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obok publikujemy listę cieszyńskich orga-
nizacji pożytku publicznego, ich numery 
KRS i adresy stron internetowych. Znaj-
dują się na nich instytucje, które zajmują 
się bezpańskimi zwierzętami, pomagają 
osobom niepełnosprawnym, zajmują się 
upowszechnianiem kultury, wspierają 
młode talenty… lista dobroczynnych 
organizacji w Cieszynie jest bardzo dłu-
ga. Z całą pewnością każdy mieszkaniec 
znajdzie na niej taką, której działalność 
będzie bliska jego sercu. Pomóż - to nic 
nie kosztuje! 
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Usługa Twój e-PIT automatycznie 
wskazuje tę OPP, która w ubiegłym 
roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. 
Wskazuje też cel szczegółowy i automa-
tycznie zaznacza zgodę na przekazanie 
wybranej OPP informacji o 1%, według 
informacji z ubiegłego roku. Możesz edy-
tować te dane. 

Twój e-PIT wylicza kwotę 1% podatku 
na podstawie aktualnych danych.

[źródło: www.podatki.gov.pl]

Ze statystyk podanych przez Minister-
stwo Finansów wynika, że Polacy bardzo 
chętnie pomagają potrzebującym. Licz-
ba podatników, którzy w poprzednim 
roku przekazali 1% należnego podatku, 
który wynikał z rozliczenia za 2017 rok, 
na rzecz organizacji pożytku publiczne-
go wyniosła ponad 14 milionów. Łączna 
kwota, która została skierowana do tych 
organizacji wyniosła 761,3 mln złotych. 
Ta kwota robi wrażenie!

W najbliższym otoczeniu możemy znaleźć 
wiele grup społecznych i nie tylko, które 
potrzebują wsparcia z zewnątrz. Dlatego 

Choć od tego roku to Urząd Skarbowy 
rozlicza nasze PIT-y, przekazanie 1% podatku 
na wybraną instytucję nadal jest bardzo 
proste. Jeśli nadal chcesz wspomagać tę 
samą organizację, Urząd skopiuje dane 
z poprzedniego roku – w tym przypadku 
nie musisz robić nic, by pomóc. Jeśli zaś 
chcesz wybrać nową instytucję, zmienić 
cel szczegółowy lub skorzystać z tej opcji 
po raz pierwszy, musisz skorzystać z ser-
wisu podatki.gov.pl. Poniżej publikujemy 
krótką instrukcję, jak to zrobić.

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz 
Twój e-PIT.

2. Uwierzytelnij się.
 a. Wpisz swoje dane:

i. PESEL (albo: NIP i datę urodzenia),
ii. kwotę przychodu z deklaracji za 

rok 2017,
iii. kwotę przychodu z jednej z infor-

macji od pracodawców (np. PIT-11) 
za 2018 rok,

 b. lub użyj profi lu zaufanego.
3. Na głównym ekranie zobaczysz infor-

mację o OPP.
4. Jeśli robisz to po raz pierwszy:
 a. wybierz z listy numer KRS tej OPP, 

której chcesz przekazać 1% podatku,
 b. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz),
 c. zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na prze-

kazanie OPP informacji o 1% podatku.
5. Jeśli chcesz zmienić OPP:
 a. wybierz opcję „Zmieniam organiza-

cję”,
 b. wybierz z wykazu OPP numer KRS 

organizacji, której chcesz przekazać 1%, 
 c. wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz),
 d. zatwierdź tę zmianę.
6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szcze-

gółowy:
 a. wybierz opcję „Zmieniam organiza-

cję”,
 b. nie zmieniając numeru KRS, edytuj 

informację o celu szczegółowym,
 c. zatwierdź tę zmianę.
7. Zaakceptuj i wyślij zeznanie.

MIASTO

Przekaż 1% podatku
Pomaganie jest naprawdę bardzo proste! Każdy z nas może przekazać 1% swojego 
podatku w rozliczeniu rocznym na rzecz organizacji pożytku publicznego. Obok 
publikujemy listę organizacji z Cieszyna, które możemy wesprzeć w tym roku. 
Zróbmy coś dobrego, to nic nie kosztuje!
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Organizacja Numer KRS Strona internetowa

CIESZYŃSKIE BRACTWO KURKOWE KRS: 0000492600 miasto: CIESZYN www.bractwo.eu

FUNDACJA DLA ZWIERZĄT 
I ŚRODOWISKA „LEPSZY ŚWIAT”

KRS: 0000366266 miasto: CIESZYN www.fundacjalepszyswiat.pl

FUNDACJA ŁATKA KRS: 0000393732 miasto: CIESZYN www.fundacja-latka.pl

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY 
WĘGIERSKIEJ W CIESZYNIE

KRS: 0000388684 miasto: CIESZYN www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl

FUNDACJA TALENT CIESZYN KRS: 0000487712 miasto: CIESZYN www.fundacjatalent.pl

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA 
CIESZYŃSKIEGO

KRS: 0000130105 miasto: CIESZYN www.fundacja.cieszyn.pl

MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - 
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 
REGIONU

KRS: 0000032238 miasto: CIESZYN www.macierz.cieszyn.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAW-
NOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO 
W CIESZYNIE

KRS: 0000070261 miasto: CIESZYN www.psonicieszyn.org

STOWARZYSZENIE CIESZYŃSKI 
UNIWERSYTET III WIEKU

KRS: 0000225641 miasto: CIESZYN www.utwcieszyn.us.edu.pl

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EDUKACJI 
I KULTURY MŁODZIEŻY "EKOGA"

KRS: 0000267283 miasto: CIESZYN www.ekoga.zseg.cieszyn.pl

STOWARZYSZENIE "DZIEDZICTWO 
ŚW. JANA SARKANDRA"

KRS: 0000063101 miasto: CIESZYN www.dziedzictwo.org.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECI 
I MŁODZIEŻY "NASZE DZIECI"

KRS: 0000304302 miasto: CIESZYN www.nasze-dzieci-cieszyn.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
INTEGRACJI TRIANON PL

KRS: 0000028975 miasto: CIESZYN www.stowarzyszeniedzialamyrazem.blogspot.com

STOWARZYSZENIE POMOCY 
WZAJEMNEJ BYĆ RAZEM

KRS: 0000081114 miasto: CIESZYN www.bycrazem.com

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
CHORYCH HOSPICJUM IM. 
ŁUKASZA EWANGELISTY

KRS: 0000134259 miasto: CIESZYN www.hospicjumcieszyn.pl

STOWARZYSZENIE REHABILITACJI 
KULTURY FIZYCZNEJ, 
TURYSTYKI I INTEGRACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

KRS: 0000037729 miasto: CIESZYN www.strehon.ox.pl

STOWARZYSZENIE RODZIN 
ZASTĘPCZYCH I ADOPCYJNYCH 
„TĘCZOWA PRZYSTAŃ”

KRS: 0000385325 miasto: CIESZYN www.teczowaprzystan.cieszyn.pl

STOWARZYSZENIE SERFENTA KRS: 0000263949 miasto: CIESZYN www.serfenta.pl

STOWARZYSZENIE SZKOŁA NOWEJ 
EWANGELIZACJI „ZACHEUSZ”

KRS: 0000565916 miasto: CIESZYN www.zacheusz.org

STOWARZYSZENIE WSPARCIA 
SPOŁECZNEGO „FENIKS”

KRS: 0000206064 miasto: CIESZYN www.feniks.us.edu.pl

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE 
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI 
CIESZYŃSKIEJ

KRS: 0000347067 miasto: CIESZYN www.facebook.com/ziemiacieszynska/

TOWARZYSTWO EWANGELICKIE
IM. KS. FRANCISZKA MICHEJDY

KRS: 0000017212 miasto: CIESZYN www.tecieszyn.pl 

LISTA CIESZYŃSKICH ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
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4 Wiadomości RatuszoweRADA MIEJSKA

Poznaj swojego
RADNEGO 
Prezentujemy kolejne sylwetki radnych Rady 
Miejskiej kadencji 2018-2023. Przypominamy, 
że wszystkich Czytelników, którzy chcieliby 
skontaktować się z wybranym radnym, 
prosimy o kontakt z Biurem Rady Miejskiej 
(Urząd Miejski, Rynek 1, tel. 33 4794 311/312, 
adres e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl).

AGATA RUCKA
Korzystając z okazji, bardzo 

dziękuję wszystkim Cieszyniakom, 
którzy oddali na mnie głos w wybo-
rach samorządowych i powierzyli 
mi funkcję Radnej. 

Mam 54 lata, jestem mężatką. 
Ukończyłam Uniwersytet Rolni-
czy w Krakowie z dyplomem mgr 
inż. technolog żywności. Od 27 lat 
pracuję, na różnych stanowiskach, 
w Mondelez Oddział Olza w Cieszy-
nie. Obecnie jestem Inżynierem 
procesowym i odpowiadam za 
prawidłowy przebieg procesu pro-
dukcji wafl i Prince Polo. Mam dorosłego syna, który ukończył 
studia i z zawodu jest architektem. W wolnym czasie lubię 
pływać, jeździć na rowerze i na nartach. Moją pasją są po-
dróże i zwiedzanie ciekawych miejsc Polski i świata.

Od dłuższego czasu popieram program partii Prawo 
i Sprawiedliwość i jestem jej członkiem. Do startu w wybo-
rach skłoniła mnie chęć działania dla dobra miasta Cieszyna 
i jego mieszkańców. Kandydowałam w okręgu nr 4 z listy PIS. 
Hasłem, z którym startowałam w wyborach, było: „Czyste 
środowisko naturalne, gospodarność i porządek”. 

Moje cele i zamierzenia w trakcie bieżącej kadencji to po-
prawa w obszarach:

infrastruktury drogowej - ulica Słowicza, która jest główną 
arterią dzielnicy Mnisztwo, zamiast chodnika dla pieszych, ma 
po obu stronach rowy. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców;

ścieżek rowerowych - ze względu na ich brak rowerzyści 
poruszają się po drogach głównych wraz z samochodami, co 
stanowi zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu;

czystości powietrza – poparcie inicjatyw zmierzających do 
poprawy jakości powietrza w Cieszynie i okolicy;

miejsc parkingowych w okolicy centrum – budowa parkin-
gów na obrzeżach miasta i zachęcanie do korzystania z komu-
nikacji miejskiej.

Bardzo ważną sprawą dla mnie jest wprowadzenie uchwa-
ły krajobrazowej - usunięcie nadmiaru reklam oraz ujed-
nolicenie ich. W obecnej formie zaburzają one historyczny 
charakter miasta. 

Popieram inicjatywy ułatwiające rozwój małych i  śred-
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nich przedsiębiorstw oraz tworzące przyjazne warunki do 
ich działania.

Zapraszam do współpracy wszystkich mieszkańców - dla 
dobra naszego miasta.

JERZY WAŁGA
Jestem Cieszyniakiem od wielu pokoleń. Moja rodzina 

od 100 lat prowadzi działalność rzemieślniczą w Cieszy-
nie. Sam również prowadzę warsztat rzemieślniczy, służąc 
mieszkańcom naszego miasta w zakresie usług takich jak 
naprawa sprzętu sportowego i rusznikarstwa artystycznego. 

Rzemiosło rusznikarskie w 2014 roku zostało wpisane 
na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowe-
go. Bardzo staram się o  to, by rusznikarstwo cieszyńskie 
zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Szansa jest naprawdę bardzo duża, gdyż Narodowy Insty-
tut Dziedzictwa oraz Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go uznali mnie za depozytariusza 
dziedzictwa kulturowego naszego 
kraju. Wpis ten przyczynił się do 
promocji naszego pięknego miasta 
w kraju i za granicą. 

Byłem radnym w  latach 1998-
2002. Jestem członkiem Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej (honorowym). Za 
działalność rzemieślniczą i społecz-
ną byłem wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany. Wręczono mi m.in.:

Srebrny Krzyż Zasługi,
Złoty medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,
Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji,
Nagrodę im. ks. Leopolda Szersznika - zasłużony dla powiatu,
Nagrodę Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twór-

czości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
Medal Pawła Stalmacha,
Honorową Godność Izby Rzemieślniczej.
Rozwój naszego miasta i spokojne życie w nim naszych 

mieszkańców jest moją wielką troską, dlatego w roku 2018 
podjąłem próbę zostania radnym.

JOANNA WOWRZECZKA 
Jestem Cieszynianką, artystką (dr 2008, hab.2016) i socjo-

lożką (dr 2004), wykładowczynią akademicką, redaktorką, 
działaczką społeczną, a dawno temu pielęgniarką.

