnością Gminy 
Cieszyn, położonego w budynku przy ul. Górnej 16 
w Cieszynie wraz z udziałem w 11825/65534 czę-
ści do działki nr 44, obr. 45 o pow. 824 m², obj. KW 
nr BB1C/00088749/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Lokal położony jest na I piętrze budynku i skła-
da się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, ustępu, 
dwóch przedpokoi i pomieszczenia gospodarcze-
go o pow. 103,78 m² oraz piwnicy o pow. 14,47 m² 
(łączna powierzchnia użytkowa 118,25 m²).

Na sprzedaż: lokal przy ul. Górnej 16.

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 
od 1 kwietnia br. zmieniają się stawki opłaty za 
odpady komunalne, zarówno dla nieruchomości 
zamieszkałych, które rozliczają się od ilości za-
mieszkujących je osób, jak i nieruchomości nie-
zamieszkałych, na których powstają odpady ko-
munalne, czyli takich, które deklarują pojemniki 
na zmieszane odpady komunalne. Wzrost opłaty 
podyktowany jest faktem, iż obecnie obowiązu-
jące stawki, których wysokość została ustalona 
końcem roku 2012, są niewystarczające do po-
krycia kosztów funkcjonowania systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi powstałymi na 
terenie Cieszyna. Utrzymanie stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w nie-
zmienionej wysokości w roku bieżącym zagraża 
deficytem w budżecie miasta wynoszącym nawet 
1,5 mln zł, który będzie wymagał pokrycia z in-
nych dochodów budżetowych, co w oczywisty 
sposób negatywnie wpłynie na możliwości fi-
nansowania innych zadań samorządu gminnego.

Od 1 kwietnia 2015 r. stawki opłat będą wy-
nosiły:

w przypadku nieruchomości zamieszkałych 

• 10,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, 
kiedy odpady są zbierane i odbierane w spo-
sób  selektywny: 
• 19,53 zł od osoby miesięcznie w przypadku, 
kiedy odpady komunalne nie są w sposób selek-
tywny zbierane i odbierane.

w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, 
na których powstają odpady komunalne

(dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest 
działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna)
• stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemno-
ści za niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne z nieruchomości, na których odpady komu-
nalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
1) za pojemnik o poj. 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;
2) za pojemnik o poj. 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;
3) za pojemnik o poj. 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;
4) za pojemnik o poj. 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;
5) za pojemnik o poj. 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;
6) za pojemnik o poj. 1100 l (1,10 m3) – 105,75 zł.
7) za pojemnik o poj. 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;
8) za pojemnik o poj. 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;
9) za pojemnik o poj. 10 000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.

• stawki opłaty za pojemnik o określonej pojem-
ności za niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne z nieruchomości, na których odpady 
komunalne nie są w sposób selektywny zbierane 
i odbierane:
1) za pojemnik o poj. 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;
2) za pojemnik o poj. 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;
3) za pojemnik o poj. 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;
4) za pojemnik o poj. 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;
5) za pojemnik o poj. 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;
6) za pojemnik o poj. 1100 l (1,10 m3) – 136,65 zł.
7) za pojemnik o poj. 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;
8) za pojemnik o poj. 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;
9) za pojemnik o poj. 10 000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.

Od 1 kwietnia 2015 r. wzrastają stawki opłat za śmieci

Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrze-
nia w dniu 9.04.2015 r. w godz. od 12.00 do 12.30. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 
200.000,– zł. Sprzedaż jest zwolniona z podat-
ku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dn. 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 
z późn. zm.). Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wyso-
kości 20.000,– zł, do dnia 16.04.2015 r. przelewem na 
konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cie-
szynie nr 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. 

