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31 marca 2019 WYDARZENIA

 Dokończenie ze s. 1  

Teatr Polonia mieści się na warszaw-
skim MDM-ie, przy ulicy Marszał-
kowskiej 56, na rogu ulicy Pięknej, 
blisko Placu Konstytucji. Pierwotnie 

w budynku znajdowało się Kino Polonia. 
W lutym 2005 w posiadanie sali kinowej 
weszła Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz 
Kultury i rozpoczęła jej adaptację do sali 
teatralnej. W tym samym roku urucho-
miona została tzw. Mała scena (Fioleto-
we Pończochy).

Do grudnia 2006 roku trwała adaptacja 
sali kinowej na scenę teatralną. Pierw-
sza premiera na dużej scenie odbyła się 
3 grudnia 2006 r. – była to sztuka Anto-
niego Czechowa „Trzy Siostry”.

W 2010 roku Krystyna Janda otworzyła 
drugą scenę w dawnym kinie Ochota przy 
ul. Grójeckiej Och-Teatr, którego szefem 
została jej córka, Maria Seweryn. Pierw-
szą premierą na Grójeckiej była „Wassa 
Żeleznowa” Gorkiego.

Teatr Polonia ze sceną Fioletowe Poń-
czochy podejmuje w tej chwili tematy 
trudniejsze, Och-Teatr został przeznaczo-
ny do grania repertuaru lżejszego, choć 
te profile scen nie są sztywne.

3 marca, godz. 19:00 – Jean Cocte-
au „Piękny nieczuły” (Teatr Polonia)

Jean Cocteau napisał ten tekst spe-
cjalnie dla Edith Piaf, która z wielkim 
sukcesem zagrała go niezliczoną liczbę 
razy. Dla Teatru Polonia tekst na nowo 
przełożył Edward Wojtaszek, ceniony 
reżyser teatralny. 

Długa noc w pokoju hotelowym. Za-
kochana kobieta czeka na swojego part-
nera – to czekanie jest dla niej torturą,  
a każdy szmer, dźwięk windy czy dzwonek 
telefonu wzmagają w niej tęsknotę, ale  
i budzą gniew. Jest piosenkarką, a zamiast 
na scenie, spędza czas na czekaniu. Gdzie 
się podziewa ten człowiek, który powinien 
być z nią w każdej wolnej chwili? Dlaczego 
skazuje ją na torturę wyczekiwania i nie-
pewności? Z kim spędza noce, gdzie bywa? 
Swoją emocjonalną opowieścią o trudnej 
miłości i nieustannej tęsknocie kobieta pro-
wadzi widzów przez noc. Kiedy kochanek 

XXIII edycja DNI TEATRU
Przed nami wielkie wydarzenie na scenie cieszyńskiego 
teatru. W dniach 3-5 marca na jego deskach wystąpią 
prawdziwe gwiazdy polskiej sceny teatralnej -  
Teatr Polonia i Och-Teatr z Warszawy. Cieszyńscy 
widzowie będą mogli obejrzeć trzy spektakle ich autorstwa, 
każdy różny od pozostałych, wszystkie absolutnie wyjątkowe.

pojawia się, milczący i nieobecny myślami, 
wszystkie uczucia czekającej kobiety wracają 
z jeszcze większą siłą – bohaterka oscyluje 
między czułością i goryczą, wzruszeniem 
i złością. Jest w tym piękno i ból, a do tego 
wprost fascynujący urok.

W roli Kobiety Natalia Sikora, która 
podczas spektaklu brawurowo wykonuje 
największe przeboje Edith Piaf oraz Paweł 
Ciołkosz, znany widzom np. z głośnego 
przedstawienia „Matki i synowie”.

4 marca, godz. 19:00 – Marc Camo-
letti „Pomoc domowa” (Och-Teatr)

Farsa! Pyszna! Jedna z najzabawniejszych, 
które można zobaczyć na polskich scenach. 
Marc Camoletti – tytan gatunku, tekst wy-
stawiany kilkadziesiąt tysięcy razy na całym 
świecie. Mąż (Krzysztof Dracz), żona (Kata-
rzyna Gniewkowska), kochanek (Mirosław 
Kropielnicki), kochanka (Małgorzata Kocik/
Barbara Wypych) i zdrady małżeńskie, jak 
to w farsie. Jedna noc, jedno mieszkanie, 
dwie sypialnie i… pomoc domowa (Krysty-

na Janda), kierująca wydarzeniami. Do tego 
znikający alkohol – whisky, tequila, rum  
i szampan, potęgujące nieporozumienia, 
słabości oraz śmieszności ludzkich charak-
terów. Jednym słowem – zabawa, i o nią tu 
idzie. Wspaniały przekład pana Bartosza 
Wierzbięty. Spektakl przeznaczony dla 
widzów od 12. roku życia.

5 marca, godz. 19:00 Sabina Baral 
„Zapiski z wygnania” (Teatr Polonia)

„Zapiski z wygnania” to bardzo osobi-
ste wspomnienia Sabiny Baral, dwudzie-
stoletniej emigrantki roku 1968, która 
wyjechała razem z rodzicami.

„Ile cierpienia można znieść, zanim 
się nie oszaleje? Powychodzili z lasów,  
z dziur w ziemi, z szaf, piwnic i strychów, 
wyszli półżywi z obozów, wrócili z Syberii 
i Kazachstanu, do domu, do Polski. A po-
tem, przez następne dwadzieścia trzy lata 
nie wyjechali (…). Chcieli mieszkać tutaj, 
tu, gdzie się urodzili ich rodzice i gdzie 
się urodziły ich dzieci – my. Po wojennej 
gehennie, po latach cierpienia i strachu, 
mimo wszystko jeszcze raz zadecydowali, 
że Polska to ich kraj. 

I tych ludzi po 1968 roku Polska wy-
rzuciła”. 

Krystyna Janda została uhonorowa-
na indywidualną nagrodą aktorską za 
rolę w spektaklu „Zapiski z wygnania” 
w 24. Ogólnopolskim Konkursie na Wy-
stawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 
oraz nagrodą główną na XVII Festiwalu 
Prapremier Nie/Podległa 2018 za kre-
ację, która przywraca sens i powagę 
obywatelskiemu zaangażowaniu artysty 
w sprawy publiczne.

Sprzedaż biletów w kasie teatru  
i w systemie online (www.bilety.teatr.
cieszyn.pl). 

TeaTr im. a. mickiewicza/aB

„Pomoc domowa”

„Piękny nieczuły”
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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).

EWA BANOT

Mam 48 lat, urodziłam się i wy-
chowałam w Cieszynie - Pastwiskach.

Jestem mężatką, razem z mężem 
Wiesławem wychowaliśmy trójkę 
wspaniałych, dorosłych już dzieci. 
Przez 11 lat byłam członkiem Rady 
Rodziców przy SP6, od 15 lat należę 
do Zespołu Teatralnego przy para-
fii Św. Elżbiety, a od 10 lat jestem 
również członkiem OSP Cieszyn-
-Pastwiska.

Posiadam wykształcenie śred-
nie-handlowe, od prawie 30 lat 
pracuję w zawodzie sprzedawca.

Jako radna chciałabym zwrócić szczególną uwagę na stan 
dróg i chodników nie tylko w moim okręgu, ale również w ca-
łym Cieszynie.

Moim priorytetem jest również wprowadzenie uchwały kra-
jobrazowej ,która znacząco ograniczy ilość szyldów i reklam, 
a tym samym wpłynie na atrakcyjność miasta i pozwoli nam 
na nowo odkrywać piękno starych kamienic znajdujących się 
w śródmieściu.

Prywatnie jestem niepoprawną optymistką, kocham psy 
oraz książki Michaela Palmera i Deana Kontza. Wolne chwile 
spędzam z rodziną i gronem bliskich przyjaciół.

JAN SIKORA 

Nazywam się Jan Sikora, mam 26 
lat. Od 6 lat jestem szczęśliwym mę-
żem i ojcem trzech córek. Do tej pory 
nie angażowałem się w działalność 
publiczną i społeczną w Cieszynie, 
jednak w wyborach samorządowych 
oddaliście Państwo na mnie swój 
głos i postaram się nie zawieść za-
ufania, którym mnie obdarzyliście. 
Jako radny chcę przede wszystkim 
zająć się polityką rodzinną i senio-
ralną, jak również zadbać o rozwój 
turystyczny Śląska Cieszyńskiego.

 J
K

KRZYSZTOF HEROK 
Od najmłodszych lat jestem silnie 

związany z naszym miastem. Lubię 
działalność obywatelską i społeczną, 
kryje się za nią nie tylko bezcenny kon-
takt z drugim człowiekiem, ale również 
społeczna działalność na rzecz dobra 
wspólnego. I tak właśnie spędzam każdą 
wolną chwilę. Dziękuję wszystkim, któ-
rzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem w 
ostatnich wyborach samorządowych. 
Dziś jestem członkiem gremium Rady 
Miejskiej Cieszyna, gdzie w szczególno-
ści reprezentuję mieszkańców okręgu 
nr 2. Jestem bezpartyjny, startowałem 
z Komitetu Wyborczego Wyborców 
Krzysztofa Heroka – Porozumienie Samorządowe.

Zawsze starałem się działać społecznie, uczestniczyć w wyda-
rzeniach ważnych dla lokalnej społeczności. Działam w Związku 
Harcerstwa Polskiego, Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, od lat jestem 
również członkiem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 z Od-
działami Integracyjnymi w Cieszynie. Wspólne działania pozwalają 
na realizację śmiałych planów – dla dobra słabszych, chorych, po-
krzywdzonych przez los. Dlatego też, będąc aktywnym członkiem 
szkoły tańca Pe De Be Izabeli Tymich, biorę charytatywnie udział 
w  musicalach o charakterze profilaktycznym. 

Moja edukacja rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 2  
w Cieszynie, następnie ukończyłem Technikum Gastronomiczne 
oraz studium pomaturalne w kierunku handel i marketing. Jestem 
absolwentem Uniwersytetu Śląskiego - magistrem etnologii. Ukoń-
czyłem również podyplomowe studia w zakresie zarządzania,  
a także ukończyłem również studia podyplomowe na prestiżowym 
kierunku Master of Business Administration oraz uzyskałem dy-
plom EY Academy of Business. 

Przez wiele lat sprawowałem funkcję inspektora kontroli Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś jestem Dyrektorem ds. 
administracyjno-finansowych Śląskiego Centrum Reumatologii, 
Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka 
w Ustroniu Sp. z o.o. 