Cieszyn jest nie tylko miastem, w którym się urodziłam. 
Tutaj, poza pracą w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, 
współzakładałam Galerię Szarą i Świetlicę Krytyki Politycz-
nej. Tutaj zaangażowana też jestem w każdą sprawę, gdzie 
pojawia się niesprawiedliwość społeczna. Od lat kształtuję 
kulturę polityki współpracy, pracy zespołowej jako najlep-
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szego narzędzia poprawy przestrzeni publicznej. Działam 
na rzecz śródmieścia i  jego rewi-
talizacji za pomocą kultury i edu-
kacji. Jestem orędowniczką pracy 
u podstaw. Jako radna, członkini 
Klubu Radnych Siła, przewodniczą-
ca Komisji Spraw Społecznych będę 
dążyć do rozwijania etosu radnego 
opartego na komunikacji z miesz-
kańcami, wiedzy, wrażliwości spo-
łecznej, świadomości środowiska. 
Edukacja, kultura, ekologia, komuni-
kacja i praca to są moje i członków 
Siły priorytety. 

ŁUKASZ BIELSKI
Jestem radnym Klubu Cieszyński Ruch Społeczny (CRS). Do 

Rady Miasta kandydowałem z okręgu nr 4, gdyż od najmłodszych 
lat do dnia dzisiejszego mieszkam na „Banotówce”. W latach 
2014-18 pełniłem już funkcję radnego, dlatego zdecydowałem 
się ponownie kandydować do Rady Miasta, by kontynuować 
swoją pracę na rzecz Cieszyna. Dzięki temu, że Mieszkańcy 
obdarzyli mnie zaufaniem, za co serdecznie dziękuję, mam za-
szczyt w obecnej kadencji zasiadać w prezydium Rady Miasta, 
pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego.

Moim głównym zamierzeniem jako radnego jest walka 
o poprawę sytuacji w cieszyńskim sporcie. Pewne ruchy w tym 
kierunku zostały już poczynione w minionej kadencji, niemniej 
zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze sporo do zrobienia. Wyż-
sze dotacje na szkolenie sportowe, budowa nowego stadionu, 
opracowanie programu rozwoju sportu – to jedne z głównych 
zadań, jakie przed sobą stawiam. Ponadto bliskie memu ser-
cu są sprawy Mieszkańców okręgu 
nr 4, których zapraszam do kontaktu 
i współpracy. Każdy pomysł i każda 
sugestia z Państwa strony nigdy nie 
spotka się z moją obojętnością, po-
nieważ pełnienie mandatu radnego 
to przede wszystkim odpowiedzialna 
praca na rzecz społeczności lokalnej. 
Jeżeli Państwo chcą się ze mną skon-
taktować w sprawie dotyczącej funk-
cjonowania naszego miasta, proszę 
dzwonić pod numer 694 429 780 lub 
pisać na adres: lbielski@um.cieszyn.pl.

Prywatnie jestem żonaty, mam siedmioletnią córeczkę. In-
teresuję się sportem, muzyką i polityką. Lubię też podróżować. 
Z wykształcenia jestem politologiem o specjalizacji dziennikar-
skiej i choć na co dzień moim miejscem pracy jest samorząd, 
stale współpracuję także z redakcją „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, 
pisząc artykuły na różne tematy, głównie jednak sportowe. 
Moje doświadczenia zawodowe bardzo przydają się w pracy 
radnego, gdyż pozwalają spojrzeć na wiele spraw z kilku per-
spektyw – samorządowca, radnego, ale także obywatela. Li-
czę, że kolejne lata mojej służby publicznej przyczynią się do 
rozwoju Cieszyna.

REMIGIUSZ JANKOWSKI
Urodziłem się w 1978 roku i od urodzenia mieszkam w Cieszy-

nie. Mam wspaniałą żonę Danutę i dwie cudowne córki 10-letnią 
Luizę i miesięczną Laurę. Jestem absolwentem Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsz-
tynie, prowadzę prywatną działalność, zajmuję się zarządzaniem 

RADA MIEJSKA

niepubliczną oświatą.
Interesuję się sportem, głównie motorowym- wyścigami F1 

i rajdami samochodowymi.
W Radzie Miejskiej jestem radnym drugą kadencję z ramienia 

CRS – Cieszyńskiego Ruchu Społecznego. W obecnej kadencji 
pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna. Za-
leży mi na rzeczowej współpracy wszystkich radnych dla dobra 
mieszkańców. Jako radny staram się skupiać na potrzebach 
mieszkańców całego miasta. Priorytetem na obecną kadencję 
jest poprawa jakości dróg wraz z chodnikami i ścieżkami rowe-
rowymi, instalacje nowego oświetlenia drogowego, stałe pod-
noszenie wydatków na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
oraz inwestowanie w  infrastrukturę 
sportową tj. sale gimnastyczne, remont 
stadionu i basenu kąpielowego. Uwa-
żam, że ważnym miejscem w Cieszynie 
jest Rynek. Chciałbym doprowadzić 
do jak najszybszej rewitalizacji Rynku 
włącznie z ograniczeniem ruchu pojaz-
dów aby stał się przyjaznym miejscem 
dla rodzin z dziećmi i osób starszych. 
Istotnym dla mnie jest również stwo-
rzenie w mieście dobrego klimatu dla 
przedsiębiorców i zachęcanie ich do 
inwestowania w Cieszynie.

Moim mottem jest hasło: Kto nie idzie do przodu, ten się 
cofa. Zatem staram się aby Cieszyn stale się rozwijał dla dobra 
wszystkich mieszkańców. 

SZYMON SŁUPCZYŃSKI
Startowałem z okręgu nr 1 z komitetu Siła i tego właśnie klubu 

jestem członkiem w Radzie Miasta. Skończyłem Liceum Ogólno-
kształcące Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, a obecnie 
studiuję prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 2016 
- 2017  pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej 
Rady Miasta. Zostałem także wolontariuszem w Stowarzyszeniu 
Sałasz oraz prawniczym Stowarzyszeniu Court Watch Polska. In-
teresuje się również, naturalnie rzecz biorąc, prawem, ale także 
podstawami socjologii, psychologii i kryminologii. Często wolny 
czas spędzam na oglądaniu fi lmów, każdego poziomu i wszyst-
kich gatunków, począwszy od „Dwunastu gniewnych ludzi”, 
skończywszy na Marvelu, a także czytam, głównie reportaże. 
Chciałbym kiedyś okrążyć świat, poznać kraje, które poznało nie-
wielu, zobaczyć świat z innego punktu 
widzenia. Na razie jednak okrążyłem 
z przyjaciółmi Polskę poczciwym fi a-
tem 126p mojego dziadka i to musi mi 
na pewien czas wystarczyć. Brałem 
udział w wyborach, gdyż chcę, aby 
młodzi ludzie znaleźli swoje miejsce 
w Cieszynie, zarówno pod względem 
pracy, jak i po prostu miejsca do życia. 
Będę kształtować wizerunek miasta, 
łącząc przeszłość z przyszłością, trady-
cję i historię z nowoczesnością. Uwa-
żam, że należy dać szansę na działanie młodym i ambitnym, aby 
chcieli związać swoje życie z Cieszynem. Podczas mojej kadencji 
będę się troszczył o jakość powietrza i w związku z tym starał 
się o stworzenie możliwości wprowadzenia nowych technologii 
grzewczych. Zależy mi także na wspieraniu kultury wysokiej (po-
pularna nie potrzebuje wsparcia). Położę nacisk na infrastrukturę 
drogową. Mając podstawy prawne, chcę zaproponować dbanie 
o wizerunek i estetykę miasta, dopracowując zasady dotyczące 
m.in. reklam i banerów. Zasadne byłoby również poszerzenie 
punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców miasta.
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NA WŁASNĄ ŁAPĘ…
Życie psów przebywających w samotności w schronisku z całą pewnością jest pełne 
trudu i smutku. Starość, dolegliwości chorobowe, brak nadziei na adopcję, surowe 
warunki... Możesz jednak zrobić coś, by to zmienić!

POMÓŻ – ODDAJ NAKRĘTKI!
Trwa kolejny rok szkolny, w któ-

rym Hospicjum im. Łukasza Ewange-
listy w Cieszynie zbiera plastikowe 
nakrętki. Serdecznie zapraszamy do 
włączenia się do zbiórki. Dołącz do 
grona przyjaciół Hospicjum! 

W roku szkolnym 2014/2015 udało 
się zebrać 1502 kg nakrętek, w roku 
2015/2016  - 2777 kg, a w roku 2016/2017 
aż 6216 kg. Teraz marzymy o usta-
nowieniu nowego rekordu! Oddając 
nakrętki, prosimy napisać na worku 

W związku z awarią 2 aparatów do 
hemodializy na Stacji Dializ Szpitala Ślą-
skiego w Cieszynie, a brakiem funduszy 
na zakup przez Szpital, Fundacja Zdrowia 
Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie zwraca 
się z apelem o pomoc. Cieszyński Ośro-
dek Kultury „Dom Narodowy” i Fundacja 
Zdrowia Śląska Cieszyńskiego zapraszają 
na Koncert Charytatywny dla Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie.

W sobotę 16 lutego o godzinie 19.00 

lub kartonie nazwę szkoły, przedszkola, 
instytucji, zakładu pracy, stowarzysze-
nia itd. z dopiskiem „dla Hospicjum im. 
Łukasza Ewangelisty w Cieszynie”. Zgło-
szenia odbioru większej liczby nakrętek 
można dokonać pod numerem telefonu 
502 778 836.  Lista instytucji, które biorą 
udział w zbiórce, znajduje się na stronie 
internetowej Hospicjum. Dołącz do niej! 
Dodatkowych informacji udzielamy pod 
numerem telefonu 781 448 192.

HOSPICJUM

na sali widowiskowej Domu Narodowego 
zaprezentują się między innymi:

Edyta Cymer i Michał Kasztura
Norman Power i Another Pink Floyd
mażoretki Cieszyńskie Gwiazdeczki
Hanna Stoszek (akompaniament Le-

szek Kaleta)
Sabina Broda i Akademia Dźwięku - 

Daj Głos w Cieszynie
TEATR NA DŁONI pod kierunkiem Se-

bastiana Chmiela

Bilety-cegiełki w cenie 20 zł do nabycia 
w recepcji Domu Narodowego.

COK
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Pies jest najlepszym przyjacielem 
człowieka, ale czy człowiek jest 
również najlepszym przyjacielem 
psa? Odpowiedź jest prosta – tak! 

Pomimo otaczającego nas zobojętnienia 
wobec losu czworonogów jest wiele do-
wodów na to, że niejeden z nas pragnie 
jednak choć trochę odmienić często tra-
giczną sytuację schorowanych, opuszczo-
nych zwierząt, niejednokrotnie głęboko 
skrzywdzonych przez los. Jaka jest dro-
ga niesienia pomocy psom w Cieszynie? 
Jedną z akcji mających na celu zachęce-
nie do adopcji zwierząt z cieszyńskiego 
Schroniska dla Psów „Azyl” w Cieszynie 
jest Akcja „Przytul Psisko”. Polega ona na 
przeprowadzeniu sesji zdjęciowej uczest-
nika i psa ze schroniska, a następnie 
opublikowaniu fotografi i z krótkim opi-
sem uczestnika i psa w Wiadomościach 
Ratuszowych. Akcja cieszy się ogromną 
popularnością; cieszymy się, że wśród 
mieszkańców Cieszyna jest tak wielu 
ludzi o wielkim sercu! Efekty możecie 

zobaczyć na przedostatniej stronie każ-
dego numeru Wiadomości Ratuszowych.

Zainteresowanych dołączeniem do 
akcji zapraszamy do kontaktu mailo-
wego wr@um.cieszyn.pl lub pod nu-
merem: 33 479 42 49. 

Dzięki takim inicjatywom los samot-
nych, opuszczonych psów nabiera barw. 
Nie bądźmy więc obojętni na to, co spo-
tyka zwierzęta, a odpłacą się nam one 
bezwarunkową miłością i wdzięcznością. 

JULIA LINNERT
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Koncert Charytatywny Dla Szpitala Śląskiego



Artystka, która pochodzi z Kobiernic, 
niewielkiej miejscowości koło Bielska-Białej, 
od lat związana jest również z Cieszynem. 

Obecnie jest doktorantką w macierzystej 
uczelni, a ponadto prowadzi Studio grafi ki 
i reklamy w Międzybrodziu Bialskim, gdzie 
tworzy własną markę w dziedzinie projek-
towania grafi cznego i ilustracji. Podczas 
wystawy „rysunek – ilustracja – grafi ka 
projektowa” zostaną zaprezentowane 
moje prace z ostatnich 2 lat. W rysunku 
poruszam tematy związane z człowiekiem 
i jego życiem we współczesnym świecie – 
mówi artystka. 

