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Trzeba wejść 
w głąb siebie

Pięćdziesiątka „Sternika”

Kulinarne klimaty

Otwarty schron

Pracowity rok w cieszyńskim magistracie
2015 rok podsumowany. Na 
konferencji prasowej, która 
odbyła się przed tygodniem 
w Urzędzie Miejskim, Ryszard 
Macura, burmistrz Cieszyna, 
mówił o tym, co udało się zro-
bić przez dwanaście miesięcy. 

 Na podsumowanie roku czekaliśmy 
do końca pierwszego kwartału br. ze 
względu na konieczność przygotowania 
dokładnych sprawozdań zarówno przez 
wszystkie wydziały oraz jednostki urzę-
du, jak i instytucje. Burmistrz otwierając 
spotkanie zwrócił uwagę na to, że zgod-
nie z jego wcześniejszymi zapowiedziami, 
udało się wprowadzić wiele oszczędności.

– Ograniczyliśmy koszty funkcjonowania 
organów nadzorczych w spółkach o blisko 
100 tys. złotych rocznie, a także obniżyli-
śmy wydatki budżetowe o 6,99 mln złotych. 
Stało się to możliwe między innymi dzię-
ki ograniczeniu liczby moich zastępców 
z dwóch do jednego. Chciałbym również 
podziękować kierownikom jednostek miej-
skich, którzy wzięli na siebie ciężar wpro-

Egzotyczni goście
Niecodzienni goście odwiedzili Cieszyn 1 kwietnia. Nad Olzę do-

tarła delegacja rządu Adżarskiej Republiki Autonomicznej (Gruzja). 
Gospodarzem wizyty w województwie śląskim był Urząd Marszał-
kowski, który zaprosił Urząd Miejski w Cieszynie do współorganiza-
cji wizyty. Delegaci z Adżarskiej Republiki Autonomicznej spędzili w 
Cieszynie kilka godzin. Przewodnik Bogusław Francus oprowadził 
ich po Wzgórzu Zamkowym, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Sali 
Sesyjnej Urzędu Miejskiego. Ponadto goście zjedli obiad w Kamieni-
cy Konczakowskich z burmistrzem Cieszyna, Ryszardem Macurą.

Dodajmy, że porozumienie między Województwem Śląskim 
a Adżarską Republiką Autonomiczną zostało podpisane w 2011 
roku. Współpraca odbywa się między innymi na polach nauki, 
turystyki i medycyny. wot

Pamiątkowe zdjęcie gości z Adżarskiej Republiki Autonomicznej  
z Ryszardem Macurą, burmistrzem Cieszyna.
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wadzonych w ich budżetach oszczędności 
– mówił Ryszard Macura. 

Włodarz wspomniał także o prowadzo-
nej polityce otwartości. Duże wrażenie na 
pewno zrobią na każdym liczby. W 2015 
zostało przyjętych przez kierownictwo 
urzędu ponad 500 mieszkańców w indy-
widulanych sprawach. – Jedno spotkanie 
trwało około 30 minut, co daje łącznie 250 
godzin. Jest to prawie półtora miesiąca pra-
cy jednego urzędnika – wyliczył.

– W dwunastu miesiącach urząd przyjął 
30 tysięcy dokumentów, a sam wysyłał 50 
tysięcy.  To duże obciążenie, ale tak realiza-
cję poszczególnych spraw urzędowych prze-

widział ustawodawca – dodał Aleksander 
Cierniak, zastępca burmistrza Cieszyna.

Sporo uwagi poświęcono także sku-
teczności w działaniu. Ryszard Macura 
wspomniał na przykład o zakończeniu 
i rozliczeniu gigantycznego projektu, ja-
kim była budowa cieszyńskiej kanalizacji, 
znalezieniu siedziby dla Zespołu Pieśni 
i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Mar-
cinkowej, oddaniu do użytku sali gimna-
stycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 
czy zakończonych sukcesem staraniach 
cieszyńskich samorządowców, aby linia nr 
190 wróciła na mapy kolejowe.  

wot
Podsumowanie 2015 roku także na str. 2
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Rok 2015 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w liczbach
Przedstawiamy wybrane infografiki dotyczące pracy Urzędu Miej-

skiego w Cieszynie w 2015 roku. Wszystkie tablice można zobaczyć na 
stronach internetowych: www.cieszyn.pl i www.um.cieszyn.pl oraz 
w holu na pierwszym piętrze Ratusza.
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Wiosenne porządki
Już po raz 17. w Cieszynie odbyło się 

Sprzątanie Rezerwatów Przyrody i Terenów 
Zielonych. Akcję 30 marca przeprowadzi-
ła Komisja Ochrony Przyrody PTTK Beskid 
Śląski w Cieszynie. Jej współorganizatora-
mi były Wydział Ochrony Środowiska UM 
w Cieszynie oraz Nadleśnictwo w Ustroniu. 
W wiosennej edycji wzięły udział: Gimna-
zjum nr 2, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
im. W. Szybińskiego, I LO im. Osuchowskiego 
oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastrono-
micznych. Przedstawiciele Komisji popro-
wadzili grupy szkolne w następujące rejony: 
rezerwat Kopce oraz zagajniki i tereny łąko-
we w dzielnicach Boguszowice i Marklowice 
(dwie grupy), rezerwaty przyrody – Laski 
Miejskie n/Olzą i Puńcówką wraz z terena-
mi przyległymi (dwie grupy). Po okresie je-
sienno-zimowym zebrano około 50 worków 
100-litrowych (puszki, butelki, kartony). Nie 
zabrakło też przedmiotów wielkogabaryto-

wych, takich jak drzwi czy zużyty sprzęt go-
spodarstwa domowego oraz opony samocho-
dowe. Zakończenie akcji zorganizowano na 
terenie lokalu gastronomicznego Ogrodowa, 
gdzie młodzież otrzymała posiłek. Opiekuno-
wie wytypowali też swoich przedstawicieli 
do konkursu przyrodniczo-krajoznawczego. 
Wygrał Mateusz Stryganek z ZSP Szybińskie-
go, druga była Natalia Wieszczek z ZSP Szy-
bińskiego, a trzeci Piotr Glajcar z I LO.

Jan Machała, przewodniczący KOP PTTK

Te worki ze śmieciami mówią same za siebie...

Jedno docelowe, 
drugie tymczasowe

Dwa nowe ronda powstały w Cieszynie, oba 
w okolicy dawnego przejścia granicznego w Bo-
guszowicach. Jedno na drodze powiatowej, 
drugie na drodze gminnej. – Nasze rondo przy 
ulicy Jabłonnej jest wybudowane jako docelowe, 
jeżeli chodzi o rondo na drodze powiatowej, jest 
to rozwiązanie tymczasowe – zastrzegł Wiesław 
Sosin, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Drogowcy obserwują teraz, jak zachowują 
się w tym miejscu pojazdy, szczególnie cię-
żarowe, jednocześnie inwestor, który buduje 
galerię handlową przy ulicy Granicznej, wy-
słał do Ministerstwa Infrastruktury wniosek 
o odstępstwo. – Chodzi o to, że na tej klasie 
drogi, takie rondo nie spełnia warunków tech-
nicznych. Jeżeli inwestor otrzyma odstępstwo, 
wybuduje wyspę i postawi krawężniki, jeżeli 
nie, będzie musiał powiększyć rondo do średni-
cy 22 metrów – dodał Wiesław Sosin. 

wot

Zdali egzamin z życia

Młodych ludzi nie trzeba było specjalnie przekonywać do podzielenia się 
życiodajnym płynem.

Najpierw egzamin z życia, potem egzamin maturalny – od kilku-
nastu lat wiosna w Cieszynie upływa z góry ustalonym rytmem. We 
wtorek 5 kwietnia na cieszyńskim Rynku odbyła się już 16. edycja 
akcji krwiodawstwa Zdaj egzamin z życia. Na Rynku zaparkowa-
ły aż cztery ambulanse z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach.

– Serce rośnie, kiedy widzimy, jak młodzież chętnie oddaje krew. 
Wiele osób, które oddało krew w tak młodym wieku, potem zgłasza się 
ponownie i staje się honorowymi krwiodawcami. Wprawdzie nie ma 
danych odnośnie przekroju wiekowego krwiodawców w wojewódz-
twie śląskim, ale dostrzegamy, że coraz więcej młodych osób dzieli się 
życiodajnym płynem – powiedziała Małgorzata Cichy z RCKiK.

Akcję Zdaj egzamin z życia od lat organizują Katarzyna i Tomasz 
Piwochowie. – Młodzież zdaje egzamin z życia na ocenę celującą. 
Mam nadzieję, że na egzaminie maturalnym wszystkim krwiodawcom 
pójdzie równie śpiewająco, jak dziś – przyznała pani Katarzyna.

Honorowy patronat nad akcją objął między innymi Ryszard Ma-
cura, burmistrz Cieszyna. W sumie we wtorek udało się zebrać 69 
litrów krwi. We wszystkich dotychczasowych edycjach zebrano już 
ponad 1000 litrów życiodajnego płynu. 

wot
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Huśtawki powrócą
Osiem białych huśtawek w zeszłym roku, 

w okresie wakacji uatrakcyjniło płytę cie-
szyńskiego Rynku. Jak się okazuje, już nie-
długo te ogrodowe meble ponownie będą 
zdobić Rynek. – Huśtawki zostały odnowio-
ne i przygotowane do sezonu – przyznał na 
konferencji prasowej Aleksander Cierniak, 
zastępca burmistrza Cieszyna. Cieszyński 
magistrat szykuje dla mieszkańców jeszcze 
jedną niespodziankę. Co to jednak będzie, 
póki co Aleksander Cierniak nie zdradził. 

– Rozmawiamy z jednym z marketów 
budowlanych, aby zrobić kolejny krok po 
współpracy z huśtawkami. Biuro Promocji, 
Informacji i Turystyki uzgadnia szczegóły 
tej niespodzianki, która z pewnością ubarwi, 
ukwieci i wzbogaci przestrzeń Rynku o do-
datkowe „meble miejskie” – dodał zastępca 
burmistrza.

Program 
wystartował

W pierwszym dniu obowiązywania rzą-
dowego programu Rodzina 500+ w Cie-
szynie do godziny 13.00 przyjęto 300 
wniosków złożonych w formie papierowej. 
Największy ruch był pomiędzy 9.00 i 10.00, 
kiedy to do wszystkich pięciu czynnych 
stanowisk tworzyły się kolejki po 10-15 
osób. W pozostałych godzinach obsługa 
odbywała się na bieżąco. Stała obsługa 
prowadzona jest przez cztery osoby, piąte 
stanowisko uruchamiane jest tylko w przy-
padku tworzenia się nadmiernych kolejek. 
Na bieżąco przyjmowano też wnioski drogą 
elektroniczną. Zaobserwowano duże za-
interesowanie wypłacaniem świadczenia 
kartą przedpłaconą.

UM w Cieszynie

Huśtawki oraz pozostałe „tajemnicze” ele-
menty zostaną wystawione wiosną i pozosta-
ną na cieszyńskim Rynku do wczesnej jesieni.

Ox.pl

Huśtawki wrócą na Rynek już wkrótce.
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Europasja w Cieszynie
Blisko 250 przedstawicieli zespołów teatralnych wystawiających Mi-

steria Pasyjne z 14 państw Europy gościło od 31 marca do 3 kwietnia 
w naszym mieście. A okazja była niepowtarzalna – 32. Międzynarodo-
wy Kongres Europasja 2016 – Cieszyn. Impreza ta corocznie odbywa 
się w innym mieście, będącym miejscem lokalnej realizacji Misterium 
Męki Pańskiej, jednego z prawie stu członków tego europejskiego sto-
warzyszenia. Gospodarze cieszyńskiej edycji – Stowarzyszenie Zespół 
Teatralny przy Parafii pod Wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie, 
pod wodzą niestrudzonej siostry Jadwigi Wyrozumskiej, przygotowali 
dla gości bogaty program. Najważniejszą częścią cieszyńskiego spotka-
nia był Kongres w Teatrze im. A. Mickiewicza. Za stołem prezydialnym 
zasiedli: ks. Piotr Greger biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej, 
sekretarz stanu Stanisław Szwed, senator RP Andrzej Kamiński, posłan-
ka do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, starosta powiatu 
cieszyńskiego Janusz Król i burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, który 
jako gospodarz miasta przywitał gości słowami: – W Cieszynie, stolicy 
Śląska Cieszyńskiego, witam przedstawicieli zespołów, które rokrocznie 
sięgają do największej tajemnicy świata, tajemnicy zwycięstwa życia nad 
śmiercią, miłości nad nienawiścią. To co robicie jest niezwykłe. Powoduje, 
że jesteście w swoich miejscowościach solą, która nadaje smak życiu. To co 
robicie przybliża nam tą niezwykłą tajemnicę, która ciągle budzi zdumie-
nie. Jak to jest, że wszechmogący Bóg staje się człowiekiem i bierze na siebie 
ciężar cierpienia, przyjmuje śmierć za nas grzesznych?

 Wszystkie wystąpienia, w tym także wykład prof. Idziego Panica, 
były tłumaczone symultanicznie na cztery języki. Integralną częścią 
Kongresu było Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Zespołu Teatral-
nego przy Parafii św. Elżbiety. Mimo bariery językowej zostało świetnie 
odebrane i bardzo wysoko ocenione bądź co bądź przez samych fachow-
ców i znawców tematu. 

Zagraniczni goście mieli możliwość zwiedzenia Cieszyna z przewod-
nikami, a także wzięli udział w wycieczkach do Częstochowy, Oświęci-
mia i Wadowic. Był także czas na spotkanie towarzyskie. Tam zaprezen-

tował się w pełnej krasie ZPiT Ziemi Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej,   
przygrywała kapela Sikorki, a przy stołach, pokonując w najrozmaitszy 
sposób problemy językowe, prowadzono ciekawe dysputy. 