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

Bliższych informacji w tej sprawie można zasię-
gnąć pod nr. tel. 33 4794 230, 33 4794 232.
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PREMIERY
27.03-1.04 g. 15.15 BÓG NIE UMARŁ (reli-
gijny, lektor) USA, od 10 lat
27.03-1.04 g. 17.30 BÓG NIE UMARŁ (reli-
gijny, napisy) USA, od 10 lat
27-29, 31.03 oraz 1, 6, 7.04 g. 19.45 ZBUN-
TOWANA (science fiction/romans, napisy) 
USA, od 12 lat
6-9.04 g. 15.30 NOC W MUZEUM: TAJEM-
NICA GROBOWCA (famil. kom. przyg., dub-
bing) USA, od 7 lat
6-9.04 g. 17.30 BÓG NIE UMARŁ (religijny, 
napisy) USA, od 10 lat
DKF „Fafik”
30.03 g. 20.00 Reżyserzy światowego kina: 
Godfrey Reggio*
8.04 g. 19.45 OCALONY, USA, od 15 lat
9.04 g. 20.00 CZY BOISZ SIĘ BOMBY?*
* – wstęp tylko dla członków klubu posia-
dających aktualny karnet DKF

28.03 g. 15.00 Misterium męki Pańskiej. Ze-
spół Teatralny przy Parafii św. Elżbiety 
30.03 g. 9.00 i 10.45 „Trzy magiczne słowa” – 
bajka edukacyjna
10.04 g. 19.00 Koncert: Urszula Dudziak 
z dodatkiem harfy 

30.03 g. 17.00 W cyklu „Żywe Źródła: NIE 
TYLKO KULINARNE ZWYCZAJE I TRADY-
CJE WIELKANOCNE...” – prelekcja multime-
dialna dr Anny Drożdż z Wydziału Etnolo-
gii i Nauk o Edukacji UŚ.
31.03 g. 8.00 „ZDAJ EGZAMIN Z ŻYCIA” – 
15-lecie Akcji Krwiodawstwa
1.04 g. 15.00 „PRAKTYCZNE PORADY W ZIO-
ŁOLECZNICTWIE I ICH ZASTOSOWANIE” – 
wykład farmaceutki Ireny Kubeckiej (Towa-
rzystwo Miłośników Ogrodnictwa, COK)
1.04 g. 16.00 „MASAŻE WSPARCIEM W LE-
CZENIU CHORÓB” – wykład Jarosława 
Brzeżyckiego (Koło Radiestetów)
1.04 g. 16.00 W PRZEDSWIĄTECZNYM 
NASTROJU: „CEKINOWE JAJO” – warszta-
ty dla młodzieży i dorosłych, prowadzenie 
Agnieszka Pawlitko 
9.04 g. 17.00 „W BIEGU ŻYCIA” – poetycki 
wieczór autorski Brygidy Simki
10.04 g. 11.00 „MIESZKAM W BESKI-
DACH” – spotkanie z laureatami Międzyna-
rodowego Konkursu Plastycznego 
11.04 g. 10.00 105-LECIE ODDZIAŁU PTTK 
„BESKID ŚLĄSKI” W CIESZYNIE – uroczy-
stość jubileuszowa (PTTK, COK)
12.04 g. 8.00 TARGI STAROCI (Cieszyński 
Klub Hobbystów)

12.04 g. 15.00 MIĘDZYNARODOWY KONKURS 
DUETÓW Z HARFĄ – KONCERT LAUREATÓW
WYSTAWY
Galeria 
4-31.03 „WYMYŚLONE – NIESTWORZONE” – 
wystawa fotografii Agnieszki Jaworskiej
10-29.04 „NASZE FASCYNACJE” – wystawa 
fotografii (Cieszyńska Grupa Fotograficzna 
Format 4), wernisaż 10.04 godz. 18.00
Galeria „Na Piętrze”
3-31.03 „ZDAJ EGZAMIN Z ŻYCIA” – wystawa 
fotografii w 15-lecie Akcji Krwiodawstwa
7-30.04 WYSTAWA PRAC Z PRACOWNI FO-
TOGRAFICZNEJ GIMNAZJUM TOWARZY-
STWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE

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.
4-29.03 ekspozycja „Rotmistrz Witold Pi-
lecki – ochotnik do Auschwitz”
8.04-17.05 „Wieczorki cieszyńskie” – wy-
stawa fotografii autorstwa Patrycji i Marci-
na Wieczorków
12.04 g. 18.30 Koncert w ramach Między-
narodowego Konkursu Duetów z Harfą. 
Sala Rzymska

Oddział dla dzieci
27.03 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
30.03 g. 15.00 Fun English – zabawy z języ-
kiem angielskim
31.03 g. 15.00 DalEKOwzroczni – warszta-
ty edukacyjno-wychowawcze
1.04 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej Gro-
madka Uszatka
1.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutyczne 
2.04 g. 8.00-18.00 Akcja „Zapal się na niebiesko 
dla autyzmu”
8.04 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej Gro-
madka Uszatka
8.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutyczne 
10.04 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier plan-
szowych
Czytelnia
30.03 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – warsz-
taty językowe
1.04 g. 10.30 „Angielski dla seniora” – 
warsztaty językowe 
8.04 g. 15.30 Spotkanie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki
9.04 g. 9.00 „Komputer dla seniora” – 
warsztaty komputerowe 
9.04 g. 12.00 „Komputer dla seniora” – 
warsztaty komputerowe
Pracownia multimed. YOURmedi@TWOJE-
media
28.03 g. 9.00 „CODEmedia” – Cieszyński Klub 
CoderDojo

1.04 g. 16.00 FOTOmedia50+ – warsztaty 
fotograficzne dla osób 50+ 
4.04 g. 9.00-11.00 Cieszyński Klub CoderDojo
8.04 g. 16.00 FOTOmedia50+ – warsztaty 
fotograficzne dla osób 50+ 

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00.
Do 17.04 wystawa „Największe, najstar-
sze, najcenniejsze... Cymelia i osobowości 
ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”
9.04 g. 16.00 prelekcja „Historie zamorskie 
i inne: o Republice Guarani w Paragwaju, hi-
storii naturalnej z początku XVI wieku, rewo-
lucji bokserów w Chinach i działalności jezu-
itów na Filipinach” (A. Rusnok, J. Sztuchlik)

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysztac-
ka 2) możliwe po wcześniejszym kontakcie te-
lefonicznym: 604 833 667, Krzysztof Neścior.

Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tury-
stycznym (maj-wrzesień) również w soboty 
i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie i udział 
w warsztatach graficznych, introligator-
skich i typograficznych dla grup w każdym 
dniu tygodnia po uzgodnieniu terminu: 696 
652 114 lub osobiście.
Do 14.04 Ekslibrisy cieszyńskie Józefa Golca

WYSTAWY
czynne codziennie 10.00-17.00
Wystawa stała: Dizajn po śląsku. Laureaci 
konkursu „Śląska Rzecz”. Możliwość organi-
zacji warsztatów dla dzieci: tel. 33 851 08 21, 
wew. 30, 35 lub 53
Do 31.05 Dizajn tuStela; sala ekspozycyjna. 
Do 31.03 Dizajn u źródeł; pracownie rze-
miosła Zamku. 
Do 31.03 Projektowanie... do usług; mały 
hol Oranżerii
Do 19.04 Graduation Projects 2014; sala 
ekspozycyjna Oranżerii. 
Do 31.03 Projektowanie w drodze / Design 
na cestě; antresola Zamku. 
Do 12.04 wystawa „Święta Wielkiej Nocy” 
w Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn
SPOTKANIA/WARSZTATY
30-31.03 Warsztaty: Projektowanie usług, 
czyli jak poprawić swój biznes w czterech 
krokach
15.04 Rozmowy przy okrągłym stole. Wię-
cej: str. 13