COK

RYSUNEK – ILUSTRACJA
GRAFIKA PROJEKTOWA
Do 5 kwietnia w Galerii 12 na 
parterze Domu Narodowego 
dostępna dla zwiedzających 
będzie wystawa Anny Witko-
wicz - „Rysunek – Ilustracja 
– Grafi ka Projektowa”. Autor-
ka to artystka pochodząca 
z Kobiernic, niewielkiej miej-
scowości koło Bielska-Białej, 
absolwentka Instytutu Sztuki 
Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie.

715 lutego 2019 WYDARZENIA

COK ZAPRASZA

Cieszyński Szkubaczki
Łoblyczcie sie po starodownu w szatki 
i fortuszki.
Weźcie se gnotki, kuloki i małe lawory 
miyndzy nogi.
Bedzie cosik fajnego na zómb.
Bedymy śpiewać i możne aji tańcować.

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Naro-
dowy” - COK zaprasza na kolejne wyda-
rzenie folklorystyczne z cyklu „Kaj indzi 
inakszy - u nas po naszymu”. Wydarzenie 
na sali widowiskowej Domu Narodowego 
uświetnią: Zespół Regionalny „Strumień” 
i Zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”. Za-
praszamy 21 lutego o godzinie 17.00.

POGRZEB BASÓW 2019 
POCHOVÁNÍ BASY 2019

Karnawał na Śląsku Cieszyńskim trady-
cyjnie kończy „Pogrzeb Basów”. Oprócz 
świetnej zabawy jest to okazja do spo-
tkania muzyków z całych Karpat. Tego-
roczna impreza rozpocznie się 5 marca 
o godz. 18.00 Mszą Góralską w  intencji 
Kazka Urbasia w Kościele Marii Magda-
leny w Cieszynie. Po mszy przeniesiemy 
się do sali Kass Střelnice, gdzie będziemy 
bawić się przy muzyce granej na żywo 
przez kapele góralskie. Bilety w cenie 500 
koron (80 zł) do nabycia drogą internetową.
Więcej informacji: www.domnarodowy.pl 
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Już nie pożyczamy od sąsiada przysło-
wiowej soli, więc o wiele trudniej bu-
dować nam sąsiedzkie relacje. Bywa, 
że bliżej nam do kogoś na drugiej 

półkuli, z kim łatwiej wejść w relacje bez 
zobowiązań. A przecież wiemy, że bycie 
częścią wspólnoty jest niezbędne do do-
brego życia. Dlatego chcemy porozmawiać 
o tym, jak projektanci i architekci poma-
gają budować dobre sąsiedztwa. Frapuje 
nas też pytanie o to, dlaczego sąsiedztwo 
najczęściej ograniczamy do ludzi? Prze-
cież to kategoria dużo szersza – sąsia-
dujemy z gniazdem jerzyków, plutonem 
mrówek, szczęściarze nawet z… lasem. 
Tym, którzy mają mniej szczęścia, trafi a 
się dymiący komin sąsiada. Sąsiedztwa 
bywają trudne, niechciane, jak chociaż-
by to nasze, gdy na Wzgórzu Zamkowym 
rezydują bezdomni... Jedno jest pewne 
– sąsiedztwo zaczyna się od spotkania. 
Więc zapraszamy, po sąsiedzku, do Cie-
szyna :) Zapraszamy, 1-3 marca 2019!

Wymiana sąsiedzka
W ramach urodzinowych wydarzeń 

zachęcamy do udziału w niedzielę, 3 mar-
ca, w wymianie sąsiedzkiej. To szansa 
podzielenia się tym, czego już nie po-

PIĄTEK, 1.03.2019
8.00-16.00 Jak to się robi w TON? – wycieczka do TON Bystřice pod Hostýnem 
Koszt: 50 zł
13.00-16.00 Poznajmy się! Graduation Projects / sala wystawowa, budynek B 
17.00-20.00 Sąsiedztwo – zmiana perspektywy. Wykłady i rozmowa / sala 
wystawowa, budynek B 
Po sąsiedzku – Szymon Hołownia, dziennikarz i publicysta, felietonista 
„Tygodnika Powszechnego”, założyciel fundacji Kasisi i Dobra Fabryka 
Czas na [reset] – Jane Penty, projektantka, badaczka i edukatorka, twórczyni 
Wydziału Projektowania Zrównoważonego w Central St. Martin College of Art 
and Design in London 
20.30 Potańcówka tradycyjna z zespołem Skład Niearchaiczny / sala 
konferencyjna, budynek B

SOBOTA, 2.03.2019
7.30 Zimowy spacer ornitologiczny / Wzgórze Zamkowe
Zbiórka: obok Punktu Informacji Turystycznej Zamku Cieszyn
10.00-12.30 Vorarlberg. Projektowanie kultury dzielenia – wykład i warsztat / 
sala konferencyjna, budynek B
Marina Haemmerle, architektka oraz Renate Breuss, historyczka sztuki, 
wykładowczyni projektowania na Vorarlberg University of Applied Sciences
12.00-15.30 Dzień otwartych pracowni w Cieszynie
13.30 Transgresja – otwarcie wystawy Kolektywu Uniwersytetu Śląskiego 
i Uniwersytetu Zielonogórskiego / antresola, budynek B

„Sąsiedztwo” to hasło tegorocznych Urodzin Zamku, które odbędą się 1-3 marca. Niekoniecznie 
odczytywane w kontekście polsko-czeskich relacji, co wydawałoby się naturalne z racji przygranicznej 
lokalizacji Cieszyna. Ciekawi nas, co słowo to teraz oznacza?

PROGRAM

Dizajn i sąsiedztwo.
14. Urodziny Zamku Cieszyn

trzebujemy a komuś może posłużyć, ale 
też zdobycia wyjątkowych przedmiotów. 
A wszystko w imię hasła: Jak dobrze mieć 
sąsiada!  Wydarzenie potrwa od 11.00 do 
14.00 w sali konferencyjnej Zamku (bu-
dynek B).  Zainteresowani będą mogli 
nieodpłatnie wymienić się ubraniami, 
zabawkami, książkami i innymi drobny-
mi rzeczami domowego użytku. Oczy-
wiście powinny to być rzeczy w dobrym 
stanie. Organizator zapewnia miejsce 
w sali konferencyjnej (stół i krzesła), ale 
ze względu na ograniczenia lokalowe – 
liczba miejsc jest ograniczona. Regulamin 
wymiany jest dostępny na stronie: www.
zamekcieszyn.pl przy informacji o wyda-
rzeniu: Dizajn i sąsiedztwo. 14. Urodziny 
Zamku Cieszyn. 

Odwiedziny u sąsiadów 
W pierwszy marcowy weekend za-

praszamy po sąsiedzku do odwiedzenia 
kilku miejsc. Jednym z nich jest legen-
darna fabryka i muzeum TON Bystřice 
pod Hostýnem, gdzie do dziś powstają 
kultowe meble gięte. Wyjazd zaplanowa-
no na piątek, 1 marca (godz. 8.00-16.00). 
Koszt: 50 zł. Z kolei w niedzielę, 3 marca, 
wyruszamy do Centrum Kultury i Sztuki 

Dwór Kossaków, Muzeum Zofi i Kossak-
-Szatkowskiej oraz stanicy harcerskiej 
Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wiel-
kich. To szansa odwiedzenia wyjątkowe-
go miejsca łączącego historię, literaturę 
z różnorodnymi działaniami artystycz-
nymi. Koszt: 30 zł. Natomiast w sobotni 
poranek, 2 marca, o 7.30 rozpocznie się 
zimowy spacer ornitologiczny po Wzgórzu 
Zamkowym, które jest domem dla wielu 
gatunków ptaków – naszych sąsiadów 
„mniejszych”. Na wszystkie wydarzenia 
obowiązują zgłoszenia poprzez stronę: 
www.zamekcieszyn.pl

Dzień otwartych pracowni w Cieszynie
Zamek niezmiennie cieszy sąsiedztwo 

działających w Cieszynie rzemieślników, 
projektantów, architektów, artystów. Za-
chęcamy do skorzystania z okazji i zajrzenia 
w sobotę, 2 marca, do niektórych z pra-
cowni. W godz.12.00-15.30 będzie można 
odwiedzić m.in. Dinksy, Kufa Dizajn, Zieloną 
Doniczkę, pracownie: Bogdana Kosaka, Je-
rzego Fobera, Kvarny, Anny Farny, Jerzego 
Wałgi. Pełna lista miejsc oraz mapka na: 
www.zamekcieszyn.pl 

ZAMEK CIESZYN

14.00 Trudni sąsiedzi. O bezdomności / sala konferencyjna, budynek A 
16.00 Graduation Projects–otwarcie wystawy / sala wystawowa, budynek A *
Dizajn jest dla Ciebie! – otwarcie wystawy ASP Katowice / budynek A
20.00 Koncert: Brzoska/Marciniak/Markiewicz / Klubokawiarnia Presso 

NIEDZIELA, 3.03.2019
10.00 Ocalić od zapomnienia – wycieczka do Centrum Kultury i Sztuki 
Dwór Kossaków, Muzeum Zofi i Kossak-Szatkowskiej oraz stanicy harcerskiej 
Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wielkich. Koszt: 30 zł
11.00–14.00 Wymiana sąsiedzka / sala konferencyjna, budynek B
11.00 Historia Nie Do Powtórzenia! Teatr Lalek Marka Żyły / sala wystawowa, 
budynek B (wstęp wolny) 
12.00 Własna marionetka / sala wystawowa, budynek B 
Warsztat dla dzieci. Koszt: 35 zł

* Wydarzenia współfi nasowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Na wszystkie wydarzenia obowiązują zapisy poprzez formularz 
zgłoszeniowy: rejestracja.zamekcieszyn.pl
Dodatkowo:
Istnieje możliwość zwiedzenie Browaru Zamkowego Cieszyn w sobotę, 2.02.19, 
wejścia w godz. 12.00, 14.00 i 16.00 Koszt: 20 zł + 10 zł degustacja.
Tel: 515 216 250
Organizator zastrzega możliwość zmian w programie!
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kie wycieczki, które odbyłem, pokazują, że 
każdego dnia natura jest inaczej naszki-
cowana, oświetlona przez słońce, księżyc, 
co wpływa na podświadomość artysty, 
wywołując w nim impuls, doznanie, któ-
re przenosi się na realizację pracy. Takie 
bezpośrednie obcowanie z naturą dodaje 
nam adrenaliny, która jest jednym z czyn-
ników oddziaływania na artystę. Drugim 
czynnikiem jest dotyk, czyli struktura oraz 
porowatość skał. Piękno otaczającego nas 
świata tkwi właśnie w szczególe. Theodor 
Adorno podkreśla, że sztuka nie naśladuje 
natury, lecz piękno natury.

MUZEUM DRUKARSTWA

różnieniem uzyskał dyplom z grafiki 
eksperymentalnej. Obecnie związany 
z Uniwersytetem Śląskim. Specjalizuje 
się w grafice warsztatowej, szczególnie 
w technice sitodruku. W swojej pracy 
często sięga po eksperyment. Wyko-
rzystuje nieoczywiste materiały jako 
matryce graficzne. Powstałe obrazy 
przekształca przy użyciu technik cy-
frowych.

Artysta o swojej wystawie mówi tak: 
Przyroda, góry, otaczający nas świat są dla 
mnie czymś ważnym, w  tym środowisku 
mogę odpocząć, zainspirować się. Wszyst-

WYDARZENIA

Adrian Czyż urodził się w 1991 
roku. Jest absolwentem Uniwersyte-
tu Śląskiego w Cieszynie, gdzie z wy-

Metamorfozy natury
ADRIANA CZYŻA

Cztery pory roku w Tatrach

Zapraszamy na kolejną 
wystawę w Galerii 
„Przystanek Grafi ka”. 
Tym razem prezentujemy 
twórczość Adriana Czyża. 
Zapraszamy w godzinach 
otwarcia Muzeum 
Drukarstwa przy ul. Głębokiej 
50. Wystawa będzie czynna 
do 5 marca.

Galeria Zmienna Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie 
niezmiennie zaprasza do 
obejrzenia kolejnych wystaw. 
Tym razem przedstawiamy 
fotografi e Leszka Danelczyka. 
„Cztery pory roku w Tatrach”, 
najpiękniejszych górach 
Europy Środkowej. Ujęcia 
górskich krajobrazów 
zapierają dech.

