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 RYSZARD  
MACURA

Burmistrz Cieszyna

OD BURMISTRZA

DŁUGA LISTA INWESTYCJI 

Szanowni Państwo, gdy w lutym 
ubiegłego roku prezentowałem 
na łamach „Wiadomości Ratuszo-
wych” listę przewidywanych do 

realizacji inwestycji nie przypuszczałem, 
że aktywność wielu pracowników instytu-
cji i jednostek miejskich przyczyni się do 
zdobycia przez nas 4 miejsca wśród 857 
gmin pozyskujących środki zewnętrzne na 
projekty z zastosowaniem nowoczesnych 
technologii i przewidujących zaangażowa-
nie lokalnych społeczności.

Wówczas nikt z nas nie myślał o rankingu 
„Rzeczypospolitej”, a po prostu chcieliśmy 
zdobyć jak najwięcej środków zewnętrznych, 
by móc jak najszybciej realizować zapisa-
ne na długiej liście planowane inwestycje. 
Dzięki takiemu podejściu niektóre przed-
sięwzięcia zostały już zakończone, a wiele 
z nich jest w trakcie realizacji. Niezależnie 
od tego ciągle jeszcze przed nami sporo do 
zrobienia i ciągle potrzebna jest roztrop-
ność w doborze celów. Dlatego przy wielu 
inwestycjach staramy się o prowadzenie 
szerokich konsultacji.

WSPÓLNE 
ZAANGAŻOWANIE

W ostatnim okresie poddaliśmy Państwa 
uwadze projekt Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego obszaru 
obejmującego tereny położone w rejonie 
ulic: Bielska, Kossak-Szatkowskiej, Morcin-
ka i Kargera i muszę z radością stwierdzić, 
że liczna obecność mieszkańców na tych 
konsultacjach była dla mnie miłym zasko-
czeniem. Wdzięczny jestem również za za-
angażowanie historyków, przewodników, 
przedsiębiorców, właścicieli nieruchomości, 
architektów i oczywiście urzędników w bu-
dowanie koncepcji funkcjonowania ul. Głę-
bokiej. Kolejne działania będą już związane 
z projektem połączenia śródmieść Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna historycznym wątkiem 
jednego miasta, kiedyś połączonego trasą 
tramwajową a dzisiaj traktem łączącym 
w sobie funkcje spacerowe, edukacyjne, 
handlowe czy usługowe. 

ANALIZA POTRZEB MIASTA

Dziękując również za Państwa odpowiedź 
na zaproszenie do składania wniosków 
o remonty drogowe, dziś proponuję kolej-
ną formę analizy potrzeb miasta z udzia-
łem jego mieszkańców. Tak jak rok temu 
przedstawiam Państwu listę planowanych 
inwestycji, ułożonych w hierarchicznym 
porządku i proszę o zgłaszanie własnych 
spostrzeżeń do tej propozycji. Przypomnę, 
że z punktu widzenia procedury uchwa-
lania budżetu, a każda inwestycja musi 
mieć najpierw swoje odzwierciedlenie 
w budżecie, Państwa wnioski budżeto-
we muszą być złożone najpóźniej do 31 
sierpnia. Natomiast poza tą procedurą 
możecie Państwo korzystać z kontaktu 
czy to z burmistrzem, czy też z radnymi, 
przedstawiając im swoje pomysły.

Poniższa lista jest tylko fragmentem 
całości, zaprezentowanej na stronie www.
um.cieszyn.pl w zakładce Inwestycje miej-
skie. Prezentowany materiał ma charakter 
roboczy i z jednej strony jest już wyznacz-
nikiem inwestycji realizowanych w 2018 r., 
a z drugiej strony będzie stanowił podstawę 
do przygotowywania budżetu na rok 2019.

1. Budowa węzła przesiadkowego, czyli 
dworca autobusowo-kolejowego – inwesty-
cja zostanie oficjalnie oddana do użytku 
27.04.2018 r.

2. Zwiększenie dostępności komunikacyj-
nej Cieszyna z wykorzystaniem transportu 
kolejowego i autobusowego – chociaż nie 
jest to zadanie własne miasta, to jednak 
konieczne są w tym zakresie usilne starania 
Cieszyna, aby współpracując z samorządem 
wojewódzkim i powiatowym zapadały dla 
nas korzystne decyzje.

3. Budowa i remonty dróg i chodników, 
realizowane według oddzielnego harmo-
nogramu.

4. Modernizacja oświetlenia publiczne-
go Miasta Cieszyna.

5. Dalsza rozbudowa sieci wodno-ka-
nalizacyjnej, głównie poprzez lokalne ini-
cjatywy mieszkańców.

6. Likwidacja niskiej emisji.
7. Remont wieży ratuszowej.
8. Termomodernizacja obiektów uży-

teczności publicznej.
9. Odbudowa i remont murów oporo-

wych na terenie Cieszyna.
10. Organizacja i budowa miejsc par-

kingowych.
11. Tereny rekreacyjne wzdłuż Alei 

Piastowskiej w ramach projektu trans-
granicznego.

12. Remont „Domu Narodowego”.
13. Realizacja zadań wynikających z bu-

dżetu obywatelskiego.
14. Stadion miejski.
15. Dofinansowywanie remontu zabyt-

kowych obiektów.
16. Kontynuacja remontu budynku 

Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskie-
go, dostosowując go do nowych wymagań 
organizacyjnych, w tym dostępności dla 
osób niepełnosprawnych.

17. Remont siedziby „Muzeum Dru-
karstwa”.

18. Rewitalizacja Rynku i ul. Głębokiej.
19. Modernizacja placów miejskich i te-

renów rekreacyjnych.
20. Rozbudowa wystroju miasta.
21. Modernizacja przystanków miejskich.
22. Sala gimnastyczna przy SP 7.
23. Pozyskiwanie nowych terenów inwe-

stycyjnych czy też zwiększenie dostępności 
już istniejących. W tym zakresie należy m. 
in. rozważyć zakup terenów po byłej Spół-
dzielni „Las”. 

Budynek SP 6 po zakończonej modernizacji
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PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ
ROZMOWA 

Skąd wziął się pomysł, by właśnie w Cie-
szynie zorganizować Międzynarodowe 
Triennale Grafiki?
Marta Frąckowiak: Pomysł narodził się 
podczas poszukiwania nowego sposobu 
aktywizacji i integracji młodych, utalento-
wanych osób z różnych środowisk artystycz-
nych. Poszukiwaliśmy także pomysłu, który 
przyczyni się do zacieśnienia współpracy 
między uczelniami, szkołami oraz innymi 
ośrodkami kulturotwórczymi i naukowymi. 
Cieszyn jest miejscem naszej pracy, nauki 
oraz tworzenia pewnej kultury. Pragniemy 
więc dzielić się owocami naszych działań 
zarówno lokalnie, jak i międzynarodo-
wo. Uważamy, że wymiana doświadczeń 
między ośrodkami z różnych zakątków 
świata wpływa konstruktywnie na rozwój 
Wydziału Artystycznego UŚ oraz Miasta 
Cieszyn. Nie były to łatwe poszukiwania, 
ponieważ w czasach, gdy jesteśmy wręcz 
bombardowani informacjami wizualnymi, 
trudno o coś, co zwróciłoby uwagę młodych 
i wymagających odbiorców. Ale udało się.

Przypomnijmy, że w tym roku hasłem „wy-
woławczym” są „Bajki robotów” nawiązujące 
do powieści Stanisława Lema. W zeszłym 
roku hasło brzmiało: „W poszukiwaniu 
niemożliwego” i również odwoływało się 
do motywów science-fiction. Skąd wziął 
się ten klucz i fascynacja futurystyką?
Marta Frąckowiak: Kluczem do naszych 
konkursów jest zadawanie pytań, które 
zmuszają do refleksji i poszukiwania nieco-
dziennych rozwiązań. Pytania o przyszłość 

właśnie takie są. Z jednej strony bawią, in-
nym razem dziwią lub wzbudzają strach, 
a do tego mają nieskończoną ilość rozwią-
zań… Zarówno temat „W poszukiwaniu nie-
możliwego” jak i „Bajki Robotów” zmuszały 
młodego twórcę do odpowiedzi na pytania: 
jak wyobrażano sobie przyszłość kiedyś 
i dziś? Czy wizje przyszłości wpłynęły lub 
wpływają na naszą teraźniejszość? Uczest-
nicy konfrontacji plastycznych zmierzyli się 
z tymi tematami na niezliczoną ilość sposo-
bów – możemy więc stwierdzić, że nie ma 
jednej poprawnej odpowiedzi na te pytania. 

Są już Państwo po zakończeniu etapu 
nadsyłania prac konkursowych i w trak-
cie wstępnej ich selekcji. Jakie są pierw-
sze wrażenia?
Adam Czech: Zdumiewająca jest rozpię-
tość interpretacji zadanego tematu, choć 
pojawiają się i wspólne mianowniki – bez 
względu na wiek, czy szerokość geograficz-
ną uczestników. Po sześciu setkach przy-
słanych grafik można mniemać, że temat 
zainteresował na tyle twórców, że ochoczo 
postanowili się z nim zmierzyć. 

To konkurs międzynarodowy – czy moż-
na wskazać różnice między tym, co jest 
tworzone w Polsce, a tym, co powstaje 
w innych krajach?? 
Adam Czech: Różnice w stylistyce prac, 
podejściu do tematu są zauważalne, choć 
trudno jednoznacznie rozpoznać, która 
praca powstała w Polsce, a która została 
wykonana za granicą. Są pewne cechy, które 
determinują warstwę wizualną rycin. Cha-

rakterystyczny rysunek, metody kształto-
wania matrycy cechują np. kraje dalekiego 
Wschodu. Inny jest sposób obrazowania 
w miniaturach rosyjskich, inny w tureckich 
czy południowoamerykańskich. Cieszy nas 
fakt, że przysłane na konkurs grafiki po-
chodzą nawet z bardzo odległych krańców 
świata. Tradycyjnie już, można powiedzieć, 
nie zawiedli artyści chińscy, tajlandzcy, cze-
scy. Jeśli chodzi o grafiki polskich artystów, 
w tej edycji konkursu przyszło ich więcej niż 
w poprzedniej. Po przysłanych zgłoszeniach 
możemy mniemać, że konkurs cieszył się 
szczególną popularnością wśród młodzieży 
z krajowych, średnich szkół plastycznych.

I ostatnie pytanie. Po co nam jest sztuka? 
Można je również sformułować inaczej 
– czym sztuka jest dla Państwa?
Marta Frąckowiak: Dla mnie sztuka jest 
powietrzem, słońcem, deszczem… Czymś 
naturalnym, na co dzień niedostrzeganym, 
wszechobecnym i tak oczywistym, że nie 
zwracamy już na nią uwagi, dopóki nie po-
jawią się jakieś anomalia. Sztuka wpływa 
na nasze samopoczucie. Jest komunikatem 
wizualnym o niemal każdej dziedzinie życia. 
Sądzę jednak, że dla każdego sztuka ma inne 
znaczenie. Zaryzykuję stwierdzeniem, że 
sztuka jest tajemnicą, którą twórca i odbiorca 
pragnie rozszyfrować za pomocą wybra-
nych przez siebie środków plastycznych, 
metod naukowych, badań teoretycznych etc. 
Adam Czech: Jest to pytanie, które moim 
zdaniem na zawsze pozostanie otwartym. 
Dla każdego z nas sztuka jest czymś innym. 
Z jej definiowaniem mamy do czynienia 
praktycznie od starożytności. Cenię w niej 
zwłaszcza wolność.

Organizatorzy zapraszają 25 kwiet-
nia 2018 r. o godz. 13:00 na wernisaż 
wystawy pokonkursowej do Galerii 36.6 
na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. 
Wystawa potrwa do 9 maja. 
ORGANIZATORZY KONKURSU:

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Artystyczny Uniwersytetu Ślą-

skiego, Instytut Sztuki w Cieszynie 
Samorząd Studencki Uniwersytetu Ślą-

skiego w Katowicach 
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe 

Litografów Kurant
Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe 

Multimediów Koncept
Rozmawiała maRzena KocuReK

Rozmowa z mgr Martą Frąckowiak, doktorantką w Instytucie Sztuki w Cieszynie i dr hab. Adamem 
Czechem, Zastępcą Dyrektora Instytutu Sztuki, komisarzami odpowiedzialnymi za realizację konkursu 
na mała formę graficzną, towarzyszącemu Międzynarodowemu Triennale Grafiki w Cieszynie. 
Z efektami międzynarodowego konkursu będzie można zapoznać się na wystawie, która potrwa od 
25 kwietnia do 9 maja w Galerii 36.6 na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. 
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PRIMUS IN AGENDO
24 marca na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie Wicepremier Rady Ministrów 
Beata Szydło odznaczyła medalem „Primus in Agendo: za zaangażowanie w działaniu na rzecz 
rodziny, polityki społecznej oraz ludzi pracy bp seniora Tadeusza Rakoczego. 

Okazji do świętowania nie za-
brakło. Minęła właśnie 26. 
rocznica mianowania du-
chownego biskupem bielsko-

-żywieckim, ponadto 30 marca nagro-
dzony skończył 80 lat.

- Żadne słowa nie oddadzą naszej 
wdzięczności. To wiele lat pracy, któ-
ra przyniosła piękne owoce w diecezji 
bielsko-żywieckiej – mówiła Wicepre-
mier, kierując słowa uznania na ręce 
jubilata. Nie zabrakło również podzię-
kowań skierowanych w stronę Zespołu 
Teatralnego przy Parafii św. Elżbiety 
w Cieszynie, który rozpoczął sobotnią 
uroczystość przedstawieniem Miste-
rium Męki Pańskiej.

Na ręce biskupa seniora w imieniu 
mieszkańców Cieszyna życzenia złożył 
również Ryszard Macura Burmistrz Cie-
szyna wraz z małżonką. - By Ten, którego 
umiłowałeś towarzyszył ci nieustannie 
w życiu, abyś przylgnął do Niego swo-
im sercem i radował się z Nim. To jest 
twoje życie. Zostałeś przez Niego po-
wołany. Jego umiłowałeś i oby Jego mi-
łość w twoim sercu nieustannie kwitła 
– mówił gospodarz miasta.