Jest wiele kwestii, które trzeba priorytetowo rozwiązać w naszym 
mieście. To kwestie poprawy infrastruktury drogowej i komunikacji 
publicznej, bezpieczeństwa. Dostrzegam również potrzebę zmian 
w planach zagospodarowania przestrzennego, sieci cieszyńskich 
szkół i przedszkoli. Nużącym problemem są kwestie realizacji 
programów profilaktycznych, w szczególności dla dzieci i osób 
starszych, dużym wyzwaniem jest walka ze smogiem. Marzą się 
nam też miejsca do rekreacji, wypoczynku, czy uprawiania sportu. 
Tak, by było to miasto otwarte nie tylko na nowych mieszkańców, 
ale również inwestujących tu przedsiębiorców. Mandat radnego 
to ogromny kredyt zaufania, który można spłacić, mając ku temu 
dobre warunki współpracy, nie tylko w samej Radzie Miejskiej 
Cieszyna, ale również z  burmistrzem, władzami powiatowymi 
czy wojewódzkimi. Liczę na to, że uda się wiele zrobić dla naszego 
miasta w trakcie bieżącej kadencji. 
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Lp. Stopnie 
awansu 
zawodowego

Wskaźniki 
określone 
w art. 30
ust. 3 Karty 
Nauczyciela

Średnie  
wynagrodzenie 

Średnioroczna 
liczba etatów 
ustalana 
dla okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych 

Suma iloczynów 
średniorocznej 
liczby etatów 
i średnich 
wynagrodzeń, 
o których 
mowa w art. 
30 ust. 3 Karty 
Nauczyciela, 
ustalonych 
dla okresów 
obowiązywania 
poszczególnych 
kwot bazowych

Wydatki 
poniesione 
w roku na 
wynagrodzenia 
w składnikach 
wskazanych 
w art. 30 ust.1 
Karty 
Nauczyciela

Kwota 
różnicy 

od dnia  
1 stycznia 
do dnia 31 
marca

od 
dnia 1 
kwietnia 
do 
dnia 31 
grudnia 

od dnia 1 
stycznia 
do dnia 
31 marca

od 
dnia 1 
kwietnia 
do 
dnia 31 
grudnia 

(kol. 3 x 
B1)

(kol. 3 x 
B2)

3x(kol.4x 
kol.6)+9x(kol.5xkol.7)

(kol. 9 - 
kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 nauczyciel 
stażysta

100% 2 752,92 2 
900,20

17,66 14,59 526 674,96 530 938,60 4 263,64 

2 nauczyciel 
kontraktowy

111% 3 055,74 3 
219,22

57,02 58,39 2 214 447,19 2 452 158,77 237 
711,58 

3 nauczyciel 
mianowany

144% 3 964,20 4 
176,29

77,70 73,53 3 687 798,45 3 775 490,36 87 691,91 

4 nauczyciel 
dyplomowany

184% 5 065,37 5 
336,37

238,64 239,86 15 146 235,06 15 678 468,09 532 
233,03 

31 stycznia br. odbyła się IV sesja Rady 
Miejskiej Cieszyna. Jednym z punktów było 
przedstawienie radnym informacji o wyso-
kości średniego wynagrodzenia w 2018 roku, 
na poszczególnych poziomach stopni awan-
su zawodowego, nauczycieli zatrudnionych  
w cieszyńskich szkołach i przedszkolach.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLI/409/18 Rady Miej-

skiej Cieszyna z dnia 25 stycznia 2018 roku 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozli-
czania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego  
i szkół  prowadzonych na terenie Miasta Cie-
szyna oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobierania i wykorzystania,

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów 
położonych w rejonie ulic Gajowej i Łanowej,

zmiany Uchwały Nr XLVI/486/18 Rady Miej-
skiej Cieszyna z dnia 28 czerwca 2018 roku w 
sprawie  ustalenia wysokości opłat za pobyt 
dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, 
ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za 
wyżywienie oraz warunków częściowego  
i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat,

udzielenia pomocy finansowej Miastu 
Bielsko-Biała na dofinansowanie działalno-
ści Ośrodka Przeciwdziałania Problemom 
Alkoholowym w Bielsku-Białej,

udzielenia pomocy finansowej w postaci 
dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na 
realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowe-
go Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych 

Przemocą w Rodzinie w latach 2019-2020”,
określenia szczegółowych warunków przy-

znawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłącze-
niem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich 
pobierania,

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/370/17 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 
roku w sprawie ustanowienia i określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania  oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 
dla zawodników osiągających wysokie wy-
niki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla 
trenerów i działaczy sportowych,

upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszy-
na do złożenia wniosku o dofinansowanie 
w formie dotacji oraz przyjęcia do realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Strategii 
Elektromobilności Miasta Cieszyna w latach 
2020-2030”,

uzgodnienia prac wykonywanych w roku 
2019 na potrzeby ochrony przyrody, polega-
jących na zabiegach pielęgnacyjnych drzew – 
pomników przyrody,

uzgodnienia prac wykonywanych w roku 
2019 na potrzeby ochrony przyrody na tere-
nie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego 
„Bluszcze na Górze Zamkowej”,

wyboru dwóch przedstawicieli Rady 
Miejskiej Cieszyna do Gminnej Rady Dzia-

łalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. 
Przedstawicielami zostali Radni: Czesław 
Banot i Irena Fluder-Kudzia,

 wyznaczenia przedstawiciela Rady Miej-
skiej Cieszyna do prac Rady Programowej 
Książnicy Cieszyńskiej. Przedstawicielem 
został Radny Czesław Banot, 

wyznaczenia przedstawiciela Rady Miej-
skiej Cieszyna do prac Rady Programowej 
Zamku Cieszyn. Przedstawicielem została 
Radna Joanna Wowrzeczka,

wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej 
Cieszyna do prac Rady Programowej Cieszyń-
skiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”. 
Przedstawicielem został Radny Jerzy Wałga,

zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 
2019 rok,

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Cieszyna na lata 2019 – 2031,

rozpatrzenia wniosku mieszkańców  
o przywrócenie pierwotnego stanu działki.

Nagrania z sesji Rady Miejskiej dostępne 
są pod adresem: www.bip.um.cieszyn.pl  
w zakładce „Rada Miejska”.

Zapraszam do kontaktów z radnymi oraz 
na dyżury Prezydium Rady Miejskiej Cieszyna.

Przewodniczący Rady Miejskiej – każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca od 15.30 – 16.30

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – 
każdy drugi poniedziałek miesiąca od 16.00 
– 17.00, każdy trzeci poniedziałek miesiąca 
od 14.00 – 17.00.

remigiusz Jankowski

Przewodniczący rady Miejskiej cieszyna

IV sesja Rady Miejskiej Cieszyna VIII kadencji
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36-49 lat 
gRUPA WIEKOWA, KTÓRA 

NAJLICZNIEJ WZIĘŁA 

UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

W tegorocznej edycji złożono  
34 projekty, do głosowania 
zostało wybranych 28 z nich.  
W konsultacjach na stronie 

www.cieszyn.budzet-obywatelski.org, 
które odbyły się w dniach 26.01 – 10.02, 
mieszkańcy zdecydowali, że zostaną 
zrealizowane następujące projekty: 
1. Projekt nr 40: „ZIELONA KLASA 
– ROZWIJA NAS”, czyli powstanie 
ekologicznej, zewnętrznej klasy na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 3 z 
Oddziałami Integracyjnymi w Cieszy-
nie. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 3  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza 
Korczaka w Cieszynie. Liczba uzyska-
nych głosów: 588. Koszt: 96.687,00 zł. 
2. Projekt nr 1: „STRAŻAK-RATOWNIK  
Z PASTWISK DLA BEZPIECZNEGO CIESZY-
NA” - zakup specjalistycznego sprzętu dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Cieszynie-Pastwiskach. Lokalizacja: 
Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn – Pa-
stwiska, Cieszyn, ul. Hażlaska 116. Liczba 
uzyskanych głosów: 391. Koszt: 99.813,93 zł. 
3. Projekt nr 38: CIESZYŃSKIE PODZIE-
MIA NA BIS. Adaptacja ciągu piwnic na  
ul. Przykopa i piwnicy pod Parkiem Po-
koju do funkcji atrakcji turystycznych 
Cieszyna. Lokalizacja: Cieszyn, ul. Śrutarska 
39C, ul. Tadeusza Regera 6. Liczba uzy-
skanych głosów: 293. Koszt: 75.000,00 zł. 
4. Projekt nr 31: „SIŁOWNIA UMYSŁOWA”. 
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 4, Cieszyn, 
Plac Wolności 7A, dz. 34/1 obr. 44. Liczba 
uzyskanych głosów: 247. Koszt: 76.600,00 zł. 
5. Projekt nr 5: ULICZNE GRANIE NA CO 
DZIEŃ – zakup przenośnego boiska do 
Piłki Nożnej Ulicznej. Lokalizacja: Gmina 
Cieszyn. Liczba uzyskanych głosów: 240. 
Koszt: 50.000,00 zł.

Grupą wiekową, która najliczniej wzięła 
udział w głosowaniu, były osoby w wie-
ku 36-49 lat (27,8% głosów). Duża część 
zgłoszeń należała do mieszkańców po-
niżej 25 roku  życia (24%). 20,1% głosów 
oddały osoby w wieku 26-35 lat. Silnie 
reprezentowana była grupa seniorów 
powyżej 60 roku życia - oddali oni 19,2% 
wszystkich głosów. Najmniejszy udział 

Głosowanie zakończone – 
Budżet Obywatelski 2019
Mieszkańcy zdecydowali! Znane są już wyniki głosowania na projekty do realizacji  
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Warto zaznaczyć, że w tegorocznej edycji  
oddano 3975 głosów – o ponad 900 więcej niż w roku ubiegłym! Jak widać, konsultacje  
te cieszą się coraz większą popularnością.

miały osoby z grupy wiekowej 50-59 lat 
(8,9%). Jak wskazują statystyki, konsul-
tacjami bardziej zainteresowane były 
kobiety – oddały one 57% wszystkich 
głosów. Zebrane dane pokazują również, 
że najwięcej głosów zostało oddanych 
pierwszego i ostatniego dnia konsulta-
cji – odpowiednio 661 i 387.

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, 
Budżet Obywatelski to bardzo ważna ini-
cjatywa, gdyż stanowi ona realny wkład 

mieszkańców w rozwój miasta. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy złożyli propozy-
cje projektów, jesteśmy wdzięczni także 
wszystkim Cieszyniakom, którzy wzięli 
udział w głosowaniu. Oddanie głosu to 
jedynie chwila, a efekt będzie cieszył nas 
wszystkich przez lata. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku frekwencja będzie 
jeszcze wyższa!  

aB



Na pierwszy rzut oka nowy dowód 
osobisty zewnętrznie będzie po-
dobny do obecnego, wewnątrz 
jednak znajdzie się chip, w któ-

rego pamięci zapisane będą m.in. dane 
identyfikacyjne umieszczone w warstwie 
graficznej, w tym zdjęcie biometryczne.

Dotychczasowe funkcje dowodu 
osobistego pozostaną niezmienne. Tak 
jak do tej pory będzie on potwierdzał 
tożsamość i obywatelstwo jego posia-
dacza oraz uprawniał do przekraczania 
granic niektórych państw. Z tą różnicą, 
że dokument ten służyć ma również do 
uwierzytelniania w e-usługach admini-

Nowy dowód osobisty  
będzie e-dowodem
Wnioski o wydanie 
e-dowodu będzie można 
składać w Wydziale Spraw 
Obywatelskich  
i Działalności Gospodarczej 
w Cieszynie już  
od 4 marca. Wielofunkcyjny 
dokument z warstwą 
elektroniczną, będzie 
bezpiecznym i bezpłatnym 
narzędziem do komunikacji 
obywatela z administracją, 
służbą zdrowia i podmiotami 
komercyjnymi.

stracji publicznej oraz do podpisywania 
dokumentów elektronicznych.

Jak informuje Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, proces 
wymiany dowodów rozłożony zostanie 
na 10 lat i potrwa do 2029 r. Jeżeli posia-
dacz dowodu osobistego obecnego wzoru 
będzie chciał posługiwać się dowodem 
elektronicznym, będzie mógł go wymie-
nić jeszcze przed upływem ważności do-
tychczasowego dokumentu. 