L. Danelczyk ukazał ich triumfujące pięk-
no, ale także grozę i tajemnicę. Uchwycił róż-
norodność: majestatyczne szczyty, skaliste 
granie, turnie o poszarpanych kształtach, 
spokojne doliny, stawy, w których przegląda 
się niebo, rośliny i zwierzęta - te unikatowe 
i te dobrze znane Tatry dzikie i nieokiełzna-

ne, a jednocześnie bliskie, fotografowane 
sercem. - Tam, w górze jeden nieostrożny 
krok może poruszyć lawinę, otworzyć prze-
paść. Intensywność przeżywania tak trud-
nych dróg szybko staje się niebezpiecznym 
uzależnieniem - mówi autor zdjęć - Każde 
zejście na ziemię prowokuje tęsknotę i chęć 
powrotu. Nowa wspinaczka, nowy trud, 
pokora i samoświadomość. Swojej siły? 
Swojej słabości? Piękna, którego nie da się 

opisać, ale można spróbować zatrzymać go 
w kadrze, wykraść kawałek i znieść na dół, 
pokazać niedowiarkom. Ono i tak zostanie 
nienaruszone i wieczne - podsumowuje L. 
Danelczyk i życzy wszystkim chodzącym po 
górach tyle samo udanych zejść, co wyjść. 
Autor zdjęć jest obecnie nauczycielem in-
formatyki w Szkole im. W. Szybińskiego 
w Cieszynie. 
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Nowe mieszkanie 
chronione w Cieszynie

Nowe mieszkanie chronione w Cieszynie 
już gotowe. Wyposażone jest w przestron-
ną kuchnię, trzy indywidualne pokoje, 
korytarz z dojściem, łazienkę o  łącznej 
powierzchni blisko 118 m2. 
Mieszkanie chronione jest jedną z  for-
my pomocy przewidzianych w ustawie 
o pomocy społecznej. Mogą w nim za-
mieszkać osoby, które wymagają pomocy 
w codziennym funkcjonowaniu z powodu 
trudnej sytuacji życiowej, niepełnospraw-
ności lub choroby.  Mieszkanie powstało 
dzięki funduszom ministerialnym w ra-
mach program kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem” oraz funduszom 
gminy. Łączna kwota remontu mieszkania 
wyniosła 140  222,00 zł. Niechaj najpięk-
niej służy tym, którzy będą budować tu 
swój nowy świat… swój dom. 

BSK

Polonezem przez 
cieszyński Rynek 
To już tradycja. Uczniowie klas matural-
nych Zespołu Szkół imienia Władysława 
Szybińskiego na Rynku w Cieszynie od-
tańczyli poloneza. Wraz z godziną 12.00 
zabrzmiała muzyka, a wraz z nią  ma-
turzyści i nauczyciele rozpoczęli gene-
ralną próbę przez balem maturalnym. 
Tego dnia nie mogło zabraknąć również 
gospodarza miasta w osobie Burmistrz 
Gabrieli Staszkiewicz, która tegorocz-
nym maturzystom życzyła powodzenia 
i życiowych sukcesów oraz Krzysztofa 
Kasztury, I Zastępcy Burmistrza.
Do wspólnego tańca dołączyli również 
mieszkańcy Cieszyna i goście. 

BSK

W SKRÓCIE

Na ograniczenie niskiej emisji (np. po-
przez zastąpienie niskosprawnych pieców 
węglowych piecami gazowymi, olejowymi, 
elektrycznymi, a także piecami węglowy-
mi lub na pelet, spełniającymi standard 
emisyjny zgodny z 5 klasą; podłączenie 
budynku do sieci ciepłowniczej; wyko-
rzystanie alternatywnych źródeł ciepła, 
takich jak systemy solarne lub pompy 
ciepła) Gmina Cieszyn przeznaczyła 260 
tysięcy złotych.

- Dodatkowy nabór wniosków jest 
odpowiedzią na duże zainteresowanie 
realizowanym przez Gminę programem 
wsparcia fi nansowego mieszkańców, 
planujących inwestycje z zakresu  ogra-
niczenia niskiej emisji na terenie miasta 
– wyjaśnia Burmistrz Cieszyna Gabriela 
Staszkiewicz.

Dodatkowy nabór wniosków dotyczy 
również inwestycji z zakresu uporząd-
kowania gospodarki wodno-ściekowej 
(np. poprzez likwidację zbiorników na 
nieczystości ciekłe bądź przydomowych 
oczyszczalni ścieków i podłączenie nie-
ruchomości do sieci kanalizacyjnej, za 
pośrednictwem przyłącza grawitacyj-
nego bądź ciśnieniowego; wykonanie 
przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenach Gminy Cieszyn, znajdujących 
się poza obszarem aglomeracji) oraz 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest 
z terenów zabudowy mieszkaniowej.

- Na inwestycje z zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej Gmina Cieszyn przezna-
czyła 25 tys. złotych. Zaś na inwestycje 

Dodatkowy nabór 
wniosków
Trwa nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Cieszyn 
dotacji celowych na dofi nansowanie kosztów inwestycji 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
planowanych do realizacji w 2019 r. 

z zakresu usuwania i umieszczania od-
padów niebezpiecznych zawierających 
azbest - 14 tys. złotych – dodaje Bur-
mistrz Cieszyna. 

Dodatkowy nabór wniosków na dota-
cje do inwestycji ekologicznych potrwa 
do dnia 28 lutego br.

Przypomnijmy: o dotacje mogą się 
ubiegać podmioty niezaliczone do sek-
tora fi nansów publicznych (w tym osoby 
fi zyczne), które są posiadaczami miesz-
kalnych budynków jednorodzinnych i   
wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
położonych w granicach administracyj-
nych Gminy Cieszyn.

Formularze wniosków dostępne są 
w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa Urzędu Miejskiego oraz na stronie 
internetowej Cieszyna (www.cieszyn.pl) 
i Urzędu Miejskiego w  Cieszynie (www.
um.cieszyn.pl). Wypełnione wnioski wraz 
z wymaganymi załącznikami można skła-
dać bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej 
Urzędu Miejskiego na parterze budyn-
ku Ratusza, w godzinach pracy Urzędu, 
bądź przesłać drogą pocztową na adres: 
Urząd Miejski w  Cieszynie, Rynek 1, 43-
400 Cieszyn (terminem złożenia wniosku 
jest data jego wpływu do Urzędu).

Bliższe informacje uzyskać można 
bezpośrednio w Wydziale Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskie-
go w Cieszynie, Rynek 1, pok. 117, tel. 
334794271, 334794272 lub 334794278, 
e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl. 
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Środki na zakup nowości wydawni-
czych dla Biblioteki Miejskiej po-
chodzą z dwóch źródeł – z dotacji 
Gminy Cieszyn oraz Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2016-2020. W roku 
ubiegłym na zakup zbiorów książkowych 
i audiobooków biblioteka pozyskała 
z MKiDN kwotę 35 tys. zł., z której zaku-
piono 1700 książek i audiobooków. Prio-
rytetem była literatura beletrystyczna 
dla dorosłych oraz literatura piękna dla 
dzieci i młodzieży. 

Więcej pieniędzy na zakup 
książek i audiobooków
W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie na koniec ubiegłego roku odnotowanych zostało ponad 8 tys. 
aktywnych czytelników. Nadal zatem można powiedzieć, że co czwarty mieszkaniec Cieszyna jest 
czytelnikiem cieszyńskiej biblioteki. To dobry wynik, mimo utrzymującej się w całym kraju spadkowej 
tendencji wskaźników czytelnictwa. 

Niestety każdego roku Ministerstwo 
zmniejsza dotację na zakup nowości dla 
bibliotek publicznych. Stąd, w  trosce 
o dalszy rozwój czytelnictwa w naszym 
mieście, władze Cieszyna zwiększyły 
środki na zakup nowości w Bibliote-
ce Miejskiej na rok 2019 o dodatkową 
kwotę 42 tys. zł. Zwiększenie środków 
na zakup nowości wpływa na wzrost 
księgozbioru i  liczbę wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych. Zbiory są 
wykorzystane do promowania czytelnic-
twa poprzez zwiększenie atrakcyjności 
oferty bibliotecznej, w tym zwłaszcza 
z zakresu literatury pięknej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Dzięki dotacji 
i zwiększeniu wkładu własnego nowości 
stały się bardziej dostępne dla czytel-
ników, a kolejka wyczekujących na nie 
osób uległa skróceniu. Na bibliotecz-
nych półkach dostępne są hity czytel-
nicze, o których mówi się w mediach, 
jakie są reklamowane przez wiodące 
wydawnictwa i księgarnie. Troska władz 
samorządowych o dobrą kondycję pod-
ległej instytucji, jak również aktywność 
cieszyńskiej biblioteki przełożyły się na 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 

zdobycie tytułu „Najlepszej biblioteki 
w województwie śląskim” i zaszczytne 
10. miejsce w kraju w ogólnopolskim 
rankingu bibliotek organizowanym 
przez „Rzeczpospolitą” i Instytut Książki.

Fenomenem na skalę ogólnopolską 
jest to, że w stosunkowo niewielkim 
mieście, jakim jest Cieszyn, potrafi ą się 
utrzymać aż dwie księgarnie ogólno-
asortymentowe, prowadzące sprzedaż 
książek z bieżącej produkcji wydawni-
czej. W ogóle skrzyżowanie ulic Głę-
bokiej, Olszaka i Sejmowej to swoiste 
„zagłębie książki” w naszym mieście. Na 
obszarze niecałych 200 m2 działają trzy 
księgarnie (MoleMole – dawny Matras, 
BookBook - dawna Piastowska oraz 
Księgarnia Dziedzictwa św. Jana Sar-
kandra), cieszyńska Biblioteka Miejska, 
Antykwariat oraz Kawiarnia Literacka 
„Kornel i Przyjaciele”. Każda z tych pla-
cówek ma swoją wierną klientelę. Moż-
na zatem zaryzykować twierdzenie, że 
w Cieszynie książka ma się dobrze! 

BSK

Sam Quinones w reportażu „Dream-
land. Opiatowa epidemia w USA” obnaża 
mechanizmy rynku farmaceutycznego, 
pokazuje historie osób uzależnionych od 

leków przeciwbólowych, których liczba 
z roku na rok zatrważająco rośnie oraz 
przytacza intymne relacje bliskich tych, 
którzy przegrali walkę z nałogiem. Książkę 
czyta się momentami jak powieść sensa-
cyjną, w której losy zwykłych obywateli, 
szukających ukojenia w cierpieniu, sty-
kają się z brutalnym światem dilerów. 

Co jeść by czuć się lepiej? Jak wpro-
wadzić do swojego życia dietę elimina-
cyjną? Z odpowiedzią spieszy poradnik 
„Dieta w chorobach autoimmunologicz-
nych” pod redakcją dr n. med. Mirosławy 
Gałęckiej wydany przez PZWL. Książka 
krok po kroku podpowiada, jakie bada-
nia należy wykonać przed rozpoczęciem 
diety, jak szukać odpowiednich informa-
cji i nie dać się omamić przesądom, jak 
prawidłowo przeprowadzić eliminację, 
dobrać zamienniki produktów i urozma-

Dużą popularnością cieszą 
się książki o zdrowym stylu 
życia i dietach, ale też takie 
demaskujące błędy lekarskie 
i absurdy służby zdrowia. 
Po głośnych tytułach „Mali 
bogowie”, „Będzie bolało” czy 
biografi i raka „Cesarz wszech 
chorób”, proponujemy kolejne 
nowości, które otwierają oczy 
i rozprawiają się z mitami.

icać posiłki. Do poradnika dokupiliśmy 
praktyczne jego uzupełnienie autorstwa 
Joanny Dronki-Skrzypczak z przepisami 
kulinarnymi.

Zapraszamy do naszej Biblioteki! 
BIBLIOTEKA MIEJSKA
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wpisują się nie tylko ciężkie warunki, 
ale i dojazdówki powodujące, że rajd 
staje się nie tyle przygodą, co porząd-
ną lekcją życia. Dziś bogatszy jestem 

w doświadczenie tego, jak ważna jest 
nawigacja w tego typu rajdach. Przy 
tak ekstremalnych prędkościach i ta-
kim zmęczeniu praktycznie niemoż-
liwym jest niepomylenie trasy. Cała 
rzecz polega na zorientowaniu się, że 
jedziesz źle i szybkim odnalezieniu 
dobrego kierunku. Wszystko to uczy 
dystansu do siebie i ogromnej poko-
ry… do świata, do swoich możliwości. 
Wycieńczenie, słońce, jeden mały 
błąd – mogą odwrócić sytuację o 180 
stopni. Tak było poprzednim razem na 
bezdrożach Ameryki Południowej, pod-
czas pierwszego podejścia do Dakaru. 