Życzenia biskupowi złożyli na scenie 
także: Poseł do Parlamentu Europej-
skiego - Jadwiga Wiśniewska, Senator 
RP- Andrzej Kamiński, Wicewojewoda 
Śląski - Jan Chrząszcz, Starosta Cieszyń-
ski - Janusz Król oraz przedstawiciele 
Rady Miejskiej Cieszyna. 

BSK Odznaczonemu gratulował też Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społ. Stanisław Szwed

Podziękowania dla Zespołu Teatralnego z Cieszyna

Ogólnopolskie Wyróżnienie
Kapituła Nagród i Wyróżnień przy 

Katolickim Stowarzyszeniu Sportowym 
Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie 
na wniosek środowisk sportowych, 
przyznała Ryszardowi Macurze Bur-
mistrzowi Cieszyna - Ogólnopolskie 
Wyróżnienie za wychowanie dzieci 
i młodzieży poprzez sport i rekreację, 
oparte na zasadach fair play. 

Uroczystość wręczenia wyróżnienia 
odbędzie się 9 czerwca 2018 r. o godz. 
9.30 na Jasnej Górze w auli im. Ojca Au-
gustyna Kordeckiego, podczas spotkania 
ludzi sportu z okazji 28. Ogólnopolskiej 
Pielgrzymki Sportowców do Matki Boskiej 
Częstochowskiej.

Patronat medialny nad uroczystością 
objęła Telewizja TVP Katowice, Gazeta Czę-
stochowska, Tygodnik Katolicki Niedziela 
i Ogólnopolski Magazyn Sportowy Mistrz.

Ceremonia wręczenia wyróżnienia jest 
nie tylko formą docenienia włożonego, 
bezinteresownego wkładu w wychowanie 
młodego pokolenia, ale również aktem 
wychowawczym – tak zwaną asystencją, 
czyli stałą obecnością samorządowców 
wśród swoich wyborców, aby potrafili 
oni odkryć w wybranych przedstawicie-
lach postawę szczerego działania dla ich 
dobra. To również powód, dla którego 
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP 
zaprasza do udziału w ceremonii wrę-

czenia wyróżnienia także młodych spor-
towców, działaczy i trenerów (ze szkół 
i młodzieżowych sekcji). Zazwyczaj na 
wydarzenie przybywają uczniowie ubrani 
w sportowe stroje.

Uroczystość wręczenia wyróżnienia 
będzie okazją do zwiedzenia zabytków 
Jasnej Góry oraz wspaniałą lekcją historii 
i patriotyzmu dla młodych sportowców. 
Ceremonii przewodniczył będzie Poseł na 
Sejm RP, Szymon Giżyński w towarzystwie 
wybitnych sportowców – Mistrzów Olim-
pijskich, Świata i Europy, a także w towa-
rzystwie tysiąca młodych sportowców.

BSK

 K
. T

E
LM

A
 K

. T
E

LM
A



56 kwietnia 2018 MIASTO

PIĘKNY WZÓR  
DO NAŚLADOWANIA
Wiele lat temu przysięgali sobie wierność i nieskończoną miłość. 4 kwietnia z rąk Burmistrza 
Miasta Cieszyna, Ryszarda Macury oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Artura Lorka - 
małżonkowie, którzy przeżyli ze sobą 50 lat i więcej odebrali Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji i kwiatów, a z okazji jubileuszu uroczyste sto lat 
odśpiewał jubilatom Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej.

W tym roku swój piękny jubileusz 
obchodziły 52 pary małżeńskie. 
Liczny udział jubilatów w uro-
czystościach i chęć wspólnego 

świętowania, znacząco wzrosła w ostatnich 
latach. Z całą pewnością ma to związek 
z imiennymi zaproszeniami, które urząd 
skierował bezpośrednio do jubilatów.

- To nie ordery czynią zaszczyt odzna-
czonym, ale te osoby, które je otrzymują 
przynoszą zaszczyt orderom – podkreślał 
podczas uroczystości zorganizowanej 
w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego, dodając 
- Wasze życie jest inspiracją i wzorem dla 
nas wszystkich, dla pokolenia waszych 
dzieci, wnuków oraz dla małżeńskich par, 
które dzisiaj stają na ślubnym kobiercu.

Następnie głos zabrał Burmistrz Cieszy-
na. - Jedną z najpiękniejszych cech, jakie 
nosimy w swoich sercach jest umiejętność 
kochania – mówił, zwracając się do jubi-
latów, i w sposób szczególny składając na 
ich ręce podziękowania za piękny wzór do 
naśladowania. – Bardzo Wam dziękuję za 
to, że dar miłości przyjęliście, jako pew-
nego rodzaju zobowiązanie. Jako pew-
nego rodzaju niepewność. To coś czego 
nie da się zaplanować. Owszem. Kiedyś, 

przed kilkudziesięciu laty pomyśleliście 
sobie, że będziecie razem na dobre i na 
złe. Przewidywaliście kilka chwil w swo-
im życiu, które na pewno się zdarzą, ale 
myślę, że bardzo często byliście zaskaki-
wani tym, co samo przychodziło. Bo taka 
jest miłość… Chciałbym życzyć Państwu 
tego, byście tą miłością nadal się dzielili 
na przekór trudnościom, które towarzy-
szą życiu każdego z nas. Życzę Wam tej 

wzajemnej miłości, szacunku najbliższych 
osób, ich obecności.

Słodki poczęstunek przy kawie był 
okazją do miłych wspomnień w gronie 
bliskich i znajomych. Był też okazją do 
rozmowy z gospodarzem miasta. Tra-
dycyjnie tego dnia nie mogło zabraknąć 
pamiątkowych zdjęć. 

BSK

Pamiątkowe zdjęcie

Jubileusz małżeńskich par
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DWORZEC CIESZYN W NOWEJ ODSŁONIE
Prace budowlane na terenie węzła przesiadkowego zostały zakończone. Przeprowadzone zostały 
kontrole przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, a obecnie oczekujemy na wydanie przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
Dopiero wówczas będzie można użytkować obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

Uroczyste otwarcie dworca zaplano-
wane zostało na dzień 27 kwietnia 
br., a już następnego, czyli od so-
boty 28 kwietnia, dworzec będzie 

udostępniony pasażerom i przewoźnikom. 
Zaznaczyć należy, że od tego dnia przewoźnicy 
nie będą mogli korzystać z tymczasowych 
przystanków zlokalizowanych obecnie na 
parkingu przy ul. Dojazdowej.

Do tego dnia na terenie węzła przesiad-
kowego zainstalowane zostanie jeszcze 
nagłośnienie oraz zamontowane zostaną 
tablice elektroniczne, za pomocą których 
prezentowane będą informacje o odjeż-
dżających autobusach i pociągach. W tym 
czasie nastąpi również aranżacja wnętrza 
budynku – przede wszystkim w meble słu-
żące podróżnym.

Będzie to pierwszy etap realizacji pro-
jektu „Budowa zintegrowanego węzła 
przesiadkowego w Cieszynie”, który jest 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 
Projekt zostanie ostatecznie zakończony 
w sierpniu br., kiedy to zostanie wdro-
żony bilet elektroniczny w cieszyńskiej 
komunikacji miejskiej, a także zostanie 
uruchomiona funkcjonalność sprzedaży 
biletów komunikacji ponadlokalnej za 
pomocą dwóch samoobsługowych bile-

tomatów, które zostaną zlokalizowane 
w budynku dworca.

Z wybudowanego obiektu będą mogli 
korzystać zarówno pasażerowie przewo-
zów kolejowych, które obecnie realizo-
wane są na trasach Cieszyn – Katowice, 
Cieszyn – Czechowice Dziedzice, Cieszyn 
– Bielsko Biała (wszystkie przez Zebrzydo-
wice) oraz Cieszyn – Frydek Mistek, a tak-
że pasażerowie komunikacji autobusowej 
ponadlokalnej (zgodnie z aktualną ofertą 
przewoźników) oraz komunikacji miejskiej.

W dniu 27.04 w związku z oficjalnym 
otwarciem dworca ulica Hajduka będzie 
wyłączona z ruchu.

Od 28 kwietnia br. na ul. Hajduka obo-
wiązywać będzie docelowa organizacja 
ruchu. Przed kamienicami od nr 1 do 11 
zostanie przywrócona strefa płatnego par-
kowania zgodnie z obowiązującą Uchwałą 
Nr XXVIII/279/16 Rady Miejskiej Cieszyna 
z dnia 29 grudnia 2016 r. – tj. 17 miejsc par-
kingowych ogólnodostępnych i 3 miejsca 
parkingowe dla niepełnosprawnych, a postój 
taksówek osobowych zlokalizowany będzie 
bezpośrednio przed budynkiem dworca. Do-
datkowo na końcowym odcinku ul. Hajduka 
utworzono 11 nowych ogólnodostępnych 
bezpłatnych miejsc parkingowych.

Na terenie węzła przesiadkowego oddany 
został parking, na terenie którego są darmo-
we miejsca parkingowe przeznaczone dla 
obsługi podróżnych. Można będzie z nich 
korzystać tylko w celu dowiezienia osób, 
którzy rozpoczynają podróż środkami ko-
munikacji zbiorowej na dworcu, lub odbioru 
osób, które kończą podróż środkami komu-
nikacji zbiorowej na dworcu, a czas postoju 
ograniczony jest do 15 minut. 

Poza wymienionymi miejscami nie będzie 
możliwości parkowania, ani zatrzymywa-
nia się. Dotyczy to w szczególności placu 
manewrowego, na którym będą mogły za-
trzymywać się tylko autobusy komunikacji 
zbiorowej i to jedynie na wyznaczonych 
w tym celu stanowiskach.

wydział StRategii i Rozwoju miaSta

Uroczyste otwarcie dworca nastąpi 27 kwietnia
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Samorząd na wyciągnięcie ręki
Zapraszam na pierwsze z cyklu spo-

tkań poświęconych mechanizmom re-
gulującym funkcjonowanie samorządu 
terytorialnego. Spotkania składać się 
będą z części wykładowej i warszta-
towej. W pierwszej części prowadzący 
w sposób przystępny zaprezentuje naj-
ważniejsze kwestie związane z zapo-
wiedzianym tematem. Drugiej części 
towarzyszyć będzie krótka dyskusja 
i rozwiązywanie testu podsumowują-
cego prezentowane zagadnienie, przy 
czym test będzie weryfikował sobie 
sam uczestnik spotkania.

Całość powinna przebiegać w spokoj-
nej i otwartej atmosferze, służącej przy-
bliżaniu pracy samorządu terytorialnego 
różnym grupom społecznym. Spotkanie 
otwarte jest bowiem zarówno dla tych, 
którzy już dziś pracują w samorządzie 
i chcieliby po prostu odświeżyć swoją 
wiedzę, a być może też w przyszłości 
podzielić się swoimi umiejętnościami; 
jak również dla tych, którzy obserwują 
samorząd z boku i pragną lepiej go po-
znać poprzez tego typu nie nazbyt zobo-
wiązujące spotkania. 

Nie jest tez tajemnicą, że dodatkowym 
celem tych spotkań jest promowanie 
samorządu terytorialnego jako intere-
sującego miejsca pracy. Stąd jednym 
z efektów tych spotkań będą tworzone 
zestawy pytań testowych, których na roz-
mowach kwalifikacyjnych bądź testach 

egzaminacyjnych mogą się spodziewać 
potencjalni kandydaci do pracy w jed-
nostkach miejskich.

Pierwsze spotkanie rozpocznie się 
17.04.2018 r. o 16.30 w sali 126 cieszyńskiego 
Ratusza i potrwa do 18.45. Jego tematem 
będą Ustawowe zasady funkcjonowania 
samorządu gminnego. Spotkanie poprowa-
dzi Burmistrz Miasta. Zgłoszeń do udziału 
w spotkaniu można dokonywać na adres  
praca@um.cieszyn.pl. 

BuRmiStRz miaSta cieSzyna 
RySzaRd macuRa

STYPENDYSTA MIASTA CIESZYNA
W dniu 28 marca br., Burmistrz Miasta Cieszyna - Ryszard Macura wręczył po raz trzeci stypendium 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. 
Pomoc finansowa miasta w tej formie kierowana jest do młodych uzdolnionych adeptów sztuki, którzy 
stoją u progu kariery artystycznej w jednej z dwunastu dziedzin sztuki.

L istę stypendystów otworzył dwa 
lata temu Paweł Konik, w ubie-
głym roku stypendium otrzymał 
Michał Kasztura. W tym roku sty-
pendium trafiło do rąk Michaela 

Morys- Twarowskiego – autora dwóch 
książek sprzedanych w kilkudziesięciu 
tysiącach egzemplarzy, a także kilku-
dziesięciu publikacji naukowych i kilku-
set popularnonaukowych, poświęconych 
głównie historii Śląska Cieszyńskiego. 
Jako stypendysta Cieszyna może stać 
się ciekawą postacią zewnętrznej pro-
mocji miasta.

Życzymy naszemu stypendyście wielu 
sukcesów naukowych i wydawniczych.

wydział KultuRy

X Olimpiada  
Senioralna

Cieszyński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku zaprasza wszystkich seniorów 
miasta Cieszyna i okolic do wzięcia 
udziału w X Jubileuszowej Olimpia-
dzie Senioralnej, która odbędzie się 
w Łazach koło Zawiercia w dniach 18 
i 19 maja 2018 r.

Celem nadrzędnym olimpiady jest 
wykształcenie w pokoleniu osób 50+ 
w Uniwersytetach Trzeciego Wieku 
i organizacjach senioralnych potrzeby 
dbania o własną dobrą kondycję fizycz-
ną i psychiczną, zrozumienia egzysten-
cjalnej potrzeby ruchu, podtrzymaniu 
sprawności oraz promowania aktyw-
nego stylu życia. 

Wiek do udanej zabawy sportowej 
to 50-100 lat.