E-dowód to dodatkowe funkcjonalności. 
Jakie? Nowy dowód wyposażony będzie  
w środek identyfikacji elektronicznej 
(„profil osobisty”) - zapewniający wysoki 
poziom zaufania, który umożliwi potwier-
dzenie tożsamości w usługach online.  
W nowym dowodzie będą zamieszczane 

Wspieraj lokalnie
„Wspieraj lokalnie” to już druga edycja 
największego w Polsce projektu umożli-
wiającego efektywne wspieranie lokal-
nych organizacji pozarządowych oraz 
prowadzenie kampanii rozliczania PIT-ów 
na terenie danej jednostki samorządu 
terytorialnego. Pomysłodawcą projektu 
jest Instytut Wsparcia Organizacji Poza-
rządowych. Informujemy, że w roku 2019 
również miasto Cieszyn przystąpiło do 
projektu i prosi mieszkańców miasta  
o wspieranie lokalnych organizacji poza-
rządowych przekazując na ich działalność 
1% podatku. Wystarczy wejść na stronę 
www.um.cieszyn.pl lub www.cieszyn.
pl, gdzie znajduje się baner informujący  

o projekcie. Program ten umożliwia swo-
bodny wybór i przekazanie 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych wybra-
nej organizacji pozarządowej.  

wydział kultury uM

Oddaj 1% podatku
W poprzednim numerze publikowaliśmy 
listę cieszyńskich organizacji, na które 
można oddać 1% podatku w rozliczeniu 
rocznym. Tym razem chcemy przypo-
mnieć, że jedną z organizacji pożytku 
publicznego, które działają na terenie 
Cieszyna, jest Oddział Rejonowy PCK 
w Cieszynie. By przekazać 1% podatku 
właśnie na tę instytucję, należy w rozli-

czeniu rocznym wpisać następujące dane:
Numer KRS: 0000225587
Cel szczegółowy: dla Oddziału Rejono-
wego PCK w Cieszynie
Organizacja z góry dziękuje wszystkim 
darczyńcom, którzy zechcą wesprzeć 
cieszyńskie PCK. 

aB

także dane pozwalające opatrzyć dokument 
elektroniczny zaawansowanym podpisem 
elektronicznym („podpisem osobistym”). 
Co ważne, będzie on tak samo ważny jak 
podpis własnoręczny. - Każdy posiadacz 
nowego dowodu będzie mógł zdecydować 
o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu 
osobistego”. E-dowód będzie pozwalał 
potwierdzać obecność jego posiadacza  
w placówkach ochrony zdrowia, co pozwoli 
uszczelnić system rozliczeń świadczonych 
usług medycznych. Ponadto, e-dowód bę-
dzie posiadał aplikację ICAO (dokument 
podróży z cechą biometryczną „zdjęcie 
twarzy”), która zapewni szybszą odprawę 
jego właściciela na lotniskach – czytamy 
na stronach Ministerstwach Cyfryzacji.   

Bsk
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Już niebawem Muzeum Drukarstwa 
w Cieszynie ukaże nam się w nowej 
odsłonie, a wszystko za sprawą pro-
jektu, który łączy w sobie adaptację, 

remont i rozbudowę obiektu położonego 
na Szlaku Zabytków Techniki. 

Planowany termin zakończenia 
realizacji projektu to przełom lipca  
i sierpnia 2019 r.

Co się zmieni?
Przede wszystkim planowanym 

efektem projektu jest wzrost liczby 

Muzeum Drukarstwa  
w nowej odsłonie 
W 1996 roku w Cieszynie powstało Muzeum Drukarstwa, 
stawiając sobie za cel zachowanie dóbr kulturowych  
i materialnych cieszyńskiego drukarstwa. Muzeum stało się 
również ukłonem w stronę upamiętnienia bogatych tradycji 
drukarskich na Śląsku Cieszyńskim.

odwiedzin w objętym wsparciem miej-
scu należącym do dziedzictwa kultu-
ralnego oraz stanowiącego atrakcję 
turystyczną, a także dostosowanie 
obiektu do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami. Celem jest zwiększenie 

atrakcyjności obiektów kulturowych 
regionu. Szacowany koszt realizacji 
zadania – to około 1 930, 000 zł. Wy-
sokość dofinansowania ze środków 
Unii Europejskiej to ok. 1 160, 000 zł. 

Bsk

W ramach projektu wykonana zosta-
nie przebudowa systemu oświetlenia 
ulicznego, wymianie poddanych zo-
stanie 1977 szt. opraw sodowych na 
LED oraz 1440 szt. wysięgników wraz 
z osprzętem. Ponadto zaplanowano 
wymianę 37 szt. sodowych źródeł 
światła na moduły LED, a także wy-
mianę 240 szt. słupów ze względu na 
zły stan techniczny. Podobny los czeka 
37 szt. uszkodzonych fundamentów.  
Modernizacja Cieszyna nabierze innego 
wymiaru, opierając swoje działanie na 
„inteligentnym” systemie sterowania 
i monitoringu systemu oświetlenia.  
„Inteligentny” system sterowania 
oświetleniem – to zastosowanie urzą-
dzeń sterujących i oprogramowania, 
które umożliwiają m.in. zdalny odczyt 
parametrów pracy opraw oświetle-
niowych (moc, napięcie, prąd), zmia-
nę strumienia świetlnego, lokalizację 
na mapie, sygnalizację usterek oraz 
tworzenie raportów zużycia energii.  
W jego ramach nastąpi przystosowa-
nie 65 szt. punktów sterowania oświe-

Modernizacja oświetlenia publicznego – etap 1
Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowano na 
dzień 30 sierpnia br. Na ten cel przeznaczono 7 413 848,00 
zł, z czego wydatki kwalifikowane stanowią 5 407 910,11 zł,  
a dofinansowanie - 84,9 % tj. 4 591 315,68 zł.

tleniem do instalacji „inteligentnego” 
systemu. Zamontowanych zostanie  
w przygotowanych punktach sterowania 
65 szt. sterowników oświetlenia wraz 
z kartami GSM, a ponadto 2216 szt. 
sterowników wraz z czujnikami ruchu.  
Zakres czynności zaliczonych do kosz-
tów niekwalifikowanych obejmuje bu-
dowę nowych odcinków oświetlenia 
(41 szt. opraw) na: 

ul. Katowickiej (od Stawowej do Fila-
siewicza) - 11 szt. 

ul. Ptasiej - 3 szt. 
ul. Bucewicza (od Hażlaskiej do Szy-

manowskiego) - 2 szt. 
skrzyżowaniu Frysztackiej/ Hażlaskiej -  

1 szt. słup (3 oprawy) 
ul. Stary Targ - 1 szt. 
Placu Wolności (skrzyżowanie z Wyż-

sza Brama) - 2 szt. 
skrzyżowaniu Bobreckiej / Sarkandra - 

3 szt. słupów (5 szt. opraw) 

ul. Korfantego (od Kochanowskiego 
do Madeckiego) - 2 szt. 

ul. Bielskiej (od Ustrońskiej) - 2 szt. 
ul. Niemcewicza - 10 szt. 
Uzupełnienie opraw na istniejących 

słupach (256 szt. opraw) oraz doświe-
tlenie przejść dla pieszych dotyczy: 

Frysztackiej / Gołębiej (obw. 566) 
Frysztackiej / Łukowej (obw. 566) 
Liburni (Castorama) (obw. 567) 
Katowickiej (ok. Filasiewicza) (obw. 570) 
Błogockiej - schronisko (obw. 578) 
Hallera / Tysiąclecia (obw. 582) 
Hallera / Kossak Szatkowskiej (obw. 582) 
Górnej / Hallera (obw. 583) 
Hallera / Górnej (obw. 583) 
Bielskiej / Szybińskiego 1 (obw. 586) 
Bielskiej (obw. 589) 
Bielskiej (Krasna) (obw. 591) 
Stawowej / Cegielnianej (obw. 592) 
Stawowej / Działkowej (obw. 592) 
Londzina (obw. 595) 
Katowickiej - cmentarz (obw. 603) 
Katowickiej / Motelowej (obw. 626) 
Bielskiej (przy Staszica) (obw. 627).  

Bsk
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Serial opowiada o granicach państw, 
o sposobach współpracy, różni-
cach kulturowych, wadach oraz 
dobrodziejstwach płynących  

z życia na granicy. 
Z gośćmi na temat wyzwań i zalet 

wnikających z zarządzania miastem 
znajdującym się na pograniczu, a także  
o życiu codziennym, przemieszczaniu się 
i komunikowaniu mieszkańców z obszaru 
Cieszyna – rozmawiała Burmistrz Miasta 
Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. 

Bsk

Japońska telewizja  
w Ratuszu 
15 lutego w cieszyńskim Ratuszu gościła japońska telewizja Nippon BS Broadcasting 
BS11, która przyjechała do Polski, aby zrealizować odcinek serialu dokumentalnego 
pt. „Crossing the borders” / „Przekraczając granice”. 

  B
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Partnerzy tego przedsięwzięcia to: 
Miasto Cieszyn, Starostwo Powiatu 
Cieszyńskiego, COK „Dom Narodo-
wy”, Hotel „Liburnia”, Modena, Zespół 
Szkół Budowlanych im. Stefana Grota 
Roweckiego w Cieszynie i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Wł. Szybiń-
skiego w Cieszynie, ZHP Hufiec Ziemi 
Cieszyńskiej, UŚ Cieszyn, Mariusz Jasz-
czurowski Wideopasja.

Zorganizowanie balu w wyjątkowo 
atrakcyjnej formie nie byłoby możliwe 
bez finansowego wsparcia licznych 
darczyńców. Są nimi: Prezes Alina Ra-
kowska Bank Spółdzielczy w Cieszynie, 
Grzegorz Kania „Finanse Kania”, Marcin 
Legin Firma Handlowo -Produkcyjna 
SFERAWENT w Cieszynie, Roman Tyr-
na P.H.U. ”Beskid plus”, Andrzej Du-
biel, Michał Teodorowski, portal ViFI, 
Janusz Gajewski, Andrzej Ryszkowski, 
Wiesław Ryszkowski, Irena Marszałek.

Statuetkę Kryształowego Anioła Do-
broci otrzymali, Jan Potysz Komendant 
Kręgu Seniora ZHP, Andrzej Dubiel, 
Zespół Szkół Budowlanych im. Ste-
fana Grota Roweckiego w Cieszynie  

Cieszyńskie Soroptymistki dziękują…
...wszystkim współorganizatorom, partnerom i darczyńcom 
tegorocznego V Cieszyńskiego „Balu Aniołów”.  
Bal odbył się 1 lutego w COK „Dom Narodowy”, uczestniczyło 
w nim 153 podopiecznych cieszyńskich i powiatowych szkół 
integracyjnych oraz placówek OREW i ZPSWR.

i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Wł. Szybińskiego w Cieszynie.

Zaangażowanie uczniów, studen-
tów, harcerzy i wszystkich ludzi dobrej 
woli pozwalają z optymizmem patrzeć  
w przyszłość i mieć nadzieję, że w przy-
szłym roku znowu będziemy się razem 
bawić na VI Cieszyńskim Balu Aniołów. 

Zadanie było współfinansowane ze 
środków Miasta Cieszyna i Powiatu 
Cieszyńskiego. 

org

ABSOLUTNY REKORD!
W tym roku byliśmy całkowicie oszo-

łomieni, ponieważ kwota zebrana na XXI 
Koncercie Walentynkowym na rzecz Hospi-
cjum im.Łukasza Ewangelisty przekroczyła...  
30 tysięcy złotych!

Właściwie wystarczyłoby tu jedno słowo: 
DZIĘKUJEMY! Cieszymy się, że nasze coroczne 
granie i śpiewanie przyciąga zawsze tłumnie 
młodzież, rodziców, sympatyków, a nawet 
krewnych naszych pacjentów i oczywiście 
wielu sponsorów, którzy dzielnie wspiera-
ją dzieła hospicyjne. Cieszymy się również, 
że II LO im. M. Kopernika nie rezygnuje  
z tego wyjątkowego wydarzenia i zarówno 
uczniowie, jak i absolwenci mobilizują gro-
no pedagogiczne do kolejnych koncertów.

urszula Broda-Gawełek , dorota kania

Wysoka pozycja Cieszyna 
w rankingu gmin

Na 2478 miejsc w Polsce, w których re-
alizowane były w ubiegłym roku projekty 
współfinansowane ze środków unijnych 
– Cieszyn zajął 260 pozycję w rankingu 
gmin. W przypadku naszego miasta łączna 
wartość projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej wyniosła  
112 663 509 złotych.

Zestawienie otwierają: Warszawa, Łódź, 
Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk, Wrocław. 
Dalej Toruń, Katowice, Rzeszów. Ostatnie 
miejsce w rankingu zajmuje Oporów (war-
tość projektów 22 666 zł).                    Bsk
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Koncert zwieńczono suitą taneczną 
z opery ludowej Jana Sztwiertni 
„Sałasznicy”, co jest szczególną 
pozycją repertuarową zespołu. 

Nie zabrakło popisów wokalnych - pieśni 
patriotycznych, towarzyskich i ludowych 
w efektownych opracowaniach muzycz-
nych. Na scenie pokazały się wszystkie 
dorosłe formacje: grupa baletowa (40 
tancerzy), Chór Jubileuszowy (36 śpie-
waków), kapela (13 muzyków) oraz soli-
ści, co pozwoliło pokazać duży potencjał 
wykonawczy całej grupy. 