Uczestnicy Europasji rozjechali się do domu pełni wrażeń, z bar-
dzo pozytywnym wizerunkiem Cieszyna i Polski. To głównie zasłu-
ga członków zespołu siostry Jadwigi, którzy z wielkim oddaniem 
i poświęceniem zaplanowali, przygotowali i zrealizowali imprezę 
w każdym szczególe. Warto tu dodać, że do organizacji przedsię-
wzięcia włączyło się Starostwo Powiatowe, a także – i to w dużym 
zakresie – Miasto Cieszyn, udzielając wsparcia finansowego, orga-
nizacyjnego, technicznego i logistycznego. 

Europasja mogła zaistnieć w Cieszynie raz na sto lat, więc mieli-
śmy wyjątkowe szczęście być świadkami tego wydarzenia.     

Piotr Gruchel, Wydział Kultury

Siostra Jadwiga Wyrozumska, główny koordynator cieszyńskiej Europasji.

Trzeba wejść w głąb siebie
Takich tłumów w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Ślą-

skiego w Cieszynie już dawno nie było. Okazją do spotkania stało 
się seminarium naukowe poświęcone pamięci więźniów nazistow-
skich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem 
kobiet – więźniarek z Ravensbrück. W imprezie zorganizowanej 
przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji oraz Instytut Nauk o Edu-
kacji uczestniczyli samorządowcy, duchowieństwo oraz młodzież. 

Gościem specjalnym była dr Wanda Półtawska (nr obozowy 
7709), przyjaciółka papieża Jana Pawła II. Witając gości dziekan 

Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, prof. Zenon Gajdzica, przyznał, 
że współcześnie uniwersytet jest nie tylko miejscem, w którym od-
bywa sie proces nauczania, ale gdzie także prezentuje się wartości. 
Gości powitał również Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna.

– Pani doktor, jest dla nas wielkim zaszczytem gościć panią w Cie-
szynie. Chwila jest zupełnie wyjątkowa, będziemy bowiem wspominać 
czas, w którym z jednej strony człowiek pokazał, jak bardzo można 
odejść od własnego człowieczeństwa, ale z drugiej strony pokazał też, 
że można swoje człowieczeństwo ocalić, odnajdując je w głębi siebie. 
Nasza dzisiejsza bohaterka, więźniarki z Ravensbrück umiały wejść w 
głąb siebie i tam pozostać wolnymi. Ich świadectwo jest wezwaniem 
dla nas – ludzi XXI wieku, którym niejednokrotnie błędnie wydaje się, 
że w dobrobycie odnajdziemy wartości najwyższe, w tym wolność – 
podkreślił. Ryszard Macura wręczył pani Wandzie kwiaty oraz po-
darował jej cieszyńską broszkę.

Wanda Półtawska przyjechała do Cieszyna z jedną z czterech có-
rek. Kiedy weszła na wypełnioną po brzegi salę i usłyszała burzę 
oklasków, zapytała z uśmiechem: – Czemu klaszczecie? Jak mówi-
ła, chcąc zrozumieć Ravensbrück, ale także inne obozy, tragiczne 
wydarzenia w czasie II wojny światowej, trzeba się cofnąć głęboko 
wstecz. – Historia Polski to jest historia obrony przez utratą wolności, 
utratą tożsamości – mówiła prelegentka.

W rozmowie z Wiadomościami Ratuszowymi przyznała, że zna Cie-
szyn. Przyjeżdżała tutaj kilkakrotnie w odwiedziny do Władysławy 
Sikory, innej więźniarki Ravensbrück. Z diecezją bielsko-żywiecką 
była na swój sposób związana jeszcze poprzez Studium Teologii Ro-
dziny w Bielsku-Białej, gdzie miała wykład w jedną sobotę miesiąca.

Dodajmy, że kwiecień jest miesiącem pamięci o ofiarach na-
zistowskiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, w którym 
w czasie II wojny światowej osadzono 132 tysiące kobiet i dzieci, 
w tym ok. 40 tys. Polek. Taką decyzję podjął w 2011 roku Senat RP. 

wot
Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna, wita Wandę Półtawską.
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Cieszyńska kanapka  
dla każdego

Rozmowa z Iwoną Płonką, wiceprezes zarządu „Społem” Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy” w Cieszynie

W Katowicach kanapkami cieszyńskimi handluje firma współpracu-
jąca z nami, nie na zasadzie franczyzy. Na pewno jest to dobry pomysł, 
który się jednak wciąż rozwija. Nie można powiedzieć, że po trzech 
miesiącach osiągnęliśmy ogromny sukces, bo jest za wcześnie na takie 
osądy, ale jest szansa, że obroty ze sprzedaży kanapek będą rosły. Prze-
prowadziliśmy wspólnie z tą firmą kampanię promocyjną w mediach 
lokalnych: gazetach, portalach internetowych, stacji radiowej.

Gdzie jeszcze można kupić oryginalne kanapki cieszyńskie 
poza Cieszynem?

Są dostępne na przykład w sieci Społem w Bielsku-Białej, można 
je kupić także w Skoczowie i innych miejscowościach regionu. Swego 
czasu były próby sprzedaży także w Warszawie, ale niestety ze skut-
kiem dosyć miernym. Okazało się, że stolica inaczej postrzega kanapki, 
bardziej korporacyjnie, czyli bułka z zawartością zapakowana w folii.

Kanapki są produkowane od wielu lat. Czy punktem zwrot-
nym był rozwój internetu, kiedy zrobiło się o nich głośno w sie-
ci. Przecież mają nawet swój fanpage na Facebooku?

Zgadza się, współczesne, nowoczesne środki przekazu na pewno 
wpływają na sprzedaż cieszyńskich kanapek. W 2010 roku zarząd 
Społem PSS w Cieszynie przyjął takie założenie, taki cel, że kanapka 
cieszyńska stanie się kulinarnym symbolem Cieszyna. Bardzo szyb-
ko odbiło się to pozytywnym echem wśród konsumentów, najpierw 
na rynku cieszyńskim, potem powiatowym, a ostatnio doszły do tego 
jeszcze Katowice. Posiłkowaliśmy się reklamą w internecie, ale także 
w gazetach, co z kolei przełożyło się na zainteresowanie dziennikarzy 
kanapkami. Ponadto reklamujemy kanapki w samym Cieszynie, przy-
gotowaliśmy sklepy, gdzie można na miejscu skonsumować kanapki. 
Myślę, że to się sprawdziło, dostrzegamy klientów w każdym wieku. 
Można śmiało powiedzieć, że produkujemy coraz więcej kanapek. Za-
łoga garmażerni przygotowuje dziennie od 4000 do 6500 sztuk.

Reasumując, można powiedzieć, że kanapki są apolityczne? 
Że spożywa się je bez wglądu na wiek, status społeczny czy wy-
kształcenie?

Kanapka cieszyńska jest dla każdego, o każdej porze.
Rozmawiał: wot 

Logo „Cieszyńskich kanapek”.

Spotkałem się już z 
wieloma podróbkami. 
Podróbki odzieży to 
niemal codzienność. Ale 
żeby tak podrabiać ka-
napki cieszyńskie. Czy 
rzeczywiście mamy do 
czynienia z takim proce-
derem?

Zaczął pan od mocnego 
uderzenia. Rzeczywiście w 
ostatnim czasie mieliśmy 
do czynienia z próbami 
podrabiania naszych ory-
ginalnych cieszyńskich ka-
napek. Firmy próbują robić 
kanapki, ale to – trzeba to 
wyraźne powiedzieć – ni-
gdy nie będą te cieszyńskie 
kanapki. Nie dorównają im 
smakiem, nie mówiąc już 
o tradycji i historii. Pewnie 

nie wszyscy wiedzą, że kanapki cieszyńskie są produkowane już od 70 
lat. Ich historia sięga prawdopodobnie lat 40. XX wieku. „Społem” Po-
wszechna Spółdzielnia Spożywców „Konsum Robotniczy” początko-
wo produkowała je dla własnych placówek gastronomicznych (bufety, 
bary, restauracje, małe punkty gastronomiczne). Oferowano kanapki z 
szynką, śledziem, sałatką jarzynową, tatarem, żółtym serem oraz pa-
stami twarogową i śledziową. Trzy ostatnie nie cieszyły się powodze-
niem, więc wycofano je z produkcji. Po czasie odeszło się także od wer-
sji z tatarem. W sklepach natomiast kanapki pojawiły się w latach 70.

Jest jeszcze druga strona medalu, bardziej zabawna. Na naszej 
stronie internetowej można się zapoznać z blogami kulinarnymi. 
Umieściliśmy te wpisy dlatego, że są bardzo ciekawe. Są ludzie z 
całej Polski, którzy przy okazji wizyty w Cieszynie zasmakowali 
w cieszyńskich kanapkach i próbują je w domu „podrobić”. Użyłam 
jednak cudzysłowu, bo to jest bardziej naśladownictwo, niż próba 
podrabiania produktu. Blogerzy zgodnym chórem stwierdzają jed-
nak, że nie udało im się przygotować podobnej w smaku kanapki.

Od kilku tygodni kanapki cieszyńskie można konsumować w 
Katowicach. Czy z perspektywy tak krótkiego czasu możemy 
powiedzieć, że pomysł był trafiony?
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Iwona Płonka

Świeże smaki Przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” okazała się impreza Rynek 
Smaków, która odbyła się w Cieszynie od 1 do 3 kwietnia. Zjazd food 
trucków przyciągnął nie tylko amatorów jedzenia, ale także motory-
zacji. Wiele samochodów oferujących jedzenie to bowiem prawdziwe 
motoryzacyjne cacka. Organizatorzy przyznali, że nie spodziewali się 
aż tylu gości. Warto dodać, że jednym z organizatorów był Urząd Miej-
ski w Cieszynie. – Taka forma żywienia robi się coraz bardziej popularna. 
Ludzie lubią jedzenie z samochodów, bo wiadomo, że jest przygotowywa-
ne w małych ilościach, ze świeżych produktów – powiedziała Wiadomo-
ściom Ratuszowym Joanna Pietrzyk z firmy POżarcie SK, współorga-
nizatorka imprezy. – Staraliśmy się tak dobrać food trucki, żeby każdy 
mógł coś dla siebie znaleźć. Jest trochę słodkiego, trochę burgerów, są 
zapiekanki, pizza z pieca opalanego drewnem, świeże koktajle owocowe 
czy greckie jedzenie.

Kto nie miał okazji wpaść na Rynek, nie musi się martwić. Rynek 
Smaków będzie miał w tym roku jeszcze dwie edycje. Najbliższa od-
będzie się od 28 kwietnia do 2 maja, przy okazji przeglądu filmowe-
go Kino na Granicy. 

wot
Food trucki wrócą do Cieszyna już pod koniec miesiąca.
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Dom Narodowy zaprasza
Rowerem przez Meksyk

16 kwietnia zapraszamy wszystkich pasjo-
natów podróży – bliskich i dalekich. O swojej 
rowerowej wyprawie przez Meksyk opowie-
dzą Anna i Marcin Sowińscy. Państwo Sowiń-
scy pochodzą z różnych stron Polski – Marcin 
z Podkarpacia, Anna ze Śląska. Mieszkają 
w Krakowie. Wspólnie odwiedzili 27 krajów 
na 3 kontynentach (Europa, Ameryka Północ-
na, Azja). Znaczną część podróży (16 tys. km) 
odbyli na rowerach. Początek multimedialnej 
prelekcji o godzinie 17.30. Wstęp wolny.

Boso i z wiankiem na głowie…
W Klubie Nasz Kącik Domu Narodowego 20 

kwietnia o 17.00 odbędzie się kolejne spotka-
nie, na które zapraszamy miłośników poezji 
i dobrej literatury. Naszym gościem będzie  
Ewa Sabela-Furtek, mieszkająca w Ligotce 
Kameralnej na Zaolziu pisarka i poetka. Pisze 
gwarą, w języku polskim i czeskim. Pracuje 
jako tłumacz i lektor języka angielskiego.

Melodie średniowiecznej Europy
22 kwietnia o godz. 19.30 w kościele oo. 

Bonifratrów zagra Zespół Muzyki Dawnej 
Góra Trolla z Gdańska. Koncert odbędzie się w 
ramach cyklu Muzyka i Pieśni Średniowiecznej 
Europy. Grupa powstała w 2008 roku w Rumi. 
Odtwarza pieśni i tańce z epoki średniowie-
cza i renesansu, głównie zachodniej i połu-
dniowej Europy. W repertuarze znajdują się 
utwory starooksytańskie, germańskie, staro-
norweskie i włoskie.  Wstęp wolny.

„Sternik” na wystawie
Do 23 kwietnia w Galerii gości wysta-

wa poświęcona 50-leciu działalności Klu-
bu Żeglarskiego Sternik. Można podziwiać 
pamiątki, dokumenty i zdjęcia z rejsów, jak 
i z codziennej działalności klubu Żeglar-
skiego PTTK Sternik. Niewątpliwą atrakcją 
będą używane części wyposażenia jachtów, 
łodzi i żaglówek. Będzie można także zoba-
czyć prowadzoną od 50 lat kronikę klubu.

Międzynarodowy Konkurs Tańca 
21 maja taniec zawładnie Cieszynem.  

Do konkursu w tańcu nowoczesnym staną 
amatorzy – soliści i zespoły w dwóch kate-
goriach wiekowych.  Na zgłoszenia czeka-
my do 6 maja.

Cieszyńska Liga Talentów 2016
11 maja odbędzie się kolejna edycja,  

przegląd artystycznych dokonań wokalnych 
dzieci i młodzieży. Na zgłoszenia czekamy 
do 29 kwietnia. Konkurs przeznaczony 
jest dla amatorów, uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu cieszyńskiego i szkół z pol-
skim językiem nauczania na Zaolziu. 
Stop hejterom!

Młodzież z cieszyńskich gimnazjów spę-
dziła twórczo ferie zimowe w trakcie organi-
zowanych warsztatów filmowych. Pod okiem 
specjalistów – psychologa Jolanty Dróżdż- 
Stoszek i operatora filmowego Dawida Woj-
tyły powstał spot o tematyce cyberprzemocy.