Dyscypliny:
biegi na 60 i 200 m,
gra w boule,
kajaki – 2 osoby,
pływanie, styl klasyczny – 50 m,
pływanie, styl dowolny – 50 m,
pchnięcie kulą,
strzelanie (karabin Kpn6 Walter i GM),
pistolet (LOV21),
przełaj rowerowy,
turniej łuczniczy,
turniej brydżowy,
turniej szachowy.

oRg.
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LISTY DO ZIEMI
Cieszyn znalazł się w gronie ponad 120 miast i gmin, które już przystąpiły do największej w tym 
roku akcji ekologicznej w Polsce. „Listy dla Ziemi” to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-
Białej. 

Głównymi celami Listów dla Zie-
mi są edukacja ekologiczna oraz 
promowanie ważnego dla samo-
rządów tematu segregacji odpa-

dów i recyclingu. Pomysł, na który wpadła 
bielska fundacja, jest bardzo prosty. Dzieci 
z gmin, które zgłosiły chęć udziału w pro-
jekcie, w kwietniu podczas zajęć szkolnych, 
na specjalnym ekologicznym papierze (zro-
bionym z makulatury), będą pisać specjalne 
listy. Ich tematyka może być związana m.in. 
z gospodarką odpadami, a zatem tematem 
bardzo dziś gorącym i aktualnym.

Listy dzieci zabiorą do domów i przekażą 
je dorosłym: rodzicom, dziadkom, wujkom. 
W ten sposób edukacja będzie miała po-
dwójny wymiar. Uczniowie – chcąc napisać 
list – będą musieli zapoznać się z omawia-
nym tematem, dorośli – zawsze zaintere-
sowani tym, co ich pociechy robią w szkole 
– przeczytają przyniesione prace i razem ze 
swoimi dziećmi będą mieli szansę zrobić coś 
dla środowiska.

Akcji będą towarzyszyły m.in. happenin-
gi, wystawy, konkursy, pochody edukacyj-
ne, instalacje, zbiórki surowców. Do szkół 

trafią plakaty, filmy i broszury edukacyjne. 
W oparciu o te materiały każdy nauczyciel 
będzie mógł przeprowadzić lekcję tematyczną 
i przygotować uczniów do napisania listów.

Zwieńczeniem akcji ma być konkurs na 
najpiękniejszy list. Prace zgłoszone przez 
szkoły prezentowane będą na specjalnym 
fanpage’u Listów dla Ziemi (www.facebook.
com/listydlaziemi) na Facebooku, a decyzję, 
komu przyznać nagrodę główną, podejmą 
internauci. Co więcej, jury złożone z dzienni-
karzy i nauczycieli wybierze 10 najlepszych 
listów, które będą promowane w mediach 
i pokazywane na wystawach w całej Polsce.

Według szacunków w akcji ma wziąć 
udział około miliona osób w całej Polsce. 
– Bardzo się cieszę, że Cieszyn włączył się 
w naszą akcję. I że jest nas już tylu. Myślę, 
że dla nas wszystkich to wielka szansa na 
to, by wreszcie coś zmienić. Bardzo często 
mówimy sobie: co ja jeden mogę zrobić? Co 
da zasadzenie jednego drzewa? Teraz nikt 
nie będzie już sam. Jesteśmy ekologiczną 
drużyną narodową. Niech impulsem do 
działań będzie dziecięca wiara i naiwność 
– że świat jest dobry i że razem naprawdę 
możemy wpłynąć na rzeczywistość – pod-
sumowuje, pomysłodawca akcji Wojciech 
Owczarz, prezes Fundacji Ekologicznej Arka.

Więcej o akcji można dowiedzieć się na 
www.listydoziemi.pl

Bogdan FiceK

Sprzątanie rezerwatów
W dniu 23 kwietnia 2018 roku, Ko-

misja Ochrony Przyrody PTTK „Beskid 
Śląski” w Cieszynie, przeprowadziła 
XXI „Sprzątanie Rezerwatów Przyrody 
i Terenów Zielonych” na terenie miasta 
Cieszyna. Uczestnikami byli uczniowie 
trzech szkół : Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. Władysława Szybińskiego, 
Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastroni-
micznych oraz Gimnazjum nr 2.

Młodzież szkolna w towarzystwie 
swych opiekunów oraz przedstawicie-
li Komisji udala się w rejony: 1. Lasek 
Miejski n/Puńcowką wraz z terenem 
w okolicach osiedla ZOR i ul. Błogockiej. 
2. Lasek Miejski n/Olzą wraz z osiedlem 
Błogocice. 3. Rezerwat Kopce oraz tereny 
przyległe do ulic Majowa i Dzika. Zebra-
no w sumie 25 worków 100 – litrowych 

zawierających szklane opakowania po 
alkoholu, puszki po piwie oraz papiero-
we kartony. Nie zabrakło też nieco więk-
szych przedmiotow jak krzesło, opona 
czy armatura łazienkowa. Na koniec akcji 
spotkaliśmy się w plackarni „U Jana” na 
Przykopie, gdzie młodzież mogła spożyć 
ciepły bogracz i placki. Tradycyjnie został 
przeprowadzony konkurs przyrodniczo 
-krajoznawczy w którym zwyciężyła Ewa 
Kocyan z ZSP nr 1, przed swym kolegą 
klasowym Jakubem Wnętrzkiem oraz 
Patrycją Czepczor z Gimnazjum nr 2 
i Miloszem Glajcem z ZSEG.

Akcje mozna było przeprowadzić dzięki 
pomocy finansowej WOS UM oraz fundu-
jacego nagrody – Nadleśnictwa. Na koniec 
przewodniczący Komisji Jan Machała, ho-
norowy Prezez PTTK Ryszard Mazur oraz 

Wiktor Naturski z Nadleśnictwa wreczali 
nagrody, medale i dyplomy oraz dzięko-
wali za udział w akcji młodzieży szkolnej 
oraz ich opiekunom.

Aż trudno sobie wyobrazić tereny które 
sprzatamy dwukrotnie w roku gdyby te 
śmieci zebrane przez 10 lat nadal zalegały 
w tych miejscach.

oRg.
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RYWALIZACJA NA LODZIE ZAKOŃCZONA
W dniach 23-25 marca br. w Cieszynie na sztucznym lodowisku w hali widowiskowo- sportowej 
im. Cieszyńskich Olimpijczyków odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodzieżowców oraz 
zawody „Piastowski Piruet” w łyżwiarstwie figurowym. W ciągu trzech dni zawodów, od piątku do 
niedzieli, na płycie naszego lodowiska rywalizowało ponad 150 zawodników z klubów z całej Polski.

Rywalizacja rozpoczęła się w piątek 
rano w ramach zawodów „Pia-
stowski Piruet”, a popołudniu 
odbyło się uroczyste otwarcie 

Mistrzostw Polski. W piątek w ramach 
Mistrzostw odbyły się jazdy klasy srebr-
nej. W sobotę kontynuowana była rywali-
zacja w ramach „Piastowskiego Piruetu”, 
która potrwała do południa. Oprócz dy-
plomów, medali, pucharów i upominków 
dla wszystkich uczestników w ramach 
zawodów „Piastowski Piruet” wręczane 
również były statuetki za „Najpiękniejszy 
Piruet”. Mistrzostwa Polski Młodzików 
i Młodzieżowców w sobotę rozpoczę-
ły się jazdami klasy złotej, a następnie 
na taflę wjechali łyżwiarze w kategorii 
młodzieżowców. W niedzielę odbyły się 
ostatnie jazdy w kategorii młodzieżowców 
po których nastąpiła dekoracja zwycięz-
ców w najstarszej kategorii. W dekoracji 
uczestniczył Burmistrz Miasta Cieszyna 
Ryszard Macura, Członek Zarządu PZŁF 
Ewa Lofek, Delegat Techniczny PZŁF Ka-
tarzyna Olesińska, Naczelnik Wydziału 
Sportu Cezary Cieńciała oraz 4 krotny 
olimpijczyk Mateusz Ligocki.

Organizatorami zawodów było Mia-
sto Cieszyn, Klub Sportowy Cieszyn oraz 
Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego. 
Sponsorami zawodów byli: Lakma Spół-
ka Akcyjna, Energetyka Cieszyńska, PSS 
Społem Cieszyn – Cieszyńskie Kanapki, 
Wiślanka.

Oto jak po trzech dniach rywalizacji 
ukształtowała się klasyfikacja końcowa:

PIASTOWSKI PIRUET
Solistki - Klasa Brązowa
Gabriela ZIELENIEWSKA - UKŁ Spin Katowice
Nikola STROKOSZ - FSA Warsaw
Michalina BUCZEK - UKŁ Spin Katowice

Soliści - Klasa Brązowa
Nikodem RAWLIK - UKŁ Spin Katowice
Maciej CZECH - UKŁ Spin Katowice
Aleksander DOMAGAŁA - UKŁ Spin Katowice

Solistki - Advanced Novice I
Anna HERNIK - OUKŁ ”MOLO” Osiek 

w Oświęcimiu
Nicola ADAMCZYK - UKŁF Unia w Oświecimy
Rozalia MALINA - UKŁ Spin Katowice

..
Kamila PAŚ - KS Cieszyn
Aleksandra KOPYCIOK - KS Cieszyn
Martyna SMOCZYŃSKA - KS Cieszyn

Soliści - Advanced Novice I
Andrzej NAKONIECZNY - UKŁF Unia 

w Oświęcimiu

Solistki - Advanced Novice II
NAmelia KONIK - UKŁF Unia w Oświęcimiu
Martyna GROCHOLSKA - KLF Lajkonik 

Kraków
Paulina GUCWA - UIKŁF Piruette Opole
Justyna WAWRZACZ - KS Cieszyn
 

Soliści - Advanced Novice II
Jakub LOFEK - UKŁF Unia w Oświęcimiu
Szymon DERECHOWSKI - UKŁ Spin 

Katowice

MISTRZOSTWA POLSKI 
MŁODZIKÓW  

I MŁODZIEŻOWCÓW

Solistki - Klasa Srebrna
Zofia BOCHENEK - FSA Warszawa 
Natalia RADECKA - UIKŁF Piruette Opole
Otylia MALINA - UKŁ Spin Katowice

Soliści - Klasa Srebrna
Miłosz JANICKI - ŁTŁF Łódź
Ryszard SIUDEK - MKS Axel Toruń
Dariusz SIEDLARZ - KLF Biellmann 

Krynica-Zdrój

Solistki - Klasa Złota
Weronika FERLIN - UIKŁF Piruette Opole
Alicja REJMENT - MKS Axel Toruń
Sofia KOSOWSKA - Skate Fan Kraków

Soliści - Klasa Złota
Pavel KLIMIN - MKŁ Łódź
Krystian GEREGA - UKŁF Unia w Oświę-

cimiu
Marcin KIEŁBASA - MKŁ Łódź

Solistki – Młodzieżowiec
Elżbieta GABRYSZAK - OUKŁ „MOLO” 

Osiek w Oświęcimiu
Oliwia RZEPIEL - UKŁF Ochota Warszawa
Natalia LERKA - MKŁ Łódź

Soliści – Młodzieżowiec
Łukasz KEDZIERSKI - MKŁ Łódź
Krzysztof GALA - MKŁ Łódź
Kornel WITKOWSKI - ŁTŁF Łódź

 oRg.Uczestnicy Piastowskiego Piruetu
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FINAŁ HALOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA  
W HOKEJU NA TRAWIE
Zimą zawodnicy KS Cieszyn brali udział w Halowych Mistrzostwach Śląska, w których rywalizowali 
z drużynami z Gliwic, Sosnowca, Siemianowic Śląskich, Tarnowskich Gór oraz z Miasteczka 
Śląskiego. W trakcie całego sezonu halowego odbyło się 6 turniejów, na których rozegrano 105 
spotkań. Ostatni turniej odbył się 25 marca 2018 r. w Tarnowskich Górach.

Cieszyńska drużyna po14 meczach 
rozegranych w pierwszej części 
zawodów zajmowała II miejsce. 
W finale wszystkie zespoły grały na 

równym poziomie i fantastycznie walczyły 
o wygraną. Po emocjonujących spotkaniach 
finałowych drużyna KS Cieszyn zakończyła 
rozgrywki z brązowym medalem Mistrzostw 
Śląska. Organizatorzy turnieju nagrodzili 
również najlepszych zawodników w każ-
dej drużynie. W naszym zespole statuetkę 
otrzymał Michał Buzek.

Zakończyliśmy rozgrywki halowe suk-
cesem. Mamy nadzieję, że wkrótce pogoda 
pozwoli nam przenieść treningi z hali na 
trawę. Pierwsze turnieje w sezonie trawia-
stym rozpoczynają się już w maju. Drużyna 
jest silna i coraz bardziej zgrana, więc ma 
szanse powalczyć o podium również w roz-
grywkach na trawie.

???

Stela Cieszyn
Koszykarze Stela Cieszyn (grupa naj-

starsza) mieli mało grania i wybrali się 
na międzynarodowy Easter Turnament 
Ostrava 2018. Od czwartku do niedzieli 
rozgrywali mecze z drużynami z Europy. 
W grupie walczyli z Honved Budapeszt 
(Węgry), Ziar nad z Hronom (Słowacja), 
Flames Ostrava (Czechy).

Pierwszy mecz z Honved Budapeszt był 
dla Stelaków świetną lekcją w której prze-
grali 45:75. Drugi dzień - dwa mecze i jak to 
w turnieju się odbywa niespodzianki. Pierw-
szy mecz przegrywamy różnicą 22 punktów 
z Ziar nad Hronom, a Ziar nad Hronom prze-
grywa z Flames Ostrava 6 punktami. Stela 
Cieszyn wygrywa 21 punktami z Flames 
Ostrava, więc trzy drużyny miały tyle samo 
zwycięstw i liczyła się mała tabela, w której 
Stelaki zajmują trzecie miejsce. W sobotę 
grali na krzyż z czwartym zespołem z gru-
py A Kretingos (Litwa) i po bardzo słabym 
meczu w wykonaniu Stelaków przegrali 
57:60, co pozbawiło naszych zawodników 
gry o 5 miejsce w turnieju. W niedzielę grali 
o honor i wygrali po bardzo wyrównanej 
walce z Flames Ostrava i zajęli 7 miejsce.