Dużym atutem występu były jak zwy-
kle nienagannie, z pieczołowitą staran-
nością przygotowane kostiumy siedmiu 
regionów Polski, które stanowią majątek 
własny zespołu. Karnawałową atmosferę 
podkreśliła kolorowa, niebanalna sceno-
grafia autorstwa Anny Gagatek. Program 
artystycznie przygotowała kadra instruk-
torska w osobach: Dorota Siedlecka Do-
miniak (choreografia), Piotr Gruchel (mu-
zyka), Borys Gruchel (akompaniator). Nad 
całością czuwała Karolina Małysz-Tulec, 
dyrektor ZPiT Ziemi Cieszyńskiej. 

wydział kultury

Wielka gala ZPiT  
„Ziemi Cieszyńskiej”
22 i 23 lutego w Teatrze im. A. Mickiewicza wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w koncercie pt. „Karnawał z folklorem”. Na program 
złożyło się 8 scenek tanecznych, w których pokazano regionalne tańce i śpiewy cieszyńskie, beskidzkie, 
łowickie, górnośląskie, sądeckie, krakowskie i lubelskie. 

W SKRÓCIE
Książki zakazane na 
przestrzeni dziejów

W piątek 1 marca 2019 r. o godz. 15.00 
w galerii Książnicy Cieszyńskiej nastąpi 
otwarcie ekspozycji pt. „Niebezpieczne, 
niewygodne, nieprawomyślne: książki 
zakazane na przestrzeni dziejów”. Na wy-
stawie – jaką będzie można zwiedzać do  
1 czerwca 2019 r. – zaprezentowane zostaną 
pochodzące ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej 
dzieła, które będą egzemplifikować dzieje 
książki zakazanej.

Dziś, w dobie internetu i bibliotek cyfro-
wych, możemy zdobyć niemal każdą książkę, 
a na listach lektur szkolnych często znajdują 
się dzieła autorów, o których nigdy wcze-
śniej nie pomyślelibyśmy, że niegdyś były 
zakazane. Zwiedzenie wystawy umożliwi 
zarówno zapoznanie się z dziełami, które 

były w dziejach najczęściej zakazywane, jak 
też udzieli odpowiedzi na pytania o pod-
stawy ich zakazu.                                       kc

UTW zaprasza
Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wie-

ku zaprasza na konferencję „Jak mądrze 
dbać o zdrowie w wieku dojrzałym”, która 
odbędzie się 12 marca 2019 o godz. 10:00 
w Sali konferencyjnej UŚ w Cieszynie.  
W programie:

1.Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
2.Ukrywane problemy zdrowotne kobiet
3.Pessaroterapia – nieinwazyjna me-

toda leczenia schorzeń statyki narządów 
rodnych kobiet

4.Czy warto się szczepić?
5.Problemy geriatrii
6.W trosce o zdrowie psychiczne seniorów.

Wstęp wolny dla wszystkich seniorów. 
Zapraszamy!                                              uTw

Jak Ziemia 
Cieszyńska…
TKK PTTK „Ondraszek” w Cieszynie zapra-
sza na prelekcję „Jak Ziemia Cieszyńska (nie)
wróciła do Macierzy”, która odbędzie się  
15 marca o godz. 18:00 w sali konferencyjnej 
SM Cieszynianka. Zadaniem prelekcji będzie 
nakreślenie genezy historii Ziemi Cieszyńskiej, 
na które powoływały się obie strony sporu, 
przebiegu wydarzeń do 1918-1920, życia na 
Zaolziu do 1938 r, współczesnych relacji. Dodat-
kową atrakcją będzie prezentacja artefaktów 
z epoki! Autor prezentacji: Z.Pawlik – prezes 
TKK PTTK „Ondraszek” w Cieszynie. 

Tkk PTTk „ondraszek”
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A do tego ceramika powstająca  
z odpadu jakim jest popiół, pro-
jekt badający relacje pomiędzy 
światłem a ludzką psychiką, 

zabawka wspomagająca kreatywność 
przedszkolaków, elementarz, książka  
o „Tour de France”, czy też gry: do nauki 
czytania oraz poświęcona selektywne-
mu zbieraniu odpadów. Już to krótkie 
wyliczenie pokazuje, jak różnorodne są 
tematy prac dyplomowych absolwentów 
uczelni projektowych z Polski, Czech, 
Słowacji i Węgier. 

30 prac, wybranych przez jury spośród 
prawie 350 nadesłanych do tej edycji 
Międzynarodowego Przeglądu Projektów 
Dyplomowych „Graduation Projects”, od  
2 marca będzie  można oglądać w Zamku 
Cieszyn. Dyplomy są oceniane w dwóch 
kategoriach: 2D i 3D – grafiki użytko-
wej (w tym projektowania stron WWW, 
użytkowych projektów aktywnych, czy 
aplikacji ekranowych) oraz wzornictwa 
przemysłowego (z uwzględnieniem tkanin, 
ubioru, szkła lub ceramiki). Jakie problemy 
zaprzątają głowy młodych projektantów 
i jakie mają pomysły na ich rozwiązanie? 
By poznać odpowiedź na to pytanie, warto 
odwiedzić wystawę, która będzie pokazy-
wana Zamku do końca marca. Natomiast  
1 marca można spotkać się z większością 
autorów dyplomów i wysłuchać prezen-
tacji ich prac (początek o 13.00). 

Co projektują młodzi? 
Autonomiczny tramwaj dla Pragi w 2030 roku, modułowy system 
toreb dla dzieci posiadających więcej niż jeden dom, laska do 
aktywnego starzenia się, system bagaży dla osób na wózkach, 
wielofunkcyjne krzesło, które „rośnie” wraz z dzieckiem…

W dwudniowym programie szkolenia 
znajdą się m.in. informacje na temat 
programu dofinansowania przedsię-
biorstw, dotacji PUP na założenie fir-
my, ZUS-u dla przedsiębiorców, form 
opodatkowania, a także wypełniania 
dokumentów niezbędnych przy reje-
stracji firmy. Ponadto uczestnicy będą 
mogli skorzystać z dobrych praktyk  
i doświadczeń już działających biznesów, 
dowiedzieć się więcej odnośnie komu-
nikacji wizualnej oraz projektowania 

Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców 
ABC Przedsiębiorczości to 

praktyczne porady i wskazówki 
dla osób planujących 
rozpoczęcie własnej 

działalności. Kolejna edycja 
w marcu. Zapraszamy na 

Zamek 22-23 marca.

usług w firmie. Szczegółowy program 
można znaleźć na: www.zamekcieszyn.
pl. Udział w szkoleniu: bezpłatnie: miesz-
kańcy Cieszyna, studenci UŚ Cieszyn 
oraz osoby bezrobotne zarejestrowane 
w PUP w Cieszynie; 50 zł – osoby z po-

wiatu cieszyńskiego, 100 zł – pozostałe 
osoby. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Obowiązują zgłoszenia: kkruszy@zamek-
cieszyn.pl, tel. 33 851 08 21 wew. 21. 

zaMek cieszyn

Publiczność weźmie udział w gło-
sowaniu i wybierze dwie najlepsze 
prezentacje – po jednej w każdej 
kategorii, a ich autorzy zdobędą na-

grody. Otwarcie wystawy zaplano-
wano 2 marca o 16.00. Program na:  
www.zamekcieszyn.pl. 

zaMek cieszyn

„ASHka – ceramika z popiołu. 
Projekt: Mateusz Mioduszewski”

„Autonomiczny tramwaj dla Pragi 
w 2030 roku. Projekt: Tomáš Chludil”

„Zabawka wspomagająca kreatywność przedszkolaków. Projekt: Sylwia Sapała”
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Tryumfalny wjazd do Cieszyna opi-
sywała „Gwiazdka Cieszyńska” tymi 
słowami:

Wzdłuż całej drogi z frontu skoczow-
skiego aż do Cieszyna witała ludność 
polska z niebywałem entuzyazmem po-
stępujące ku Cieszynu wojska polskie. 
W Ogrodzonej było pierwsze serdeczne 
powitanie. W Bobrku obok seminaryum 
ustawiono gustowną bramę tryumfalną, 
na której widniał napis: „Cześć obroń-
com!” Po obu stronach drogi tworzyły 
dzieci ze szkoły ćwiczeń z chorągiewkami 
i kandydaci seminaryum szpaler, witając 
niemilknącymi okrzykami „Niech żyją!” 
wkraczających na oswobodzoną ziemię 
polską polskich bohaterów. 

Przy bramie, prowadzącej na wielki 
plac koszarowy, powitały brygadyera 
Latinika i wojska polskie panie, imieniem 
których p. Marya Sojkowa z Oldrzychowic 
ofiarowała chleb i sól. Poczem brygady-
er wraz ze sztabem i całe wojsko wma-
szerowało na wielki plac przez szpaler 
dziewcząt polskich, gdzie spotkał się  
z szalonym entuzyazmem niezliczonych 
tłumów, mogących wynosić 50.000 do 
60.000 osób, przybyłych przeważnie 
pieszo z dalekich okolic naszego kraju, 

MIGAWKI Z 26 LUTEGO 1919
Po wojnie polsko-czechosłowackiej o Śląsk Cieszyński, która zakończyła się podpisaniem 
zawieszenia broni 30 stycznia 1919, ostatecznie pod naciskiem przybyłej z Warszawy Misji 
Międzysojuszniczej wojska czeskie wycofały się z Cieszyna, Jabłonkowa  i Frysztatu  
26 lutego. Kiedy polscy żołnierze wkraczali na teren cieszyńskich koszar, wojska czeskie  
podążające doliną Olzy pozostawały jeszcze czas jakiś w zasięgu ich wzroku!

  Na fotografii, dokumentującej powrót 
polskiego wojska do Cieszyna, płk Fran-
ciszek Ksawery Latinik minął już dawny 
wjazd do Szpitala Śląskiego, prowadzi te-
raz swych żołnierzy ostatnim odcinkiem 
ulicy Bielskiej do skrzyżowania z Wyższą 
Bramą i ulicą Górną, z którego wykonana 
została fotografia. Po lewej stronie, na 
narożniku wyburzonego później domu,  
w którym mieściła się gospoda Pod Zło-
tym Słońcem, wisi tabliczka z napisem 
"Achtung langsam fahren". Fotografia ze 
zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

  Defilada na placu koszarowym. Płk Latinik (pośrodku), opisując dzień 26 lu-
tego, zanotował we swych wspomnieniach: Po defiladzie rozmieszczono wojska 
w koszarach, a gdy przyszedłem do mej kwatery w hotelu pod Jeleniem, spotkała 
mnie miła niespodzianka, jaką zgotowała mi deputacja młodych Ślązaczek, pp. Ewy 
Oryczówny, Wili Świbówny i Anny Szczerbianki pod przewodnictwem p. Marji Ledó-
chowskiej, która oprócz słów wzruszających obdarzyła mnie wieńcem laurowym  
z szarfą o barwach śląskich. Przyjąłem tę odznakę z uczuciem głębokiej wdzięczno-
ści i w przeświadczeniu, że należy się ona dzielnym żołnierzom, którzy z karabinem 
w ręku, przy armacie i na koniu wywalczyli zwycięstwo.

„Cześć obrońcom!” 
Po obu stronach drogi 
tworzyły dzieci ze 
szkoły ćwiczeń  
z chorągiewkami  
i kandydaci 
seminaryum szpaler, 
witając niemilknącymi 
okrzykami „Niech 
żyją!” wkraczających 
na oswobodzoną 
ziemię polską polskich 
bohaterów...

wraz z wielu kapelami. Najliczniejsze, bo 
liczące na tysiące uczestników, były po-
chody od Frysztatu, Trzyńca i Ustronia. 
Praca w fabrykach i kopalniach stanęła 
wszędzie. 

irena French

MuzeuM Śląska cieszyńskieGo
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Swoją edukację artystyczną rozpo-
czął w dzieciństwie na zajęciach 
plastycznych w Domu Kultury, na 
których zafascynował się grafiką. 