COK Dom Narodowy
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Zamek Cieszyn proponuje

Biblioteka Miejska poleca
Podróżnicze spotkanie

Biblioteka Miejska w Cieszynie serdecznie zaprasza na spotkanie 
autorskie ze Stefanem Czernieckim,  podróżnikiem, dziennikarzem, 
autorem książek Dalej od Buenos, Cisza oraz Czekając na Duida i pro-
gramu telewizyjnego Za siódmą górą. 

Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia o godz. 17.00 w sali 
konferencyjnej cieszyńskiej biblioteki, w ramach jubileuszu 70-le-
cia placówki.

Biblioteka Miejska

Finansowanie innowacji dla firm
Śląski Klaster Dizajnu i Zamek Cieszyn 

zapraszają przedsiębiorców na spotkanie 
informacyjne na temat środków z UE na in-
nowacje w perspektywie 2014-2020. Spo-
tkanie odbędzie się 14 kwietnia w godz. 
10.00-13.00. Adriana Witkowska-Konieczny 
ze Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 
opowie o możliwościach uzyskania wsparcia 

Znaki graficzne
Druga Ogólnopolska Wystawa Znaków 

Graficznych to wydarzenie, które ma na 
celu zaprezentowanie szerokiej publiczno-
ści polskie znaki graficzne, a także przybli-
żenie historii polskiej grafiki użytkowej.

Pierwsza część wystawy będzie odtworze-
niem legendarnej – Pierwszej Ogólnopolskiej 
Wystawy Znaków Graficznych z 1969 roku. 
Nawiązując do tamtego wydarzenia, druga 
część wystawy przedstawi najnowsze zna-
ki powstałe w latach 2000-2015. Wernisaż 
wystawy odbędzie się 13 kwietnia o godz. 
17.00 w Zamku Cieszyn. Wystawa czynna 
codziennie od 14.04 do 5.06 r. w godzinach 
10.00-17.00. Przy okazji wystawy w dniach 
15.04., 16.04., 6.05. i 7.05. o godz. 11.00 od-
będą się warsztaty projektowe dla dzieci. 
Wstęp wolny. Na warsztaty obowiązują zgło-
szenie: akaleta@zamekcieszyn.pl, tel. +48 33 
851 08 21 wew. 35. Więcej informacji na stro-
nach: www.owzg.pl, www.zamekcieszyn.pl.

dla przedsiębiorców na innowacje w ramach 
RPO WSL 2014-2020. Z kolei Piotr Kucharski 
z  Wojewódzkiego Urzędu Pracy będzie mó-
wił o wsparciu przedsiębiorczości ze środków 
EFS, obejmującym szkolenia, zatrudnienie 
subsydiowane oraz dotacje dla zaczynających 
działalność. Katarzyna Kościelny z Lokalne-
go Punktu Informacyjnego w Bielsku-Białej 
wskaże możliwości wsparcia sektora małej 
i średniej przedsiębiorczości w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Spotkanie jest bezpłatne. Obowiązują zgło-
szenia (do pobrania na: www.zamekcieszyn.
pl). Wypełnione zgłoszenia prosimy prze-
słać do 12 kwietnia do godz. 15.00 na: wbe-
czek@zamekcieszyn lub 33 851 08 21 w. 16. 

Bez stereotypów
Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie oraz 

Zamek Cieszyn zapraszają na Polsko-Czeski Sa-
lon Dyskusyjny Bez stereotypów. Polacy i Czesi 
o sobie nawzajem. Tomasz J. Nowak, dyrektor 
Arboretum Uniwersytetu Wrocławskiego 
oraz architekt krajobrazu Zdeněk Sendler będą 
dyskutować na temat tworzenia krajobrazu, 
architektury krajobrazu oraz o projektach 
krajobrazu i architektury ogrodowej, które od-
niosły sukces w Czechach i w Polsce. Spotkanie 
odbędzie się 8 kwietnia o godz. 17.00 w czytel-
ni i kawiarni Avion w Czeskim Cieszynie. Wstęp 
wolny. Prosimy o rezerwację miejsc: 00 420 558 
711 961, noiva@noiva-tesin.cz

Projektowanie dla najmłodszych
Zamek Cieszyn zaprasza dzieci w wieku 

8-12 lat do udziału w warsztatach projekto-
wych inspirowanych Drugą Ogólnopolską 
Wystawą Znaków Graficznych. Warszta-
ty odbędą się 15 i 16 kwietnia oraz 6 i 7 
maja w godz. 11.00-12.30. Ich uczestnicy 
dowiedzą się, czym jest znak graficzny i jak 
dobrze go zaprojektować, zobaczą na wy-
stawie najlepsze przykłady polskich zna-
ków graficznych, a także sami spróbują za-
projektować znak. Warsztaty są bezpłatne, 
obowiązują zgłoszenia: akaleta@zamek-
cieszyn.pl lub +48 33 851 08 21 wew. 35. 

Budowanie relacji
W jaki sposób rozmawiać, aby wspierać, 

łączyć, budować, tworzyć i sprawiać, by pra-
cownicy chcieli się zmieniać i doskonalić. 

Klub Przedsiębiorcy zaprasza na spotka-
nie z Agnieszką Szwejkowską, psycholo-
giem, coachem i trenerką. Prowadząca wy-
jaśni w jaki sposób możemy wykorzystać 
naszą codzienną sytuację komunikacyjną 
do budowania zaangażowania i kreowania 
nowych pozytywnych nawyków w firmie. 

Informacja zwrotna jako narzędzie do two-
rzenia zaangażowania w firmie, 14 kwietnia 
(czwartek), godz. 13.00-17.00, sala konferencyj-
na Zamku Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc. Udział 
w spotkaniu dla przedsiębiorców z Cieszyna, 
członków Klubu Przedsiębiorcy i ich pracow-
ników jest bezpłatny. Zgłoszenia do 8 kwietnia 
pod nr tel. 33 851 08 21 w. 22 lub mailowo: biu-
roklub@zamekcieszyn.pl. Zamek Cieszyn

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

 Pięćdziesiątka „Sternika”
W bieżącym roku Klub Żeglarski 

PTTK Sternik obchodzi półwiecze 
swojego założenia. Inicjatorami 
jego utworzenia w 1966 r. byli 
żeglarze: Stanisław Tomaszczyk, 
Zygmunt Dorywała i Bogusław Ha-
licki, który został pierwszym ko-
mandorem. Zrzeszyli się wówczas 
żeglarze pracujący w cieszyńskich 
zakładach oraz wodniacy pływają-
cy jeszcze przed wojną po rzekach 
i jeziorach Kresów Wschodnich.

W Wiśle Wielkiej, nad Jeziorem 
Goczałkowickim, wykonano własnymi siłami bazę. Stanowiły ją 
hangar i pomost. Także część własnej flotylli łodzi żaglowych została 
wykonana przez żeglarzy. Wtedy klub zrzeszał dziewięciu sterników 
jachtowych, 40 żeglarzy z patentem i pięciu członków bez stopni. Na 
przełomie lat 60. i 70. pojawiła się grupa nowych żeglarzy, wśród 
których byli m.in. Jacek Świstuń, Jerzy Heczko, Jerzy Pałysiński, 
Czesław Kłyś, Walenty Grzybek, Wiesław Ocetkiewicz – późniejszy 
komandor i sędzia regatowy, Jerzy Nowak – komandor wielu kaden-
cji, Andrzej Szalbot – „wieczny” wicekomandor oraz Alfred Mandzij 
– długoletni bosman. Żeglarze Sternika brali udział w regatach na 
różnych akwenach w Polsce, ale także sami organizowali coroczne 
regaty na Jeziorze Goczałkowickim. Staraniem zarządu udało się ku-
pić wiele nowoczesnych jachtów o kadłubach kompozytowych, które 
stanowiły bazę do szkoleń żeglarskich oraz pozwoliły na wypłynię-
cie na szersze wody Wielkich Jezior Mazurskich.

Na początku lat 80. do klubu weszła duża grupa młodych ludzi 
z kół PTTK przy cieszyńskich firmach, takich jak Celma, Cefana, 
Elektrometal i Polifarb. Wśród nich byli m.in. Roman Szkudro, Ma-
rian Wierzgoń, Jacek Tyczkowski, Zygmunt Nowak oraz Andrzej 
Ryszkowski. Flotylla zwiększyła się o nowe jachty typu Venus, Lu-
pus i Mors. Cieszyńscy żeglarze własnym sumptem zbudowali stałą 
bazę nad Jeziorem Dobskim w Radziejach na Mazurach, składającą 
się z hangaru na jachty, domku kampingowego i pomostu. To było 
już pełne „rozwinięcie żagli”. Wówczas w Sterniku było już dwóch 
kapitanów żeglugi bałtyckiej, dwóch sterników morskich, 27 ster-
ników jachtowych i 25 żeglarzy z patentem.

Przełom lat 80. i 90. był okresem największego rozkwitu klubu. 
Zorganizowano wówczas szereg rejsów morskich krajowych i zagra-
nicznych. Najbardziej pozostały w pamięci rejsy po zimnym Bałtyku, 
które odbywały się pomimo trudności związanych z zezwoleniami 
i aprowizacją. Także rejsy z lat 1986-88 na jachcie Dar Bielska, popro-
wadzone tzw. „szlakiem miast hanzeatyckich”, okazały się strzałem 
w dziesiątkę. Z kolei rejs „szlakiem Pomorza” ze Świnoujścia do Gdy-
ni był niezwykle ciężki z powodu trzydniowego sztormu. Następny 
rejs z Trzebieży przez Travemünde, Lubekę, Flensburg, Kilonię, Hol-
tenau i Szczecin, przy pięknej żeglarskiej pogodzie, pozwolił nabyć 
kolejne żeglarskie doświadczenie. Rejs w tzw. „szkiery fińskie” dał 
naszym żeglarzom dobrą szkołę w zakresie nawigacji morskiej i locji. 
Były jeszcze rejsy na jachcie Pilsko z kapitanem Piotrem Mendrkiem 
po Morzu Egejskim, Tyreńskim i Adriatyku.

Po zmianach ustrojowych w 1989 roku członkowie klubu w ra-
mach prywatyzacji odkupili od państwowych firm łodzie, którymi 
się opiekowali, tworząc maszoperie. Pływają na nich do dziś, udo-
stępniając je na rejsy klubowe i rodzinne. Od roku 2004, wraz z wej-
ściem Polski do Unii Europejskiej, klubowicze żeglują po akwenach 
Europy i świata – ograniczeniami są tylko wyobraźnia i finanse. 
Na przykład w 2009 roku członkowie Sternika zorganizowali rejs 
po ciepłym Morzu Karaibskim. W ostatnich latach odbyło się wiele 

rejsów wokół wysp greckich i chorwackich. Kilku naszych żeglarzy 
zafascynowanych wielkimi żaglowcami pływało m.in. na Pogorii, 
Chopinie, Kapitanie Głowackim i Zawiszy Czarnym po Bałtyku, Adria-
tyku i Morzu Północnym. Po 50 latach ziściły się marzenia „ojców 
założycieli” o wypłynięciu na wielką wodę. Część z nich niestety 
tego nie doczekała – odeszli na wieczną wachtę.

Cieszyńscy żeglarze i sympatycy żeglarstwa oraz dobrej zabawy 
spotykają się nie tylko na jachtach, rejsach po jeziorach i morzach, 
ale także licznie uczestniczą w spływach kajakowych, rajdach rowe-
rowych, kuligach, biegach narciarskich czy też wyjeżdżają nad wodę 
na zwykłe, weekendowe biwaki przy ognisku i gitarze. Co roku od-
bywają się uroczyste otwarcia i zamknięcia sezonu, podczas których 
najaktywniejsi klubowicze są honorowani dyplomami i odznakami. 
Cyklicznie w każdy pierwszy czwartek miesiąca odbywają się spo-
tkania w siedzibie PTTK przy ul. Głębokiej 56 (o godz. 18.00).

Zaproszenie do świętowania
Głównymi elementami obchodów 50-lecia Klubu Żeglarskiego 

PTTK Sternik będą: 
• uroczyste otwarcie 50. sezonu żeglarskiego – 23 kwietnia 

o godz. 11.00 w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza;
• wystawa żeglarska od 5 do 23 kwietnia w COK Dom Narodowy;
• rejsy klubowe w Grecji, na Mazurach, Zalewie Sulejowskim oraz 

Goczałkowickim – od maja do sierpnia;
• Ogólnopolski Zlot Instruktorów Turystyki Żeglarskiej (wraz ze 

szkoleniem) – we wrześniu, w ramach zakończenia sezonu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 
Wszystkie informacje są dostępne na stronie internetowej www.

sternik-cieszyn.esy.es.
Klub Żeglarski PTTK „Sternik”

Żeglarstwo to pasja na całe życie.
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Wieści z pływalni
W dniach od 11 do 13 marca na pływalni 

Aqua Lublin rywalizowali w Mistrzostwach 
Polski 17-18 latków nasi najstarsi zawod-
nicy: Marcin Chrapek, Bartłomiej Wito-
szek oraz Michał Moskała. Poziom zawodów 
był kosmiczny, a nasze „Delfinki” o ułamki 
dziesiątych sekundy uplasowały się poza 
finałami. Na dowód świetnych rezultatów 
jakie osiągnęli nasi zawodnicy może świad-
czyć fakt, że pobili oni prawie wszystkie 
rekordy klubowe na dystansach, w których 
startowali. Najbliżej finału był Marcin Chra-
pek, któremu na 100 metrów dowolnym za-
brakło osiem setnych sekundy...

Wyniki naszych pływaków: Marcin 
Chrapek – 25. miejsce na 100 dowolnym 
(52,87), rekord klubu;  25. miejsce na 
1500 dowolnym (16:47.96); 33. miejsce 
na 200 dowolnym (1:55.88), rekord klu-
bu; Bartłomiej Witoszek – 29. miejsce na 

50 klasycznym (30,59), rekord klubu; 
38. miejsce na 100 klasycznym (1:08.36), 
rekord klubu; Michał Moskała – 41. miejsce 
na 200 klasycznym (2:33.71), rekord klubu; 
50. miejsce na 100 klasycznym (1:11.74).