Wszystkie koszty turnieju zostały po-
kryte przez rodziców zawodników za co 
serdecznie dziękujemy.

Stela cieSzyn

Zawodnicy SRKFTiION w Okoči
W dniu 21 marca 2018 roku w OKOČ 

(Słowacja) odbył się kolejny Międzyna-
rodowy Turniej Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych.

W turnieju brały udział zespoły z Serbii, 
Węgier, Polski i Słowacji. Jak co roku, turniej 
był rozgrywany w czterech kategoriach – 
jednej damskiej i trzech męskich. Nasze 
Stowarzyszenie reprezentowało czterech 

zawodników i był to jedyny zespół z Polski. 
Z roku na rok poziom umiejętności zawod-
ników uczestniczących w turnieju jest coraz 
wyższy, dlatego walka o zwycięstwo jest 
coraz ciekawsza no i trudniejsza. W tym 
roku z turnieju przywieźliśmy dwa pierw-
sze miejsca wywalczone przez Ryszarda 
GBYLA i Rafała TOBICZYKA.

zaRząd SRKFtiion w cieSzynie
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Uniwersytet Śląski, który w tym roku świętuje swoje pięćdziesiąte urodziny, jest nowoczesną uczelnią, 
która posiada kampusy usytuowane w czterech miastach naszego województwa: Chorzowie, Cieszy-
nie, Katowicach i w Sosnowcu. W bogatym programie urodzinowych obchodów przewidziano liczne 
wydarzenia, spośród których wiele (w tym zaplanowany na 18 kwietnia w Teatrze im. Adama Mickiewi-
cza z udziałem artystów z cieszyńskiego Instytutu Muzyki UŚ jubileuszowy koncert galowy) odbywa się 
właśnie w Cieszynie. 

Infrastruktura UŚ to w większości 
obiekty nowe lub gruntownie zmo-
dernizowane. W Chorzowie nastę-
puje konsolidacja kampusu nauk 

eksperymentalnych, który jest jednym 
z najnowocześniejszych obiektów tego 
typu w kraju. W Katowicach już niedłu-
go nastąpi przeprowadzka do nowej 
siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. 
Krzysztofa Kieślowskiego, którego budo-
wa zakończyła się w październiku 2017 
roku. Również w Cieszynie trwa ciągła 
modernizacja obiektów akademickich. 
Zakończono gruntowny remont dachu 
budynku głównego, a obecnie remon-
towane są Instytut Muzyki i biblioteka. 

UŚ NOWOCZESNY  
I OTWARTY

W roku 2019 planowane jest rozpoczęcie 
długo wyczekiwanej modernizacji obiektów 
sportowych: basenu i hali sportowej, które 
po renowacji będą mogły służyć nie tylko 
studentom, ale także w jeszcze większym 
stopniu lokalnym klubom sportowym oraz 
mieszkańcom miasta i powiatu. Inwestycja 
nie będzie możliwa bez wsparcia środków 
pochodzących spoza uczelni, Miasto Cie-
szyn przewidziało na ten cel 1 mln złotych, 
natomiast Powiat Cieszyński pół mln zł. 
Uczelnia stara się ponadto o dofinanso-

wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plano-
wana jest również modernizacja obiektu 
przy ul. Paderewskiego, czyli tzw. Auli, 
gdzie miałby powstać dostępny także dla 
mieszkańców regionu ośrodek multime-
diów, kultury i sztuki. W tym celu złożono 
wniosek o dofinansowanie w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej.

75 KIERUNÓW  
I 288 SPECJALNOŚCI 

W Potencjał Uniwersytetu Śląskiego 
to przede wszystkim studenci i dokto-
ranci (25 000 osób), pracownicy naukowi 
i administracyjni (3200 osób), słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersy-
tetu Dzieci i Uniwersytetu Maturzystów. 
Uczelnia myśli również o losach swoich 
absolwentów, których dziś szacuje się na 
250 tysięcy. Dlatego już w październiku 
rusza adresowany do nich projekt mają-
cy im pomóc w wejściu na rynek pracy. 
Wśród oferowanych działań znajdą się 
m.in. szkolenia, wizyty studyjne, staże 
absolwenckie, wsparcie doradców. Poza 
infrastrukturą UŚ nieustannie rozszerza 
swoją ofertę dydaktyczną. W ubiegłym 
roku kandydaci mieli do wyboru 75 kie-

runków i 228 specjalności. W Cieszynie 
jedną z przygotowanych nowości jest 
kierunek muzyka w multimediach, na 
którym wykładać będą uznani artyści 
z całej Polski. W ramach tego kierun-
ku kształcenie będzie się odbywało na 
dwóch specjalnościach: kompozycja 
muzyczna w sztukach audiowizualnych 
oraz dźwięk w grach.

PRACA I ROZWÓJ
Uniwersytet Śląski ponadto to instytu-

cja bardzo mocno współpracująca z oto-
czeniem zewnętrznym. Uczelnia, wypeł-
niając swą misję, jest miejscem spotkań 
oraz wymiany myśli wszystkich kręgów 
naukowych i twórczych regionu. Swym 
potencjałem naukowym i dydaktycznym 
wspiera społeczność, a także władze 
samorządowe na szczeblu lokalnym 
i regionalnym oraz przedsiębiorców.

uniweRSytet ŚląSKi

UŚ OBCHODZI 50-LECIE 
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Punktem kulminacyjnym pożegna-
nia zimy był korowód, podczas 
którego tradycyjnie spalono 
i wrzucono do Olzy marzannę. 

Dopełnienie wydarzenia stanowił wy-
stęp Zespołu Folklorystycznego „Slezan” 
i dziecięcego zespołu „Slezanek”. 

Organizatorem przedsięwzięcia był 
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Na-
rodowy” KaSS „Střelnice“. 

BSK

POŻEGNANIE ZIMY 
Mieszkańcy obu stron Olzy na dobre pożegnali zimę, zachęcając tym samym do przybycia 
wiosnę. Tradycyjnie wydarzeniu towarzyszyła inscenizacja wiosennego obrzędu Śląska 
Cieszyńskiego, wielkanocne warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz Wielkanocny Jarmark oferujący 
lokalne produkty.

„Giganci Ducha”
Na początku roku cieszyniacy, bracia 

Mateusz i Michał Ligoccy wygrali bardzo 
trudny test o Igrzyskach Olimpijskich, 
pokonując w finale Szymona Kołeckiego 
i Arletę Bojkę. Tym razem wzięli udział 
w teście „Giganci Ducha”, który doty-
czył wybitnych postaci historycznych 
Kościoła w Polsce, takich jak: św. Jan 
Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński 
czy św. Siostra Faustyna. Zwycięzca-
mi testu zostali Dariusz Kordek i Jacek 
Karnowski.

Obok braci Ligockich w Wielkim Teście 
brali udział tacy znakomici goście jak: 
Radosław Pazura, Dariusz Szpakowski, 
Grzegorz Miśtal, Tomasz Stockinger, Do-
rota Chotecka, Katarzyna Trzaskalska, 
Robert Moskwa, Dominika Ostałowska 
i inni. Prowadzącymi Wielki Test byli: 
Maciej Kurzajewski i Sylwia Dekiert. 

łuKaSz wantuloK

wydział SpoRtu

Dla ośmioletniego Stasia
24 marca w siedzibie Zespołu Pieśni 

i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej zabrzmiało widowisko 
charytatywne ODI SED AMO. Czwar-
ta tym razem odsłona Zorganizowana 
została dla ośmioletniego Stasia Domi-
niaka, u którego w grudniu zdiagnozo-
wana ostrą białaczkę limfoblastyczną.

W siedzibie ZPiTZC odbyły się dwa 
koncerty, z których cały dochód został 
przeznaczony na walkę z chorobą. Przed 

publicznością wystąpili: Izabela Kozieł, 
Paulina Patora, Martyna Broda, Anna 
Bugajska, Adrian Wiśniewski oraz Da-
riusz Jesionowski i Mateusz Zawada. Na 
scenie pojawili się artyści z Warszawy, 
Opola, Krakowa. Nie zabrakło również 
artystów z Cieszyna, którzy zaśpiewali 
w specjalnie na tę okazję przygotowa-
nych aranżacjach. 

BSK

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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PRZEGLĄD FILMOWY czASKina
Jak co roku cieszyńscy studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji przygotowują Przegląd 
Filmowy czASKina. Tegoroczna edycja odbywać się będzie pod hasłem „Jasna strona buntu”. Dzięki 
niemu filmy ukażą klasyczny wymiar niezadowolenia, a także zburzą stereotyp postrzegania buntu 
jako synonimu przemocy, wskazując na jego pozytywne strony jako walki o wyższe cele i wartości.

Dotychczas wiadomo, że na ekranie 
Kina Piast zostanie wyświetlony 
oscarowy film pt.: „Trzy Billboardy 
za Ebbing, Missouri”, w którym 

główna bohaterka domaga się znalezienia 
mordercy jej córki w dość typowy sposób. 
Oprócz tego na 15. edycji studenckiego prze-
glądu pojawią się także „Fala” (reż. D. Gansel) 
i „Szczękościsk” (reż. K. Kądziela). 16 kwietnia 
o godzinie 13:00 wyświetlony zostanie film 
„Buntownik bez powodu” (reż. N. Ray) i to-
warzyszyć mu będzie krótki wykład filmo-
znawczyni dr Eweliny Koniecznej. Seans jest 
darmowy i kierowany głównie do uczniów 
szkół średnich. Istnieje jednak możliwość 
uczestnictwa w seansie osób niebędących 
uczniami po wcześniejszej rezerwacji mailowej:  
czaskinacieszyn@gmail.com.

Wśród wydarzeń towarzyszących odbę-
dzie się spotkanie z Ingą Iwasiów, autorką 
takich książek jak: „Pięćdziesiątka” czy 
„Bambino”, za którą pisarka została nomi-

nowana do Nagrody Literackiej Nike 2009. 
W latach 2011-2013 Inga Iwasiów zasiadała 
także w jury tego konkursu.

Od początku lutego działa również Aka-
demia Filmu Dokumentalnego, którą prowa-
dzi absolwentka Wydziału Radia i Telewizji, 
a studentka III roku animacji społeczno- kul-
turalnej. AFD obejmuje zajęcia teoretyczne 
i warsztatowe w zakresie najważniejszych 
elementów filmu dokumentalnego. Akade-
mia jest adresowana do uczniów cieszyń-
skich szkół ponadpodstawowych, a efektem 
końcowym mają być krótkometrażowe filmy 
dokumentalne zrobione przez uczestników.

15. Przegląd Filmowy czASKina odbędzie 
się w dniach 16-18 kwietnia. Wszystkie se-
anse filmowe odbędą się w Kinie Piast, a na 
uczestników będzie czekało sporo imprez 
towarzyszących i atrakcji. Tegoroczna edycja 
została zorganizowana w ramach „Tygodnia 
z wydziałem” i obchodów 50- lecia Uniwer-
sytetu Śląskiego

Dodatkowo 11 kwietnia o godzinie 19.00 
w Klubie Studenckim Panopticum odbę-
dzie się Wielki Quiz oraz jam session. 

oRg.

Strażacy wywołali uśmiechy
Strażacy nie tylko gaszą pożary 

i pomagają w wypadkach. Udowodnili 
to ochotnicy z jednostki Cieszyn-Pa-
stwiska, którzy w poniedziałek (26.03) 
odwiedzili oddziały dziecięce Szpitala 
Śląskiego. W pełnym umundurowaniu 
przyjechali pod szpital wozem stra-
żackim z ekwipunkiem prezentów, 
by sprawić radość małym pacjentom. 
Wszystko to z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej odwiedzili Oddział chirurgiczny dla 
czieci oraz Oddział pediatryczny Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie w ramach specjal-
nej akcji, która ma na celu wsparcie naj-
młodszych pacjentów podczas pobytu 
w szpitalu.

- Akcja trwa już od zeszłego roku. Stra-
żacy z naszej jednostki odpowiedzieli na 
apel Stowarzyszenia „Strażacy Wspól-
nie Przeciw Białaczce”. Przed świętami 

Bożego Narodzenia byliśmy w Zabrzu 
na Oddziale Hematologii i Onkologii 
Dziecięcej, po świętach odwiedziliśmy 
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziec-
ka. Teraz przyszła kolej na cieszyński 
szpital. - mówi Czesław Dropczyński, 
prezes zarządu OSP Cieszyn-Pastwiska

Niespodzianki wręczali Ochotnicy 
z jednostki oraz drużyna młodzieżo-
wa na czele z sympatycznym Scoobym 
Doo-strażakiem, maskotką ekipy z Pa-
stwisk, która wywołała spore emocje.  
Mali pacjenci zostali obdarowani pacz-
kami pełnymi zabawek, książek oraz 
artykułów plastycznych które zostały 
specjalnie przygotowane przez straża-
ków. Podczas pakowania, najważniejszym 
było, aby dopasować zawartość paczek do 
dziewczynek i chłopców w różnym wieku. 
- Najważniejsze jest zaskoczenie i uśmiech 
dzieci. To dla nas najlepsza nagroda. - 
podsumowuje akcję Czesław Dropczyński.

Wszystkie prezenty przekazane naj-
młodszym pacjentom, pochodziły ze 
zbiórki, którą strażacy zorganizowali 
przed jednym z cieszyńskich supermar-
ketów. Z zebranych darów przygotowali 
ponad 40 paczek i tym samym sprawili 
dzieciom ogromną radość.

oRg.
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ZWOLNIENI 
Z TEORII

“DayOff” to nasza inicjatywa - grupy 
uczennic z LOTE. Jest to projekt społeczny 
realizowany w ramach Ogólnopolskiej Olim-
piady “Zwolnieni z Teorii”, projekt młodych 
ludzi, który zajmuje się problemem bardzo 
nam bliskim - uzależnieniem od elektroniki 
wśród dzieci i młodzieży.