Tam poznał tajniki tworzenia matryc i od-
wzorowywania ich na papierze. 

Artysta studiował na Wydziale Grafiki 
ASP w Krakowie i w 1997 roku obronił 
dyplom w Katedrze Rysunku pod kie-
runkiem prof. Włodzimierza Kotkow-
skiego, uzyskując Medal Rektora ASP za 
cykl Głowy. W 2009 roku na krakowskiej 
ASP obronił pracę doktorską pt. Twarz, 
oblicze, wizerunek w wybranych techni-
kach graficznych. Obecnie jest pracowni-
kiem naukowym Krakowskiej Akademii  
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
Marcin Cziomer jest artystą wszech-

Grafika niejedno ma imię
Muzeum Drukarstwa w Cieszynie zaprasza w swoje gościnne mury na kolejne spotkanie 
miłośników czarnej sztuki. Swoje prace zaprezentuje artysta z Krakowa, dr Marcin Cziomer.  
Na wernisaż i spotkanie z artystą zapraszamy 14 marca 2019 roku o godzinie 16:00  
do Muzeum Drukarstwa na ulicy Głębokiej 50. Wystawę można zwiedzać do 9 kwietnia  
w godzinach otwarcia Muzeum.

stronnym. Uprawia grafikę warsztato-
wą, cyfrową, malarstwo, rysunek, eks-
libris oraz grafikę użytkową: kaligrafię, 
rysunek satyryczny, również ilustracje 
książek. Swoje prace prezentował na 142 
prestiżowych wystawach i konkursach 
zbiorowych. Indywidualnie wystawiał  
w Polsce, Niemczech i Danii. Zdobył wiele 
nagród, wyróżnień, statuetek i medali. 

Wystawa w galerii „Przystanek Gra-
fika” jest jego 21. wystawą indywidual-
ną. Artysta prezentuje na niej ekslibrisy  
i małe formy graficzne w różnych tech-
nikach. Będzie okazja poznać i porów-
nać je między sobą, bo jak głosi tytuł 
wystawy – Grafika niejedno ma imię. 

MuzeuM drukarstwa (ls)

Wystawa „Całym sercem Cie-
szynianka” jest pierwszym 
po 2017 roku pokazem twór-
czości Jadwigi Smykowskiej. 

Nieprzypadkowo ma miejsce w jej ro-
dzinnym mieście, w Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego. Pokaz ma charakter re-
trospektywny, ukazując (w miarę moż-
liwości ekspozycyjnych) najważniejsze 
dziedziny jej aktywności artystycznej: 
grafikę (drzeworyty sztorcowe) oraz 
rysunek, malarstwo i płaskorzeźbę. 
Wystawie towarzyszy dokument fil-
mowy Jana Smykowskiego z muzyką 
Katrin Mickiewicz, poświęcony życiu  
i twórczości artystki.

Wystawa czynna do 14 kwietnia 2019 
roku. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków miasta Cieszyna. 

MŚc/aB

Miasto Cieszyn (w imieniu Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Stowarzyszenia Rotunda)
zaprasza na otwarcie wystawy „Całym sercem Cieszynianka – Jadwiga Smykowska 1945-2017”. 
Wernisaż odbędzie się 1 marca, w piątek, o godz. 17:00 w Galerii Wystaw Czasowych.

Wystawa „Całym sercem Cieszynianka” 

JADWIGA SMYKOWSKA 
Jadwiga Smykowska urodziła się w 1945 r. 
w Cieszynie Zachodnim (dziś: Czeskim 
Cieszynie). Była absolwentką Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, zdobyła dy-
plom z wyróżnieniem w pracowni drze-
worytu oraz grafiki książki. Należała do 
wielu stowarzyszeń zrzeszających arty-
stów, była rzeczoznawcą Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. W 1917 roku została 
laureatką najwyższej światowej nagro-
dy Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Drzeworytników XYLON w Szwajcarii za 
tryptyk „Pod Twoją obronę”. Choć była 
artystką wszechstronną, jej ulubioną 
techniką był drzeworyt sztorcowy. Całe 
życie była związana z Cieszynem, co 
znalazło wyraz w jej twórczości. Projek-
towała również szaty graficzne książek 
o tematyce regionalnej. 

„Polska - ojczyzna moja”, 
1982, drzeworyt sztorcowy



14 Wiadomości RatuszoweWYDARZENIA

Dzień Kobiet  
w Bibliotece

Biblioteka Miejska w Cieszynie zapra-
sza 7 marca 2019 r. o godz. 16.00 na 
„Dzień kobiet w bibliotece”. To impreza 
organizowana wspólnie z Soroptimist 
International Klub w Cieszynie już po raz 
trzeci. Tematem spotkania będą oczy-
wiście kobiety, ale panowie są równie 
mile widziani. Tym razem w programie 
znajdzie się recital Małgorzaty Pikus - ak-
torki Sceny Polskiej w Czeskim Cieszynie 
oraz wiersze cieszyńskich poetów. Mamy 
nadzieję, że zechcą Państwo spędzić  

W SKRÓCIE

URODZINY OFKI

z nami miłe popołudnie przy kawie, dobrej 
muzyce i poezji. Wstęp jest bezpłatny. 

BiBlioteka Miejska

Na Dzień Kobiet

Drogie Panie! Nasze Święto coraz bliżej. 
W tym wyjątkowym dniu pomyślmy o sobie 
i pozwólmy się zainspirować, aby znowu być 
pięknymi na wiosnę. 8 marca zapraszamy 
na nasz Kobiecy Raut do Ekotradycji  
w Cieszynie.

Podczas Dnia Stylu, Zdrowia i Urody 
przy ul. Bobreckiej 15 na uczestniczki będą 
czekały m.in.:

Domowe SPA, Zdrowia dieta i analiza 
składu ciała Katarzyny Trombik

Koncert gongów i mis tybetańskich 
Danuty Gajdzicy

Kobieco – kolorowo – bezstresowo – 
Pokaz mody i stylizacji

Wstęp: 15 złotych
Podczas imprezy odbędzie się również 

wernisaż prac fotograficznych Marioli Glaj-
car „Kobiecym okiem” (wstęp wolny) oraz 
wieczór muzyki góralskiej Tomasza Rosz-
kowskiego (wstęp 35 zł, w cenie zakąski 
regionalne). 

Więcej informacji na www.ekotrady-
cja.cieszyn.pl

ekotradycja/aB

OFKA to przytulne pokoje butikowe, 
letnia kawiarenka, wypożyczalnia 
rowerów oraz biuro eventowe. 
Wszystko to mieści się w malow-

niczej scenerii Pałacu Myśliwskiego. 
Podstawową i bieżącą działalnością 

Spółdzielni jest prowadzenie pokoi buti-
kowych zaprojektowanych w całości przez 
Studio Rygalik, a wyposażonych meblami 
Paged Collection, tak aby tworzyć spójną 
całość z Zamkiem Cieszyn czyli instytu-
cją kultury zajmującą się współczesnym 
designem, ochroną tradycyjnej kultury  
i rzemiosła oraz turystyką. 

Obsługa recepcji 8pokoi zajmuje się 
również organizacją czasu wolnego, udzie-

Spółdzielnia Socjalna OFKA zaprasza na 5. URODZINY OFKI, które odbędą się 8 marca br. o godz. 
12:00 w sali konferencyjnej Zamku Cieszyn ul. Zamkowa 3b w Cieszynie. Spotkanie skierowane 
jest do Władz Powiatu Cieszyńskiego, Władz Miasta Cieszyna, przedstawicieli instytucji kultury, instytucji 
współpracujących ze Spółdzielnią Socjalną OFKA oraz wszystkich zainteresowanych ekonomią 
społeczną i działalnością naszego podmiotu, jak i osób które chciałyby nawiązać z nami współpracę.

laniem informacji o regionie i ciekawych 
miejscach w Cieszynie i okolicy oraz pro-
mocją lokalnej gastronomii wśród odwie-
dzających nas turystów. Prowadzimy rów-
nież cykliczne (oraz na zlecenie) warsztaty 
ceramiczne, plastyczne i ekologiczne dla 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 

Często angażujemy się w ogólnopol-
skie akcje ekologiczne, np. EkoWalen-
tynki, Recykling daje owoce. W ramach 
biura eventowego organizujemy również 
konferencje, wizyty studyjne, prezentacje 
zagadnień związanych ze spółdzielczością 
i szeroko rozumianą ekonomią społecz-
ną (NGO) podczas konferencji, spotkań 
organizowanych na Zamku Cieszyn oraz 

na innych spotkaniach w woj. śląskim 
(np. targi ekonomi społecznej, dni miast). 

Udzielamy się w imprezach i konkursach 
promujących ekonomię społeczną, w 2016 
roku byłyśmy finalistkami Ogólnopolskiego 
Konkursu Es na najlepsze przedsiębior-
stwo społeczne roku. Z chęcią również 
przyłączamy się do cyklicznych imprez 
odbywających się w Naszym mieście, co 
roku prowadzimy warsztaty dla dzieci 
podczas Nocy Muzeów, Święta Trzech 
Braci oraz Cieszyńskiego Przekładańca 
(festiwal organizacji pozarządowych).  
W okresie letnim prowadzimy punkt małej 
gastronomii oraz wypożyczalnie rowerów. 
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Coś pozytywnego

B estsellerowa powieściopisar-
ka („Moralność pani Piontek”, 
„Czereśnie zawsze muszą być 
dwie”) Magdalena Witkiewicz 

i autor kryminałów Stefan Darda 
(„Zabij mnie, tato”), połączyli swo-
je twórcze siły w literackim duecie. 
„Cymanowski młyn” to powieść psy-
chologiczna o kryzysie małżeńskim 
i krwawy thriller w jednym. Monika 
i Maciej wybierają się na urlop do 
urokliwego leśnego pensjonatu, żeby 
ratować swój związek. Pierwsze chwi-
le romantycznych uniesień szybko 
ustępują miejsca serii dziwnych wy-
padków, budujących atmosferę grozy 

Nowości w Bibliotece 
Miejskiej

i niemożliwego napięcia. Lektura, od 
której trudno się oderwać!

Uznany syryjski pisarz Rafik Schami 
mieszkający od lat na emigracji w Niem-
czech, proponuje czytelnikom wielowąt-
kową i poruszającą sagę rodzinną „So-
fia”. Zamieszcza w niej obraz rodzinnego 
kraju przepełniony nostalgią i stopniowo 
przechodzi do współczesnych, burzliwych 
wydarzeń Arabskiej Wiosny. Okazane  
w przeszłości dobro powraca po latach,  
a odwzajemniona miłość, której kiedyś 
należało się wyrzec, nie przemija. To kawał 
znakomitej i aktualnej prozy. 

Zapraszamy do Biblioteki Miejskiej po 
te i inne nowości!

Biblioteka Miejska w Cieszynie – Oddział dla Dzieci ogłasza 
IX Edycję Międzynarodowego Konkursu Literackiego 
z cyklu „Zostań pisarzem z…”. Tegorocznym Mistrzem 
Konkursu jest  autor powieści, scenariuszy i wierszy dla dzieci  
i młodzieży Łukasz Dębski. Tytułem konkursu jest 
„Coś pozytywnego”.

Gdy wszystko wydaje ci się nudne i po-
nure, gdy ci szaro albo byle jak – odczaruj 
smutną chwilę! Napisz „pozytywniak”, czyli 
wiersz o czymś fajnym, miłym i przyjem-
nym. Po prostu taki, jaki chciałbyś poda-
rować wszystkim, których lubisz. 