Czy zatem zdarzyło się, że człowiek 
z motocyklową pasją żałował choć raz 
decyzji sprzed lat? – Bywały gorsze 
momenty, podyktowane urazami 
i kontuzjami, których doświadczałem. 
Niemniej jednak, jeśli nawet w mojej 
głowie zaświtała na moment myśl 
o tym, że być może należy dać sobie 
z tym wszystkim spokój – zacierała się 
ona wraz z powrotem do zdrowia. Zno-
wu pojawiał się upór sportowca i chęć 
pokonywania własnych słabości.  Tak 
więc niestety sport to niekoniecznie 
zdrowie, szczególnie w profesjonalnym, 
czy nawet półprofesjonalnym wydaniu, 

i ostatecznie 16 pozycja w Rajdzie Da-
kar to ogromna satysfakcja. Lokata 
tak naprawdę przerosła moje ocze-
kiwania, choć oczywiście marzyła mi 
się pierwsza „dwudziestka”.

Tegoroczny Rajd Dakar do typowych 
nie należał. Tym razem odbywał się w jed-
nym kraju – w Peru. Według ekspertów 
jego 41 edycja należała do najtrudniej-
szych w historii. Trasa liczyła 10 etapów 
oraz ponad 5 500 kilometrów. - …Z czego 
blisko 3 000 km to odcinki niezwykle 
wymagające - piach i wydmy – mówi 
Cieszyniak Adam Tomiczek, który - mimo 
wielu trudności na trasie - ukończył go 
z bardzo dobrym wynikiem. 

Sukces jednak nie przychodzi sam. – In-
tensywnie pracuje na niego cały sztab 
ludzi. To również ogromne wsparcie ro-
dziny i kibiców – mówi sportowiec, przy-
znając jednocześnie, że powrót do formy 
sprzed startu zajmuje nie tygodnie, ale 

całe miesiące, w czasie których odbywa 
się tzw. okres roztrenowania – Tylko do-
brze przeprowadzony trening pozwala 
stanąć na starcie kolejnych zawodów. 
Szczególnie jeśli jest to Dakar, w który 

Ma za sobą tysiące kilometrów 
wśród piasków Peru. Nie omi-
nęła go awaria motocykla, z któ-
rą mimo ogromnego wysiłku 

i zmęczenia organizmu musiał poradzić 
sobie bez wsparcia ekipy technicznej. 
Nie odpuścił również wtedy, gdy na wy-
dmach i podbiciach doskwierać zaczął mu 
ból złamanej wcześniej nogi. – Starałem 
się wykorzystać każdą szansę, choć 
od początku zdawałem sobie spra-
wę z tego, że nie da się przewidzieć 
wszystkiego, co wydarzy się podczas 
kolejnych etapów Rajdu Dakar – mówi 
Adam Tomiczek w rozmowie z Krzysz-
tofem Kaszturą, I Zastępcą Burmistrza 
Miasta Cieszyna, dodając – Największym 
wyzwaniem obok tak prozaicznych 
czynników, jak wysoka temperatura 
sięgająca ponad 40 stopni Celsiusza 
i różnic w wysokościach - jest walka 
z własnymi ograniczeniami oraz orga-

nizmem, który często buntuje się i do-
maga regeneracji. Dziś jednak z całym 
zdecydowaniem mogę powiedzieć, że 
fi nisz na jednej z najbardziej prestiżo-
wych imprez sportowych na świecie 

Dakar – świetna lokata
Adama Tomiczka
Udało się! Meta Rajdu Dakar osiągnięta. W 2017 przeszkodziła mi choroba. W 2018 nie udało się 
być nawet na starcie z powodu złamanego uda. W tym roku w końcu wszystko zagrało i kończę 
rajd na 16 pozycji. Jestem mega zadowolony, a lokata przerosła moje najśmielsze oczekiwania. 
Dziękuję całemu zespołowi @orlenteam_offi  cial za ciężką pracę i wszystkim kibicom 
za doping  – napisał Adam Tomiczek zaraz po dotarciu na metę Rajdu Dakar 2019.
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gdzie kontuzje są po prostu nieuniknio-
ne. A gdy się zdarzają, trzeba sobie dać 
czas na powrót do pełni sił, choć często 
serce się rwie, a ciało odmawia posłu-
szeństwa – wyjaśnia Adam Tomiczek, syn 
Andrzeja Tomiczka, Vice Mistrza Świata 
w Enduro oraz drużynowego zwycięzcy 
Sześciodniówki. 

Poprzeczka postawiona została więc 
wysoko. - Od dziecka wiedziałem, że 
chcę iść w ślady taty i dziadka. Wręcz 
domagałem się od rodziców, by w końcu 
kupili mi upragniony motocykl. Zamiast 
niego dostałem rower i to na nim po-
czątkowo, ściagając się, próbowałem 
swoich sił. W końcu jednak nadszedł 
oczekiwany moment. W wieku 13 lat 
usiadłem na własnym motocyklu – 
mówi, dodając - Zwyciężył upór nasto-
latka, i przeświadczenie rodziców, że 
z pasją, którą po części odziedziczyło 
się w genach – dyskutować nie można, 
choć wiem, że rodzice chcieli oszczę-
dzić mi tego, czego sami wcześniej do-
świadczyli i uchronić przed tym, czego 
się spodziewali.

Wydawać by się mogło, że 13 lat to 
niewiele. – Tu niestety rządzi zasada – 
czym szybciej tym lepiej. Przykładem 
może być Toby Price, zwycięzca 41. 
edycji Rajdu Dakar wśród motocykli-
stów, który zaczynał jako bardzo małe 
dziecko, zaledwie dwuletnie. Właści-
wie nie pamiętając tego momentu… To 
ogromna różnica - trudna, czy wręcz 
niemożliwa do nadrobienia, choć pod 
uwagę należy wziąć również indy-
widualne preferencje każdej z osób. 

Moja motywacja w wieku 13 lat była 
tak ogromna, że nie istniały dla mnie 
rzeczy niemożliwe. Niemniej jednak 
decydując się na sport profesjonalny, 
zmieniamy tryb całego swojego życia. 
To trudna decyzja, zważając jeszcze na 
fakt, że podejmując ją, ma się niewie-
le lat  – mówi.

Dziś nie wiadomo, czy to przeznaczenie, 
przypadek, czy tylko zbieg okoliczności, że okna 
rodzinnego domu Adama Tomiczka wycho-
dziły wprost na tor przy ulicy Motokrosowej. Dziś 
w miejscu tym swoją życiową przygodę 
być może rozpoczynają kolejni młodzi 
ludzie. Czy jest wśród nich osoba z cha-
ryzmą i pasją Adama Tomiczka? – Myślę, 
że istnieje tu ogromny potencjał. Na-

prawdę w tej dziedzinie od 12 lat, czyli 
od momentu, w którym zaczynałem, 
wiele zmieniło się na lepsze. Dzięki 
Akademii Orlen Team, która podkrę-
ca tempo polskiego motocrossu, mam 
okazję obserwować najmłodszych 
uzdolnionych zawodników, którzy 
mogą dziś liczyć na profesjonalny roz-
wój dzięki zapewnieniu odpowiednich 
do tego warunków. Jeszcze jednego 
jestem pewien, mianowicie tego, że 
sportowcy z tej części świata, jaką 
jest Cieszyn, wykazują się wyjątko-
wym hartem ducha. Takich młodych 
ludzi nie ma w żadnym innym miejscu
– podkreśla A. Tomiczek. 
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Sukcesy KS  Cieszyn
Za drużyną KS Cieszyn pasmo sukcesów. 7 lutego cieszyńska reprezentacja hokeja na trawie 
odebrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie nagrody w plebiscycie Dziennika Zachodniego 
Sportowiec Roku 2018 województwa śląskiego. Kolejnego dnia zaliczyła udany występ na 
mistrzostwach Śląska.

Nasi laskarze wygrali etap miejsko-
-powiatowy i zostali najlepszą 
drużyną powiatu cieszyńskiego, 
co dało im możliwość startowania 

w wojewódzkim etapie plebiscytu, który 
zakończyli na trzecim miejscu. Drużyna 
serdecznie dziękuje wszystkim za wspar-
cie i oddane głosy! Kilka dni później, 10 

Jedyne takie zawody
6 kwietnia o godzinie 
9:00 zapraszamy na XXII 
Międzynarodowe Zawody 
Pływackie o Puchar MTP 
Delfi n Cieszyn. W 2015 roku 
konkurs został wyróżniony 
jako Najlepsza Impreza Roku 
w prestiżowym plebiscycie 
megatiming.pl . To jedyne 
tego typu zawody pływackie 
w Polsce!

Na zawodach nie zabraknie auto-
matycznego pomiaru czasu, transmisji 
online w Internecie rodem z Mistrzostw 
Świata oraz międzynarodowej obsady 

zawodników. W tym roku czeka Was wiele 
nowości: Za fi nały na 100 dowolnym, 100 
klasycznym i 100 grzbietowym zawodnicy 
otrzymają nagrody fi nansowe: 

1 miejsce - 150 złotych
2 miejsce - 100 złotych
3 miejsce - 50 złotych 

Finały odbędą się w kategoriach 
wiekowych 10-13 lat oraz 14 lat i starsi. 
Ponadto, oprócz dużych pucharów, naj-
lepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka 
w punktacji FINA otrzymają nagrodę fi -
nansową w wysokości 250 złotych. Pięk-
ne medale, dedykowane dyplomy oraz 
wiele innych! Spróbuj swoich sił i zmierz 
się z najlepszymi!  

MTP DELFIN

lutego, reprezentacja KS Cieszyn rozegrała 
cztery mecze w kategorii U14 zbierając 
kolejne punkty w Halowych Mistrzostwach 
Śląska w Hokeju na Trawie. Zawody  na 
hali w Tarnowskich Górach okazały się 
dla naszych zawodników bardzo udane. 
Przy trzech wygranych meczach i jednym 
remisie cieszyńscy laskarze zdobyli w su-

mie siedemnaście bramek, tracąc tylko 
cztery. Luty i marzec zapowiadają się dla 
drużyny bardzo pracowicie, bo oprócz tre-
ningów w tygodniu w weekendy czekają 
ich kolejne wyjazdy i walka w meczach 
o miejsce w mistrzostwach. 

KS CIESZYN
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Już 28 kwietnia 2019 roku 
na dziesięciokilometrowej, 
atestowanej trasie 
zawodnicy będą mogli 
spróbować swych sił 
w biegu prowadzącym 
tradycyjnie ulicami 
Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna. Ruszyły zapisy do 
11. Cieszyńskiego FORTUNA
Biegu! Jak co roku imprezie 
towarzyszyć będą cieszące 
się wielkim zainteresowaniem 
biegi młodzieżowe dla 
różnych grup wiekowych.

Każdy uczestnik otrzyma okolicz-
nościową koszulkę techniczną, 
na mecie czekać będzie na niego 
unikatowy medal i ciepły posiłek, 

a dla najlepszych w klasyfi kacji general-
nej oraz na lotnej premii (usytuowanej 
w Czeskim Cieszynie) - nagrody fi nanso-
we i rzeczowe. Upominki otrzymają rów-
nież najszybsze osoby w poszczególnych 
kategoriach wiekowych, zarówno wśród 
mężczyzn (6 kategorii), jak i kobiet (5 ka-
tegorii). Przewidzianych jest też wiele na-
gród specjalnych. W  poprzednich biegach 
udział wzięli zawodnicy z różnych państw, 
takich jak: Kenia, Ukraina, Włochy, Niem-
cy, Wielka Brytania, Mołdawia, Słowacja, 
Węgry i oczywiście Czechy. 

Bieg obserwuje zawsze na trasie duża 
rzesza kibiców, co czyni ją jeszcze ciekaw-
szą. Dla uatrakcyjnienia biegowej zabawy 
organizatorzy przygotowują na trasie 
akompaniamenty kapel i  zespołów mu-
zycznych oraz różnego rodzaju animacje. 

Imprezą towarzysząca będą biegi 
młodzieżowe w wielu kategoriach wie-
kowych. Odbędą się również na trasie 
prowadzącej przez dwa mosty graniczne. 
To w równie imponujący sposób rozwi-
jające się zawody. 

Zapisy do Biegu przyjmowane będą 
do dnia 15.04.2019 r. poprzez stronę 
www.datasport.pl lub www.fortuna.bie-
guliczny.pl (pod warunkiem, że szybciej 
nie zostanie przekroczony limit opłaco-
nych miejsc). Limit uczestników został 
ustalony na 1400 osób. Opłata startowa 
wynosi 40,00 zł. 

RUSZYŁY ZAPISY!

Organizatorami zawodów są Wydział 
Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cie-
szynie, Sprava Ucelovych Zarizeni, prispe-
vkova organizace w Czeskim Cieszynie, 
Agencja Sporu i Reklamy Andrzej Filipiak, 

Od początku organizacji Biegu głów-
nego jego sponsorem tytularnym jest 
FORTUNA online zakłady bukmacher-
skie sp. z o.o. 