Zjawisko to widzimy u siebie, w domu, 
na szkolnych korytarzach. Choć Internet 
i elektronika są częścią naszej rzeczywi-
stości, musimy pamiętać, że nie są jedyną 
rzeczą w naszym życiu - poza nimi powinno 
być też wiele innych rzeczy. Dlatego nasz 
projekt ma na celu uświadamianie o pro-
blemie i pokazywanie alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. 

Wydarzenie “DayOff” jest zwieńczeniem 
całej akcji. W jego trakcie odbędzie się finał 
konkursu plastycznego “DayOff” dla dzieci 
i młodzieży, gdzie zostaną nagrodzone naj-
lepsze prace wyłonione przez Jury, a tak-
że głosowanie publiczności na najlepszą 
finałową pracę, która zostanie wyróżnio-
na nagrodą “Aplauz Publiczności”. Poza 
tym będzie można zobaczyć i spróbować 
różnych aktywności i zajęć oferowanych 
przez cieszyńskie firmy. W programie m. 
in.: różnorodne warsztaty, od ceramicznych 
i plastycznych po robotyczne i chemiczne, 
a także pokazy aikido, tańca czy występ 
mażoretek.

Czekamy na was 14 kwietnia w godz. 
11.00 - 17.00 w Parku Pokoju (w razie nie-
pogody w budynku LOTE - Sienkiewicza 2) 

oRg.

Ciekawe zawody
Do Przedszkola nr 8 w Cieszynie czę-

sto zapraszamy osoby, które wykonują 
ciekawe zawody. 

Niedawno odwiedziła nas pielęgniarka, 
Pani Lucyna L., która przybliżyła dzieciom 
informacje na temat swojej pracy, pokazała 
swoją torbę i jej zawartość, pokazała jak się 
mierzy ciśnienie, jak się robi zastrzyki i że 
nie należy się ich bać. Dzieci dowiedziały 
się jak ważne jest dbanie o higienę i zdrowe 
odżywianie się, w jaki sposób zachować się 
podczas choroby, a także zwróciła szczegól-
ną uwagę na konieczność zażywania leków 
tylko i wyłącznie pod okiem osób dorosłych. 

Odwiedził nas również Pan leśniczy 
Tomasz P., który opowiedział nam o lesie 
i zwyczajach leśnych, o zasadach zachowa-
nia się w lesie, o tym czym się zajmuje, jak 
wygląda jego praca. 

Wizyta iluzjonisty, pełnego optymizmu 

i humoru Zbigniewa Brozowskiego- „Brozi” 
była też niemałą niespodzianką dla naszych 
przedszkolaków. Dzieci aktywnie mogły 
uczestniczyć w pokazach magii, uczyły się 
zaklęć i wykonywały magiczne triki. W poka-
zie mogliśmy zobaczyć znikające przedmioty, 

pojawiające się w tajemniczy sposób papugi 
i gołębie. Występem były zachwycone nie 
tylko dzieci ale i Panie w całym przedszkolu.

Wszystkim gościom, którzy poświecili 
nam swój czas dziekujemy.

pRzedSzKole nR 8
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MAŁE OJCZYZNY
Kwietniowa wystawa fotografii piktorialnej to nie lada gratka dla miłośników tej sztuki. Fotografie, 
a raczej fotoobrazy Damiana Łękawy przyciągają swoją oryginalnością i niepowtarzalną atmosferą. 
Wystawa „Małe Ojczyzny” prezentowana jest w Galerii Zmiennej Szpitala Śląskiego w Cieszynie 
(Zespół Poradni Specjalistycznych), wstęp bezpłatny.

Damian Łękawa, fotograf, nauczy-
ciel geografii oraz informatyki 
w szkole podstawowej i gimna-
zjum oraz prowadzący warsztaty 

fotografii dla dorosłych i młodzieży. Foto-
grafią zajmuje się od 6 lat. Jest członkiem 
Grupy Fotograficznej Pictorial Team oraz 
Fotograficznego Stowarzyszenia „Prze-
ciw Nicości”, które zajmują się fotografią 
pictorialną i są zbiorowym członkiem Fo-
toklubu RP. Założycielem obu formacji, 
które propagują w fotografii artystycznej 
piękno polskiego krajobrazu był - zmarły 
w marcu - Mieczysław Wielomski. Sztanda-
rowe wystawy to: „Silesia przeciw nicości”, 
„Grande Verre”, „Prowincjonałki polskie”, 
„Na krawędziach rzeczywistości”, „Nie ma 
pamięci o tych co żyli”, „Fotografia Ojczy-
sta – wiek XXI”.

Wystawa prezentuje zdjęcia z dwulet-
niej działalności Damiana Łękawy w Sto-
warzyszeniu. Przedstawia ona obraz Ślą-
ska, Małopolski oraz Kielecczyzny. Autor 
zbacza z utartych miejsc i pokazuje pięk-
no „małych ojczyzn”, tuż za rogiem, kilka 
kroków od gwarnych atrakcji turystycz-
nych. To obraz miast i prowincji widziany 
oczyma autora.

Piktorializm to pojęcie używane do 
opisu fotografii, w której artystyczna 
jakość, wartości malarskie, kolorystycz-
ne czy fakturowe są bardziej istotne od 
wiernego odwzorowania rzeczywistości. 

Jednym z pierwszych polskich orędowni-
ków wprowadzenia fotografii na salony 
sztuk pięknych był Jan Bułhak, żyjący na 
przełomie XIX i XX wieku. Pomimo upły-
wu przeszło stu lat, fotografia, zwłaszcza 
w Polsce, nie doczekała się należnego miej-
sca w świecie sztuk wizualnych. Być może 
działalność artystyczna i wystawiennicza 
członków jedynej takiej formacji fotogra-
ficznej w Polsce stan ten zmieni.

Prace członków Pictorial Team pokazy-
wane były w najważniejszych krajowych 
galeriach sztuki, reprezentowały również 

polską fotografię artystyczną w ramach 
Grupy 8 na festiwalach polskiej kultury 
w kilkunastu krajach na różnych konty-
nentach. Członkowie Teamu posiadają 
ważne wyróżnienia między innymi Kró-
lewskiego Towarzystwa Fotograficzne-
go – Londyn, Sony Award – Tokio Paris, 
International Photography Award – USA, 
Sinar Award – Lozanna, medal imienia 
Jana Bułhaka – Polska.

 Szpital ŚląSKi w cieSzynie

Pasowanie na czytelnika w SPTE
Pierwszoklasiści Szkoły Podsta-

wowej Towarzystwa Ewangelickiego 
coraz lepiej radzą sobie z czytaniem, 
dzięki pracy nauczycieli i rodziców 
stanął przed nimi otworem cały świat 
zamknięty do tej pory w książkach. 
To czas, by najmłodszych uczniów 
uroczyście pasować na czytelników 
szkolnej biblioteki

Jest to też dzień wyjątkowy w SPTE 
- na parapecie pręży się Kot w butach, 
niedaleko sali gimnastycznej swoje 
czary odprawia wiedźma z baśni „Jaś 
i Małgosia”, szkolne korytarze sprząta 
Kopciuszek, Czerwony Kapturek szuka 
drogi do babci w pobliżu sekretariatu, 
a przy drzwiach do szkolnej biblioteki 

śpi sobie smacznie Śpiąca Królewna. 
Wszystkie postacie baśniowe opuści-
ły na chwilę strony zamieszkiwanych 
przez siebie książek, by razem z pierw-
szoklasistami oraz maszynistą z wiersza 
„Lokomotywa” Juliana Tuwima, odbyć 
magiczną podróż, rozwiązywać zagadki 
i łamigłówki. Celem podróży okazała się 
biblioteka - książek kraina, a w niej cze-
kały Królowa Książka i jej damy dworu. 
Nastąpiły przyrzeczenia, obietnice i uro-
czysta przysięga. Najmłodsi uczniowie 
otrzymali dyplomy, zakładki do książek 
i listy dla rodziców. A na twarzy królo-
wej, która już zaczęła wątpić w dziecię-
cą przyjaźń, znów pojawił się uśmiech. 
Mamy nadzieję, że mali czytelnicy będą 

częstymi gośćmi biblioteki - czeka tu na 
nich wiele tajemnic i przygód!
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SCENA COK W BROWARZE ZAMKOWYM CIESZYN ZAPRASZA 

NATALIA PRZYBYSZ & 
RAPHAEL ROGIŃSKI

Już jutro na naszej scenie wystąp ab-
solutnie wyjątkowy duet, w wykonaniu 
którego usłyszymy utwory m.in. Shy Alba-
tros, Davida Bowiego, Niny Simone, Wan-
dy Warskiej, Terry’ego Calliera, Agnieszki 
Osieckiej...

Natalia Przybysz – charyzmatyczna 
wokalistka i autorka tekstów, kojarzo-
na szeroko, jako wokalistka najlepszego 
polskiego zespołu soul i R&B „Sistars”. Po 
zawieszeniu zespołu Sistars, działalność 
Natalii możemy śledzić głównie pod nazwą 
NATU i NATALIA PRZYBYSZ, gdzie poza 
kompozycjami i licznymi kolaboracjami 
producenckimi (Envee, Trębski, Zagór-
ski, Zabrodzki) stała się liderem zespołu 
z niepowtarzalną energią, którą można 
poczuć podczas występów live. W 2015 
r. artystka otrzymała Fryderyka w dwóch 
kategoriach – Album Roku za płytę „Prąd” 
i utwór roku – „Miód” oraz została nomino-
wana do nagrody TVP Kultura – „Gwaran-
cje Kultury”. Płyta „Prąd” osiągnęła status 
złotej i diamentowej płyty. We wrześniu 
ubiegłego roku ukazała się kolejna płyta 
Artystki – „Światło nocne”.

Raphael Rogiński to wszechstronnie 
uzdolniony gitarzysta, wykonawca, kom-
pozytor, improwizator i animator kultury. 
Wykształcony jazzowo oraz klasycznie. Jest 
badaczem folkloru muzycznego, wszędzie 
szuka inspiracji i nie ogranicza siebie. Na-
zywany przez krytyków „człowiek feno-
men”. Silnie związany z kulturą i muzyką 
żydowską, która uwidacznia się w Jego 
twórczości, w takich zespołach jak Shofar 
i Cukunft. Jego kompozycje, improwizacje, 
interpretacje często towarzyszom najróż-
niejszym wydarzeniom artystycznym. Nie 
obca jest mu również muzyka Ameryki, 
blues’a i rock’a lat 60-tych, która przejawia 

się w zespole Wovoka. Najnowszy projekt 
Raphaela to Żywizna, czyli inaczej po kur-
piowsku określenie na naturę.

7 kwietnia, 20.00, sala Browaru Zamko-
wego, bilety: 40 zł 

VOO VOO – 7
Niedawno obchodzili 30-lecie, jednak w ich 
przypadku nie ma mowy o odcinaniu ku-
ponów. Każdy album to otwarcie kolejnego 
etapu, niezmiennie patrzą w przyszłość. 
Jak żartuje Wojciech Waglewski: „Posta-
nowiliśmy jeszcze raz zrobić płytę, której 
nikt nie będzie chciał kupić…” To założenie 
w przypadku wydanego w 2014 roku ostat-
niego albumu „Dobry wieczór”, spowodo-
wało skutek odwrotny – album uzyskał 
status Złotej Płyty a piosenka „Gdybym” 
z udziałem azerskiego pieśniarza Alima 
Qasimova, długie tygodnie zajmowała 
pierwsze miejsce listy przebojów radiowej 
Trójki. Tym razem kluczem do nowej płyty 
jest czas i jego nieustanny upływ. Na no-
wym albumie Voo Voo znalazło się siedem 
utworów, a każdy z nich jest zatytułowa-
ny od kolejnych dni tygodnia. To wpływa 
również na koncerty promujące nową 
płytę, a przecież takie spotkania z muzyką 
tego zespołu mają swoją niepowtarzalną 
atmosferę. „Każdy koncert ma inną dra-
maturgię, bo zaczynamy w poniedziałek 
od „Poniedziałku”, we wtorki od „Wtorku” 
itd. Lubię takie wyzwania, choć nie wiem, 
co z tego wyniknie.” – dodaje Waglewski.
Uwaga! Bilety na wszystkie koncerty do 
nabycia w biurze podawczym w Urzędzie 
Miasta oraz przed samym koncertem!

14 kwietnia, 20.00, sala Browaru Zam-
kowego, bilety – 50 zł

ANDRZEJ PONIEDZIELSKI – 
WIECZÓR KABARETOWY
W programie dużo inteligentnego humoru, 
satyra, NOWE piosenki. Bez zmian poczu-
cie humoru Artysty. Wszystko o KOBIE-
TACH i relacjach KOBIETA – MĘŻCZYZNA, 
o SZCZĘŚCIU.
ANDRZEJ PONIEDZIELSKI – satyryk, poeta, 
twórca teatralny, aktor, autor tekstów pio-
senek min. dla Grzegorza Turnaua, Edyty 
Geppert, Anny Marii Jopek. Mistrz Mowy 
Polskiej, Ambasador Polszczyzny 2016
Uwaga! Bilety na wszystkie koncerty do 
nabycia w biurze podawczym w Urzędzie 
Miasta oraz przed samym koncertem!  

15 maja, 19.00, sala Browaru Zamkowe-
go, bilety – 55 zł 
 

OLZA MUSIC SHOW –  
PO RAZ TRZECI!
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodo-
wy” i KaSS „Strelnice” z Czeskiego Cieszyna 
zapraszają na kolejną edycję transgranicz-
nego talent-show! Zapraszamy wszystkich 
odważnych gotowych do zmierzenia się 
z przebojami popularnymi u Sąsiadów 
zza granicy. W naszym konkursie Polacy 
zaśpiewają czeskie piosenki, Czesi – pol-
skie! Już 17 kwietnia w Sali widowiskowej 
KaSS „Strelnice” utalentowani amatorzy 
– wokaliści i zespoły muzyczne z terenu 
całego Euroregionu Śląsk Cieszyński staną 
do walki o tytuł ZWYCIĘZCY OLZA MUSIC 
SHOW. Stawką są także atrakcyjne nagro-
dy oraz występ w trakcie tegorocznego 
Święta Trzech Braci!
Na zgłoszenia czekamy do 13 kwietnia 
(szczegóły na www.domnarodowy.pl).  