Konkurs skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjum  
i obejmuje dwie kategorie wiekowe:

I KATEGORIA – uczniowie klas 4-6 SP
II KATEGORIA – uczniowie klas siód-

mych, ósmych i gimnazjum
Zadaniem uczestników Konkursu jest 

napisanie utworu poetyckiego posiadają-
cego rymy lub nie (wiersz biały). Objętość 
pracy – do 20 wersów, każdą pracę należy 
składać wyłącznie w wersji papierowej. 
Do składanych prac należy dołączyć na-
stępujące dane: 

Tytuł
Imię i nazwisko oraz wiek autora
Nazwa szkoły i klasa 
Formularz zgłoszeniowy
Wydrukowane prace konkursowe nale-

ży oddawać do 26.04.2019 r. w Oddziale 
dla Dzieci Biblioteki Miejskiej lub przesłać 
na adres: Biblioteka Miejska w Cieszynie,  
ul. Głęboka 15, Cieszyn. Uroczyste roz-
strzygnięcie, wręczenie nagród Laureatom 
oraz spotkanie z patronem Konkursu od-
będzie się  w siedzibie Biblioteki Miejskiej 
w Cieszynie 13 maja br. 

Uwaga! Szkoła, która dostarczy na 
konkurs największą liczbę prac otrzyma 
nagrodę specjalną- zaproszenie na spo-
tkanie autorskie z patronem tegorocznych 
zmagań literackich Łukaszem Dębskim. 

BiBlioteka Miejska
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CIESZYŃSKI PIKNIK 
EKOLOGICZNY

W weekend 16-17 marca na Rynku  
w Cieszynie odbędzie się impreza ro-
dzinna „Cieszyński Piknik Ekologiczny”. 
Organizatorzy zapraszają całe rodziny, gdyż 
każdy znajdzie coś dla siebie! 

Planuje się zorganizowanie następują-
cych stref:

Strefa edukacyjna - gdzie prowadzone 
będą warsztaty i wykłady na temat ekologii 
w życiu codziennym:

segregacja odpadów,
„drugie życie” śmieci - co można zro-

bić z odpadów,
czym zastąpić opakowania plastikowe.   
Strefa dla dzieci - zabawy kształtujące 

nawyki przyjazne dla środowiska:
sadzenie roślinek w doniczkach z re-

cyklingu,
tworzenie instrumentów ze śmieci - 

koncert w wykonaniu dzieci,
przygotowanie zdrowych przekąsek  

i napojów (warsztaty).
Strefa wystawców - gastronomia w zdro-

wym wydaniu:
zdrowy targ / eko jarmark,
pokazy kulinarne gotowania w stylu 

slow food,
degustacje eko produktów.
To jeszcze nie wszystkie atrakcje, jakie 

przygotowali organizatorzy. Kolejne infor-
macje będą publikowane między innymi 
na www.cieszyn.pl. Wyjątkowe wrażenia 
gwarantowane! Zapraszamy! 

org. /aB
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16 Wiadomości RatuszoweWYDARZENIA

Spotkanie będzie połączone  
z promocją najnowszej publika-
cji „Śpiywo Anna Chybidziurowa  
a jeji sómsiedzi”. Muzyczny akcent 

zapewni Kapela Bezmiana. Zapraszamy 
w piątek 1 marca na godzinę 18.00 do 
Domu Narodowego. Wstęp na wydarze-
nie jest bezpłatny. 

cok

Śpiywo Anna Chybidziu-
rowa a jeji sómsiedzi
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zaprasza na kolejne wydarzenie folklorystyczne  
z cyklu Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. W piątek 1 marca 2019 o godz. 18:00 
spotkamy się z profesorem Danielem Kadłubcem. 

Tegoroczna impreza rozpocznie się 5 mar-
ca o godz. 18.00 Mszą Góralską w intencji 
Kazka Urbasia w Kościele Marii Magdaleny 
w Cieszynie, po czym zabawa przeniesie się 
do sali Kass Střelnice w Czeskim Cieszynie, 
gdzie od 19.30 zagrają kapele góralskie,  
a wśród nich m.in. „Torka”, czy „Wałasi.

Bilety w cenie 500 koron (80 zł) do na-
bycia drogą internetową. Szczegóły na 
stronie www.domnarodowy.pl.

Organizatorami wydarzenia są Cieszyński 
Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - COK 
i Kulturní a Společenské Středisko „Střel-
nice” - Kass.  

cok

POGRZEB BASÓW 2019 -  
POCHOVÁNÍ BASY 2019
Przypominamy o tradycyjnym zakończeniu karnawału na Śląsku Cieszyńskim - Pogrzebie Basów. Oprócz tanecznej 
zabawy w rytm góralskich przyśpiewek jest to okazja do spotkania się ze sobą muzyków z całych Karpat. 

Scena Polska Teatru Cieszyńskiego Těšínské 
divadlo i Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom 
Narodowy” zapraszają na niezwykły kon-
cert piosenki międzywojennej w wykonaniu 
aktorów Sceny Polskiej Těšínské divadlo. 

Artyści wystąpią na scenie odremonto-
wanej sali widowiskowej Domu Narodowego 
w czwartek 7 marca. Zapraszamy na go-
dzinę 18.00. Bilety w cenie 25 zł dostępne 
w recepcji Domu Narodowego. 

cok

Powróćmy jak za dawnych lat
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W rywalizacji w obu konkuren-
cjach wzięło udział 42 snowbo-
ardzistów. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy 

i upominki, a dla najlepszych ufundowa-
ne zostały medale  i atrakcyjne nagrody. 
Dodatkowo zwycięzcy klasyfikacji gene-
ralnej zawodów otrzymali deski snow-
boardowe. W wydarzeniu wzięła udział 
reprezentantka dyscypliny snowboard - 
olimpijka Paulina Ligocka – Andrzejewska 
oraz Mistrzyni Świata w Armwrestlingu 
Maria Juroszek. 

Zawody zorganizowane zostały przez 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Fre-
estyle Sports Union,  a współfinansowa-
ne zostały ze środków Miasta Cieszyna 
w ramach realizacji zadań publicznych 
Gminy Cieszyn na rok 2019 - przeciw-
działanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym. Wyniki dostępne są na 
stronie www.sport.cieszyn.pl. 

ws

SNOWBOARDOWE  
Mistrzostwa Cieszyna

Pod hasłem przewodnim „Wybieram sport, wybieram 
zdrowie!” 24 lutego  w ośrodku narciarskim Poniwiec  
w Ustroniu rozegrane zostały Snowboardowe 
Mistrzostwa Cieszyna. Uczestnicy rywalizowali w dwóch 
olimpijskich konkurencjach Slope Style i Big Air, w dwóch 
kategoriach wiekowych: dziewczynki i chłopcy młodsi oraz 
dziewczęta i chłopcy starsi. 

W dniach 8-10 lutego w hali 
lekkoatletycznej Arena To-
ruń odbyły się PZLA Halo-
we Mistrzostwa Polski 2019 

w kategoriach U-18 i U-20. Do startu 
zgłosiło się ponad 1100 zawodników  
z 225 klubów. Wspaniały sukces odnio-
sła reprezentantka MUKS SZS Cieszyn 
Samanta Górniak, która w biegu na 600 
m zdobyła srebrny medal. W biegu na 
400 m w kategorii U-20 wystartowała 
Zuzanna Legierska. Choć czas 59,34 nie 
dał awansu do biegów finałowych, jest 
halowym rekordem życiowym zawod-
niczki i rekordem klubu. 

Muks szs cieszyn

Sukcesy zawodniczek  
MUKS SZS Cieszyn

Z rez
WWW.CIESZYN.PL
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W okresie od kwietnia do wrze-
śnia br. zostanie wybudowana 
nowa sieć rozdzielcza o długości  
0,44 km, od ulicy Zamkowej do 

budynku o numerze Głęboka 13. Zostaną 
wybudowane przyłącza do 30 budynków, 
o łącznej długości 0,38 km. W bieżącym 
roku zostanie uruchomiona dostawa cie-
pła do obiektów o adresach: Głęboka 18, 
31, 33, 48, 50, 53, 56. 

Z góry przepraszamy wszystkich miesz-
kańców za utrudnienia, które będą się 
wiązać z tymi robotami. Szczegółowe in-
formacje o ewentualnych ograniczeniach 
w ruchu pieszym i kołowym, oraz o eta-
pach wykonywania prac, przedstawimy 
w późniejszym terminie, po uzgodnieniu 
przez Wykonawcę z Miejskim Zarządem 
Dróg, szczegółowego projektu organizacji 
ruchu drogowego – informuje Energetyka 
Cieszyńska. 

Inwestycja w ulicy Głębokiej jest re-
alizowana wspólnie z Gminą Cieszyn  
w ramach programu pn. „Likwidacja ni-
skiej emisji zanieczyszczeń w centrum 
Cieszyna” i wynika z przyjętego przez 
Gminę „Planu gospodarki niskoemisyjnej”. 
Realizacja zadania polega na wymianie  
w budynkach starych technologii grzew-
czych na bardziej efektywne energe-
tycznie i ekologicznie, tj. na podłączeniu 
budynków, wyposażonych w części w in-
dywidualne piece węglowe, do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Dodatkowo wyko-
nanie termomodernizacji w budynkach 
do tej pory nieocieplonych, spowoduje 
zmniejszenie zapotrzebowania na ener-
gię niezbędną do ich ogrzania. Równo-
cześnie w budynkach zostanie wybudo-
wana centralna instalacja ciepłej wody, 
zasilana z węzła. W ramach programu 
likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń 
w centrum Cieszyna, zostanie w 2019 
roku zrealizowane również uciepłow-
nienie pięciu budynków komunalnych 
o adresach: Bielska 20, Błogocka 30b, 
Błogocka 30c, Chrobrego 3, Przykopa 16. 

Wykonawcą robót związanych z bu-

Uciepłownienie  
centrum miasta
 Energetyka Cieszyńska rozpoczyna prace budowlane związane z uciepłownieniem centrum 
Cieszyna. 22.01.2019 roku w siedzibie Energetyki została podpisana umowa  
na budowę sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków przy ulicy Głębokiej. 
Wykonawcą robót została firma Kelvin sp. z o.o z siedzibą w Bielsku-Białej. 

dową przyłączy do tych budynków jest 
firma Lebex. sp. o.o. z Bielska-Białej.  
W ramach tego etapu powstanie 0,26 km 
nowych sieci oraz 5 szt. węzłów cieplnych.  

ETAPY
Zadanie „Likwidacja niskiej emi-

sji w Śródmieściu Cieszyna – etap I” 
dotyczy budynków zlokalizowanych 
przy ulicy: Bielskiej 20, Błogockiej 30B, 
Błogockiej 30C, Chrobrego 3, Przykopa 
16. Wykonane zostaną tam: likwidacje 
istniejących źródeł ciepła, podłączenie 
do sieci cieplnej, instalacja centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, 
a także docieplanie ścian oraz stropów. 

Wykonanie zaplanowano w terminie od 
marca do września 2019. Kwota dotacji  
1 710 467,80 zł Zakładany całkowity koszt 
zadania (kwota w WPF) 2 040 000,00 zł. 

Zadanie „Likwidacja niskiej emisji 
w centrum Cieszyna – etap II” dotyczy 
budynków zlokalizowanych przy ulicy: 
Głębokiej 18, Głębokiej 31, Głębokiej 
33, Głębokiej 48, Głębokiej 53, Głębokiej 
56. Wykonane zostaną tam: likwidacje 
istniejących źródeł ciepła, podłączenie 
do sieci cieplnej, instalacja centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, 
a także docieplanie ścian oraz stropów. 
W wybranych budynkach także wymia-
na okien i remont drzwi. Roboty zwią-
zane z dociepleniami wykonano w 2018 
r. Do września 2019 zostaną wykonane 
pozostałe prace dotyczące instalacji  
c. o. c.w.u. i podłączenie do sieci cieplnej. 
Wnioskowana kwota pożyczki z WFOŚiGW 
w Katowicach 463 000,00 zł. Zakładany 
całkowity koszt zadania (kwota w WPF) 
871 333,20 zł. 