16-latkowie na starcie 
W tym samym czasie, co Mistrzostwa Pol-

ski 17-18 latków w Lublinie, rozgrywały się 
w Gliwicach Mistrzostwa Polski 16-latków. 
Nasz klub reprezentował Kacper Stoszek. 
W trzydniowej rywalizacji Kacper wystąpił 
w dwóch finałach oraz na swoim koronnym 
dystansie 1500 metrów stylem dowolnym 
zajął piąte miejsce w Polsce z kolejnym 
wyśrubowanym rekordem klubu 16:15.71!  
Wyniki Kacpra: 200 grzbietowym – 6. miej-
sce w finale B (2:11.99); 400 dowolnym – 2. 
miejsce w finale B (4:06.14) – rekord klubu; 
1500 dowolnym – 5. miejsce z kolejnym rekor-
dem klubowym 16:15.71. Gratulujemy i czeka-
my na kolejne świetne rezultaty!

Łukasz Widzik
Kacper Stoszek z trenerem Łukaszem Widzikiem.

Karatecy na podium
Ogromnym sukcesem zawodników Shindo 

zakończyły się VII Mistrzostwa Świata Karate 
WSF, które odbyły się 1-3 kwietnia w Bydgosz-
czy. Na 1852 zgłoszonych zawodników, pięciu 
reprezentowało Klub Sportowy Shindo z Cie-
szyna i Zebrzydowic. Piotr Szymala z Cieszyna 
w konkurencji kata indywidualne w swojej 
kategorii wiekowej wywalczył srebrny medal, 
natomiast Monika Kania, Marta Kopica, Julia 
Śliwczyńska z Zebrzydowic wywalczyły w 
konkurencji kata drużynowe brązowy medal 
w kategorii wiekowej 10-11 lat.

K.S.Shindo
Na trzecim miejscu Monika Kania, Marta Kopica 
i Julia Śliwczyńska.

Przełajowi 
mistrzowie Śląska 

cieszyńskie lekkoatletki, które zdobyły złote 
medale: Wiktoria Mołdrzyk na dystansie 3 km 
juniorek młodszych i Izabela Piechaczek na 4 
km juniorek. Dzielnie walczyli pozostali nasi 
biegacze: Ewa Tolasz – piąta na 2 km juniorek, 
Filip Andrzejewski – również piąty w biegu na 
3 km juniorów młodszych. Świetny pierwszy 
krok w karierze lekkoatletycznej zrobiła Lau-
ra Kłębek (2005 r.), która, debiutując w zawo-
dach klubowych, zajęła 5. miejsce na 6oo m 
w kategorii dziewcząt młodszych.

Czworo naszych najlepszych średniody-
stansowców pojechało na Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów i Juniorów Młodszych do Żaga-
nia. Największe nadzieje wiązano z Wiktorią 
Mołdrzyk, niestety, w biegu na 3 km junio-
rek młodszych, biegnąc w czołówce stawki, 
na kilkaset metrów przed metą uległa bole-
snej kontuzji. Ambitnie dobiegła do mety na 
21. miejscu. Pozostali zawodnicy MUKS SZS 
Cieszyn zajęli lokaty na miarę swoich możli-
wości: Ewa Tolasz 2 km juniorek – 23., Izabe-
la Piechaczek 4 km juniorek – 24., Filip An-
drzejewski 3 km juniorów młodszych – 37.

Sekcja lekkiej atletyki MUKS SZS Cieszyn za-
prasza młodzież uzdolnioną ruchowo i chętną 
do systematycznych treningów oraz wyczyno-
wego uprawiania „królowej sportu”. Prosimy 
kontaktować się z trenerem Mirosławem Wer-
nerem w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
ul. Błogocka 24 tel. 783290298, 338521629. 

Mirosław Werner

Izabela Piechaczek na najwyższym stopniu podium.

Po udanym sezonie halowym biegacze z 
Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowe-
go SZS reprezentowali nasze miasto w bie-
gach przełajowych na szczeblu wojewódzkim 
i ogólnopolskim. W połowie marca w Mysło-
wicach rozegrano Mistrzostwa Śląska w bie-
gach przełajowych. Sukces odniosły dwie 

Parkrun ma dwa lata
W 104. biegu parkrun Cieszyn, w którym 

uczestniczyły 82 osoby, w tym 22 kobiety i 60 
mężczyzn, zwycięstwo odniósł Michał Ostrusz-
ka. Osiągnął czas 16:48. Najszybszą kobietą 
okazała się Sylwia Kuczera, która dystans 5 
km pokonała w czasie 21:00. Ustanowiono 20 
rekordów osobistych. Łączna liczba biegów 
w kwietniu: 82, natomiast w 2016 – 759.

2 kwietnia uroczyście podsumowaliśmy 
drugi sezon naszego biegania. Najlepszymi 
kobietami w sezonie zostały: 1. Józefa Chro-
bok, 2. Renata Brańczyk, 3. Emilia Mielke. 
Wśród panów kolejność przedstawia się na-
stępująco: 1. Przemysław Gibiec, 2. Andrzej 
Łukasiak, 3. Zbigniew Bujok. Najlepszym 
juniorem drugiego sezonu został Piotr Rze-
pecki. Wszystkim gratulujemy.

Wśród wolontariuszy wyróżnieni zostali: 
Jagoda, Katarzyna i Krzysztof Szubarscy – 
osoby, dzięki którym parkrun w Cieszynie 
powstał i wspaniale się rozwija, a także Syl-
wia Kuczera, Łukasz Brańczyk, Daniel Śliwka, 
Zbigniew Bujok i Grzegorz Salachna. Chociaż 
wolontariuszem roku został Andrzej Rzepec-
ki, dziękujemy wszystkim wolontariuszom, 
bez których nasze bieganie nie mogłoby się 
odbywać. Dziękujemy naszym sponsorom 
oraz cieszyńskiemu MOSiR-owi za przygoto-
wanie uroczystości, okazały tort, poczęstu-
nek oraz nagrody dla uczestników. 

Zapraszamy na kolejny, 105. bieg parkrun 
w sobotę, 9 kwietnia, oczywiście o 9.00.

Andrzej Rzepecki

Na starcie cieszyńskiego parkrunu.
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10 wieści ze szkół

Co słychać w PTE...

Wycieczka przedszkolaków do kwiaciarni.

To już wiosna
Marzec to czas, kiedy przyroda budzi 

się do życia. Żeby ten proces przyspieszyć 
i troszkę bardziej i dokładniej mu się przyj-
rzeć, we wszystkich grupach dzieci zakła-
dają ogródki. Sadzą do doniczek nasionka, 
cebulki kwiatów, potem wymaga to codzien-
nej pielęgnacji, żeby wyrosły z tego roślinki. 
Niestety dłuższe czekanie nie jest atutem 
przedszkolaków, dlatego żeby skrócić dzie-
ciom czas oczekiwania na kwiaty grupa 

starszaków wybrała się do kwiaciarni zoba-
czyć jak wyglądają wiosenne tulipany. 

Nasza wizyta zrobiła troszkę zamiesza-
nia w kwiaciarni u pana Mariusza, ale dzię-
ki temu wiemy, czego możemy się spodzie-
wać po naszych cebulkach. Przy tej okazji 
grupa Sówek, która gościła w sklepie pana 
Mariusza Raindy, dziękuje bardzo za cier-
pliwość, bardzo miłą atmosferę i piękne tu-
lipany, które otrzymał każdy przedszkolak.

Wielkanocne śniadanie
Przy okazji Świąt Wielkanocnych w na-

szym przedszkolu tradycyjnie odbyło się 
śniadanko wielkanocne. Każda grupa razem 
ze swoją wychowawczynią przygotowała de-
korację stołu. Na uroczyste śniadanie zostały 
zaproszone też panie z kuchni, które codzien-
nie przygotowują dzieciakom pyszne jedzon-
ko. Po śniadaniu nastąpił przez wszystkich 
wyczekiwany moment – wyjście na pole i szu-
kanie zajączka. Jak co roku uciekł nam i nie 
mogliśmy go zobaczyć, ale zostawił dla każ-
dego prezenty w przedszkolnym ogródku, 
z których bardzo się ucieszyliśmy. Mamy na-
dzieję, że za rok znowu będzie o nas pamiętał.

Wielkanocne śniadanie wszystkim smakowało.

Warsztaty plastyczne
Dbając o wszechstronny i atrakcyjny roz-

wój dzieci, w przedszkolu odbyły się zaję-
cia z elementami sensoplastyki. To metoda 
wspierania rozwoju osób w każdym wieku 
poprzez działania plastyczne. W meto-
dzie tej wykorzystuje się tylko i wyłącznie 
produkty spożywcze. Do wspólnej zaba-
wy zostali też zaproszeni rodzice podczas 
warsztatów wiosennych. Spotkania te odby-
wają się w bardzo miłej atmosferze, ponie-
waż nikt nie liczy lat – bawimy się wszyscy.

PTE

Zielona szkoła  
w Sudetach

Muzyczna „trójka” 
3 marca uczniowie klas młodszych Szkoły 

Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Cieszynie uczestniczyli w Poranku 
Muzycznym w Domu Narodowym. Na marco-
wym spotkaniu dzieci miały okazję poznać 
historię powstania saksofonu, jego budowę 
i różne rodzaje tego instrumentu. Odpowia-
dały na zagadki muzyczne dotyczące róż-
nych bajek, dzięki czemu czynnie uczestni-
czyły w tej żywej lekcji muzyki, świetnie się 
przy tym bawiąc.

Zespół Promocji SP3

Złota trójka
W Szkole Podstawowej Towarzystwa 

Ewangelickiego mamy wielu zdolnych 
uczniów, niedawno troje z nich miało okazję 
uczestniczyć w wyjątkowo uroczystej gali.

Edyta Bolek, Paulina Panek i Łukasz Weso-
łowski w towarzystwie dyrektor Joanny Gi-
biec-Smierny w Auli im. Kazimierza Lepszego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odebrali 
zaświadczenia Laureatów Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.  
Ciężko zapracowali na to, by nie musieć pisać 
sprawdzianu szóstoklasisty. Nasza złota trój-
ka udowodniła, że język ojczysty nie ma przed 
nimi tajemnic. Podczas wręczenia dyplomów 
było podniośle i ciekawie, po uroczystości i fan-
farach uczniowie mieli okazję do wysłuchania 
referatu dotyczącego wody. Przyznać trzeba, że 
w tym zacnym uniwersyteckim otoczeniu już 
czuli się jak ryby w wodzie!

SPTE

Podczas wyjazdu dzieci odbyły wiele wycieczek.

Uczniowie klas 3a i 3b czas od 14 do 18 
marca spędzili na zielonej szkole w Duszni-
kach-Zdroju. Takie wyjazdy mają na celu nie 
tylko poznanie nowych zakątków naszego 
kraju, ale przede wszystkim mają uczyć dzie-
ci samodzielności i radzenia sobie z codzien-
nymi obowiązkami bez pomocy rodziców. 
Nasi uczniowie podczas pobytu w Domu 
Wczasów Dziecięcych Wisła, oprócz obo-
wiązkowych zajęć lekcyjnych brali udział w 
wielu atrakcjach, wśród których znalazły się 
wizyty w: Kopalni Złota, Muzeum Techniki, 
Dworku Chopina, Pijalni Wód Mineralnych, 
Jaskini Niedźwiedziej, Schronisku pod Mu-
flonem, twierdzy w Kłodzku. Dzieci miały 
także okazję zwiedzić same Duszniki-Zdrój, 
spacerować po parku zdrojowym, same czer-
pać papier podczas zajęć przybliżających jego 
historię, przejść Szlak Ginących Zawodów 
w Kudowie-Zdroju, gdzie samodzielnie wyko-
nały gliniane miseczki na kole garncarskim. 
Nie zabrakło również wspólnych gier i zabaw. 
A w piątkowe popołudnie dzieci znowu spo-
tkały się ze swoimi najbliższymi w Cieszynie, 
ale już bogatsze o nowe doświadczenia.

Zespół ds. promocji SP1Saksofon został stworzony w I poł. XIX wieku. Młodzi specjaliści od języka polskiego.
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Chemiczne talenty pani Ewy
Bo wiecie, wszystko zaczyna się od chemii… 

– z tymi słowami Ewy Miazgowskiej, nauczy-
cielki chemii w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, 
spotykają się na swoich pierwszych lekcjach 
(już od 1999 roku) młodzi gimnazjaliści. 
A potem, po kilku zajęciach, wielu z nich nie-
odwracalnie wpada już w „sidła” nauczyciela. 
Nauczyciela z pasją, który rozwija w młodych 
ludziach zainteresowanie, zaciekawienie che-
mią, pozwala i pomaga odkryć im swoje pre-
dyspozycje, uzdolnienia, a także poznać swo-
je słabości. Młode talenty w G1 „rozmnażają 
się” pod okiem doświadczonego nauczyciela 
na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z kółka 
chemicznego oraz podczas mozolnych, żmud-
nych, wielogodzinnych, wspólnych przygoto-
wań do konkursów i olimpiad.

Uczniowie z G1 wiedzą, że z panią Ewą 
warto pracować. Warto, gdyż jej podopieczni 
co roku odnoszą liczne sukcesy w Wojewódz-

kich Konkursach Przedmiotowych z Chemii, 
o czym przypominają tablice wiszące na ścia-
nie korytarza z nazwiskami szkolnych laure-
atów i finalistów. Statystyki są imponujące. 
32 tytuły laureatów i 18 tytułów finalistów 
dla podopiecznych pani Ewy.