176 kwietnia 2018 BIBLIOTEKA MIEJSKA

Nowości w Bibliotece Miejskiej
Na fali wiosennych porządków 

w domu i w ogrodzie nie można zapo-
mnieć przede wszystkim o sobie. Warto 
poukładać myśli, wziąć pod lupę zdro-
wie i wyznaczyć ważne cele. W zadaniu 
tym pomogą jak zwykle dobre lektury. 

„Chłopcy, których kocham” Anny Ciar-
kowskiej to zbiór poetyckich notatek o mi-
łości, zilustrowanych subtelnymi grafikami 
autorki – debiutującej tu w podwójnej roli. 
Rzadko współczesna poezja osiąga po-
dobny komercyjny sukces. Część wierszy 
początkowo pojawiła się w Internecie na 
stronie facebookowej o tym samym ty-
tule i wzbudziła spore zainteresowanie. 
Ciarkowska w oszczędnych strofach wy-
raża emocje zazwyczaj trudne do ubra-
nia w słowa.

Doświadczona terapeutka Monika Zu-
brzycka-Nowak i trenerka rozwoju osobi-
stego Katarzyna Rybczyńska przygotowały 
inspirujący poradnik „Coaching zdrowia”. 
Autorki potraktowały temat holistycznie 
– zdrowie psychiczne, fizyczne i emocjo-
nalne mają na siebie wzajemny wpływ. 
Zaniedbanie którejś sfery obniża jakoś 
życia i niekorzystnie działa na efekt koń-
cowy starań. Teorię uzupełniono praktycz-
nymi radami i ćwiczeniami. Zapraszamy 
do biblioteki!

BiBlioteKa miejSKa

KALENDARZ IMPREZ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

SLEEVFACE 
Warsztaty z profesjonalistą skiero-

wane do młodzieży oraz przygotowanie 
niekonwencjonalnej „wędrującej” wy-
stawy, której celem będzie promowanie 
patriotycznych postaw i przywiązania 
do „małej ojczyzny”.

Sleeveface – wykonywanie zdjęć, 
których spójny element stanowi okład-
ka książki stał się ostatnio hitem Inter-
netu. Celem proponowanego projektu 
jest kształtowanie postaw patriotycz-
nych wśród młodzieży poprzez nie-
konwencjonalne działania twórcze, 
rozwijanie wyobraźni oraz promocja 
książki i czytelnictwa. Po obejrzeniu 
sfotografowanej okładki można mieć 
nadzieję, że młodzi ludzie zechcą się-
gnąć po książkę, niekoniecznie tę ze 
zdjęcia. Rezultatem projektu będzie 
od 10 tablic piankowych o wymiarach 
70×100 cm przedstawiających okładki 
książek o tematyce historycznej (dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych) lub scen-
ki patriotyczne z ich wykorzystaniem. 

Tak powstała wystawa będzie prezen-
towana we wszystkich bibliotekach 
publicznych powiatu cieszyńskiego.

30.07-10.08.2018 r.

NARODOWE CZYTANIE  
W CIESZYNIE
Lekturą Narodowego Czytania w Cie-
szynie, zgodnie z ogólnopolską ak-
cją odbywającą się tradycyjnie pod 
Patronatem Pary Prezydenckiej jest 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
Ponadto, Para Prezydencka proponuje 
do czytania przez cały rok 44 teksty 
Antologii Niepodległości. Tegoroczna 
odsłona Narodowego Czytania od-
bywa się w roku 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości, stąd 
wyjątkowa formuła akcji. W tym roku, 
poza głośnym czytaniem tekstów pa-
triotycznych, zaproponujemy wykład, 
koncert patriotyczny oraz grę miejską. 
Głównym celem gry ma być przedsta-

wienie w dynamicznej i atrakcyjnej dla 
odbiorcy formie sylwetek najważniej-
szych działaczy niepodległościowych 
na Śląsku Cieszyńskim (związanych 
z naszym miastem i jego „punktami”). 
Połączenie ciekawej fabuły, zagadek 
i zadań do wykonania z rysem hi-
storycznym będzie jej niewątpliwym 
atutem. Planujemy przedstawić m.in. 
postacie Pawła Stalmacha, Andrze-
ja Cinciałe, ks. Józefa Londzina, ks. 
Ignacego Świeżego, Jana Michejdę, 
Józefa Kiedronia i innych. Gra opierać 
się będzie na elementach związanych 
z wykorzystaniem nowoczesnych tech-
nologii, co podniesie jej atrakcyjność 
w oczach młodego odbiorcy.

08.09.2018 r.
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RADNI PRZECIW PODWYŻCE 
STAWEK ZA ODBIÓR ŚMIECI
Kontrowersyjna uchwała o podwyżce cen wywozu śmieci w Cieszynie nie zyskała akceptacji 
miejskich Radnych. To druga proponowana przez Burmistrza Miasta podwyżka. Pierwszą przyjęto 
w 2015 roku. Podczas sesji Radni rozmawiali także o bezpieczeństwie w mieście oraz o tym jak 
rozwiązać problem transportu publicznego w Cieszynie.

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej 
(22.02.2018r.) Radni zapoznali się 
z obszernymi materiałami na te-
mat stanu bezpieczeństwa i po-

rządku publicznego w Cieszynie w 2017 
r. Sprawozdania przedstawili: Komendant 
Straży Miejskiej Kazimierz Płusa, Komen-
dant Policji Jacek Bąk, Dyrektor Pogotowia 
Ratunkowego Jan Kawulok, Z-ca Komen-
danta Straży Pożarnej Ryszard Kukuczka 
oraz Powiatowy Inspektor Sanepidu Teresa 
Wałga. Wiele pytań dotyczyło problemów 
z jakimi borykają się mieszkańcy miasta 
m.in. sposobów walki z zanieczyszczonym 
powietrzem. Radni pytali również o zagro-
żenia wynikające z dostępu do narkoty-
ków i innych środków odurzających oraz 
o zagrożenia epidemiologiczne. .

W kolejnym punkcie porządku obrad 
została przedstawiona informacja o sys-
temie komunikacji miejskiej. Radni dowie-
dzieli się jakie są koszty jej funkcjonowania. 
W związku z tym, że przedstawiony mate-
riał oceniony został jako niewystarczający, 
Klub Radnych Cieszyński Ruch Społeczny 
przygotował listę zagadnień jakie powin-
ny zostać przygotowane i przedstawione 
ponownie przez Prezesa ZGK Sp. z o.o. 
Józefa Szygudę.

Następnym tematem obrad był Budżet 
Obywatelski. Radni otrzymali materiały 
z podsumowaniem kolejnej edycji. W związ-
ku z nowelizacją uchwały o samorządzie 
gminnym, w najbliższym czasie zostanie 
podjęta stosowana uchwała dotycząca 
następnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Najwięcej kontrowersji wzbudził temat 
podniesienia stawek za odbiór śmieci. 
Warto przypomnieć, że już na początku 
obecnej kadencji, Radnym został przed-
stawiony projekt uchwały, który zakładał 
konieczność wzrostu stawki za odbiór 
śmieci segregowanych z 8,30 zł do 10,30 zł, 
czyli o 2 złote miesięcznie na osobę (25%). 
Uchwała została przez Radnych przyjęta. 
W styczniu 2018 roku Radni otrzymali 
ponownie informację, że stawki należy 
podnieść o kolejne 14% do stawki 12 zł od 
osoby. W uzasadnieniu Burmistrz Miasta 
pisze o rosnących kosztach funkcjonowania 
systemu odbioru śmieci, mimo spadającej 
ilości odpadów oraz coraz mniejszej licz-
bie złożonych deklaracji. Radni zwracali 
uwagę na uszczelnienie systemu, kon-

trolę firmy odbierającej śmieci, koniecz-
ność zawiązania porozumienia z innymi 
gminami Powiatu, aby poprawić pozycję 
przetargową. Powoływano się również 
na stawki w innych miastach regionu np. 
Skoczów do 2020 roku przyjął stawkę 
9,90 zł na osobę. W rezultacie ożywionej 
dyskusji, Radni zagłosowali za utrzyma-
niem dotychczasowej stawki czyli 10,30 
zł od osoby.

W porządku obrad znalazły się również 
uchwały w sprawie: 

przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Cieszyn w 2018 roku,

wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

ustalenia stawki opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w przy-
padku nieruchomości niezamieszkałych, 
na których powstają odpady komunalne,

zmiany uchwały Nr XXVII/256/16 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016r. 
w sprawie określenia zasad zbywania, na-
bywania obciążania nieruchomości oraz 
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata na czas 
nieoznaczony, w tym zawierania umów, 
dzierżawy lub najmu po umowie zawartej 
na czas oznaczony do 3 lat,

zmiany uchwały nr VI/38/11 Rady Miejskiej 
Cieszyna w sprawie warunków udzielania 
bonifikat i wysokości stawek procento-
wych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,

wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawar-
cia umowy najmu na czas nieoznaczony,

określenia przystanków komunikacyj-
nych i dworców, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przy-
stanków i dworców,

ustalenia opłat za korzystanie z dwor-
ca zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. 
Hajduka,

przyjęcia statutu dworca kolejowego 
w Cieszynie,

przyjęcia regulaminu dostępu do dwor-
ca kolejowego w Cieszynie,

określenia zasad nadawania nazw ulic, 
placów, parków, skwerów, rond i innych 

terenów obiektów publicznych położonych 
na terenie Miasta Cieszyna,

powołania doraźnej Komisji Rady Miej-
skiej Cieszyna ds. budowy nowych i moder-
nizacji istniejących miejsc parkingowych,

-zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 
2018 rok,

zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028. 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem 
Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 
w okresie między sesjami.

Ze szczegółami zapytań wniosków 
i interpelacji radnych, klubów radnych 
i komisji oraz odpowiedziami można się 
zapoznać na stronie internetowej pod 
adresem: http://bip.um.cieszyn.pl w za-
kładce „Rada Miejska”.

Zapraszam mieszkańców Cieszyna na 
sesje Rady Miejskiej. Nagrania z sesji Rady 
Miejskiej Cieszyna są dostępne na stronie 
http://bip.um.cieszyn.pl/ - Rada Miejska- 
Sesja Rady Miejskiej offline.

Zapraszam na dyżury Klubów Radnych 
i Prezydium Rady. 

pRzewodnicząca Rady miejSKiej cieSzyna

gaBRiela StaSzKiewicz
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BASEN SP 4 ZAMKNIĘTY W MAJU
Informujemy że basen przy SP 4 będzie zamknięty w dniach:

01.05.2018 r. wtorek (Święto Pracy).
03.05.2018 r. czwartek (Święto Konstytucji 3 Maja).
20.05.2018 r. niedziela (Zesłanie Ducha Świętego - Zielo-

ne Świątki).
1.05.2018 r. czwartek (Boże Ciało).

“ UWAŻAJ PRZEDSIĘBIORCO - KOSZTY 
ZA OPÓŹNIENIE W PŁATNOŚCI ”

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminie zapłaty w transak-
cjach handlowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 684) określa szcze-
gólne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika związane 
z terminami zapłaty.
W art. 10 ustawy o terminach w transakcjach handlowych 
ustawodawca przewidział sankcję finansową dla niesolidnych 
kontrahentów transakcji handlowych. Wierzycielowi , od dnia 
nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie 
w transakcjach handlowych, przysługuje od dłużnika, bez 
wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na 
złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP 
ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego mie-
siąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, 
stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskania należności.
Przepisy ustawy o terminach w transakcjach handlo-
wych dotyczą zgodnie z art. 2 powyższej ustawy nastę-
pujących stron:

przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej,

podmiotów prowadzących działalność, o której mowa 
w art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

osób wykonujących wolny zawód,
oddziałów i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagra-

nicznych,
zagranicznych przedsiębiorców, o których mowa w art. 

1 ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w za-
kresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby praw-
ne i fizyczne,

przedsiębiorców z państw członkowskich Unii Europej-
skiej państw członkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu,

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej.

Przepisy ustawy nie mają natomiast zastosowania do:
długów objętych postępowaniami prowadzonymi na pod-

stawie przepisów Prawo upadłościowe,
umów, na podstawie których wykonywane są czynności 

bankowe w rozumieniu art.5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
umów, których stronami są wyłącznie podmioty zaliczane 

do sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów 
o finansach publicznych,

dostaw i usług, do których stosuje się art. 346 ust. 1 lit. 
B Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

INFORMACJA O PRZETARGU GŁĘBOKA 30
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. in-
formuje, że przeznacza do najmu, w drodze dwuetapowe-
go przetargu ustnego, nieograniczonego lokal użytkowy 
położony na parterze budynku nr 30 przy ul. Głębokiej 
w Cieszynie o łącznej powierzchni użytkowej 35.77 m2.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-

ka z o. o. / ul. Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone na 
stronie internetowej Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o. o. bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednost-
ki Organizacyjne = katalog Zakład Budynków Miejskich 
w Cieszynie Sp. z o. o. .
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Bu-
dynków 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. BOBRECKIEJ NR 5

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. infor-
muje, że przeznacza do najmu w drodze przetargu pisem-
nego - konkurs ofert, lokal użytkowy położony na parterze 
w korytarzu budynku nr 5 przy ul. Bobreckiej w Cieszynie, 
o łącznej powierzchni użytkowej 18.85 m2, ograniczonego 
do prowadzenia cichej, nieuciążliwej dla mieszkańców dzia-
łalności 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 = ka-
talog Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budyn-
ków 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. WYŻSZA BRAMA NR 21 

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. 
informuje, że przeznacza do najmu w drodze przetargu 
pisemnego - konkurs ofert, lokal użytkowy położony na 
parterze budynku nr 21 przy ul. Wyższa Brama w Cieszynie, 
o łącznej powierzchni użytkowej 14.27 m2, nieograniczo-
nego na prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spół-
ka z o.o. / ul. Liburnia 2a, parter / oraz umieszczone na 
stronie internetowej Zakładu Budynków Miejskich w Cie-
szynie Spółka z o.o.: bip.um.cieszyn.pl = zakładka Jednost-
ki Organizacyjne = katalog Zakład Budynków Miejskich 
w Cieszynie Spółka z o.o.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Bu-
dynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia 
nr 2a, I piętro, pokój nr 18, tel.33 852 37 52.

SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. Ogłasza 
ustny przetarg nieograniczony w trybie licytacji na zbycie 
samochodu osobowego marki Fiat CINQUECENTO rok pro-
dukcji 1993rok, pojemność silnika 899cm3, cena wywo-
ławcza 1.200,00zł. Przetarg odbędzie się w budynku przy 
ul. Poprzeczna 6, w dniu 24.04.2018r. o godz. 10:20 w biu-
rze działu TR. Oględziny pojazdu można przeprowadzać 
przy ul. Poprzeczna 6 w godz. od 8-10:00 w dni robocze.
Osoby biorące udział w licytacji powinny zgłosić się osobi-
ście w dniu przetargu z dowodem osobistym. Prowadzący 
przetarg może w każdej chwili przerwać przetarg i zażądać 
przeprowadzenia go w innym terminie. Szczegółowych 
informacji udziela Kierownik działu TR tel. 33/851-33-87 
lub majster tel. 33/85-20-729
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SPRZEDAŻ POJAZDU ELEKTRYCZNEGO

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. Ogłasza ustny 
przetarg nieograniczony w trybie licytacji na zbycie pojazdu elek-
trycznego ITAL-CAR ATTIVA rok produkcji 2009 rok, cena wywo-
ławcza 1.600,00zł.Przetarg odbędzie się w budynku przy ul. Po-
przeczna 6, w dniu 24.04.2018r. o godz. 10:00 w biurze działu TR. 
Oględziny pojazdu można przeprowadzać przy ul. Poprzeczna 6 
w godz. od 8-10:00 w dni robocze.
Osoby biorące udział w licytacji powinny zgłosić się osobiście 
w dniu przetargu z dowodem osobistym. Prowadzący przetarg 
może w każdej chwili przerwać przetarg i zażądać przeprowadzenia
go w innym terminie. Szczegółowych informacji udziela Kierownik 
działu TR tel. 33/851-33-87 lub majster tel. 33/85-20-729

PŁATNOŚĆ ZA I KWARTAŁ OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15.04.2018 r. upływa 
termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za I kwartał 2018 r.
Wpłaty można dokonać w następujący sposób:

na indywidualny rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie 
do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,

gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacących w czynszu opła-
tę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za których na-
leżność jest regulowana przez Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz 
Wspólnoty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefo-
nu 33 479 43 18, 33 479 43 17, lub na stronach internetowych: 
http://bip.um.cieszyn.pl/, http://um.cieszyn.pl/.

WYNAJEM NIERUCHOMOSCI NA 
DWORCU

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do wynajmu na czas nieokreślony 
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, obejmujący lo-
kal użytkowy o pow. 125,50 m2, położony w budynku dworca 
przy ul. Hajduka 10 w Cieszynie (dz. nr 16/7, obr. 33, obj. księgą 
wieczystą nr BB1C/00098681/8 Sądu Rejonowego w Cieszynie), 
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo-usłu-
gowej, wraz z fragmentem parkingu o pow. 60,00 m2 (5 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych).
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu został 
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres od 27 marca 
2018 r. do 17 kwietnia 2018 r.

UŻYCZENIE NA CZAS OKREŚLONY
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że zatwierdził do 
oddania w użyczenie na czas określony 10 lat, wykaz nie-
ruchomości obejmujący nieruchomość położoną w Cie-
szynie przy ul. Wałowej 4 oznaczoną jako działki nr 18/5 
i 19 obr. 25 o łącznej pow. 0,8584 ha zabudowane obiek-
tami o charakterze produkcyjno-magazynowym, stacją 
trafo i budynkiem portierni. Przedmiotową nieruchomość 
przeznaczono do oddania w użyczenie z przeznaczeniem 
na prowadzenie Centrum Edukacji Socjalnej. 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia zo-
stał wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) oraz stronach BIP na okres 
od 26 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

MOBILNA APLIKACJA  
WYWOZIK CIESZYN

Przypominamy, że mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłat-
nie pobierać na urządzenia mobilne aplikację WYWOZIK 
CIESZYN, dzięki której można mieć bieżący dostęp do in-
formacji o gospodarce odpadami na terenie naszej gminy. 
Dzięki aplikacji dowiesz się o:

terminach odbioru odpadów (zmieszanych, segregowa-
nych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego), 

terminach płatności, 
zasadach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, 
aktualnościach związanych z tematyką: odbioru odpadów, segre-

gacji, promocji, konkursów, 
danych kontaktowych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Dodatkowo aplikacja umożliwia:
ustawienie alarmu przypominającego o zbliżającym się ter-

minie wywozu odpadów,
wysyłanie reklamacji odnośnie braku odbioru odpadów, 

uszkodzonego pojemnika itp. 
Aplikację WYWOZIK CIESZYN może pobrać bezpłatnie każdy 

mieszkaniec Miasta Cieszyn. Jest ona dostępna po wpisaniu na-
zwy WYWOZIK CIESZYN w wyszukiwarce danego sklepu: 

Google Play – dla użytkowników Androida,
AppStore – dla użytkowników systemu iOS,
Sklep Microsoft – dla użytkowników systemu Windows Phone. 
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

6-12.04, g. 16:00 Gnomeo i Julia. 
Tajemnica zaginionych krasnali (dubbing, 
animowana komedia przygodowa), 
Anglia/USA, b.o.

6-11.04, g. 20:00 Tomb Raider (napisy, 
przygodowy film akcji), USA, 12

6-8.04, g. 17:45 Tomb Raider 3D (du-
bing, przygodowy film akcji), USA, 12

9-12.04, g. 17:45 i 13-15.04, g. 15:30 
Tomb Raider (dubing, przygodowy film 
akcji), USA, 12

13-15.04, g. 17:30, 18.04, g. 17:00 
i 19.04, g. 18:15 Kobiety sukcesu (kome-
dia), Polska, 13

13-15.04, g. 19:30 Czerwona Jaskółka 
(napisy, thriller szpiegowski), USA, 15

16.04, g. 13:00 15 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Buntownik bez powo-
du, wymagana wcześniejsza rezerwacja

16.04, g. 18:00 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Szczękościsk

16.04, g. 18:45 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Ja, Daniel Blake

17.04, g. 17:00 Studencki Przegląd Fil-
mowy czASKina: Pokaz filmów Akademii 
Filmu Dokumentalnego

17.04, g. 17:30 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Twist&Blood

17.04, g. 18:00 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Królewicz Olch

17.04, g. 17:00 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Fala

18.04, g. 19:00 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Złe uczynki

18.04, g. 20:00 Studencki Przegląd 
Filmowy czASKina: Trzy billboardy za 
Ebbing, Missouri

19.04, g. 16:00 Trzy billboardy (napisy, 
dramat, komedia, kryminał), USA, 15

20.04, g. 19:30 Giselle - balet roman-
tyczny w dwóch aktach Adolpha Charle-
sa Adama z 1841 roku

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

6.04, g. 17:30 i 20:15 Spektakl „Pierw-
szy do raju”

13.04, g. 19:00 Koncert „Gdybym był 
bogaczem” - Narodowy Teatr Opery 
i Baletu z Odessy

15.04, g. 16:00 i 19:00 Kabaret NEO-
-NÓWKA z zespołem ŻARÓWKI w pro-
gramie „Kazik sam w domu”

17.04, g. 9:00 i 10:45 Bajka muzyczna 
„Przygody Pipi”

18.04, g. 17:00 Galowy Koncert Jubile-
uszowy 50-lecie Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach

20.04 g. 11:00 Jubileusz 70-lecia dzia-
łalności Elektrometal S.A. w Cieszynie

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

04.04.godz.10.00 – Gromadka 
Uszatka – spotkanie rodzinnej grupy 
zabawowej

04.04.godz.15.00 – Stacja plastyka 
-warsztaty plastyczne

06.04.godz.15.00 – WyGRYwamy – 
turniej gier planszowych

09.04.godz.15.00 - Stacja plastyka 
-warsztaty plastyczne

10.04.godz.09.00 – Wbrodnia Wołyń-
ska – prelekcja pracownika katowickie-
go Oddziału IPN

10.04.godz.11.00 – Wbrodnia Wołyń-
ska – prelekcja pracownika katowickie-
go Oddziału IPN

10.04.godz.15.00 - Warsztaty biblio-
terapeutyczne – warsztaty o charakte-
rze biblioterapeutycznym (stała grupa)

11.04.godz.10.00 - Gromadka 
Uszatka – spotkanie rodzinnej grupy 
zabawowej

11.04.godz.15.00 – Strefa czytania – 
warsztaty literacko-plastyczne

13.04.godz.18.00 – Noc z Anderse-
nem – całonocna impreza dla zapro-
szonych dzieci

16.04.godz.15.00 – English story 
-warsztaty językowo-plastyczne

17.04.godz.15.00 – Warsztaty biblio-
terapeutyczne – warsztaty o charakte-
rze biblioterapeutycznym (stała grupa)

18.04.godz.10.00 – Gromadka 
Uszatka – spotkanie rodzinnej grupy 
zabawowej

18.04.godz.15.00 – DalEKOwzroczni – 
warsztaty ekologiczno-plastyczne

20.04.godz.15.00 – WyGRYwamy – 
turniej gier planszowych

23.04.godz.15.00 – English story 
-warsztaty językowo-plastyczne

24.04.godz.15.00 – Warsztaty biblio-
terapeutyczne – warsztaty o charakte-
rze biblioterapeutycznym (stała grupa)

25.04.godz.10.00 – Gromadka 
Uszatka – spotkanie rodzinnej grupy 
zabawowej

25.04.godz.15.00 – COOLturalnie- 
warsztaty edukacyjno-wychowawcze

27.04.godz.15.00 – WyGRYwamy – 
turniej gier planszowych

COK 
www.domnarodowy.pl, tel. 33 851 07 11

6.04, g. 16:00 Taniec Żydowski, Schro-
nisko Młodzieżowe

6.04, g. 18:00 Klezmer – próba zespo-
łu, Schronisko Młodzieżowe

7.04, g. 12:15 Musiacal Project, Schro-
nisko Młodzieżowe

7.04, g. 20:00 Scena COK w Browarze 
– koncert Natalia Przybysz & Raphael 
Rogiński

9.04, g. 16:00 Cieszyńskie Gwiazdecz-
ki – mażoretki, SP2

9.04. g. 19:15 Fit Joga, Schronisko 
Młodzieżowe

10.04, g. 17:00 Scena Otwarta – zajęcia 
teatralne dla młodzieży i dorosłych, SP2

10.04, g. 18:00 Amatorska Grupa 
Gitarowa, Anielski Młyn

10.04, g. 19:00 Tabata, KaSS Strelnice

11.04, g. 16:00 Pracownia ceramiki 
dla seniorów, Zamek Cieszyn

11.04, g. 16:45 Język z Kulturą – kultu-
ralny czeski, Liceum Katolickie

11.04, g. 16:00 Hip hop dla dzieci, 
Schronisko Młodzieżowe

11.04. g. 20:00 Latino solo, Schroni-
sko Młodzieżowe

12.04, g. 15:30 Zajęcia teatralne dla 
dzieci, Piwniczka Pod Aniołami

12.04, g. 18:00 Pracownia rysunku 
i malarstwa – młodzież i dorośli, UŚ 
Cieszyn

13.04, g. 10:00 Rusz się seniorze, 
Schronisko Młodzieżowe

13.04, g. 11:00, Zamotane latino – dla 
mam z małymi dziećmi, KaSS Strelnice

13.04, g. 17:00, Orkiestra Dęta „Cie-
szynianka”, Schronisko Młodzieżowe

14.04, g. 6:30 Podróże z kulturą 
:Bratysława i wina małych Karpat – 
wycieczka (COK, Lipsa Travel)

14.04, g. 20:00 – Scena COK w Browa-
rze – VOO VOO

16.04, g. 15:00, Szkółka szachowa dla 
dzieci, SP1

16.04, g. 16:00, Fresh Kids i Dolarki – 
zajęcia taneczne dla dzieci, Schronisko 
Młodzieżowe

17.04, g. 17:00, Pracownia fotografii 
i nowych mediów, Zamek Cieszyn

17.04, g. 16:00, Transgraniczny Kon-
kurs Piosenki Olza Music Show, KaSS 
Strelnice

18.04, g. 16:00, Pracownia rękodzieła 
artystycznego, Piwniczka Pod Aniołami

18.04, g. 16:00, Pracownia rysunku 
i malarstwa – dla dzieci, UŚ Cieszyn

19.04, g. 15:00, Keyboard dla dzieci , 
Anielski Młyn

19.04, g. 17:00 Scena Otwarta – zaję-
cia teatralne dla młodzieży i dorosłych, 
Piwniczka Pod Aniołami

19.04, g. 19:45 Tabata, KaSS Strelnice

20.04, g. 16:00, Warsztaty tańca ży-
dowskiego, Schronisko Młodzieżowe

20.04, g. 18:00, Klezmer, Schronisko 
Młodzieżowe
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ZAMEK CIESZYN
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

14.04 Mała Pracownia Projektowania 
– Jak zaprojektować odzież sportową? 
Zamek Cieszyn

14.04, g. 15:00 Śladami kobiet zasłu-
żonych dla Niepodległej – spacer po 
Cieszynie z Władysławą Magierą, zbiór-
ka: pomnik Ślązaczki, czas trwania: 
ok.2 h, informacje: 33 851 08 21 wew. 
14 lub skrupka@zamekcieszyn.pl

22.04 Odsłonięcie lamp Doroty 
Kłuszyńskiej i Marii Sojkowej. Uliczka 
Cieszyńskich Kobiet na Wzgórzu Zam-
kowym

Punkt Informacji Turystycznej 
czynny wt.-ndz.: 10:00–18:00

Sklep Zamku Cieszyn (w Oranżerii): 
czynny wt.-ndz.: 10:00–18:00

Wieża Piastowska i Rotunda św. Mi-
kołaja i św. Wacława: czynne codzien-
nie: styczeń, luty, listopad, grudzień: 
godz. 9.00-16.00

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

Do 22.06 Sto książek na stulecie odzy-
skania niepodległości

MUZEUM
DRUKARSTWA
www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 33 8511630

Czynne: wt.-pt. 10:00-16:00. W sezo-
nie 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.