Zadanie „Likwidacja niskiej emisji 
w centrum Cieszyna – etap III” dotyczy 
budynków zlokalizowanych przy ulicy: 
Głębokiej 10, Głębokiej 30, Głębokiej 32, 
Głębokiej 36, Głębokiej 40, Głębokiej 47, 
Głębokiej 60. Wykonane zostaną tam: 
likwidacje istniejących źródeł ciepła, 
podłączenie do sieci cieplnej, instalacja 
centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej, a także docieplanie ścian oraz 
stropów. W wybranych budynkach także 
wymiana okien i remont drzwi. Wykona-
nie zaplanowano w terminie od marca do 
września 2020 r. Przygotowano wniosek  
o dofinansowanie zadania. Możliwa dotacja 
w wysokości 85% kosztów kwalifikowa-
nych. Zakładany całkowity koszt zadania 
(kwota w WPF) ok. 1 600, 000,00 zł. 

Bsk

www.mapadotacji.gov.pl
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NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO NAJMU

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. infor-
muje, że przeznacza do najmu za zapłatą czynszu wolnego,  
w drodze pisemnych przetargów nieograniczonych, wolne lo-
kale mieszkalne położone w Cieszynie:
1. przy ul. Głębokiej nr 57/5 o powierzchni  93.39 m2,
2. przy ul. Katowickiej nr 8/2 o powierzchni 84.70 m2.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronach internetowych Za-
kładu: www.zbm.cieszyn.pl oraz 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 8, tel. 0338511886.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

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

lokal mieszkalny nr 17 położony w budynku przy  
ul. Bielskiej 45 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu 
działki i części wspólnych budynku w 5197/113100 części, 

lokal mieszkalny nr 40 położony w budynku przy  
ul. Morcinka 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu 
działki i części wspólnych budynku w 3663/312144 części, 

lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Stal-
macha 4 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 7874/76470 części, 

lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przy 
ul. Matejki 1 w Cieszynie wraz z udziałem do grun-
tu działki i części wspólnych budynku w 1/14 części, 

lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Wyż-
sza Brama 31 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu 
działki i części wspólnych budynku w 5975/36720 części, 

lokal mieszkalny nr 6 położony w budynku przy  
ul. Srebrnej 1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu 
działki i części wspólnych budynku w 6678/115858 części, 

lokal mieszkalny nr 40 położony w budynku przy  
ul. Górnej 30 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 5550/175371 części, 

lokal mieszkalny nr 32 położony w budynku przy ul. Ty-
siąclecia 1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 3584/159600 części, 

lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku przy 
ul. Tysiąclecia 6 w Cieszynie wraz z udziałem do grun-
tu działki i części wspólnych budynku w 1/18 części, 

lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Głę-
bokiej 37 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 6622/36220 części, 

lokal mieszkalny nr 39 położony w budynku przy ul. Tysiąc-
lecia 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części 

wspólnych budynku w 3227/169501 części,
lokal mieszkalny nr 54 położony w budynku przy ul. 

Morcinka 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 3421/312144 części, 

lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku przy ul. 
Świeżego 10 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 7239/84147 części, 

lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ul. Głę-
bokiej 57 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu dział-
ki i części wspólnych budynku w 10741/115140 części. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wy-
wieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie / 
Rynek 1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres 
21 dni, tj. od dnia 19 lutego 2019 r. do dnia 12 marca 2019 r.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy wa-
runków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr 2/1 
obr. 11, nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. 
Kościuszki, stanowiącą niezabudowaną działkę nr 38/2 obr. 11  
o pow. 101 m2, zapisaną księdze wieczystej nr BB1C/00058718/5 
Sądu Rejonowego w Cieszynie. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został zamiesz-
czony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie 
bip.um.cieszyn.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres od 19 lutego 
2019 r. do 12 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. in-
formuje, że przeznacza do najmu wolne lokale mieszkalne 
położone w Cieszynie:

1. przy ul. Głębokiej nr 15/2 o powierzchni 94.74 m2,
2. przy ul. Głębokiej nr 15/3 o powierzchni 66.02 m2,
3. przy Pl. Wolności nr 4/a o powierzchni 60.48 m2,
4. przy Pl. Wolności nr 4/b o powierzchni 30.30 m2,
5. przy ul. Głębokiej nr 1 o powierzchni 33.05 m2,
6. przy ul. Stalmacha nr 30 o powierzchni 38.17 m2,  
7. przy ul. Nowe Miasto nr 25 o powierzchni 39.43 m2,
8. przy ul. Głębokiej nr 37/2 o powierzchni 30.21 m2,
9. przy ul. Śrutarskiej nr 29/2 o powierzchni 35.57 m2
10. przy ul. Wyspiańskiego nr 3/3 o powierzchni 32.40 m2,
11. przy ul. Frysztackiej nr 40 o powierzchni 27.00 m2,
których najem może nastąpić na rzecz osób zobowiązujących 
się do wykonania w lokalu remontu własnym staraniem i na 
własny koszt, z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Zakładu 
Budynków Miejskich w Cieszy-nie Spółka z o.o. (ul. Liburnia 
2a, parter) oraz umieszczone na stronach internetowych Za-
kładu: www.zbm.cieszyn.pl  oraz  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 8, tel. 0338511886.



NABÓR DO PRZEDSZKOLI

25 lutego rozpoczął się nabór do cieszyńskich przedszkoli. 
Postępowanie rekrutacyjne potrwa do 14 marca 2019. Od 17 
do 23 maja przedszkola przeprowadzą nabór uzupełniający.
Na terenie Cieszyn funkcjonuje obecnie 20 przedszkoli, w tym 
11 publicznych i 9 niepublicznych. Liczba miejsc w przedszko-
lach publicznych wynosi 865, zaś w oddziałach przedszkolnych 
w szkołach 75. Przedszkola niepubliczne dysponują natomiast 
744 miejscami.
 
Na dzień dzisiejszy do publicznych przedszkoli uczęszcza 859 
dzieci (liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach 
wynosi 75) natomiast do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 
625 maluchów. Cieszyńskie przedszkola publiczne zapewniają 
opieką dzieciom w wieku od 2,5 roku do 6 lat, w godzinach (za-
leżnie od potrzeb danej placówki) od 5.30 do 16.30.

LOKAL PRZEZNACZONY DO NAJMU

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. infor-
muje, że przeznacza do najmu lokal użytkowy położony na 
parterze budynku nr 31 przy ul. Głębokiej w Cieszynie o 
łącznej powierzchni użytkowej 16.18 m2, w drodze przetargu 
pisemnego - konkurs ofert, nieograniczonego do prowadzenia 
w lokalu dowolnej działalności gospodarczej - preferowana 
branża handlowa, usługowa i biurowa. 

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 inter-
netowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. 
o. www.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.

LOKAL PRZEZNACZONY DO NAJMU

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. in-
formuje, że przeznacza do najmu lokal użytkowy położony 
na parterze budynku nr 1 przy ul. Sejmowej w Cieszy-
nie o łącznej powierzchni użytkowej 20.12 m2, w drodze 
przetargu pisemnego - konkurs ofert, nieograniczonego 
do prowadzenia w lokalu dowolnej działalności gospodar-
czej - preferowana branża handlowa - sklep z pamiątkami, 
księgarnia, antykwariat, usługowa – biuro podróży, kance-
laria oraz biurowa.

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 inter-
netowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. 
o. www.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.

LOKAL PRZEZNACZONY DO NAJMU

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. in-
formuje, że przeznacza do najmu lokal użytkowy położo-

ny na parterze w budynkach nr 10-12 przy ul. Srebrnej  
w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 48.27 m2 (wej-
ście do lokalu przez korytarz budynku), w drodze przetargu 
pisemnego - konkurs ofert, ograniczonego do prowadzenia  
w lokalu cichej, nieuciążliwej działalności gospodarczej - pre-
ferowana branża usługowa - gabinet lekarski, kosmetycz-
ny, salon masażu, biurowa - kancelarie prawne, podatkowe  
i inne, pracownia języków obcych. 

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 inter-
netowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. 
o. www.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.

PRZYSTANKI ZASTĘPCZE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. uprzej-
mie informuje, że w związku z zamknięciem fragmentu ulicy 
Frysztackiej od dnia 25.02.2019 r. od godz. 8:30 (tj. od ponie-
działku) do odwołania (przewidywany czas robót do końca 
sierpnia 2019 r.) autobusy linii nr 30 i 32 będą kursowały objaz-
dem ulicami: Dojazdową, Mostową, Rzeźniczą, Łączną i Pawła 
Dombke, omijając przystanki Frysztacka Szkoła i Karolinka. 
 
Prosimy w tym czasie o korzystanie z przystanków zastępczych: 
- przy ulicy Dojazdowej w obrębie skrzyżowania z ul. Mostową 
- przy ulicy Pawła Dombke w obrębie ronda z ul. Frysztacką.

UWAGA 
MIESZKAŃCY CIESZYNA!

BEZPŁATNE PORADY I KONSULTACJE!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach prowadzi nabór wniosków w ramach 
programu “Czyste Powietrze” skierowanego do właścicieli 
domów jednorodzinnych, którego celem jest ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Dofinansowaniu podlega między innymi:
wymiana starych pieców na paliwa stałe oraz zakup i mon-

taż nowych źródeł ciepła;
docieplenie budynków;
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
instalacje odnawialnych źródeł energii;
montaż wentylacji z odzyskiem ciepła.

Szczegóły programu można poznać na stronie www.wfosigw.
katowice.pl.

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza wszystkich zainte-
resowanych mieszkańców Cieszyna na darmowe kon-
sultacje, których udzielał będzie w Ratuszu - pokój 102  
(I piętro), w każdy wtorek w miesiącach marzec - maj 
(pierwszy dyżur zaplanowany jest na dzień 5 marca 2019 r.) 
w godz. 9:00 - 15:00, specjalista, mgr inż. Maciej Mie-
rzejewski.
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

01.03, g. 20:00 Andre Rieu i jego or-
kiestra Johanna Straussa – Retransmisja 
koncertu karnawałowego z Sydney 2019 
– napisy

05.03, g. 10:00 Wystawa na ekranie: 
Manet – portrecista życia. Wystawa z The 
Royal Academy of Arts w Londynie - napi-
sy, Anglia, 10

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

02-06.03, g. 17:15, 20:00 Kobiety Mafii 2 
(sensacyjny film akcji), Polska, 18

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

01.03, g. 15:30 Corgi – Psiak Królowej – 
dubbing (animowana komedia familijna), 
Belgia, b.o.

02-03.03, g. 13:45, 15:30 Corgi – Psiak 
Królowej – dubbing (animowana komedia 
familijna), Belgia, b.o.

04-07.03, g. 15:30 Corgi – Psiak Królowej 
– dubbing (animowana komedia familijna), 
Belgia, b.o.

08-10.03, g. 14:15  16:00 Corgi – Psiak 
Królowej – dubbing (animowana komedia 
familijna), Belgia, b.o.