To jednak nie wszystko. Podopieczni Ewy 
Miazgowskiej postanowili sprawdzić swoją 
wiedzę w konkursie Duety Chemiczne, orga-
nizowanym przez Pałac Młodzieży w Katowi-
cach. W piątek 18 marca, po wcześniejszych 
udanych eliminacjach, które odbyły się w Biel-
sku-Białej, trzy duety: Marianna Kusy i Jan 
Waszut (klasa 2a), Karolina Hernik i Ryszard 
Siedlecki oraz Julia Krzenek i Nina Misiarz 
(klasa 2d) pojechały ze swoim opiekunem do 
Katowic. W stolicy województwa śląskiego 23 
duety chemiczne rywalizowały ze sobą, roz-
wiązując testy teoretyczne, przeprowadzając 
analizy doświadczalne oraz odpowiadając na 

pytania związane z nanotechnologią, z którą 
zapoznali się słuchając wykładu pod nazwą 
Nanoświat. A potem było już tylko ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród. Pierwsze miej-
sce zajęli Marianna Kusy i Jan Waszut, a drugie 
Nina Misiarz i Julia Krzenek. Z kolei duet Ka-
rolina Hernik i Ryszard Siedlecki zakończył 
zmagania na miejscu szóstym. Gratulujemy 
uczniom i pani Ewie!

D.N.

Ewa Miazgowska ze swoimi podopiecznymi.

Małe co nieco  
dla czworonoga

Są na świecie istoty, które potrzebują naszej 
miłości i zawsze tym samym odpłacają. Mają 
cztery łapy, merdający ogon i pełne czułości 
spojrzenie. Tak, mowa jest oczywiście o psach. 
Po raz kolejny w Przedszkolu nr 20 odbyła się 
akcja: Małe co nieco dla czworonoga. Pomysł 
zrodził się kilka lat temu, spontanicznie, lecz 
z wielkiej potrzeby serca. Postanowiliśmy 
poprosić rodziców wraz z dziećmi o przynie-
sienie karmy oraz innych potrzebnych przed-
miotów (jak miski, koce, stare garnki itp), 
aby następnie przekazać je do cieszyńskiego 
schroniska. Za zebraną symboliczną „złotów-
kę” zakupiliśmy karmę dla Fundacji Lepszy 
Świat, która działa w naszym regionie, a zaj-
muje się głównie opieką nad kotami.

Dzięki tej akcji możemy pomóc naszym 
czworonogim przyjaciołom, którzy nie 
mają własnego domu. Uczymy się też, jak 
pomagać i troszczyć się o inne istoty – bez-
bronne i nieraz porzucone przez swoich 
właścicieli, którzy mieli być „na zawsze”.

Grażyna Kumiega

Wiosenna 
olimpiada sportowa

Uczniowie rywalizowali w wielu konkurencjach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wio-
snę przywitali olimpiadą sportową, zorga-
nizowaną już po raz trzynasty, jednak po raz 
pierwszy we własnej sali gimnastycznej. Spor-
towym potyczkom dzieci z klas I-III przyświe-
cała idea integracji zespołów międzyoddziało-
wych, które utworzyły drużyny o wiosennych 
nazwach: Bociany, Jaskółki i Przebiśniegi. Na-
tomiast młodzież z klas IV-VI podjęła rywali-
zację w grupach międzyklasowych, stając do 
wyścigów i zabaw, wykorzystujących typowy 
i nietypowy sprzęt sportowy.

Wiosenna olimpiada sportowa, która od-
bywała się 21 i 22 marca, miała za zadanie 
popularyzację aktywności ruchowej i spor-
towej wśród uczniów oraz rywalizację 
w myśl zasady „fair play”.

Zespół ds. promocji SP1

Mistrzowie rakietki

Reprezentanci SP6 Cieszyn z nauczycielem wy-
chowania fizycznego, Andrzejem Łukasiakiem.

Wiosna z talentami
Cieszyński Zespół Szkół Budowlanych, jak 

co roku, powitał wiosnę 17 marca, w dzień 
Świętego Patryka. Zabawa była świetna. Tra-
dycyjnie już zorganizowano Międzyszkolny 
Konkurs Talentów. Wyniki w poszczególnych 
kategoriach: taniec: 1. Zespół Londziniaki 
z ZSEG, 2. Marcelina Stokłosa (ZSB) i Wojciech 
Krzempek, 3. Zespół taneczny z Gimnazjum nr 
1; Zespoły muzyczne: 1. Gimnazjum Katolickie 
– Maria Franek, Julia Lont, Magdalena Klim-
czak, 2. Wojciech Węglarzy (ZSB) i Jakub Gór-
ny (LO im. A. Osuchowskiego), 3. Przemysław 
Wigłasz (ZSB) i Paweł Żeliński (ZS nr 3, Żory); 
wykonawcy muzyczni: 1. Anna Skórka (Gim-
nazjum Katolickie) oraz Jakub Siąkała (ZSB), 2. 
Paulina Milczarek (ZSEG), 3. Dominika Ligoc-
ka (ZSEG); talenty różne: 1. Karolina Wantulok 
– recytacja – ZST, 2. Antek Dyrda – żonglerka – 
Gimnazjum Katolickie, 3. Aleksandra Podżor-
ska – mażoretka; prace plastyczne: 1. Maria 
Mroziak (ZSB), 2. Wiktoria Kania, Katarzyna 
Kolbusz, Kinga Miodońska (Gimnazjum nr 3), 
3. Agnieszka Golasowska (ZSB).

17 marca na Rynku królował kolor zielony.

Po zakończonych występach, uczniowie 
wraz z opiekunami wyszli na cieszyński Ry-
nek, gdzie spotkali się ze starostą cieszyń-
skim, Januszem Królem, przedstawicielami 
cieszyńskiego starostwa oraz uczniami cie-
szyńskich szkół i przeszli rynek w barwnym 
korowodzie. Zewsząd rozbrzmiewała piękna 
irlandzka muzyka. Jednak główną atrakcją 
był świetnie zatańczony przez uczniów „zie-
lony taniec”, wokół cieszyńskiego Floriana.

ZSB

Duży sukces w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Śląskiego w tenisie stołowym szkół 
podstawowych odnieśli reprezentanci SP6, 
zajmując drugie miejsce w klasyfikacji chłop-
ców. Droga do finału wojewódzkiego nie była 
łatwa. Najpierw chłopcy okazali sie najlepsi w 
Mistrzostwach Cieszyna, następnie zwycięży-
li także w Mistrzostwach Powiatu, co dało im 
awans do Mistrzostw Województwa. Szkołę 
reprezentowali: Paweł Jendrulek, Sebastian 
Krótki i Kacper Urbańczyk.

SP6
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12 miasto

Medycyna w teorii
• 15 kwietnia 

o godz. 18.00 – 
wykład Anny Si-

kory wraz  z zespołem pt. Kosmetologia XXI 
wieku. Młodość bez skalpela!

• 29 kwietnia o godz. 18.00 – wykład 
mr Mateusza Malinowskiego pt. Kolana – 
ustrzeż się przed zwyrodnieniem. Jak pomóc 
sobie przy zmianach zwyrodnieniowych.

• do 30 kwietnia bezpłatne konsultacje dot. 
nietrzymania moczu. Bezpłatne konsultacje 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wol-
ny. Więcej szczegółów na stronie www.
alt-med.pl. Z uwagi na ograniczoną liczba 
miejsc  prosimy o wcześniejszą rezerwację 
pod nr. tel. 33 444 68 68.

Alt-Med

Czas na BednarkaZdrowy konkurs
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego 
do udziału w konkursie Zdrowie po cieszyń-
sku. Do wyboru są trzy kategorie: literacka na 
bajkę lub baśń, teatralna na scenkę rodzajową 
oraz edukacyjna na grę towarzyską. Można 
uczestniczyć we wszystkich lub w wybranej 
kategorii oddzielnie. Zgłoszenia konkursowe 
przyjmowane będą do dnia 10 maja. 

Cele konkursu to upowszechnianie zasad 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia w połą-
czeniu z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskie-
go. Wszelkie informacje, regulaminy oraz za-
łączniki są dostępne na stronie Biura Promocji 
Zdrowia: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii 
„Zdrowie”, w zakładce „Promocja Zdrowia”. 

Organizatorem konkursów jest Biuro 
Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego: 
ul. Bobrecka 29, pokój 216, 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: 
pz@powiat.cieszyn.pl 

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody, dużo 
pozytywnych emocji i zdrową rywalizację! 
Zapraszamy! Nie przegap szansy!

Organizatorzy

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-
-Rewalidacyjnych w Cieszynie oraz Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Harmonijnego Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży Nasze Dzieci serdecznie 
zapraszają w dniu 3 czerwca do Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej przy ul. Sportowej 
1 (Lodowisko) na V Koncert Charytatywny 

Prądy medyczne
Dyskusyjny Klub Propozycji Podgórze oraz 

Koło nr 2 Mały Jaworowy MZC zapraszają 20 
kwietnia o godz. 17.00 do Sali Widowisko-
wo-Konferencyjnej Osiedlowego Centrum 
Kultury i Rekreacji przy ul. Kossak-Szatkow-
skiej 6, na prelekcję mgr Agnieszki Góreckiej-
-Przywary pt. Romantyczne prądy medyczne.

Organizatorzy

Smyczki w dłoń
W dniach 24-26 kwietnia w Państwowej 

Szkole Muzycznej I i II st. w Cieszynie od-
będzie się czwarta edycja ogólnopolskiego 
konkursu skrzypcowego. Nadesłano ponad 
125 zgłoszeń z całej Polski. Uczestnicy będą 
startować w trzech kategoriach wiekowych:

•  Kategoria A roczniki 2003-2005
•  Kategoria B roczniki 2000-2002
•  Kategoria C roczniki 1997-1999
W każdej kategorii młody skrzypek wy-

kona etiudę/kaprys na skrzypce solo oraz 
utwór dowolny (w kategorii C również kon-
cert skrzypcowy). Przesłuchania są otwarte 
dla publiczności, odbędą się w nowo wyre-
montowanych salach koncertowych szkoły 
muzycznej w następujących terminach:

•  niedziela 24.04 g. 9.00-20.30

•  poniedziałek 25.04 g. 8.30-20.00
•  wtorek 26.04 9.00-17.00
Podczas konkursu będzie można wysłu-

chać wykładów lutników z Zakopanego – 
państwa Alicji i Stanisława Mardułów, któ-
rzy przybliżą historię skrzypiec i opowiedzą 
o tym, jak dbać o instrumenty smyczkowe. 
Wykłady odbędą się podczas przerw na ob-
rady jury w niedzielę 24.04 o godz. 16.30 
oraz w poniedziałek 25.04 o 14.00. 

Organizatorem konkursu jest Państwowa 
Szkoła Muzyczna I i II st. im I. Paderewskie-
go w Cieszynie, współorganizatorem Sta-
rostwo Powiatowe w Cieszynie, a patronat 
honorowy sprawują Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edu-
kacji Artystycznej w Warszawie, wojewoda 
śląski oraz burmistrz Cieszyna.

Agnieszka Durlow, dyrektor artystyczny

Wyśpiewajmy Marzenia pod honorowym pa-
tronatem Janusza Króla – starosty cieszyń-
skiego oraz Ryszarda Macury – burmistrza 
Cieszyna. Gwiazdą wieczoru będzie Kamil 
Bednarek.

Całkowity dochód z koncertu zostanie prze-
znaczony na zakup sprzętu specjalistycznego. 
Bilety w cenie: dorośli 35 zł, dzieci i młodzież 
do 18. roku życia 20 zł do nabycia od maja w 
Miejskim Centrum Informacji (Ratusz, Ry-
nek 1), w kancelarii Starostwa Powiatowego 
w Cieszynie (ul. Bobrecka 29, parter) oraz 
w Sekretariacie ZPSWR (ul. Wojska Polskiego 
3), a także w dniu koncertu w kasie Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej MOSiR. Imprezy to-
warzyszące: gry i zabawy dla dzieci, zabawy 
sportowe, zabawy z klaunem, bańki mydla-
ne, malowanie twarzy oraz mnóstwo innych 
atrakcji, na które serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

11-16 kwietnia serdecznie zapraszamy na 
14. edycję Objazdowego Festiwalu Filmowe-
go WATCH DOCS! W tym roku mamy dla pań-
stwa 20 filmów dokumentalnych o prawach 
człowieka, które będzie można obejrzeć: 

• 11.04 godz. 10.00 UŚ, sala 02 (ASK)
• 11.04 godz. 17.00 Świetlica Krytyki Po-

litycznej Na Granicy
• 12.04 godz. 17.00 Świetlica Krytyki Po-

litycznej Na Granicy
• 13.04 godz. 9.00 UŚ, sala 02 (ASK)
13.04 godz. 17.00 Świetlica Krytyki Poli-

tycznej Na Granicy
14.04. godz. 16.00 Herbaciarnia Laja
15.04 godz. 17.00 Herbaciarnia Laja
16.04 godz. 17.00 Herbaciarnia Laja
Szczegóły dotyczące festiwalu na Face-

booku „Watch Docs – Cieszyn”. Kontakt: 
watchdocs.cieszyn@gmail.com.

Organizatorzy

Festiwal filmowy

Przebudzenie
Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu 

uczucia zmęczenia szarością dnia codziennego. 
Ten moment przychodzi w różnych okresach 
życia, wtedy warto pomyśleć o realizacji swoich 
marzeń i odkrycia nieznanych talentów. – Dla 
mnie właśnie nastąpił moment „Przebudzenia”, w 
którym uciekam w stworzony przez siebie świat 
pełen barwnych fantazji – mówi Joanna Bizub-
-Baszczyńska. Wystawę jej malarstwa akrylo-
wego można oglądać do 30 kwietnia w Galerii 
Zmiennej Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Szpital Śląski
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Odpady niebezpieczne – jak bezpiecznie z nimi postępować – część 1
Elektroodpady, inaczej elektrośmieci, to grupa odpadów obej-

mująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Tego typu odpa-
dy zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące, które po wy-
dostaniu się z uszkodzonego sprzętu – lodówki, pralki, komputera, 
świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego – łatwo przeni-
kają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Może to powodować za-
nieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym za-
grożenie dla roślin i zwierząt, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

Spośród substancji niebezpiecznych, występujących w elektro-
odpadach, do najważniejszych należą: rtęć, ołów, związki bromu, 
chrom, kadm, nikiel, PCB (polichlorowane bifenyle), freon, azbest. 
Ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych elektrośmieci 
nie mogą być gromadzone z innymi odpadami i wymagają selek-
tywnego zbierania.