Szczegóły dostępne na stronie www.
fortuna.bieguliczny.pl

UWAGA! Ruszyły również zapisy do 
Biegu Młodzieżowego 11. Cieszyńskiego 
Biegu FORTUNA. Zapisywać się można 
drogą elektroniczną na stronach www.
datasport.pl oraz www.fortuna.biegu-
liczny.pl. 
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I. ZGROMADZENIE 
PUBLICZNE 

(zgłaszane w 2 trybach) - jest zgrupo-
waniem osób na otwartej przestrzeni 
dostępnej dla nieokreślonych imiennie 
osób w określonym miejscu w celu od-
bycia wspólnych obrad lub w celu wspól-
nego wyrażenia stanowiska w sprawach 
publicznych.

1.ZGROMADZENIE 
W TRYBIE ZWYKŁYM

TERMIN: zawiadomienie o zamiarze 
zorganizowania zgromadzenia nie wcze-
śniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 
dni przed planowaną datą zgromadzenia 
zgłaszane jest do Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie, 
które udostępnia niezwłocznie w Biule-
tynie Informacji Publicznej informację 
o miejscu i terminie organizowanego 
zgromadzenia.

FORMA: zawiadomienie przekazuje 
się pisemnie, za pomocą faksu, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej. Formularz 
zgłoszenia znajduje się w Biuletynie In-
formacji Publicznej Miasta Cieszyna w za-
kładce zgromadzenia publiczne.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA: or-

Zgromadzenia publiczne
W tym numerze Wiadomości Ratuszowych przybliżamy 
Państwu kwestie związane ze zgromadzeniami publicznymi. 
Zostały one uregulowane w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. 
Prawo o zgromadzeniach. Przepisy tej ustawy wyodrębniają
trzy rodzaje zgromadzeń:

ganizator zgromadzenia oraz przewod-
niczący zgromadzenia są obowiązani 
m.in. do zapewnienia przebiegu zgro-
madzenia zgodnie z przepisami prawa 
oraz do przeprowadzenia zgromadzenia 
w taki sposób, aby zapobiec powstaniu 
szkód z winy uczestników zgromadze-
nia. W  trakcie trwania zgromadzenia 
jego przewodniczący jest obowiązany 
pozostawać w kontakcie z przedstawi-
cielem organu gminy lub funkcjonariu-
szami Policji w przypadku ich przybycia 
na miejsce zgromadzenia. Organ gminy 
wyposaża przewodniczącego zgroma-
dzenia w  identyfi kator, który zawiera: 
określenie funkcji przewodniczącego 
zgromadzenia, zdjęcie przewodniczą-
cego zgromadzenia, imię i nazwisko 
przewodniczącego zgromadzenia, pod-
pis właściwego przedstawiciela organu 
gminy, pieczęć organu gminy.

ZAKAZ ZGROMADZENIA: jeżeli 
wniesiono zawiadomienia o zamiarze 
zorganizowania dwóch lub większej 
liczby zgromadzeń, które mają zostać 
zorganizowane chociażby częściowo 
w tym samym miejscu i czasie, w szcze-
gólności w odległości mniejszej niż 100 
m pomiędzy zgromadzeniami, i nie jest 
możliwe ich odbycie w  taki sposób, 
aby ich przebieg nie zagrażał życiu 
lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacz-

nych rozmiarach, o pierwszeństwie 
wyboru miejsca i czasu zgromadzenia 
decyduje kolejność wniesienia zawia-
domień. W przypadku gdy wniesione 
zawiadomienie nie spełniało wyma-
gań, o kolejności wniesienia tego za-
wiadomienia decydują data, godzina 
i minuta jego ponownego wniesienia, 
o  ile tak wniesione zawiadomienie 
spełnia te wymagania. Organ gminy 
wydaje decyzję o zakazie zgromadze-
nia nie później niż na 96 godzin przed 
planowaną datą zgromadzenia, jeżeli: 
jego cel narusza wolność pokojowego 
zgromadzania się, jego odbycie naru-
sza zasady organizowania zgromadzeń 
albo cel zgromadzenia lub jego odbycie 
naruszają przepisy karne, jego odbycie 
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi 
albo mieniu w znacznych rozmiarach, 
zgromadzenie ma się odbyć w miejscu 
i czasie, w których odbywają się zgro-
madzenia organizowane cyklicznie.

2. ZGROMADZONE 
W TRYBIE UPROSZCZONYM

Warunkiem zastosowania postę-
powania uproszczonego w sprawach 
zgromadzeń jest przypadek, gdy orga-
nizator zgromadzenia uzna, że plano-
wane zgromadzenie nie będzie powo-
dować utrudnień w ruchu drogowym, 
a w szczególności powodować zmiany 
w jego organizacji.

TERMIN: zawiadomienie o zamiarze 
zorganizowania zgromadzenia nie wcze-
śniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 
dni przed planowaną datą zgromadzenia 
zgłaszane jest do Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie, 
które udostępnia niezwłocznie w Biule-
tynie Informacji Publicznej informację 
o miejscu i terminie organizowanego 
zgromadzenia.

FORMA: zawiadomienie przekazuje 
się telefonicznie lub na adres poczty 
elektronicznej do Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Wzór znajdu-
ję się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Miasta Cieszyna w zakładce zgromadze-
nia publiczne.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA: orga-
nizator zgromadzenia zobowiązany jest 
do zapewnienia przebiegu zgromadze-
nia zgodnie z przepisami prawa oraz do 
przeprowadzenia zgromadzenia w taki 
sposób, aby zapobiec powstaniu szkód 
z winy uczestników zgromadzenia. Prze-
wodniczący zgromadzenia żąda opusz-
czenia zgromadzenia przez osobę, która 
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swoim zachowaniem narusza przepisy 
ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje 
udaremnić zgromadzenie. W przypadku 
niepodporządkowania się żądaniu prze-
wodniczący zgromadzenia zwraca się 
o pomoc do Policji lub Straży Miejskiej. 
Uczestnicy zgromadzenia z chwilą jego 
rozwiązania są obowiązani niezwłocznie 
opuścić miejsce, w którym odbywało się 
zgromadzenie. Organizator zobowiązany 
jest do posiadania w widocznym miejscu 
elementów wyróżniających, wskazujących 
na pełnioną funkcję.

W obu przypadkach, zgromadzenie 
może być rozwiązane przez przed-
stawiciela organu gminy, jeżeli jego 
przebieg zagraża życiu lub zdrowiu 
ludzi albo mieniu w  znacznych roz-
miarach, powoduje istotne zagrożenie 
bezpieczeństwa lub porządku ruchu 
drogowego na drogach publicznych 
lub narusza przepisy ustawy Prawo 
o zgromadzeniach albo przepisy karne, 
a organizator zgromadzenia, uprze-
dzony przez przedstawiciela organu 
gminy o konieczności rozwiązania zgro-
madzenia, nie rozwiązuje go. Rozwią-
zanie zgromadzenia następuje przez 
wydanie decyzji ustnej podlegającej 
natychmiastowemu wykonaniu, po-
przedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem 
uczestników zgromadzenia o możli-
wości jego rozwiązania, a następnie 
ogłoszonej organizatorowi zgroma-
dzenia lub og łoszonej publicznie 
uczestnikom zgromadzenia w przy-
padku niemożności skontaktowania 
się z organizatorem zgromadzenia. 

Decyzję tę doręcza się organizatorowi 
zgromadzenia na piśmie w terminie 
72 godzin od jej podjęcia.

II. ZGROMADZENIE 
CYKLICZNE

Jeżeli zgromadzenia są organizowa-
ne przez tego samego organizatora, 
w  tym samym miejscu lub na tej sa-
mej trasie co najmniej 4 razy w roku, 
według opracowanego terminarza lub 
co najmniej raz w roku w dniach świąt 
państwowych i narodowych, a tego ro-
dzaju wydarzenia odbywały się w ciągu 
ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie 
zgromadzeń i miały na celu w szczegól-
ności uczczenie doniosłych i  istotnych 
dla historii Rzeczypospolitej Polskiej 
wydarzeń, organizator może zwrócić się 
z wnioskiem do wojewody o wyrażenie 
zgody na cykliczne organizowanie tych 
zgromadzeń.

TERMIN: organizator składa wniosek 
do wojewody nie później niż na 7 dni 
przed planowaną datą pierwszego 
z cyklu zgromadzeń. Wojewoda wydaje 
decyzję w przedmiocie zgody na cykliczne 
organizowanie zgromadzeń nie później 
niż na 5 dni przed planowanym terminem 
pierwszego z cyklu zgromadzeń, biorąc 
pod uwagę okoliczność wcześniejszego 
organizowania zgromadzeń przez wnio-
skodawcę oraz cel zgromadzenia. Więcej 
informacji na stronie internetowej Śląskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 
w zakładce bezpieczeństwo.

III. ZGROMADZENIE 
SPONTANICZNE

To zgromadzenie, które odbywa się 
w związku z zaistniałym nagłym i nie-
możliwym do wcześniejszego przewi-
dzenia wydarzeniem związanym ze sferą 
publiczną, którego odbycie w innym ter-
minie byłoby niecelowe lub mało istotne 
z punktu widzenia debaty publicznej. 
Zgromadzenia spontaniczne nie muszą 
być zgłaszane w ogóle jakiemukolwiek 
organowi władzy publicznej.

Zgromadzenie spontaniczne może 
być rozwiązane przez funkcjonariusza 
kierującego działaniami Policji, jeżeli: 
jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu 
ludzi albo mieniu w znacznych rozmia-
rach, jego przebieg powoduje poważne 
zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku 
publicznego, powoduje istotne zagroże-
nie bezpieczeństwa lub porządku ruchu 
drogowego na drogach publicznych, jego 
przebieg narusza przepisy ustawy Prawo 
o zgromadzeniach albo przepisy karne, 
zakłóca przebieg zgromadzenia organizo-
wanego w trybie zwykłym, uproszczonym 
lub cyklicznego. Rozwiązanie zgromadze-
nia spontanicznego następuje przez wy-
danie decyzji ustnej podlegającej natych-
miastowemu wykonaniu, poprzedzonej 
dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników 
zgromadzenia spontanicznego o moż-
liwości jego rozwiązania, a następnie 
ogłoszonej publicznie uczestnikom tego 
zgromadzenia. 

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO
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Open Air Museum Cieszyn. Český 
Tĕšín będzie mógł pochwalić się 
atrakcyjną przestrzenią - efektow-
ną zielenią oraz nietuzinkowymi 

meblami miejskimi i elementami małej 
architektury. Pojawią się również nieba-
nalne nośniki informacji wykorzystujące 
nowe technologie, a także darmowy do-
stęp do Internetu. 

Rewitalizacji zostanie poddany odcinek 
Alei Piastowskiej od ul. Zamkowej do ul. 
Sportowej. Wzdłuż ścieżki staną siedzi-
ska zwane Kołami Czasu, na których od 
zewnętrznej strony będą umieszczone 
najważniejsze daty w historii miasta do 
roku 1920. 

Nośnikami muzealnych treści będą 
city lighty – gabloty, w których prezen-
towane będą skrócone teksty dotyczące 
historii miasta podzielonego. Do pełnej 
treści na specjalnie dedykowanej stronie 
internetowej będzie można dostać się 
za pomocą smartfonów – wystarczy ze-
skanować znaczniki umiejscowione przy 
wyświetlanych artykułach. Powstanie 
także specjalna aplikacja mobilna, dzięki 
której zwiedzający będą mogli zapoznać 
się z trójwymiarowymi, historycznymi 
wizerunkami okolic.

Wzdłuż alei pojawią się również ele-
menty małej architektury, m.in. siedziska 

Open Air Museum – 
trwają prace
Już niedługo brzegi Olzy przy Alei Piastowskiej zmienią się nie do poznania! Trwają 
prace nad Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕšín. Projekt ten zakończy się powstaniem 
produktu turystycznego nowej jakości, zbudowanego wokół fenomenu i dziedzictwa miasta 
podzielonego. Ta polsko-czeska inwestycja wykorzystuje tereny tuż nad rzeką, która przez 
lata dzieliła obie części miasta trudną do przekroczenia granicą.

z tworzywa sztucznego, siedziska drew-
niane, stojaki rowerowe. W centralnej 
części będzie górka widokowa porośnięta 
trawą. Teren będzie oświetlony; koryto 
Młynówki zostanie wyremontowane. 
Prace trwają również po stronie czeskiej. 

Powyższy opis absolutnie nie wyczer-
puje tematu nowopowstającej atrakcji! 
W kolejnych Wiadomościach Ratuszo-
wych będziemy informować Państwa 
o postępach w pracach i nie tylko. Część 
inwestycyjna zakończona będzie końcem 

kwietnia, cały projekt - do końca czerwca. 
Zachęcamy również do polubienia strony 
Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕšín 
na Facebooku, by być zawsze na bieżąco.