08-10.03, g. 17:45 Underdog (film akcji), 
Polska, 15

08-10.03, g. 20:00 Faworyta (dramat 
historyczny), Irlandia/Anglia/USA, 15

14.03, g. 18:00 Zabawa, zabawa (kome-
diodramat), Polska, 15

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

03.03, g. 19:00 „Piękny Nieczuły” XXIII 
edycja Dni Teatru – Teatr Polonia i Och 
Teatr z Warszawy

04.03, g. 19:00 „Pomoc Domowa” XXIII 
edycja Dni Teatru – Teatr Polonia i Och 
Teatr z Warszawy

05.03, g. 19:00 „Zapiski z Wygnania” 
XXIII edycja Dni Teatru – Teatr Polonia  
i Och Teatr z Warszawy

08.03, g. 19:00 Paweł Domagała  
„1984 Tour” cz. 2

09.03, g. 16:00 Spektakl „Przygoda  
z ogrodnikiem”

09.03, g. 19:00 Spektakl „Przygoda  
z ogrodnikiem”

12.03, g. 19:00 Oferta specjalna dla 
dzieci „Kot w butach”. Teatr Bohema, 
Bielsko-Biała, rezerwacja biletów:  
698-056-577

14.03, g. 09:00 Spektakl muzyczny „Wło-
sy na błysk” oparty na musicalu „Grease”. 
Oferta specjalna dla młodzieży

14.03, g. 11:00 Spektakl muzyczny „Wło-
sy na błysk” oparty na musicalu „Grease”. 
Oferta specjalna dla młodzieży

14.03, g. 18:00 Spektakl muzyczny „Wło-
sy na błysk” oparty na musicalu „Grease”. 
Oferta specjalna dla młodzieży

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

1.03, g. 18:00 Dom Narodowy - „Śpiywo 
Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi” - 
spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem – 
promocja publikacji

1.03, g. 14:00 Dom Narodowy - Zajęcia 
muzyczne – keyboard

2.03, g. 10:00 Dom Narodowy - Płyty  
w Twoim mieście – giełda płyt winylowych 
w Domu Narodowym

3.03 Dom Narodowy - Targi Staroci  
w Domu Narodowym

5.03, g. 18:00 Kass Strelnice „Pogrzeb 
Basów” - tradycyjne pożegnanie karnawa-
łu na Śląsku Cieszyńskim

6.03, g. 16:00 Dom Narodowy - Pracow-
nia Malarstwa i Rysunku

7.03, g. 9:00 Dom Narodowy - „Pozna-
jemy instrumenty muzyczne” - koncerty 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży

7.03, g. 18:00 Dom Narodowy - Scena 
Polska Kameralnie: „Powróćmy jak za 
dawnych lat” - polskie piosenki między-
wojenne

8.03, g. 15:00 Dom Narodowy - Mażoret-
ki Mini – trening młodszej grupy Mażore-
tek „Cieszyńskich Gwiazdeczek”

9.03, g. 9:00 Dom Narodowy - Musical 
Projekt – próby do produkcji musicalowej

11.03, g. 9:00 Dom Narodowy - „Trzy 
odsłony kultury” - konkurs teatralny, 
wokalny i recytatorski (Zespół Szkół im. 
Władysława Szybińskiego)

12.03, g. 9:00 Dom Narodowy - „Pozna-
jemy instrumenty muzyczne” - koncerty 
edukacyjne dla dzieci i młodzieży

13.03, g. 15:00 Dom Narodowy - „Cie-
szyńskie GO!” - spotkanie edukacyjne dla 
nauczycieli, prezentacja gry

14.03, g. 16:00 Dom Narodowy - Otwar-
te Spotkania Szachowe do 5.04 Galeria 
12 - Anna Witkowicz – Rysunek, ilustracja, 
grafika projektowa

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

01.03, g. 15:00 WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

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

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

06.03, g. 10:00 Gromadka Uszatka –  
spotkanie rodzinnej grupy zabawowej

06.03, g. 15:00 Strefa czytania -warszta-
ty literacko-plastyczne

07.03, g. 16:00 Dzień kobiet w biblio-
tece – recital Małgorzaty Pikus i wiersze 
cieszyńskich poetów

08.03, g. 15:00 WyGRYwamy – turniej 
gier planszowych

08.03, g. 17:00 Botanicum – warsztaty  
z prasą drukarską inspirowane Botanicum/
Muzeum Roślin autorstwa Katie Scott

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

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

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

13.03, g. 15:00 Stacja plastyka -warszta-
ty językowo-plastyczne

13.03, g. 17:00 Śląskie opowieści: Kroko-
dyl – premiera filmu autorstwa uczestni-
czek i uczestników Animowanej  
w Pracowni Multimedialnej

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

01-03.03 Dizajn i sąsiedztwo. 14. urodzi-
ny Zamku Cieszyn

od 02.03 Graduation Projects 2018
06.03 Mała Pracownia Projektowania
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: 9:00-17:00

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

11.03, g. 16:30”Akademia Niepodległości”: 
dr Adam Lisek (IPN Katowice) “Bój o Lwów”, 
dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz (UŚ 
Katowice) “Orlęta i bohaterowie Zadwórza” 

GALERIA 
„W PRZEJŚCIU”
www.ssm.cieszyn.pl, tel. 33 852 16 29

01.03, g. 18:00 Wernisaż wystawy foto-
grafii „Kobieta Prawdziwa” (Cieszyńskie 
Towarzystwo Fotograficzne i fotoklub 
ZVONEK)

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

01.03, godz. 17:00 Wernisaż: Jadwiga 
Smykowska – całym sercem Cieszynianka. 
Galeria Wystaw Czasowych

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 wcze-
śniejszym kontakcie tel. 604 833 667, 
Krzysztof Neścior 
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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) rów-
nież w soboty i niedziele: 14.00-18.00. 
Zwiedzanie i udział w warsztatach 
graficznych, introligatorskich i typo-
graficznych dla grup w każdym dniu 
tygodnia po uzgodnieniu terminu: 696 
652 114 lub osobiście. Na indywidual-
ne zwiedzanie zapraszamy o pełnych 
godzinach.

OCKIR
01.03, g. 17:00 Zdrowie Małych Stópek – 

spotkanie z Wiolettą Szojdą z Centrum Re-
fleksologii – dla rodziców i dzieci (OCKiR)

04.03, g. 17:00 SLIME – warsztaty dla 
dzieci – prowadzenie Manufaktura Kre-
atywności MICO (OCKiR)

06.03, g. 10:00 Rytmika dla dzieci. 
Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami 
animacyjnymi (OCKiR)

12.03, g. 11:00 Sekcja gry w boule 
(OCKiR, sekcja wypoczynku seniora) 

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 Senio-
rów mają charakter otwarty.

Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza 
do „Kaskady”, lokalu, który mieści się 
na os. Podgórze przy ul. Karola Stryi 
27. Spotkania przy muzyce odbywają 
się w każdy trzeci wtorek miesiąca od 
godziny 17:00. Zapraszamy również do 
Klubu Seniora „Liburnia” na czwartko-
we spotkania w Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Cieszynianka” przy ul. Hajduka od 
godz. 09:00 – 12:00. 

UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
4.03, g. 18:00 Kawiarnia „Kornel i Przy-

jaciele” - spotkanie cykliczne, organizuje 
Małgorzata Dylla-Długosz

5.03, g. 10:00 Kino „Piast” - wystawa na 
ekranie „Monet” - z Londynu, bilet 15 zł

11.03, g. 17:00 SM „CIESZYNIANKA” sala 
konferencyjna OCKiR /Banatówka/ - pre-
lekcja Mieczysława Prawdzika „Człapoki  
w górach Europy”

12.03.g. 10:00 Sala konferencyjna UŚ  
w Cieszynie, konferencja „Jak mądrze dbać 
o zdrowie w wieku dojrzałym” - wystąpie-
nia lekarzy Szpitala Śląskiego i nie tylko

12.03.g. 16:00 KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA, 
I piętro sala konferencyjna - wykład dr  
T. Kania „Lata 60-te - lata naszej młodości”.

14.03.g. 16:00 sala konferencyjna US  
w Cieszynie wykład plenarny prof. dr hab. 
inż Beaty Cwalina „Ekspresja bioniki  
w architekturze”.

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych seniorów. Więcej informacji 
www.utwcieszyn.us.edu.pl lub telefo-
nicznie :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.)

SPORT
02, 03.03 8. Piastowski Piruet (Hala 

Widowiskowo-Sportowa)

INNE
07.03, g. 10:00 Bezpłatne badania  

w kierunku zaćmy. Oddział Okulistyczny 
Szpitala Śląskiego

10.03, g. 16:00 Koncert z okazji dnia 
kobiet „Dinos for Ladies”
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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.

AGNIESZKA
Mam 18 lat. Uczęszczam do  
II LO im. M. Kopernika. Mam 
dwu letniego sznaucerka mi-
niaturkę, którego uwielbiam. 
Kocham zwierzęta i polecam 
wzięcie udziału w Akcji „Przy-
tul Psisko” – znajdźmy pieskom 
nowy dom!

ZIKON 
to pies, w wieku około 3 lat, 
gładkowłosy, mały, w kłębie 
ma około 40 cm. Znaleziony 
został na początku lipca 2013 
roku w Wiśle. Zikon to łagodny, 
przyjazny człowiekowi pies. Ma 
ładną złocistą sierść, przyjazną 
w dotyku. Z pewnością będzie 
wspaniałym przyjacielem domu.
Numer ewidencyjny: 364/2013.

DOMINIKA
Chodzę do II LO im. M. Kopernika. 
Interesuję się psychologią oraz 
społeczeństwem. W wolnym 
czasie uwielbiam zajmować 
się moim kochanym psiakiem.

GUMIŚ 
to pies, w wieku około 5 lat, 
krótkowłosy, mały, w kłębie 
ma około 30 cm. Znaleziony 
został 14 stycznia 2017 roku w 
Żorach. Gumiś ma piękne czar-
no – brązowe ubarwienie, sierść 
ma dłuższą, bardzo przyjemną 
w dotyku. Piesek jest bardzo we-
soły i energiczny, będzie wspa-
niałym towarzyszem człowieka.
Numer ewidencyjny: 21/2017.

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 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,  
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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Mariusz Makowski urodził się  
18 sierpnia w 1958 roku w Ka-
towicach, w roku 1981 ukończył 
studia na cieszyńskiej filii Uni-

wersytetu Śląskiego. Od 1980 roku był 
pracownikiem Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego (st. kustosz muzealny, kierownik 
Działu Fotografii oraz Działu Naukowo-
-Oświatowego), dzięki jego staraniom 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz  
z gminą Jaworze otrzymały cenne archi-
wum hrabiów Saint-Genois d’Anneau-
court z Jaworza. W latach 1997 – 2010 
roku sprawował funkcję Prezesa Zarządu 
Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. 
Od 1994 roku był członkiem Rady Progra-
mowej Książnicy Cieszyńskiej. Był także 
członkiem Polskiego Towarzystwa Histo-
rycznego, wiceprezesem Towarzystwa 
Polsko-Austriackiego w Cieszynie oraz 
wiceprzewodniczącym Funduszu Stypen-
dialnego Śląska Cieszyńskiego. W latach 
1984-1988 i 1990-1994 był Radnym Rady 
Miejskiej w Cieszynie. Za swoje wybitne 
zasługi dla kultury został uhonorowany 
Laurem Srebrnej Cieszynianki.

Ten świetny historyk, miłośnik Śląska 
Cieszyńskiego, był autorem autor wielu 
artykułów, publikacji naukowych i popu-
larnonaukowych o tematyce historycznej 
oraz wykładów i prelekcji na temat Ziemi 
Cieszyńskiej. Publikował m.in. na łamach "Fa-

ZMARŁ  
MARIUSZ MAKOWSKI

Ziemia Cieszyńska straciła wybitnego człowieka, prawdziwego 
miłośnika regionu, wyjątkowego znawcę historii. 26 lutego 
odszedł Mariusz Makowski – działacz Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, kierownik Działu Fotografii i kustosz 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Przeżył 61 lat. 

milia Silesiae" i "Pamiętnika Cieszyńskiego”. 
Wiele pozycji jego autorstwa, m.in. książki 
i foldery „Szlak Książąt cieszyńskich: Habs-
burgowie”, „Cieszyn - Mały Wiedeń”, „Sala 
Posiedzeń Rady Miejskiej w Cieszyńskim 
Ratuszu”, od lat dostępne są dla każdego 
zainteresowanego w Cieszyńskim Centrum 
Informacji. Jego wkład w promocję miasta 
jest nieoceniony – dzięki bardzo dobrym 
publikacjom, ciekawym prelekcjom, a także 
szczególnemu, przyciągającemu poczuciu 
humoru, z wielką pasją upowszechniał 
wiedzę o naszym wyjątkowym regionie. 
Był autorem scenariusza wystawy, która 
znajduje się na korytarzu cieszyńskiego 
Ratusza, odzwierciedlającej historię cie-
szyńskiej samorządności. Był inicjatorem 
wytyczenia Szlaku Kwitnących Magnolii, 
prowadził coroczne spacery „Najpiękniej-
sze magnolie kwitną w Cieszynie”, które 
przyciągały tłumy, zarówno z Cieszyna, jak 
i innych miast. Teraz, gdy piękne, biało-ró-
żowe kwiaty pojawią się w Cieszynie, nic 
już nie będzie takie samo, jak wcześniej. 
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