Zasady właściwego postępowania z elektroodpadami reguluje 
ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

W ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
użyto pojęć, które warto wyjaśnić:

• dystrybutor – rozumie się przez to osobę fizyczną, jednostkę 
organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej lub osobę 
prawną w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt; dys-
trybutor może być jednocześnie wprowadzającym sprzęt;

•  wprowadzający sprzęt – rozumie się przez to osobę fizyczną, 
jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej 
lub osobę prawną, która, bez względu na wykorzystywaną techni-
kę sprzedaży, w tym za pomocą środków porozumiewania się na 
odległość, produkuje, wprowadza lub odsprzedaje sprzęt;

• zbierający zużyty sprzęt – rozumie się przez to podmiot wy-
konujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego 
sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami, 
zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu;

• punkt serwisowy – rozumie się przez to miejsce, w którym 
jest wykonywana działalność gospodarcza polegająca na naprawie 
sprzętu.

Co posiadacz elektroodpadów powinien wiedzieć:
1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi 

odpadami. Uwaga! Kto wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt 
łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

2. Obowiązki posiadacza zużytego sprzętu: 
Posiadaczem zużytego sprzętu jest każdy, kto dysponuje tego typu 

odpadem, czyli materiałem nienadającym się do dalszego użytku. Po-
siadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych 
jest obowiązany do przekazania zbierającemu zużyty sprzęt lub 
podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o któ-
rym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (podmiot prowadzący działalność inną niż działalność 
gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera 
odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów kon-
sumpcyjnych; przykładem tego typu działalności jest np. zbieranie 
leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych 
artykułów konsumpcyjnych w sklepach, zbierania odpadów w szko-
łach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytu-
cjach – nieprofesjonalna działalność w zakresie zbieranie odpadów).

Uwaga! Kto nie przekazuje zużytego sprzętu pochodzącego z go-
spodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub podmioto-
wi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa 
w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
podlega karze grzywny.

3. Obowiązki dystrybutora
• Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zuży-

tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie 
sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te 
same funkcje co sprzęt sprzedawany. Ta sama sytuacja ma miejsce, 

gdy dystrybutor dostarcza nabywcy sprzęt – wtedy ma on obowią-
zek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z go-
spodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu;

• Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o po-
wierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2, poświęconej sprzedaży 
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowią-
zany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce (lub w jej bezpo-
średniej bliskości) zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekra-
cza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczone-
go dla gospodarstw domowych. Dotychczas taki małogabarytowy 
sprzęt przyjmowany był tylko przy zakupie nowego urządzenia;

• Dystrybutor może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który 
z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia 
lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

Uwaga! Kto: 
• nie odbiera nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego z go-

spodarstw domowych w punkcie sprzedaży, bądź w miejscu dosta-
wy sprzętu;

• nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu pochodzącego 
z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymia-
rów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzę-
tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

– podlega administracyjnej karze pieniężnej.

4. Obowiązki prowadzącego punkt serwisowy
• Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatne-

go przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku, gdy naprawa przyję-
tego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów 
technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu 
jest dla niego nieopłacalna.

• Prowadzący punkt serwisowy może odmówić przyjęcia zuży-
tego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza za-
grożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt;

• Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do umieszcze-
nia w punkcie serwisowym w widocznym miejscu powyższej infor-
macji oraz informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu;

Uwaga! Kto:
• nie przyjmuje nieodpłatnie zużytego sprzętu, pomimo że zuży-

ty sprzęt nie stwarza zagrożenia, dla życia i zdrowia osób przyjmu-
jących zużyty sprzęt;

• nie umieszcza w punkcie serwisowym informacji o punktach 
zbierania zużytego sprzętu oraz informacji o możliwości nieodpłat-
nego przyjęcia zużytego sprzętu;

– podlega karze grzywny.

5. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do przyjęcia przeka-

zywanego do niego zużytego sprzętu, w tym do co najmniej nieod-
płatnego przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 
domowych;

Uwaga! Kto: 
• wbrew przepisowi nie przyjmuje przekazywanego do niego zu-

żytego sprzętu, podlega karze grzywny;
• tej samej karze podlega, kto, przyjmuje odpłatnie zużyty sprzęt 

pochodzący z gospodarstw domowych.

6. Gdzie można przekazać elektroodpady na terenie gminy Cieszyn?
• zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
Wykaz zbierających zużyty sprzęt umieszczony jest na stronie 

www.um.cieszyn.pl/smieci.
• podczas objazdowej zbiórki odpadów komunalnych organizo-

wanej przez gminę w termiach wskazanych w harmonogramach 
odbioru aktualnego dla danego roku;

• do PSZOK, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunal-
nych w Cieszynie, ul. Motokrosowa 27 (za oczyszczalnią ścieków).

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Dynamiczna i krótka sesja
Dwudziesta sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 31 marca 2016 

roku i należała do najkrótszych. Na początku radni i zgromadzeni 
goście zapoznali się z działalnością Fundacji Edukacyjnej Emil, któ-
ra działa w naszym regionie na rzecz edukacji domowej.

Z porządku obrad zostały zdjęte następujące projekty 
uchwał w sprawie:

• zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków – na 
wniosek Klubu Radnych CRS. Chociaż nowa taryfa za zbiorowe od-
prowadzanie ścieków nie została przegłosowana, będzie ona obo-
wiązywała od 8 maja br. Radni Klubu CRS złożyli jednocześni wnio-
sek o dokonanie przez Komisję Rewizyjną Rady kontroli sposobu 
wyliczenia nowej taryfy.

 • zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z miesz-
kańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu Miasta Cieszy-
na na 2017 rok – na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska. Projekt uchwały został przekazany do Komisji Finansów. 
Projekt dotyczy zasad funkcjonowania Budżetu Obywatelskiego.

Radni zapoznali się z:
• Informacją dotyczącą powołania centrum usług wspólnych – 

temat będzie szczegółowo omawiany na kolejnych posiedzeniach 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

• Informacją o realizacji wypoczynku zimowego w jednostkach 
oświatowych,

• Sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w roku 2015 wraz z informacją o potrzebach w zakresie po-
mocy społecznej,

• Sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2013-2015,

• Raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii Miasta Cieszyna na rok 2015 i efektów jego realizacji.

Na sesji zostały podjęte uchwały, których wnioskodawcą był 
pan burmistrz, w sprawach: 

• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn 
w 2016 roku,

• zmiany uchwały Nr X/66/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 
maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemi-
syjnej Cieszyna,

• zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na 

lata 2016-2025. Rada podjęła stanowisko o objęciu przez przewod-
niczącego Rady Miejskiej patronatem jednych z zawodów strzelec-
kich organizowanych przez Zarząd Powiatowo-Miejski Ligi Obrony 
Kraju na strzelnicy w Goleszowie, m.in. dla młodzieży i mieszkań-
ców Cieszyna. Zawody odbędą się w 7 maja 2016 roku.

W sprawach różnych radni zostali zapoznani z przygotowaniem 
MOPS-u do realizacji programu Rodzina 500 plus.

Ze szczegółami zapytań wniosków i interpelacji radnych, klu-
bów radnych i komisji można się zapoznać na stronie internetowej 
http://www.bip.um.cieszyn.pl, w zakładce „Rada Miejska”, gdzie są 
publikowane zarówno zapytania, wnioski i interpelacje, jak i odpo-
wiedzi na nie.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na sesje Rady Miejskiej. Naj-
bliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku 
o godzinie 15.30. Nagrania video z sesji Rady Miejskiej Cieszyna są 
dostępne na stronie http://www.um.cieszyn.pl – Urząd od środka 
– Rada Miejska. 

Przewodniczący Rady Miejskiej, Krzysztof Kasztura

Familia zaprasza
Cieszyńskie Sto-

warzyszenie Klub 
Abstynentów Familia 
z Cieszyna z siedzibą 
przy ul.Błogockiej 30 
zaprasza 14 kwiet-
nia na Dzień Otwar-
tych Drzwi. Tego 
dnia klub będzie 
czynny od 11.00 do 
18.00. W programie:

• godz. 11.00 – Przywitanie zebranych

• godz. 11.10 – Uzależnienie i współuzależ-
nienie w dojrzałym wieku – wykład certyfi-
kowanego psychoterapeuty uzależnień, mgr  
Joanny Posiak, a także dyskusja na ten temat

• godz. 13.00 – Projekcja filmu Żółty sza-
lik i dyskusja

•  godz. 16.00 – Hobby na trzeźwo – foto-
reportaż członków stowarzyszenia z Głów-
nego Szlaku Beskidzkiego.

 Ponadto w godz. 14.00-18.00 dyżury psy-
chologa, psychoterapeuty uzależnień oraz 
trzeźwiejących członków stowarzyszenia.

Wszystkich zainteresowanych serdecz-
nie zapraszamy.

Klub Abstynenta Familia

Otwarty schron
16 kwietnia (sobota) zapraszamy na 

dzień otwarty przy schronie bojowym 
w Cieszynie Boguszowicach oraz do Ośrod-
ka Edukacji Obronnej Garnizon na Dzień 
Edukacji Obronnej. W godz. 10.00-14.00 
obędzie się pokaz sprzętu historycznego 
przy schronie bojowym w Boguszowicach 
i zwiedzanie schronu, o godz. 12.00 wykład 
na temat fortyfikacji II RP. Od godz.14.00-
18.00 dzień otwarty w ośrodku Garnizon, 
ul. Mała Łąka, m.in. pokaz sprzętu wojsko-
wego, punkt informacyjny Obrona teryto-
rialna, szkolenie z ratownictwa medycz-
nego i chemicznego, atrakcje dla dzieci, 
punkty informacyjne szkół o profilu woj-
skowym, wystawy tematyczne Muzeum 
Spadochroniarstwa w Wiśle oraz grup re-
konstrukcyjnych.

Krzysztof Neścior

Rowery na start
Turystyczny Klub Kolarski PTTK On-

draszek zaprasza 17 kwietnia wszystkich 
Ondraszków i sympatyków na 50. otwarcie 
sezonu turystyki rowerowej. Zbiórka na 
Rynku pod Florianem o godz. 9.30 (zapisy, 
wpisowe 8 zł.), start o godz. 10.00. Trasa 
Cieszyn – Dębowiec – Bąków (ok. 30 km), 
przejazd częściowo ścieżkami rowerowy-
mi i drogami utwardzonymi, maksymalna 
różnica wysokości ok. 130 metrów, trasa 
łatwa i niesłychanie urokliwa. Przerwa 
w Dębowcu, meta na łowisku w Bąkowie. 
W ramach wpisowego: kiełbasa z rożna lub 
smażony karp, sum, tołpyga, pstrąg oraz her-
bata lub kawa. Konkursy z nagrodami. Pie-
czątka do zdobywania statuetki na jubileusz 
i odznaki KOT. Karty do IRR Ziemia Cieszyń-
ska. Na mecie czynny bufet. Zakończenie wy-
cieczki o godz. 16.00, powrót na własną rękę.

TKK PTTK Ondraszek

Ogródki rodzinne 
Fundacja Wskazówka zaprasza na otwarcie 

wystawy poświęconej tematyce ogrodnic-
twa, której towarzyszyć będzie oprowadzanie 
kuratorskie. Otwarcie wystawy pt. Jak sobie 
wysiejesz, tak Ci wyrośnie… Dobre praktyki 
w rodzinnym ogrodzie odbędzie się w Oranże-
rii Zamku Cieszyn 29 kwietnia o godz. 16.00. 
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających 
do 3 lipca w godz. 9.00-17.00. Zwiedzanie wy-
stawy, a także spacer kuratorski są bezpłatne 
dla wszystkich zainteresowanych. 

Inspiracją do stworzenia wystawy stało 
się ekologiczne ogrodnictwo i wartości, jakie 
towarzyszą budowaniu ogrodów rodzinnych 
i społecznych. Do udziału w otwarciu i zwie-
dzaniu wystawy zapraszamy osoby zaintere-
sowane uprawianiem ogrodów, zdobieniem 
balkonów, a także amatorów chcących posze-
rzyć swoją wiedzę na temat ogrodów miejskich, 
bioróżnorodności i wielu innych ciekawostek. 

W związku z obchodami Tygodnia Ziemi, 
zapraszamy również do udziału w wykładzie 
na temat pszczelarstwa, który odbędzie się 22 
kwietnia o godz. 16.00 w Herbaciarni Laja na 
Wzgórzu Zamkowym, wstęp bezpłatny. Wy-
stawa i wykład są częścią projektu Ogródki 
rodzinne. Instytut Edukacji Międzypokolenio-
wej na rzecz Ekologii, finansowanego przez 
Fundusz Wyszehradzki. Wszelkie dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu 515 261 827. 

Osoby zainteresowane kolejnymi wydarze-
niami zaplanowanymi przez Fundację Wska-
zówka zapraszamy na naszą stronę interneto-
wą wskazowka.org.pl. 

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

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

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

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

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Szkolenia dla organizacji
Urząd Miejski w Cieszynie w ramach współpra-

cy z organizacjami pozarządowymi organizuje 
cykl bezpłatnych szkoleń. Zapraszamy do udziału 
w czterech spotkaniach z cyklu Nowe Technolo-
gie Lokalnie. Osobą odpowiedzialną za szkolenia 
będzie Wioletta Matusiak, mobilny doradca ICT, 
która proponuje następującą tematykę: 

• Nowe technologie w zarządzaniu organizacją
• Nowe technologie w marketingu organizacji
• Nowe technologie w pozyskiwaniu środków 

dla organizacji.
Spotkania szkoleniowe odbywać  się będą w sie-

dzibie Urzędu Miejskiego w Ratuszu, Rynek 1, w sali 
nr 126 (I piętro) lub przy większym zainteresowa-
niu w Sali Sesyjnej w następujących terminach:

• 13 kwietnia w godz. 15.00-19.00,
• 11 maja w godz. 15.00-19.00,
• 8 czerwca w godz. 15.00-19.00.