Do 17.04 Rylcem Andrzeja Jacka Bu-
chańca, Galeria „Przystanek Grafika”

19.04 - 22.05 Wystawa Pavla Nogi 
„MY Daily blues” 

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

Muzeum czynne: wt., czw., pt., sob., 
ndz.: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00; 
śr.: 12:00,13:00, 14:00, 15:00, 16:00; 
pon.: nieczynne.

Do 29.04 Hej, hej ułani malowane 
dzieci… Malarstwo Feliksa Franicia 
(1871-1937) – kurator wystawy: Ma-
riusz Makowski.

OCKIR
9.04, g. 17:00 Indie i Tybet – prelekcja 

multimedialna Stanisława Hławiczki 
w ramach spotkań Sekcji Miłośników 
Podróży

18.04, g. 17:00 W cyklu: Zaolzie w Dys-
kusyjnym Klubie Propozycji „Podgórze”: 
Scena Polska jako nosiciel kultury pol-
skiej na Zaolziu – spotkanie z Karolem 
Suszką, dyrektorem Teatru Cieszyńskie-
go w Czeskim Cieszynie

20.04, g. 17:00 „Świecie żelowe” – 
warsztaty dla dzieci i rodziców, wstęp 
10zł, zapisy w OCKiR, tel. 536 050 906

MUZEUM 4. PUŁKU
STRZELCÓW P.
Bezpłatne zwiedzanie muzeum 

(ul. Frysztacka 2) możliwe po wcze-
śniejszym kontakcie tel. 604 833 667, 
Krzysztof Neścior.

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. Tschammera czynna w każdy 
poniedziałek i środę w godz. 15:30 do 
19:00. Czytelnia budynek Parafii pl. 
Kościelny 6 (II p.).

Turystyczny Klub Kolarski PTTK 
„Ondraszek” w Cieszynie zaprasza 
na wycieczkę rowerową pt: „Podróż 
do dawnych dziejów”. Trasa: Cieszyn 
– Mnisztwo – ul. Wielodroga – Dzięgie-
lów – Schronisko „Pod Tułem”. W pro-
gramie - przejście piesze na górę Tuł, 
- możliwość zrobienia grilla (kiełbasa 
w własnym zakresie). Wycieczkę pro-
wadzi Przodownik Turystyki Kolarskiej 
Leszek Szurman – tel: 517626214

INFORMACJA SMS
Aktywuj na www.cieszyn.pl
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WAŻNE INSTYTUCJE / WIADOMOŚCI
Cieszyńskie Centrum Informacji

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

Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego
ul. Kochanowskiego 14, tel. 33 47 94 367-70,
tel. alarmowy: 33 47 94 366, gcr@um.cieszyn.pl. 
Po godzinach pracy dyżur pełni Straż Miejska.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, www.mops.cie-
szyn.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,  
spotkania w każdą niedzielę miesiąca  
o godz. 17.00.

Punkt ds. narkomanii
ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55,  
czynny w piątki w godz. 11.00-20.00

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

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

Pogotowia
Energetyczne: tel. 991,  
Gazowe: tel. 992,  
Ciepłownicze: tel. 993,  
Wodociągowe: tel. 994,  
Ratunkowe: tel. 999 lub 112  
Policja: tel. 997 lub 112  
Straż Pożarna: tel. 998 lub 112
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. 33 854 92 00, 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.cieszyn.pl

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

POLUB CIESZYN NA FB
Ciekawostki o Cieszynie, zapowiedzi imprez, kon-
kursy 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 Newsletter 
podaj swój adres e-mail, a będziesz otrzymywał 
na skrzynkę mailową informacje o ważnych wyda-
rzeniach w naszym mieście.

ZGŁOŚ IMPREZĘ NA WWW.CIESZYN.PL
Organizatorów imprez odbywających się 
w naszym mieście zachęcamy do skorzystania 
z możliwości bezpłatnej promocji polegającej na 
zgłoszeniu imprez do Kalendarium na stronie in-
ternetowej miasta. Po wejściu na www.cieszyn.pl 
prosimy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją im-
prezę do kalendarium” i wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego.

INFORMACJA SMS
Zarejestruj się w Miejskim Systemie SMS-owym. 
Otrzymuj powiadomienia SMS o wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych, a także ostrzeżenia 
i komunikaty. Wejdź na stronę www.cieszyn.pl 
i podać swój numer telefonu.

WIADOMOŚCI 
RATUSZOWE Informator Urzędu  

Miejskiego w Cieszynie

Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego  
w Cieszynie, ISSN: 1234-1746. Nakład: 7.000 szt.
Wydawca:  
Urząd Miejski w Cieszynie 
Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 42,  
e-mail: wr@um.cieszyn.pl, www.cieszyn.pl
Zespół redakcyjny:  
Barbara Stelmach-Kubaszczyk, Paulina Wentruba,
Damian Czarnecki

Redaktor naczelna: Renata Karpińska 
Projekt layoutu: Andrzej Pasierbski

JANEK
Uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie. Interesuje się 
pożarnictwem o czym świadczy przynależność do Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze i bawić się z psami. 
Zwierzęta są mu szczególnie bliskie, był już właścicielem kilku pupilów.

Tingo to uroczy, średniej wielkości ośmioletni pies. Znaleziony w 2012 roku 
w Cieszynie zdaje się nie pamiętać jak wygląda życie poza schroniskiem. 
Czy ma szansę na nowy dom?
Numer ewidencyjny: 483/2012

 PRZYTUL PSISKO
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że poszukiwania zaginionego psa 
dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszynie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

EWELINA
Uczy się w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie. Do jej zainteresowań 
należą: psychologia, muzyka i sport. Popołudnia lubi spędzać oglądając 
filmy lub czytając książki. Właścicielka dwóch psów i kota.

Woks jest sympatycznym, szorstkowłosym pieskiem. Ma około 3 lata. 
Jego wesołe usposobienie potrafi skraść niejedno serce. W cieszyńskim 
schronisku mieszka od lutego 2017.
Numer ewidencyjny: 65/2017

WAŻNE INFORMACJE
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Wystąpią m.in. Orkiestra Reprezenta-
cyjna Straży Granicznej a także gwiazdy 
polskiej sceny i estrady: O. BOŃCZYK, H. 
MŁYNKOWA, N. SIKORA, K. ZIELIŃSKA, 
K. ŻAK, M. BALCAR, M. CHOROSIŃSKI, 
A. KŁUSOWSKI, M. MIECZNIKOWSKI, M. 
ZIÓŁKO. W realizacji widowiska wykorzy-
stane zostaną pokazy laserowe, projek-
cje na telebimach, iluminacje świetlne. 
Całość wyreżyseruje Roman Kołakow-
ski. Trwają także negocjacje z TVP 2 na 
temat transmisji wydarzenia w telewizji 
ogólnopolskiej. 

21 października również na rynku zapla-
nowano piknik artystyczny prezentujący 
dorobek kulturalny Śląska Cieszyńskiego. 
Realizacji podjęli się nasi partnerzy zza 
Olzy; działacze PZKO i Kongresu Polaków. 
Całość zwieńczy koncert połączonych 
chórów z towarzyszeniem orkiestry.

PROGRAM „NIEPODLEGŁA”

Świąteczny weekend poprzedzą 19 
października oficjalne uroczystości na 
Cmentarzu Komunalnym oraz pod mu-
rami Państwowej Szkoły Muzycznej im. I. 
Paderewskiego. Tam zostanie odsłonięta 
tablica upamiętniająca miejsce siedziby 
oraz działalności w 1918 r. Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego oraz pobytu prezy-
denta Mościckiego w 1938 r. z okazji ostat-
nich przed wybuchem II wojny światowej 
obchodów rocznicy niepodległości. Dzień 
zakończy uroczysty koncert w Teatrze im. 
A. Mickiewicza, podczas którego nastąpi 
premiera filmu „Pierwsi Niepodlegli”. Film 
opowiada o drogach do niepodległości 
7 polskich, południowych miast, w tym 
Cieszyna, przed oficjalnym powołaniem 
państwowości polskiej w listopadzie 1918 
r. W drugiej odsłonie zobaczymy widowi-
sko muzyczne pt. „Trąbo nasza wrogom 
grzmij” w wykonaniu Reprezentacyjne-
go Zespołu Wojska Polskiego. Tę część 
naszych obchodów rocznicowych objął 
patronatem Prezydent RP Andrzej Duda.

Wokół głównych przedsięwzięć roczni-
cowych toczyć się będę zróżnicowane pod 
względem formy, terminów i adresatów 
działania. Zakres ich realizacji zależeć bę-
dzie w dużej mierze od powodzenia trzech 
wniosków o dofinansowanie złożonych do 
Programu „NIEPODLEGŁA”. Dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych przewidziano 

we wrześniu dwa koncerty edukacyjne. Hi-
storyczne treści i atrakcyjna forma - to ich 
motto. A w pakiecie spektakl historyczny 
o wydarzeniach 1918 r. w Cieszynie, mul-
timedialny pokaz laserowy zawierający 
przekaz obrazowy wiedzy historycznej 
o najważniejszych wydarzeniach z historii 
Polski od III rozbioru Polski po odzyskanie 
niepodległości w 1918 r. oraz część mu-
zyczną - dla młodzieży koncert zespołu 
FORTECA, dla widzów dorosłych koncert 
orkiestry ARTIS J. C. Hauptmanna. W wersji 
dla seniorów oraz Uniwersytetu III Wie-
ku pojawi się jeszcze wykład historyczny. 
W galeriach wystawowych udostępnione 
zostaną tematyczne wystawy: „Rada Na-
rodowa Księstwa Cieszyńskiego”- wystawa 
fotografii wielkoformatowych w Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego, „W stulecie niepod-
ległości. Polski przemysł i przedsiębior-
czość na Śląsku Cieszyńskim 1918-1939” 
- w oranżerii Zamku Cieszyn, „»Ziemia 
Obiecana«. Śląsk Cieszyński w II Rzeczy-
pospolitej 1920-1938” - w galerii Książnicy 
Cieszyńskiej, „U schyłku Austro-Węgier” 
oraz „Twórcy sprzed stu lat” - wystawy 
grafiki użytkowej i exlibrisów w Muzeum 
Drukarstwa. Wystawy uzupełni wydaw-
nictwo albumowe „Cieszyńscy Żołnierze 
Niepodległości” oraz „Debata Niepodle-
głościowa” dla uczniów szkół ponadpod-
stawowych.

OBCHODY ROCZNICOWE
Poza opisanymi planowanymi wyda-

rzeniami, które bezpośrednio koordynuje 
Miasto Cieszyn, w ofercie dla mieszkań-
ców Cieszyna i całego Śląska Cieszyń-
skiego pojawi się wiele ciekawych akcji 
kulturalnych, sportowych, edukacyjnych 
i rekreacyjnych, organizowanych przez 
gminy, instytucje kultury i organizacje 
pozarządowe, o których informacje będą 
sukcesywnie publikowane.

Warto wspomnieć, że obchody roczni-
cowe już trwają, a zainaugurowane zostały 
11 listopada 2017 r. otwarciem wystawy 
plenerowej na cieszyńskim rynku, przy-
gotowanej przez Książnicę Cieszyńską 
pt. „Cieszyn 1918: Polski my naród, polski 
lud”. Wystawa w chwili obecnej odwiedza 
gminy Śląska Cieszyńska oraz Zaolzie, by 
w październiku powrócić i towarzyszyć cie-
szyńskim obchodom. Wystawę uzupełnia-
ją okolicznościowe wydawnictwa, w tym 
kalendarz historyczny. Również kalendarz 
historyczny, jednakże z pracami plastycz-
nymi uczniów wydała własnym sumptem 
Szkoła Podstawowa nr 7. W marcu dzięki 
współpracy z Państwową Szkołą Muzycz-
ną I i II st. im. I. Paderewskiego mogły się 
odbyć w Cieszynie dwa koncerty o wspól-
nym przesłaniu „W hołdzie Niepodległej” 
z udziałem znamienitych artystów.

Niebawem umowę o wspólnej realiza-
cji obchodów setnej rocznicy odzyskania 
podpiszą Starosta Cieszyński i Burmistrz 
Miasta Cieszyna. Dzięki połączeniu po-
tencjałów finansowych i organizacyjnych 
stworzone zostaną dogodne warunki do 
zrealizowania ambitnych planów, przynaj-
mniej w ich zasadniczej części. 

Do pełnego sukcesu przedsięwzięcia 
potrzeba tylko szerokiego uczestnictwa 
mieszkańców. Połączmy wszystkie siły 
społeczne, zintegrujmy się wokół tema-
tu „Niepodległej”, pokażmy, że Cieszyn to 
miejsce wyjątkowe. Cieszmy się i bądźmy 
dumni, że Cieszyn na drodze do niepod-
ległości należy do elity polskich miast. 
Trzeba o tym mówić często i głośno. Mo-
żemy to zadeklarować podczas wiecu 20 
października na rynku. Bądźmy w tym 
dniu razem!

piotR gRuchel

wydział KultuRy

NIEPODLEGŁA W CIESZYNIE
Miasto Cieszyn we współpracy ze Starostwem Powiatowym przygotowuje się do obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości. Głównym wydarzeniem będzie realizowane 20 października 
w plenerze cieszyńskiego rynku wiec i widowisko „SZTANDARY NIEPODLEGŁOŚCI”. Narracja 
będzie opowieścią o podstawowych wartościach budujących Niepodległość Polski: BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA, MIŁOŚĆ, DOBRO, RODZINA, WOLNOŚĆ, PAŃSTWO, NARÓD, ROZWÓJ.