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

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

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

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

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

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

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

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

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30
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24-25.04 ABC Przedsiębiorczości
Informacja Turystyczna, sklep z pamiąt-
kami czynne codziennie (za wyjątkiem po-
niedziałków) g. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikołaja 
czynne codziennie: g. 9.00-17.00
Pogotowie cyfrowe, czyli Internet dla 50+
Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i In-
ternetu dla osób 50+ prowadzone przez La-
tarników Polski Cyfrowej
Czytelnia w Oranżerii Zamku Cieszyn
Dyżury: pon. i śr. godz. 18.00-20.00

Do 31.03 wystawa prac Dariusza Orszuli-
ka „Triumf kobiecości”. Galeria Sztuki Puls, 
ul. Głęboka 25/111
2.04 g. 11.00-15.00 Akcja charytatywna 
„Wielkanocny smak tradycji” - domowe wy-
pieki wielkanocne. Rynek
11.04 g. 20.00 Koncert hip-hop: Kuba Knap. 
Panopticum, ul. Bielska 66
12.04 g. 16.00 Koncert zespołu Wałasi. Cafe 
Muzeum, ul. Regera 6
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 
Targ 2, pon.-pt. godz. 10.00-16.00.
HARCERSKA IZBA TRADYCJI – Dom Harce-
rza przy ul. Żwirki i Wigury 2, zwiedzanie po 
kontakcie telefonicznym 33 852 43 75

Soboty g. 9.00 parkrun Cieszyn  – bieg na 5 
km. Alejki SportParku (więcej: str. 9)
27.03 g. 19.00 Ice Skate Jam na lodowisku 
(ul. Sportowa 1)
28-29.03 Międzynarodowy Turniej Miniho-
keja o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna. 
Więcej: str. 8
28.03 g. 19.00 Zakończenie sezonu 
2014/2015 Cieszyńskiej Amatorskiej Halo-
wej Ligi Piłki Nożnej (podsumowanie sezonu 
wraz z dekoracją najlepszych drużyn i strzel-
ców). Hala UŚ, ul. Paderewskiego 9
12.04 g. 10.00 Maraton Zumba Fitness. Sala 
MOSiR, al. Łyska 21

Těšínské divadlo, Český Těšín, Ostravská 67
28 i 29.03 g. 17.30 INTRYGA
11.04 g, 17.30 POWSINOGI BESKIDZKIE
28.04 g. 10.00 i 19.00 POWSINOGI BESKIDZKIE
Czytelnia i kawiarnia AVION|NOIVA Hlavní 1
(pon.-pt. 9.00-18.00, sob. 9.00-14.00)
13.03-9.04 wystawa – Sławomir Kosmynka: 
Plakaty

ważne instytuCje

Data Apteka (adres, telefon)
27 III – 
10 IV

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

Dyżury aptek

Po drugiej stronie Olzy

Zapisz się na 
Newsletter

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

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

Polub Cieszyn na 
Facebooku

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

Sport

Różne...

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00,  
www.zgk.cieszyn.pl
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reklam. Między innymi napisał muzykę do 
sztuki pt. „Cały dzień bez kłamstwa” Jamesa 
Montgomery, dla Teatru Zagłębia w Sosnow-
cu (1993) oraz filmów: „Afonia i pszczoły” 
J. J. Kolskiego (2009), „Wenecja” (2010) i „Zabić 
bobra” (2012). Od roku 2011 jest zatrudniony 
na stanowisku asystenta w Instytucie Muzyki 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Izabela Kopeć 