Projekt Open Air Museum Cieszyn. 
Český Tĕšín. dofi nansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Interreg V-A Republika Czeska 
– Polska. 
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NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

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

- lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Głębo-
kiej 45 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 7767/59762 części,

- lokal mieszkalny nr 34 położony w budynku przy ul. Tysiąc-
lecia 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 
wspólnych budynku w 4680/155753 części.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywie-
szony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie / Rynek 
1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 21 dni, 
tj. od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ 
Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ogra-
niczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej 
w Cieszynie przy ul. Bielskiej, oznaczonej w  ewidencji grun-
tów jako działka nr 41/15 obr. 41 o pow. 400 m2, obj. KW nr 
BB1C/000 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Przetarg jest ogra-
niczony do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przy-
ległych do działki 41/15. 
Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. w sali nr 126 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz. 10.00.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 42 500,00 zł.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 
43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest osobiste lub pi-
semne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu 
przez osoby spełniające warunki przetargu (właściciele dzia-
łek sąsiednich) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium 
w wysokości 4 250,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski 
S.A. w Cieszynie, do 27 lutego 2019 r. 
Dokumentacja dotycząca sprzedaży ww. nieruchomości znaj-
duje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościa-
mi Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6), gdzie 
można również uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
przetargu (tel. 33 4794 230, 33 4794 234).
Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, 
I piętro) oraz zamieszczone na stronach internetowych: bip.
um.cieszyn.pl, Infopublikator.pl. 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do 
sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nie-
zabudowaną działkę nr 3/306 obr. 69 o pow. 150 m2, zapisa-
ną księdze wieczystej nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego 
w Cieszynie.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został za-
mieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres od 
1 – 22 lutego 2019 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowane dział-
ki położone w Cieszynie przy ul. Wrzosów, oznaczone w ewi-
dencji gruntów:

nr 3/350 obr. 69 o pow. 110 m2, zapisana księdze wieczystej 
nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie,

192/8 obr. 69 o pow. 58 m2, zapisana księdze wieczystej nr 
BB1C/00004193/5 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został za-
mieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres od 
1 – 22 lutego 2019 r.

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. 
zatrudni w Dziale Cmentarzy na umowę o pracę. Szczegóło-
wych informacji udziela Kierownik Działu Cmentarzy: tel. 33   
852 11 71 oraz www.zgk.cieszyn.pl.

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. informuje, 
że przeznacza do najmu, w drodze dwuetapowego przetargu 
ustnego, nieograniczonego lokal użytkowy położony na par-
terze budynku nr 45 przy ul. Głębokiej w Cieszynie o łącznej 
powierzchni użytkowej 110.42 m2.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. / 
ul. Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone na stronie interne-
towej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. 
bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog 
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o. o.. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. GŁĘBO-
KIEJ NR 32 - WEJŚCIE OD UL. KOMNIARSKIEJ

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 
że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisemnego - kon-
kurs ofert, lokal użytkowy położony na parterze budynku 
przy ul. Głębokiej nr 32 w Cieszynie (wejście do lokalu od 
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strony ul. Kominiarskiej), o  łącznej powierzchni użytkowej 
26.63 m2, nieograniczonego do prowadzenia w lokalu dowol-
nej działalności gospodarczej.
 Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. / 
ul. Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone na stronie interne-
towej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.: 
bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog 
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 18, tel.33 852 37 52.

PRZETARG NA LOKAL UŻYTKOWY PRZY 
UL. HAŻLASKIEJ NR 15

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. informuje, 
że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisemnego - kon-
kurs ofert, lokal użytkowy położony na parterze budynku 
przy ul. Hażlaskiej nr 15 w Cieszynie, o łącznej powierzchni 
użytkowej 32.92 m2, nieograniczonego do prowadzenia w lo-
kalu dowolnej działalności gospodarczej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogło-
szeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. / 
ul. Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone na stronie interne-
towej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.: 
bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednostki Organizacyjne = katalog 
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków 
Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a, I piętro, 
pokój nr 18, tel.33 852 37 52.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA 
informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko 
w postępowaniu prowadzonym z udziałem 
społeczeństwa w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. c) oraz pkt. 11, a także art. 
30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. 
zm.) informuję, że w związku z otrzymaniem w dniu 16 stycz-
nia 2019 r. dokumentacji w postaci raportu o oddziaływaniu 
na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 
przez Zakłady Metalowe PROMOT Sp. z o.o. hali produkcyjno-
-magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianego 
do realizacji na nieruchomości, którą stanowi działka nr 9 obr. 
25 przy ul. Frysztackiej 49 w Cieszynie, Burmistrz Miasta Cie-
szyna przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w sposób 
zapewniający możliwość udziału społeczeństwa w postępo-
waniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W ramach planowanej rozbudowy przewiduje się połączenie 
w jedną funkcjonalno-przestrzenną całość elementów instalacji 
kuźni, znajdujących się obecnie w istniejącej hali produkcyjno-
-magazynowej, w kuźniczej hali produkcyjnej nr 1 oraz w obiekcie 
krajalni. W tym celu nastąpi: rozbiórka istniejącego obiektu hali 
produkcyjnej nr 1 i przylegającej do niej stacji transformatoro-

wej i chłodni wentylatorowej, rozbiórka istniejącego budynku 
krajalni, rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o konstruk-
cji stalowej, składającej się z części wysokiej i części niskiej, 
zabudowa nowej stacji transformatorowej, wentylatorowej 
chłodni wodnej, spawalni i sprężarkowni. W wyniku inwestycji 
zmianie ulegnie powierzchnia hali produkcyjno-magazynowej, 
która obecnie wynosi 1447 m2, a docelowo osiągnie wielkość 
ok. 2852 m2, przy czym rozbudowa odbędzie się kosztem ist-
niejących terenów utwardzonych (budynku krajalni, budynku 
kuźniczej hali produkcyjnej nr 1, placu magazynowo-manew-
rowego). Zasadniczo nie zmieni się stan parku maszynowego  
a także wydajność instalacji, wynosząca obecnie 3000 Mg stali 
węglowych i stopowych w ciągu roku.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wszczęte zo-
stało na wniosek przedłożony w dniu 19 września 2018 r. przez 
Zakłady Metalowe „PROMOT” Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie 
przy ul. Frysztackiej 49, reprezentowaną przez pana Przemy-
sława Chybiorza – Prezesa Zarządu. Organem prowadzącym 
postępowanie, właściwym do przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na środowisko, rozpatrzenia wniosków 
i uwag oraz wydania decyzji w sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 
1 pkt 4 ww. ustawy jest Burmistrz Miasta Cieszyna. Organami 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień – zgod-
nie z art. 77 ust. 1 przywołanej ustawy są: Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Cieszynie.
Z całością dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postę-
powania, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko, postanowieniami organu prowadzącego oraz 
dostępnymi w terminie składania uwag i wniosków stanowi-
skami innych organów, można się zapoznać w Wydziale Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. 
Rynek 1, 43-400 Cieszyn, pok. 117, w godzinach pracy urzędu. 
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy skła-
dać można w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego 
obwieszczenia, w formie pisemnej, ustnie do protokołu, bądź za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifi kowanym podpisem elektronicznym.
Zgodnie z art. 29 cytowanej ustawy każdy ma prawo składania 
uwag i wniosków w postępowaniu prowadzonym z udziałem 
społeczeństwa. 

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL uprzejmie infor-
muje, że w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 realizuje zada-
nie zlecone z zakresu administracji rządowej i fi nansowane ze 
środków otrzymanych od Powiatu Cieszyńskiego pochodzą-
cych z budżetu Państwa dot. prowadzenia punktu nieodpłat-
nej pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn 
Punkt prowadzony jest w CIESZYN ul. Bielska 4 budynek Pawi-
lonu Diagnostyczno – Zabiegowego Szpitala Śląskiego (wejście 
A3) w dniach : 

poniedziałek - 15:00 – 19:00
wtorek - 15:00 – 19:00
środa - 15:00 – 19:00
czwartek - 15:00 – 19:00
piątek - 8:00 – 12:00

Proponujemy wcześniejszą rejestrację telefoniczną od ponie-
działku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem 
telefonu : (33) 477 72 39 .

OGŁOSZENIA



2115 lutego 2019 CO? GDZIE? KIEDY?

KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

15.02, g. 18:00 Wystawa na ekranie: 
Leonadro Da Vinci – malarz na medio-
lańskim dworze. Wystawa z The National 
Gallery w Londynie – napisy, Anglia, 10

15-21.02, g. 14:00, 16:00 Lego Przygo-
da 2 – dubbing (familijny, animowany, 
przygodowy film akcji), Dania/Kanada/
Norwegia/Australia/USA, 6

15.02, g. 20:00 Planeta Singli 3 (kome-
dia), Polska, 12

16-20.02, g. 18:00, 20:00 Planeta Singli 3 
(komedia), Polska, 12

21.02, g. 18:00 Planeta Singli 3 (kome-
dia), Polska, 12

22-28.02, g. 15:15 Mia i Biały Lew - dub-
bing (familijny film przygodowy), Francja/
RPA/Niemcy, 6

22-27.02, g. 17:15, 20:00 Kobiety Mafii 2 
(sensacyjny film akcji), Polska, 18

28.02, g. 17:15 Kobiety Mafii 2 (sensacyj-
ny film akcji), Polska, 18

26.02, g. 10:00 Niezwykła podróż Fakira, 
który utknął w szafie – napisy (komedia), 
Francja/USA/Belgia/Singapur/Indie, 10

21.02, g. 20:00 DKF Fafik: Pożegnania: 
Bernardo Bertolucci (1941-2018), cz. I

28.02, g. 20:00 DKF Fafik: Pożegnania: 
Bernardo Bertolucci (1941-2018), cz. II

KINO FERII SZKOLNYCH
BILETY W CENIE 10 ZŁ

15, 18.02, g. 10:00 Misja Yeti - dubbing 
– (animowana, przygodowa komedia 
familijna), Kanada, b.o.

15, 18.02, g. 12:00 Kod M - dubbing – 
(przygodowy, familijny), Holandia, 6

19, 20.02, g. 10:00 Lego Przygoda 2 – 
dubbing (familijny, animowany, przygodo-
wy film akcji), Dania/Kanada/Norwegia/
Australia/USA, 6

19, 20.02, g. 10:00 Był sobie pies – 
dubbing (przygodowa komedia familijna), 
USA, 6

21, 22.02, g. 10:00 Klakson i spółka – 
dubbing (animowana komedia familijna), 
Malezja/Malediwy, b.o.

21, 22.02, g. 12:00 Mia i Biały Lew - dub-
bing (familijny film przygodowy), Francja/
RPA/Niemcy, 6

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

16.02, g. 18:00 Bałtroczyk na Walentynki
22.02, g. 18:00 Karnawał z Folklorem - 

koncert
23.02, g. 17:00 Karnawał z Folklorem - 

koncert

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

15.02, g. 17:00 Cieszyńskie Szkubaczki 
– wydarzenie folklorystyczne z cyklu „Kaj 
indzi inakszy, u nas po naszymu. Kultura 

ludowa Śląska Cieszyńskiego”
16.02, g. 17:00 Koncert Charytatywny 

dla Szpitala Śląskiego w Cieszynie
19-22.02 Półkolonie twórczo-artystyczne
23.02 Podróże z kulturą: Tatrzańska Świą-

tynia Lodowa – wycieczka na Słowację

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

15.02, g. 14:00 Gry planszówkowe i po-
dwórkowe cz. 1 – turniej gier planszowych

18.02, g. 14:00 A na oszronionym klonie 
jak na platynowym tronie –warsztaty 
literacko – plastyczne

19.02, g. 14:00 Król powinien mieć 
królewską koronę! – warsztaty literacko-
-plastyczne

20.02, g. 14:00 Tymczasem, Obłędny Ry-
cerz... –  warsztaty literacko-plastyczne

22.02, g. 14:00 Gry planszówkowe i po-
dwórkowe cz. 2 – turniej gier planszowych

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

26.02, g.15:00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne – warsztaty o charakterze bibliote-
rapeutycznym (stała grupa)

27.02, g.10:00 Gromadka Uszatka – spo-
tkanie rodzinnej grupy zabawowej

27.02, g.15:00 Stacja plastyka – warszta-
ty plastyczne

ZAMEK CIESZYN
ul. Zamkowa 3 a, b, c, 43-400 Cieszyn
www.zamekcieszyn.pl
tel. 33 851 08 21
e-mail: info@zamekcieszyn.pl