Wydział Kultury

Małżeństwa na medal
Urząd Stanu Cywilnego w Cieszynie przyjmuje 

wnioski o nadanie medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 
1960 roku Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 
lat w jednym związku małżeńskim. Zgodnie z art. 
31 ust. 4 ustawy z 16 października 1992 r. o orde-
rach i odznaczeniach, wnioski o nadanie medalu 
przedstawiają prezydentowi wojewodowie.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie par 
małżeńskich obchodzących jubileusz w roku 2016 r. 
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14. Wnio-
sek może być złożony także w innej formie pisemnej 
niż na druku urzędowym. Pismo powinno zawierać 
datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Do 
wniosku należy dołączyć kserokopie dowodów oso-
bistych jubilatów. Wnioski należy składać w siedzi-
bie USC lub w Biurze Podawczym, Rynek 1.

Szczegółowa procedura ustalona została 
przez wojewodę śląskiego i dostępna jest na 
stronie BIP Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:  
(bip.katowice.gov.pl/stan/Wydzial_Spraw_Oby-
watelskich_i_Cudzoziemcow.html).

USC

Ogłoszenia weterynaryjne
• Obowiązek rejestracji siedziby stada 

trzody chlewnej.
Powiatowy lekarz weterynarii w Cieszynie 

przypomina o obowiązku rejestracji siedziby 
stada trzody chlewnej w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, Skoczów ul. Cie-
szyńska 85 nawet w przypadku hodowania jed-
nej świni przeznaczonej na użytek własny.

Siedzibę stada należy zarejestrować przed 
wprowadzeniem do niej trzody chlewnej, a niedo-
pełnienie tego obowiązku skutkować będzie na-
łożeniem grzywny w drodze mandatu karnego.

Powyższe postępowanie podyktowane jest za-
grożeniem afrykańskim pomorem świń.

• Zagrożenie małym chrząszczem ulowym
W związku z zagrożeniem małym chrząsz-

czem ulowym powiatowy lekarz weterynarii 
w Cieszynie przypomina o konieczności zasto-

sowania się do przepisów prawa i wszystkich 
instrukcji, jakie muszą być spełnione przy prze-
mieszczaniu żywych pszczół wewnątrz i do Unii 
Europejskiej. Pszczoły można przywozić do Pol-
ski wyłącznie z właściwym świadectwem lekar-
sko-weterynaryjnym z określonych terenów.

W wypadku zawleczenia małego chrząszcza 
ulowego do pasieki, w krótkim czasie może ona 
ulec wymarciu. Pszczoła nie potrafi się bro-
nić przed tym chrząszczem. Larwy chrząszcza 
masowo niszczą plastry i czerwie. Uszkodzone 
plastry nie nadają się do wychowu czerwi ani do 
magazynowania miodu i pyłku. Mały chrząszcz 
ulowy lata w promieniu do 25 km.

Tylko pełna świadomość możliwości ryzyka, 
ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepi-
sów oraz stosowanie dobrej praktyki pszcze-
larskiej może zminimalizować ryzyko rozprze-
strzeniania się małego chrząszcza ulowego.

Powiatowy lekarz weterynarii w Cieszynie
Bogusław Kubica

Płatność za I kwartał opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15 
kwietnia 2016 r. upływa termin płatności opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
za I kwartał 2016 r.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
• na indywidualny rachunek bankowy prze-

znaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

• na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,

• gotówką w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacą-

cych w czynszu opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, za których należność jest 
regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe 
oraz wspólnoty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów: 33 479 43 18, 33 479 43 
17, lub na stronach internetowych: http://bip.
um.cieszyn.pl, http://um.cieszyn.pl.

Wydział FN

Mieszkanie do remontu
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do naj-
mu wolny lokal mieszkalny położony w Cieszy-
nie przy ul. Głębokiej nr 57/11 o powierzchni 
51,11 m2, którego najem może nastąpić na rzecz 
osób zobowiązujących się do wykonania w lo-
kalu remontu własnym staraniem i na własny 
koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń ZBM (ul. Liburnia 2a, I piętro) oraz 
umieszczone na stronie internetowej www.bip.
zbm.cieszyn.pl.

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

ZBM

Lokal do wynajęcia
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie 

Spółka z o.o. informuje, że przeznacza do najmu, 
w drodze przetargu pisemnego – konkurs ofert, 
ograniczonego do branży usługowej – zakład 
szewski, lokal użytkowy położony na parterze 
budynku przy ul. Górnej nr 6 w Cieszynie (wej-
ście do lokalu przez korytarz budynku), o łącz-
nej powierzchni użytkowej 23,54 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM (ul. Liburnia 2a, parter) 
oraz umieszczone na stronie internetowej www.
bip.zbm.cieszyn.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Za-
kładzie Budynków Miejskich, ul. Liburnia nr 2a, 
I piętro, pokój nr 18, tel.33 852 37 52.

ZBM

Nakrętkowe szaleństwo
Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do 

zbiórki plastikowych nakrętek na rzecz Hospi-
cjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie.

Zgłoszenia odbioru większej liczby nakrę-
tek można dokonać pod numerem telefonu 
501 723 990.

Oddając nakrętki prosimy napisać na worku 
lub kartonie nazwę szkoły, przedszkola, instytu-
cji, zakładu pracy, organizacji wraz z dopiskiem 
„dla Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem telefonu 781 448 192.

Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do akcji 
i nadal liczy na życzliwość oraz udział w zbiórce. 

Mat. pras.

Płatność kartami –  
dodatkowe informacje

Płatność kartami – dotyczy płatności po-
datków, opłat lokalnych i niepodatkowych 
należności budżetowych.

Informujemy, że parlament dokonał zmia-
ny ordynacji podatkowej, wprowadzając od 
1 stycznia 2016 r. obowiązek bezpośredniego 
obciążania klientów opłatami i prowizją za płat-
ności w zakresie podatków i opłat lokalnych 
dokonywanych kartą płatniczą w kasie Urzędu 
Miejskiego (art. 60 § 2a ustawy ordynacja podat-
kowa Dz.U. z 2015 r. poz. 613).

W związku z powyższym oraz z uwagi na za-
interesowanie mieszkańców taką formą doko-
nywania płatności podatkowych, informujemy, 
że po przeinstalowaniu terminali i aktualizacji 
oprogramowania ponownie udostępniona zosta-
nie możliwość dokonywania płatności kartą płat-
niczą. Koszty prowizji i opłat, zgodnie z zapisami 
ordynacji podatkowej będą obciążać wpłacające-
go w wysokości co najmniej 2,50 zł od transakcji.

Oczywiście nadal możliwe jest realizowanie 
płatności gotówką lub przelewem.

Wydział FN

Basen nieczynny
Obiekt sportowy przy SP4 w Cieszynie w miesią-

cu maju będzie nieczynny w następujących dniach:
• 1.05.2016 r. niedziela (Święto Pracy).
• 3.05.2016 r. wtorek (Święto Konstytucji 3 Maja)
• 15.05.2016 r. niedziela  (Zielone Świątki).
• 26.05.2016 r. czwartek (Boże Ciało).

Jarosław Nowakowski
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Punkt nieodpłatnej  
pomocy prawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon 
PL, 43-430 Cieszyn, ul. Bielska 4, tel.  33 445 
70 11, uprzejmie informuje, że w okresie od 4 
kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. realizuje 
zadanie publiczne zlecone przez Starostwo Po-
wiatowe w Cieszynie w zakresie prowadzenia 
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, usytu-
owanego na terenie Gminy Cieszyn.                                                                                            

Punkt prowadzony jest w Cieszynie przy ul. Biel-
skiej 4 – budynek Pawilonu Diagnostyczno-Zabie-
gowego Szpitala Śląskiego (wejście A3) w dniach:

• poniedziałek 13.00-17.00
• wtorek 13.00-17.00
• środa 15.00-19.00
• czwartek 15.00-19.00
• piątek 8.00-12.00
Proponujemy wcześniejszą  rejestrację telefo-

niczną: od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 12.00 pod numerami telefonów: 

(33) 445 70 11 lub 730 098 481
Trianon.PL

Anonimowe spotkania
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszy-

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

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

Organizatorzy

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 Cie-
szynie). Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. Skrajna 5) 
lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS

Rada Seniorów zaprasza
Cieszyńska Rada Seniorów od kwietnia peł-

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

CRS

SMS wszystko ci powie
Zachęcamy do zarejestrowania się w Miejskim 

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

UM Cieszyn 

Centrum Praw Kobiet i Rodziny
Międzynarodowa Organizacja Soroptimist 

International Klub w Cieszynie serdecznie za-
prasza wszystkie zainteresowane kobiety do 
prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie Cen-
trum Praw Kobiet i Rodziny. 

W ramach Centrum udzielane są nieodpłatne 
porady prawne z wszystkich dziedzin prawa z wy-
łączeniem prawa podatkowego. Pomocy prawnej 
udzielają wykwalifikowani prawnicy, posiadający 
niezbędne doświadczenie zawodowe. Jednocze-
śnie przypominamy, że pomoc prawna nie jest 
udzielana w sprawach, w których klientka korzy-
sta już z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

W Centrum udzielane są również porady pe-
dagogiczne, na które zapraszamy matki potrze-
bujące wsparcia i porad doświadczonego specja-
listy – pedagoga szkolnego.

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

 Działalność Centrum adresowana jest wy-
łącznie do kobiet i uwzględnia specyfikę ich 
problemów i sytuacji życiowych. Zapewniamy 
wszystkim klientkom pełną ochronę danych 
i zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji 
uzyskanych przy udzielaniu pomocy zarówno 
prawnej, jak i pozostałych. 

 Terminy dyżurów można znaleźć w Wiadomo-
ściach Ratuszowych, w dziale „Instytucje”.

 W celu umówienia się na spotkania prosimy 
o kontakt telefoniczny: tel. 731 609 903

 Soroptimist Klub w Cieszynie
Halina Małaszkiewicz

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

Poniżej przedstawiamy listę organizacji po-
żytku publicznego z terenu Cieszyna, na rzecz 
których możecie Państwo przekazać 1% swojego 
podatku w rozliczeniu rocznym. Wystarczy wpi-
sać nazwę i numer KRS organizacji w odpowied-
nich rubrykach formularza swojego rozliczenia.

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

• Fundacja Łatka, nr KRS 0000393732
• Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej w Cieszy-

nie, nr KRS 0000388684
• Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, nr 

KRS 0000130105
• Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo Mi-

łośników Regionu, nr KRS 0000032238
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upo-

śledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie, nr 
KRS 0000070261

• Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet III 
Wieku, nr KRS 0000225641

• Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsiębior-
czości, Edukacji i Kultury Młodzieży Ekoga, nr 
KRS 0000267283

• Stowarzyszenie Dziedzictwo Św. Jana Sar-
kandra, nr KRS 0000063101

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

• Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Ra-
zem, nr KRS 0000081114

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

• Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fi-
zycznej, Turystyki i Integracji Osób Niepełno-
sprawnych, nr KRS 0000037729

• Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Fe-
niks, nr KRS 0000206064

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

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

• Towarzystwo Ewangelickie im. ks. Francisz-
ka Michejdy, nr KRS 0000017212

• ZHP Chorągiew Śląska. (Aby pieniądze do-
tarły do Hufca w rubryce Informacje uzupełnia-
jące należy wpisać „Hufiec Ziemi Cieszyńskiej”) 
nr KRS 0000273051

Zachęcamy do pomocy i wsparcia naszych lo-
kalnych organizacji. 

Wydział Kultury

Utrudnienia w ruchu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Cieszy-
nie informuje, że: w dniu 24 kwietnia Cieszyn 
gościł będzie uczestników masowych biegów 
ulicznych 8. Cieszyńskiego Fortuna Biegu. Start 
do biegu usytuowany będzie na al. J.Łyska na 
wysokości kąpieliska miejskiego, następnie tra-
sa poprowadzona będzie al. J. Łyska, ul. Przyko-
pa do ul. Zamkowej, dalej w lewo ul. Zamkową 
do Mostu Przyjaźni, ulicami Czeskiego Cieszyna 
do Mostu Sportowego i w prawo chodnikiem dla 
pieszych i rowerzystów wzdłuż al. J. Łyska do 
kempigu Olza, potem przez parking Pod Wałką, 
następnie nawrót i al. J.Łyska w stronę stadionu 
MOSiR, gdzie zlokalizowana będzie meta biegu. 

Start do pierwszego biegu nastąpi o godz. 
10.00. W związku z powyższym informujemy 
o czasowym wyłączeniu z ruchu kołowego odcin-
ka al. J.Łyska od kempingu Olza do Mostu Wolno-
ści w godz. 8.30-13.30, Mostu Wolności w godz. 
9.30-13.30, dalszej części al. J. Łyska od Mostu 
Wolności do ul. Przykopa, fragmentu ul. Przykopa 
od al. J.Łyska do ul. Zamkowej, fragmentu ul. Zam-
kowej od wylotu ul. Przykopa do Mostu Przyjaźni, 
a także całkowitego wyłączenia z ruchu kołowe-
go Mostu Przyjaźni w godz. 11.30-13.30.

Powyższe ograniczenia zostały ustalone 
w porozumieniu z policją, Strażą Graniczną i od-
powiednimi służbami miejskimi.