Mezzosopran liryczny, ukończyła studia 
na Akademii Muzycznej we Wrocławiu na 
Wydziale Wokalnym. Prowadzi szeroką 
działalność koncertową, łącząc muzykę po-
ważną z gatunkami takimi jak pop, jazz, art 
rock. Artystka ma w repertuarze również 
pieśni, arie operowe i operetkowe, a także 
partie oratoryjno-kantatowe. Koncertowa-
ła w wielu krajach Europy, m.in. w Wielkiej 
Brytanii, Austrii, Szwajcarii, Chorwacji, na-
grywając jednocześnie płyty. Na zaprosze-
nie włoskiego piosenkarza i kompozytora 
Amedeo Minghi wykonali wspólnie utwór, 
napisany z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. 
Śpiewaczka uczestniczy w wielu festiwalach, 
uroczystościach kościelnych, współpracuje 
z wieloma kompozytorami, a także kom-
ponuje. Często uczestniczy w festiwalach 
niepełnosprawnych artystów. Opracowu-
jąc projekty muzyczne, czyni poszukiwania 
mało znanych twórców, np. Astora Piaz-
zoli – którego tanga zajmują całe nagranie, 
czy też w ostatnim projekcie, odkrywając 
nieznanego w kraju polskiego kompozytora 
XX wieku – Ludomira Michała Rogowskiego, 
tworzącego głównie w Chorwacji. W 2013 r. 
Izabela Kopeć była stypendystką Prezyden-
ta Stołecznego Miasta Warszawy.

Maria Foltyn

W ostatnich numerach „Wiadomości 
Ratuszowych” nauczyciele Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Cieszynie 
opisywali instrumenty, na których uczą się 
rozwijać swoje talenty uczniowie. Warto 
wspomnieć, że wielu podopiecznych cie-
szyńskiej placówki osiąga znaczne sukcesy, 
działając w różnych dziedzinach kultury.
Do tego grona osób należą m.in.: 

Katarzyna Dzida-Hamela 

Absolwentka wydziałów Rytmiki oraz In-
strumentalnego w klasie fortepianu, w roku 
1995 ukończyła Wydział Reżyserii Dźwięku 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie, gdzie podjęła pracę 
jako asystent. W roku 2011 obroniła tytuł 
doktora sztuki. Obecnie prowadzi zajęcia 
Reżyserii Dźwięku w klasie prof. Andrze-
ja Bohdanowicza. W roku 1995 rozpoczęła 
samodzielną działalność artystyczną jako 
operator dźwięku filmowego, która zaowo-
cowała współpracą z wieloma wybitnymi 
reżyserami. Wymienić należy nazwiska: An-
drzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Juliusz Ma-
chulski, Jerzy Stuhr, Jan Jakub Kolski, Jacek 
Bromski, Wojciech Smarzowski, Tomasz Ko-
necki, Maciej Dejczer, Bartosz Konopka. Jest 
między innymi autorką dźwięku do takich 
filmów jak: „Chłopaki nie płaczą” w reżyse-
rii Olafa Lubaszenki, „Życie jako śmiertel-
na choroba przenoszona drogą  płciową”  re-
żyserii Krzysztofa Zanussiego, „Drogówka” 
Wojciecha Smarzowskiego, „Wałęsa – czło-
wiek z nadziei” w reżyserii Andrzeja Wajdy. 
W roku 2000 powołała firmę PROSOUND 
Studio. Wielokrotna laureatka nagród filmo-
wych: na Festiwalu Polskich Filmów w Gdań-
sku za dźwięk do filmu „U Pana Boga za pie-
cem” w reżyserii Jacka Bromskiego w roku 
1998 oraz „Pornografia” w reżyserii Jana Ja-
kuba Kolskiego w roku 2003. Za ten sam film 
otrzymała również Orła – Polską Nagrodę 
Filmową, którą ponownie została uhonoro-
wana w roku 2012 za dźwięk do filmu w re-
żyserii Wojciecha Smarzowskiego pt. „Róża”. 
Była również pięciokrotnie nominowana 
do tej nagrody. Kolejną nagrodą jest „Gloria 
Artis” przyznana przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