19.02, g. 10:00, 12:30 F erie z Zamkiem Cie-
szyn – warsztat: Zaprojektuj Eko Rotundę  

21.02, g. 10:00, 12:30 Ferie z Zamkiem 
Cieszyn – warsztat: Taaaka Historia!  – 
zaprojektuj grę planszową

23.02, g. 07:30 Zimowy Spacer Ornitolo-
giczny, Wzgórze Zamkowe

do 24.02 Co siedzi w głowach projektan-
tek? - wystawa
Punkt Informacji Turystycznej czynny 
codziennie 10:00-17:00 
Sklep Zamku Cieszyn (w Oranżerii): 
czynny codziennie 10:00-17:00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Miko-
łaja, czynne codziennie: 9:00-16:00

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

12-22.02 Ferie wśród starych książek = cykl 
pokazów i warsztatów dla dzieci i młodzieży

22.02, g. 17:00 Przeszłość w drobiazgach 
ukryta – „Epigramma in turrim curiae 
Teschinensis”. W 230 rocznicę wielkiego 
pożaru Cieszyna. Prezentacja dr Aleksandry 
Golik-Prus w ramach cyklu „Cymelia i osobli-
wości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej”

MUZEUM ŚLĄSKA

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

18, 25.02, godz. 10:00 Warsztaty 
fotograficzne – „Analogowa fotografia 
portretowa”. Podstawy fotografii portre-
towej z elementami tradycyjnych technik 
fotograficznych

21, 28.02, godz. 10:00 Warsztaty 
fotograficzne – „Podstawy fotografii – 
fotografia otworkowa”. Podstawy budowy 
aparatu fotograficznego i procesów 
fotochemicznych

27.02, g. 17:00 Spotkania szerszni-
kowskie: Kasper Hanus (Instytut Kultur 
Śródziemnomorskich i Orientalnych 
PAN w Warszawie) – Opowieść o dwóch 
miastach. Studia porównawcze nad roz-
wojem Miran (Chiny płn.-zach.) i Cieszyna 
w okresie późnego antyku i wczesnego 
średniowiecza
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

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

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

OCKIR
18.02, g. 17:00 Smartfon bez tajemnic 

cz. II – warsztaty dla seniorów – prowadze-
nie Maciej Urbaś, wstęp wolny (org. UTW, 
Zamek Cieszyn, OCKiR)

20.02, g. 17:00 Misje wojskowe ONZ 
i NATO poza granicami państwa – spotka-
nie z Jerzym Ludwinem w Dyskusyjnym 
Klubie Propozycji „Podgórze” (org. Koło 
nr 2 „Mały Jaworowy” Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, OCKiR)

23.02, g. 10:00 Zima nie jest zła – 
w ramach projektu „Rusz powietrzem 
z Buggygym” – zapisy w OCKiR, tel. 536  
050  906 (org. Stowarzyszenie BuggyGym, 
Klub Rodzica ABC, OCKiR)

25.02, g. 17:00 Co wiesz o Izaaku 
Newtonie? – prelekcja multimedialna dr 
Bogdana Ficka w ramach spotkań Sekcji 
Miłośników Nauki i Techniki (org. UTW, 
OCKiR, SITPChem)
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MUZEUM 
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 3385116 30

do 05.03 Metamorfozy natury Adriana 
Czyża – Galeria „Przystanek Grafika”
Czynne: wt.-pt. 10:00-16:00. W sezonie 
turystycznym (maj-wrzesień) również 
w soboty i niedziele: 14.00-18.00. 
Zwiedzanie i udział w warsztatach 
graficznych, introligatorskich 
i typograficznych dla grup w każdym 
dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście. Na 
indywidualne zwiedzanie zapraszamy 
o pełnych godzinach.

CIESZYŃSKA RADA 
SENIORÓW
Cieszyńska Rada Seniorów informuje, że 

posiedzenia Rady odbywają się w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 
10.00 w sali nr 205 w Ratuszu. Posiedzenia 
Cieszyńskiej Rady Seniorów mają charak-
ter otwarty.

Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza do 
„Kaskady”, lokalu, który mieści się na os. 
Podgórze przy ul. Karola Stryi 27. Spotka-
nia przy muzyce odbywają się w każdy 
trzeci wtorek miesiąca od godziny 17:00. 
Zapraszamy również do Klubu Seniora „Li-
burnia” na czwartkowe spotkania w Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” przy 
ul. Hajduka od godz. 09:00 – 12:00.

UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
18.02, g. 17:00 SM „CIESZYNIANKA” – 

sala konferencyjna OCKiR ( „Banotówka”) 
– „SMARTFONY” część druga

19.02, g. 16:00 Biblioteka Miejska, sala 
konferencyjna, ks. dr Andrzej Kozubski, 
„Kultura islamu”

25.02, g. 17:00 sala konferencyjna OCKiR 
( „Banotówka”), wykład dr inż. Bogdana 
Ficka, „Co wiesz o Izaaku Newtonie ?”

26.02, g. 10:00 kino „PIAST”, film pt.: 
„Niezwykła podróż fakira, który utknął 
w szafie”, 2018, prod. Francja, Indie; bilety 
w cenie 10,00 zł.
Więcej informacji www.utwcieszyn.
us.edu.pl lub telefonicznie : 33  854 63 
33 w czwartki w godzinach 13:00 – 15:00 
oraz 536  257  624 w godzinach 08:00-
20:00

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. 

Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. g. 
10:00-16:00 sob.-niedz. po uzgodnieniu 
telefonicznym.

MUZEUM PROTESTANTYZMU Czytelnia 
Biblioteki i Archiwum im. B.R. Tschamme-
ra czynna w każdy poniedziałek i środę 
w g. 15:30 do 19:00. Czytelnia budynek 
Parafii pl. Kościelny 6 (II p.)

Z rez
WWW.CIESZYN.PL

Z ewsletter
WWW.CIESZYN.PL

POLUB CIESZYN 
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie

INFORMACJA SMS
Aktywuj na www.cieszyn.pl

SPORT
do 24.02 Sportowa akcja zima w mieście 

2019

INNE
19.02, g. 16:00 Pro salute – „Co z tą 

zaćmą?” – wykład dr n. med. Agaty Plech. 
Szpital Śląski, Sala konferencyjna, Paw. 
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PRZYTUL PSISKO
Zrób coś dobrego i pomóż zwierzakom ze schroniska „Azyl” znaleźć nowy dom! Zgłoś się do nas i weź udział w akcji 
„Przytul Psisko”. Czekamy na Ciebie! wr@um.cieszyn.pl; 33 47 94  242.

ZOSIA
Kocham wszystkie zwierzaki. 
Mam psa, cztery koty oraz ryb-
kę. Na co dzień interesuję się 
motoryzacją, sama jeżdżę mo-
tocyklem. Chodzę do szkoły II LO 
im. M. Kopernika w Cieszynie. 
Polecam pieski ze Schroniska, 
są bardzo przyjazne.

KEVIN 
to pies, w wieku około 5 lat, krót-
kowłosy, jest średniej wielkości 
- w kłębie ma około 45 cm. Zo-
stał znaleziony 24 września 2010 
roku w Wiśle. Kevin to oddany 
człowiekowi przyjaciel. Jest to-
warzyski i energiczny. Pies ma 
piękną, czarną, lśniącą sierść, 
łapki i pyszczek ma biszkoptowy.
Numer ewidencyjny: 416/2010.

WIKTORIA
Uczęszczam do II LO im. M. Koper-
nika. Mam 18 lat. Moją pasją jest 
sport. W wolnym czasie jestem 
wolontariuszką. Uwielbiam po-
święcać mój czas mojemu psu.

RANS
to pies, w wieku około 6 lat. 
Szorstkowłosy, średniej wielkości, 
w kłębie ma około 50 cm. Znale-
ziony został pod koniec września 
2011 roku w Goleszowie. Rans to 
troszkę zaniedbany, ale bardzo 
przyjazny i łagodny piesek, któ-
ry z pewnością odżyje gdy ktoś 
mu okaże trochę miłości. Pies 
ma ciemną sierść w odcieniach 
brązu z białą łatką na brzuchu.
Numer ewidencyjny 426/2011.

WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

Rynek 1, tel. 33 479 42 48, 
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

Ośrodek Szkolenia Zawodowego 
Ochotniczych Hufców Pracy 
w Cieszynie
43-400 Cieszyn, ul. Górny Rynek 1
(wejście od ul. Szerokiej)
Biuro czynne od pn – pt. 7:45 - 15:45
 tel. 502-031-659 e-mail: osz.cieszyn@ohp.pl; 
osz.ohp.cieszyn@gmail.com

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

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

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

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

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

Klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości 

pon., czw., pt. 16.00–20.00 
i wt., śr. 11.00–15.00: 33 852 40 00

GRUPA AA „DROMADER” -
Mitingi AA - Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, spotka-
nia w każdą niedzielę miesiąca o godz. 17.00.

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33  479 54 55, czynny w środy 
w godz. 13:00-17:00. w piątki w godz. 11:00-15:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-
-owym. Otrzymuj powiadomienia SMS o wy-
darzeniach kulturalnych i sportowych, a także 
ostrzeżenia i komunikaty. Wejdź na stronę 
www.cieszyn.pl i podać swój numer telefonu.
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Anna Sabela z domu Prus urodzi-
ła się jako przedostatnie dziecko 
w wielodzietnej rodzinie. Miała 2 
starsze siostry i 3 braci. Chodziła do 

Szkoły Ludowej i Wydziałowej dla chłop-
ców i dziewcząt. Gdy miała 7 lat, zmarła jej 
mama. Dzieci na parę miesięcy znalazły 
się w Domu Sierot. Po powtórnym ożenku 
ojca wróciły do domu. Od najmłodszych 
lat Ania (Hanulka) ciężko pracowała. Po 
szkole opiekowała się małymi dziećmi 
z bogatszych rodzin, przygotowywała po-
siłki dla całej rodziny. I zawsze śpiewała!

ZE ŚPIEWEM PRZEZ ŻYCIE…
Jako młoda panienka chodziła do 

chóru działającego przy Robotniczym 
Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym 
„Siła”, gdzie poznała swojego przyszłego 
męża, dyrygenta, z zawodu księgowego, 
Karola Sabelę, pochodzącego z Ligotki 
Kameralnej. Całe życie poświęciła ro-
dzinie, tej najbliższej i dalszej, a także 
samotnemu rodzeństwu. Czas II wojny 
światowej, gdy Niemcy zabrali męża na 
przymusowe roboty, spędziła w Ligot-
ce przy jego rodzinie wraz z  jedynym 
synem Bronisławem. Do dziś darzy 
to miejscem wielkim sentymentem. 

…I POGODĄ DUCHA

Cieszyn zaś jest dla niej jak mała ojczy-
zna. Nie lubi go opuszczać. W ciągu swo-
jego życia straciła niejedno mieszkanie 

Wszystkiego najlepszego 
z okazji 106 urodzin
Piękny i wyjątkowy jubileusz 
obchodziła niedawno rodowita 
cieszynianka Anna Sabela, 
która 27 stycznia świętowała 
swoje 106 urodziny. Dzień 
później szacownej Jubilatce 
wizytę złożyła Burmistrz 
Miasta Cieszyna Gabriela 
Staszkiewicz. Oczywiście 
podczas tak wyjątkowego dnia 
nie mogło zabraknąć życzeń, 
pysznego tortu i wspólnego 
śpiewu. 

i niejednokrotnie cały dorobek. A odbu-
dowywanie wiązało się z systematyczną 
i mozolną pracą. Niezwykle gospodarna, 
zapobiegliwa, pomocna, posiadająca 
„złote” ręce babcia nauczyła swe wnuczki 
bardzo wiele, od zajęć typowo kobiecych 
- szycia na maszynie, szydełkowania, ro-
bienia na drutach, gotowania - po cięższe, 
np. prac w ogródku. „Budziła nas zawsze 
śpiewem różnych pieśni: religijnych, 
ludowych, patriotycznych. I do dzisiaj 
śpiewa nawet trzecie(!) zwrotki wielu 
pieśni poznanych w młodych latach. Na-
uczyła nas radzić sobie w życiu” – mówi 
wnuczka pani Anny. Motto solenizantki 

to przyjmowanie z wdzięcznością i poko-
rą wszystkiego, co spotyka człowieka, ze 
zrozumieniem, że to dar Boga. Pomimo 
ciężkich przeżyć i doświadczeń dwóch 
wojen światowych zachowała pogodę 
ducha, która sprawia, że przebywanie 
z nią to wielka przyjemność. Docenia 
ona każdy dzień i cieszy się jego małymi 
sprawami podkreślając: „Bogu dzięki, że 
nie ma wojny!”. 
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