Na czas trwania imprez sportowych prosimy 
o korzystanie z objazdów. Za powstałe utrudnie-
nia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Współorganizator Biegu, MOSiR Cieszyn
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do 14.04 g. 14.15, 16.00 2D Kung Fu Panda 3 – 
dubbing (komedia animowana) USA/Chiny b.o.
do 14.04 g. 17.45 3D Kung Fu Panda 3 – dub-
bing (komedia animowana) USA/Chiny b.o.
8-9.04 g. 19.30 2D Batman v Superman - na-
pisy (fantasy/film akcji) USA 12
10-13.04 g. 19.30 3D Batman v Superman 
-napisy (fantasy/film akcji) USA  12
9.04 g. 11.00 3D Batman v Superman – dub-
bing (fantasy/film akcji) USA 12
10.04 g. 11.00 2D Batman v Superman – 
dubbing (fantasy/film akcji) USA 12
15-21.04 g. 15.45 Bernadetta. Cud w Lourdes 
– lektor (historyczny/religijny) Francja 10
15-27.04 g. 18.00 Smoleńsk (dramat) Polska 15
15-19.04 g. 20.15 Smoleńsk (dramat) Polska 15
16, 17.04 g. 14.30 Bolek i Lolek i inni (krót-
kometrażowe filmy animowane) Polska b.o.
20.04 g. 20.15 Projekcja filmu na życzenie 
widzów z facebooka (szczegóły. www.face-
book.com/kinocieszyn)DYSKUSYJNY
KLUB FILMOWY „FAFIK”
14.04 g. 19.45 Mapy gwiazd Kan./USA/Fr./
Niem. 15
21.04 g. 20.15 Aktorskie portrety. Marlene 
Dietrich –wstęp tylko dla członków klubu 
posiadających aktualny karnet DKF

TEATR

11.04 g. 9.00 „Szatan z siódmej klasy” – 
spektakl teatralny
12 i 13.04 g. 9.00 Powiatowy Przegląd 
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Ar-
tystycznych Śląska Cieszyńskiego
15.04 g. 18.00 Gala operetkowo-musicalowa 
Narodowego Teatru Opery i Baletu w Odessie
16.04 g. 19.15 Szkolenie z zakresu PPOŻ
17.04 g. 18.00 Koncert Finałowy Warszta-
tów Muzycznych – Centrum Misji i Ewange-
lizacji w Dzięgielowie
19.04 g. 16.30 Koncert uczniów PSM im. J.I. 
Paderewskiego I i II STOPNIA  
23.04 g. 16.00 Dziecięce spotkania z folklorem 
– koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej

COK

do 15.04 Jak wygląda wiatr? – konkurs 
plastyczny dla dzieci i młodzieży
9.04 g. 18.00 W paryżu żyje się jak na prowin-
cji – piosenki Brela, Brassensa, Piaf i Aznavoura
11.04 g. 17.00 Oczyszczanie organizmu i przy-
wracanie zdrowia poprzez głodówki i leczenie 
dietą – spotkanie z Agatą Radosz 
11.04 g. 17.00 Camino De Santiago – prelekcja 
Andrzeja Ziółki
12.04 g. 16.00 Spotkanie sekcji geograficzno–
historycznej Uniwersytetu III wieku
12.04 g. 18.00 „Ogród” – spektakl i koncert 
zespołu LOR (Indie-Folk) z Krakowa
13.04 g. 10.00 XXIII Regionalny Przegląd Pie-
śni Śląskie Śpiewanie im. prof. Adolfa Dygacza
14.04 g. 11.00 Mieszkam w Beskidach – finał  
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
15.04 g. 9.30 Echa Katynia – pokazy filmo-
we i prelekcj na temat zbrodni katyńskich 
dla młodzieży szkolnej
16.04 g. 17.30 „Meksyk rowerem” – prelekcja 
multimedialna Anny i Marcina Sowińskich 

18.04 g. 17.00 V Indywidualne Mistrzostwa 
Cieszyna w Szachach Szybkich 
19.04 g. 16.00 „Barwy Śląska: Historia Zie-
mi Mikołowskiej” – prelekcja multimedialna 
20.04 g. 17.00 Boso i z wiankiem na głowie 
– spotkanie autorskie Ewy Sabeli-Furtek
21.04 g. 16.00 Olza Music Show – konkurs 
wokalny
22.04 g. 16.00 Tygodzień Ziemi – wykład 
dot. pszczelarstwa
do 15.04 Jak wygląda wiatr? – konkurs pla-
styczny dla dzieci
WYSTAWY 
do 23.04 Wystawa klubu żeglarskiego 
PTTK „Sternik” Cieszyn
do 8.04 „Pamiętamy” – wystawa zdjęć daw-
ców i biorców szpiku
12-29.04 Prace uczniów z zajęć artystycznych 
G1 – pod kierunkiem Dobiesława Kaczmarka, 
wernisaż 12.04 godz.14.45   

MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
do 20.04 Anna Irena Tomica „Więzi”
do 30.04. Album cieszyńskie

BIBLIOTEKA
11.04 g. 10.30, 12.00 Kurs Agnielski dla 
seniora 55+
12.04 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
12.04 g. 12.00 Kurs Komputer dla seniora 55+
13.04 g. 9.00 Kurs komputerowy dla se-
niorów „Zaskocz wnuka”
14.04 g. 10.00 Fotosenior – kurs fotogra-
ficzny podsumowanie
18.04 g. 10.30 i 12.00 Kurs „Agnielski dla 
seniora 55+”
19.04 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
19.04 g. 12.00 Kurs Komputer dla seniora 55+
19.04 g. 17.00 Śladem szeptu amazońskie-
go potoku – spotkanie z podróżnikiem Ste-
fanem Czernieckim 
20.04 g. 10.00 Śladem szeptu amazońskie-
go potoku – spotkanie z podróżnikiem Ste-
fanem Czernieckim
20.04 g. 16.00 Cieszyńska Studnia Literacka
ODDZIAŁ DLA DZIECI
do 15.04 zgłoszenia do Międzynarodowego 
Konkursu Literackiego „Zostań pisarzem...” 
11.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutyczne
12.04 g. 15.00 Stacja plastyka – warsztaty
13.04 g. 10.30 Grupa zabawowa Gromadka 
Uszatka (stała grupa)
13.04 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
15.04 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych
18.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeutyczne
19.04 g. 15.00 Bon czy ton? – warsztaty 
edukacyjno-wychowawcze
20.04 g. 10.30 Grupa zabawowa Gromadka 
Uszatka (stała grupa)
20.04 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne

KSIĄŻNICA

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

8.04-30.07 In Hoc Signo Vinces. Chrześcijań-
skie dziedzictwo w nauce i kulturze polskiej, 
Galeria Książnicy Cieszyńskiej
13.04 g. 17.00 Między chadekami, socja-
listami i sanatorami. Geografia politycz-
na Śląska Cieszyńskiego w latach 1922-
1930. Wykład dr. Grzegorza Wnętrzaka. 
     
 
MUZEUM DRUKARSTWA

19.04 „Człowiek i przestrzeń” Aleksandra 
Firlińska-Pilorz, Przystanek „Grafika” 
21.04-24.05 UŚ prezentuje – wystawa
Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.

M4PSP

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

ZAMEK CN

do 10.04 Graduation Projects 2015 – wy-
stawa, sala wystawowa Oranżerii
8-9.04 ABC Przedsiębiorczości
9.04 g. 10.00, 13.00 Mała Akademia Projekto-
wania – projektowanie akcesoriów sportowych
13.04-5.06 2. Ogólnopolska Wystawa Zna-
ków Graficznych, wernisaż 13.04 g. 17.00 
14.04 g. 10.00 Dizajn dla dojrzałych 50+
14.04 g. 10.00 Finansowanie innowacji dla firm
14.04 g. 13.00 Warsztaty Klubu Przedsię-
biorcy: Informacja zwrotna – narzędzie do 
tworzenia zaangażowania w firmie
14.04 g. 10.00, 12.00 Ogólnopolska Wysta-
wa Znaków Graficznych – oprowadzanie 
kuratorskie
15-16.04 g. 11.00 Znaki graficzne – warsz-
taty projektowe dla dzieci    
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-17.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

do 10.04 Marta Frej „Memy”, UL Kultury 
Pracownia Dobrych Praktyk, ul Srebrna 1
do 15.04 Konkurs poetycki dla młodzieży gim-
nazjalej, Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty
do 30.04 Konkurs na studencką pracę nauko-
wą poświęconą tematyce wyborczej, więcej na: 
www.pkw.gov.pl
każdy drugi poniedziałek miesiąca g. 10.00-
17.00 „Oddaj krew w Cieszynie, Rynek – Ambu-
lans Krwiodawstwa
do 30.04 „Przebudzenie” malarstwo akry-
lowe Joanny Bizub-Baszczyńskiej, Szpital 
Śląski, Galeria zmienna
11.04 g. 17.00 Camino de Santiago - prelek-
cja Andrzeja Ziółki
11-16.04 Objazdowy Festiwal WATCH DOCS, 
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy”, 

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

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

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

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

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

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

Różne...

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

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

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10
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Fundacja Laja oraz Uniwersytet Śląski - szcze-
góły na Facebooku: Watch Docs – Cieszyn
13.04 g. 19.00 O!PLA 2016 Ogólnopolski Festi-
wal Polskiej Animacji, Herbaciarnia Laja
13.04 g. 11.30 Samo zdrowie dla seniora – 
warsztaty zdrowego gotowania, OCKiR 
15.04 g. 19.00 „Wiosna – znów nam ubyło lat” 
koncert Cafe Muzeum
15.04 g. 19.00 Wieczór Cieszyński – kulturalnie 
i kulinarnie, Hotel Liburnia
15-17.04 3. Spotkanie ogólnopolskie blogerów 
podróżniczych, 3Bros Hostels
16.04 g. 10.00 Dzień Edukacji Obronnej przy 
schronie bojowym w Boguszowicach 
16.04 g. 14.00 Dzień Edukacji Obronnej, ośro-
dek „Garnizon” ul. Mała Łąka
17.04 g. 9:30 Skryba zaprasza na otwarcie Ju-
bileuszowego Sezonu Rowerowego, Start –Ry-
nek, TKK PTTK „Ondraszek” tel: 508500891
18-22.04 Tydzień Ziemi, Herbaciarnia Laja
19.04 g. 18.00 Kaszosfera – warsztaty kulinar-
ne zdrowego i smacznego gotowania OCKiR
20.04 g. 17.00 Romantyczne prądy medycz-
ne - prelekcja Agnieszki Góreckiej-Przywa-
ry, Klub propozycji „Podgórze”, OCKiR 
20.04 g. 19.00 O!PLA 2016 Ogólnopolski Fe-
stiwal Polskiej Animacji, Herbaciarnia Laja
21.04 g. 12.00 Gofry jak marzenie – Rynek 
21-22.04 g. 14.00 Rower: Reanimacja – otwar-
ta akcja plecionkarska, Wzgórze Zamkowe

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
wtorki 16.45, soboty 9.45 szkółka łyżwiar-
stwa figurowego
soboty 10.45 szkółka hokeja „Hokejowe ABC”
do 10.04 Akademickie Mistrzostwa Polski 
w piłce siatkowej, Hala Widowiskowo-Sporto-
wa ul. Sportowa 1 i hala UŚ ul. Paderewskiego
8-10.04 Silesian Grand Prix Międzynarodo-
wy Turniej Curlingowy, Hala Widowiskowo-
-Sportowa, ul. Sportowa 1
10.04 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki, Szkol-
ne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24
14.04 g. 17.30 MU-16: KS MOSiR Cieszyn - 
UKS Basket Siemianowice Śl.
16.04 g. 9.00 I Grand Prix Powiatu Cieszyńskie-
go w tenisie stołowym, LO im. M.Kopernika
17.04 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki, Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24

Po 2 Str. OLZY

AVION Czytelnia i Kawiarnia, ul. Główna 1
8.04 g. 17.00 Salon Dyskusyjny – Bez stereo-
typów. Polacy i Czesi o sobie nawzajem, Archi-
tektura krajobrazu
11.04 g. 17.00 Dyskusyjny Klub Czytelników 
(polskojęzyczny)
12.04 g. 16.30 Lidia Hławiczka: Izrael wiosną
SCENA POLSKA TEATRU CIESZYŃSKIEGO 
16.04 g. 17.30 Powróćmy jak za dawnych 
lat czyli polskie piosenki międzywojenne
19.04 g. 19.00 Powróćmy jak za dawnych 
lat czyli polskie piosenki międzywojenne
KASS  STRZELNICA
22.04 g. 19.00 Cree i RUR - koncert legend 
blues rocka z Czech i Polski, Jazz Klub
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ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
8 IV 

– 
22 IV

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
33 858 27 65

Dyżury aptek

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

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

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

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

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

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

BZ

Instytucje
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

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

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

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

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

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

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

Hospicjum Domowe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

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

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

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

Sport

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

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

RK

Joanna Ciuk – menedżer sportu w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Cieszynie, aktyw-
na organizatorka i koordynatorka wielu imprez 
sportowych. 

Suczka – bez imienia, rasy mieszanej, znale-
ziona 3 kwietnia 2016 roku, spokojna i ule-
gła, ma około 3 lat. 
Nr. ew. 119/2016.

Pies – bez imienia, maści czarnej, znaleziony 
3 kwietnia 2016 roku, bojaźliwy i wystraszo-
ny, ma ok. 8 miesięcy.
Nr. ew. 120/2016..
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Robert Hubczyk – menedżer sportu w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Cieszynie, posia-
dał psa wziętego ze schroniska, obecnie właści-
ciel kota.

Szlakiem magnolii

Tegoroczna wiosna wszystkich zaskoczyła, 
a najbardziej chyba cieszyńskie magnolie. Już 
kwitną! O wiele wcześniej niż zazwyczaj. Za-
praszamy państwa na kolejny, niedzielny spa-
cer Najpiękniejsze magnolie kwitną w Cieszynie, 
organizowany przez Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego 10 kwietnia. Zbiórka o godz. 15.00 przy 
kościele Jezusowym, pl. Kościelny 6. Trasę spa-
ceru znaleźć można na stronie – www.naj-
piekniejszemagnolie.pl. Serdecznie zapra-
szamy miłośników magnolii i historii Cieszyna. 
To dzieje się tylko raz w roku!

Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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