Anita Geratowska 

Absolwentka Wydziału Rytmiki, dyrektor 
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rybniku, 
prowadzi „Zespół Tańca Ludowego” (w su-
mie w kilku grupach realizuje się ponad 
600 dzieci). Młodzież koncertuje na bieżą-
co w mieście, na festiwalach i konkursach 
w Polsce oraz w Europie, Ameryce Połu-
dniowej, Afryce, a od 2013 roku także m.in. 
w Chinach oraz Indiach. Od kilkunastu lat 
organizuje w Rybniku Konkurs Piosenki 
Śląskiej pod nazwą „Karolinka”. Za swo-
ją działalność pedagogiczno-artystycz-
ną otrzymała wiele nagród i wyróżnień; 
najważniejsze to przyznane w roku 2010: 
„Nauczyciel Roku” II miejsce, przez mini-
stra oświaty; „Człowiek Roku Rybnika” 
przez prezydenta miasta; oraz w roku 2012 
„Czarny Diament” najwyższą nagrodę go-
spodarczą Śląska ufundowaną przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Rybniku.

Dariusz Górniok 

Absolwent Wydziału Instrumentalnego 
w klasie fortepianu, równocześnie reali-
zował studia na Uniwersytecie Śląskim. 
Po uzyskaniu dyplomu PSM, podejmuje 
studia w Akademii Muzycznej im. K. Szy-
manowskiego w Katowicach na wydziale 
Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, specjalność: 
kompozycja i aranżacja. Dyplom ukończe-
nia studiów na UŚ otrzymuje w roku 1991, 
a 3 lata później – dyplom ukończenia Aka-
demii Muzycznej w Katowicach. Po ukoń-
czeniu studiów obszarami jego działalności 
są komponowanie, aranżowanie, a także 
występowanie jako pianista. Jest autorem 
muzyki do sztuki teatralnej, filmów oraz 

Talenty z cieszyńskiej szkoły muzycznej
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Pamiątkowe zdjęcie dawnych członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej.

To już 65 lat minęło od kiedy 
grupa dwunastu miłośników 
śpiewu i tańca ludowego zało-
żyła przy Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców „Konsum 
Robotniczy” skromny zespół 
taneczny. 

Od tej chwili sporo już wody upłynęło 
w Olzie, pierwsi tancerze stali się senio-
rami, z rozrzewnieniem wspominającymi 
czasy młodości i początkowych kroków 
w kierunku folkloru. 

Dzisiejszy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej to ponad dwieście osób sku-
pionych wokół kilku grup. Od dekady nosi 
imię najsłynniejszego choreografa Ziemi 
Cieszyńskiej – Janiny Marcinkowej. Mimo że 
nie należała do założycieli zespołu, to bar-
dzo szybko znalazła się w kręgu jego człon-
ków. Ten zaś rósł w miarę jak o zespole ro-
biło się w Cieszynie i okolicy coraz głośniej. 
We wrześniu 1950 roku z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Spółdzielczości w cieszyń-
skim teatrze zespół zatańczył krakowiaka 
w choreografii Wiery Kukuczkówny. 

Niedługo potem zespół zyskał struk-
turę organizacyjną, kierownika organi-
zacyjnego w postaci Danuty Juraszek, 
choreografa – Janinę Marcinkową, ko-
stiumerkę oraz akompaniatorkę. Należy 
przy tym zaznaczyć, iż zespół taneczny 
przy PSS „Konsum Robotniczy” nie był 
wówczas jedynym działającym na terenie 
miasta. Wszak czasy niezwykle sprzyja-
ły tego typu aktywnościom. Folklor stał 
się jednym z elementów promowanego 
przez władze wzorca kultury socreali-
stycznej, gdzie czołowe miejsce należało 
do środowisk robotniczych i chłopskich. 
Wśród chłopów zaś folklor bezpośrednio 
po zakończeniu wojny był w dalszym cią-
gu żywy. Dodatkowo tworzenie zespołów 
ludowych w środowiskach robotniczych 
było dowodem na integrację ludu pracują-
cego miast i wsi. No i jak pięknie wygląda-
ły pary w kolorowych strojach ludowych, 
uświetniając liczne wówczas uroczysto-
ści partyjno-patriotyczne…

W trzy lata po powstaniu grupa tanecz-
na „Konsumu Robotniczego” połączyła się 
z podobnym zespołem amatorów działają-
cym przy zakładach M-2 oraz chórem mie-

szanym Powiatowego Związku Gminnych 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Ofi-
cjalnie 1 grudnia 1953 roku rozpoczął tym 
samym działalność Zespół Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej liczący sto dziesięć osób. 
Rozbudowywano program, uczestniczono 
w wielu ważnych dla ówczesnego społe-
czeństwa wydarzenia, licznych konkursach 
i przeglądach folklorystycznych. Tak dyna-
miczny rozwój zespołu trwał aż do momen-
tu wydarzeń politycznych 1956 roku.

Początek epoki Gomułki stał się jedno-
cześnie końcem wielu zespołów folklory-
stycznych w Polsce. Swoim charakterem 
przestały odpowiadać nowej linii wyty-
czonej przez partię i jako element wcze-
śniejszej rzeczywistości musiały zniknąć. 

Na szczęście Zespół Pieśni i Tańca Zie-
mi Cieszyńskiej, mimo wielu problemów 
natury ekonomicznej, uniknął tego losu. 
W miejsce patrona, który na fali zmian 
politycznych zrezygnował z wspierania 
zespołu znaleziono nowego. Niestety źró-
dła finansowania były znacznie uboższe 
w środki w stosunku do tych sprzed kil-
ku lat. Toczono nieustanną walkę o prze-
trwanie ekonomiczne. Pomimo proble-
mów zespół rozwijał się intensywnie pod 
względem artystycznym, co bez wątpie-
nia było zasługą Janiny Marcinkowej, 
wspieranej przez autorów wspaniałych 
aranżacji muzycznych – Jerzego Drozda 
i Władysława Rakowskiego.

Niemal od samego początku zespół da-
wał liczne koncerty, najpierw w kraju, 
a w niedługim czasie również za granicą. 

Początkowo tą najbliższą. Kronika zespołu 
odnotowuje pierwszy koncert w Czecho-
słowacji w roku 1951. W rok później ze-
spół wyjechał do wschodnioniemieckiego 
Görlitz, zaś w 1953 roku ponownie kon-
certował w Czechosłowacji, w nieodległej 
Karwinie. Zachowała się relacja prasowa 
z tego wydarzenia zamieszczona na łamach 
„Głosu Ludu”: Program wieczoru zamknął 
montaż „Na Sałaszu” w wykonaniu Zespołu 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Był to punkt 
kulminacyjny programu naszych gości z Pol-
ski. Na scenie śpiewało i tańczyło przeszło stu 
ludzi w pięknych strojach góralskich, śląskich 
i łowickich. Publiczność szalała.

Dzisiejszy świat wygląda zupełnie ina-
czej, nie ma już Czechosłowacji, zmieniły 
się realia polityczne i ekonomiczne. Jed-
nak mimo upływu ponad sześciu dekad od 
wydarzeń, które miały miejsce w Karwi-
nie w 1953 roku życie i charakter zespołu 
nie zmieniły się wiele. Inni ludzie wyko-
nują co prawda programy opracowane 
przez Panią Janeczkę, pojawiły się nowe 
choreografie, tancerze sprzed półwiecza 
przyglądają się z perspektywy prakty-
kabli na tańczącą młodzież. W dalszym 
ciągu jednak wszyscy wspólnie działają 
na rzecz popularyzacji cieszyńskiego i be-
skidzkiego folkloru, pragnąc pokazywać 
nasze wspaniałe dziedzictwo kulturowe 
wszędzie tam, gdzie publiczność skłonna 
jest wspólnie z zespołem bawić się i prze-
żywać radość uczestnictwa wydarze-
niach z nostalgią przypominających czasy 
naszych dziadów i pradziadów.
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