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FERIE ZIMOWE 
2018 

Od poniedziałku startują ferie zimowe, które potrwają do 9 lutego. Jak co roku, w ramach 
akcji „Zima w mieście” przygotowano szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy do 
zapoznania się z ofertą zajęć.
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 RYSZARD  
MACURA

Burmistrz Cieszyna

OD BURMISTRZA

DUCH WSPÓLNOTY  
W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH 

Po raz kolejny miałem przyjem-
ność na dorocznym spotkaniu 
z organizacjami pozarządowymi 
podziękować im za społeczną 

pracę i wskazać obszary, w których 
Miasto Cieszyn chce współpracować 
z tzw. trzecim sektorem.

Od setek lat, a na Śląsku Cieszyńskim 
w szczególności od drugiej połowy XIX 
w., organizacje społeczne przyczyniały 
się do realizacji wielu ważnych idei i za-
dań na rzecz społeczności lokalnych. 
Przypomnienie ich w Roku Niepodle-
głości jest tym cenniejsze, że bez ich 
aktywności historia 1918 r. mogłaby 
się potoczyć zupełnie inaczej. 

ORGANIZACJE 
 Z TRADYCJAMI

Do najstarszych tego typu organizacji, 
funkcjonujących do dnia dzisiejszego w Cie-
szynie (czasami ze zmienionymi nazwami), 
należą: Bractwo Kurkowe (z tradycjami się-
gającymi 1795 r.), Stowarzyszenie „Dziedzic-
two św. Jana Sarkandra” (założone w 1873 r.), 
Towarzystwo Ewangelickie (powstałe w 1881 
r.), Macierz Ziemi Cieszyńskiej (utworzona 
w 1885 r.) czy też Polskie Towarzystwo Tu-
rystyczne „Beskid Śląski” (założone w 1910 
r.). Warto podkreślić, że ich działalność 
wynikała z czystych przesłanek ideowych, 
nastawionych czy to na pomoc najbardziej 
potrzebującym, czy też na kształtowanie 
elit wśród marginalizowanej przez monar-
chię austro-węgierską nacji polskiej. W tym 
kontekście zwłaszcza polskie organizacje 
nie mogły liczyć na przychylność władz 
państwowych czy lokalnych, a jednak były 
w stanie doprowadzić do powstania wielu 
instytucji edukacyjnych, kulturalnych czy 
gospodarczych. Ich symbolami do dzisiaj są 
I Liceum Ogólnokształcące z blisko 123-let-
nią tradycją, „Dom Narodowy”, którego 
początki sięgają 1901 r., czy też Bank Spół-
dzielczy w Cieszynie, będący spadkobiercą 

tradycji założonego w 1873 r. Towarzystwa 
Zaliczkowego w Cieszynie. Sytuacja polskich 
podmiotów była szczególna, ale trzeba 
też jasno powiedzieć, że bez społecznej 
aktywności, również ideowej i niedotowa-
nej, innych grup narodowych czy szerzej 
społecznych, wiele cennych inicjatyw nie 
byłoby tu na Śląsku Cieszyńskim zrealizowa-
nych. I dzisiaj nie brakuje ludzi z otwartymi 
sercami, którzy chcą pomagać innym, któ-
rzy chcą zmieniać naszą rzeczywistość na 
lepszą. W imieniu mieszkańców Cieszyna, 
składam im serdeczne podziękowania za to 
bezinteresowne dzielenie się sobą, swoimi 
talentami, za tworzenie ducha wspólnoty, 
bez które trudno rozwijać się jakiejkolwiek 
społeczności.

KONTYNUACJA 
WSPÓŁPRACY

Wychodząc naprzeciw takiemu za-
angażowaniu chcemy nadal wspierać te 
osoby i te organizacje, przekazując środki 
finansowe na realizację zadań potrzebnych 
w funkcjonowaniu naszego miasta. Chce-
my nadal udzielać pożyczek na zadania, 
które wykonują organizacje pozarządowe 
z udziałem środków zewnętrznych (euro-
pejskich czy krajowych). Oferujemy nasze 
publikatory, aby informować mieszkańców 
Cieszyna o przedsięwzięciach realizowa-
nych na rzecz mieszkańców. Proponujemy 
korzystanie z systematycznych dyżurów, 
podczas których przedstawiciele trzecie-

go sektora mogą się radzić lub omawiać 
swoje inicjatywy. 

Dyżury odbywają się w poniedziałki 
w godz. 15.30-17.00 w następującej kolejności:

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. 
Skrajna 5, pokój nr 12);

każdy drugi poniedziałek miesiąca – 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
UM, Rynek 1, pokój nr 117;

każdy trzeci poniedziałek miesiąca – 
Wydział Kultury UM, Rynek 1, pokój nr 105;

każdy czwarty poniedziałek miesiąca 
– Wydział Sportu UM, ul. Kochanowskie-
go 14, pokój nr 104. Mam też nadzieję, że 
uda nam się razem zorganizować jesienią 
II Festiwal Organizacji Pozarządowych.

Szanowni Państwo, mam świadomość, 
że ta garść refleksji zaledwie lekko odsłania 
szerokie spektrum aktywności społecznej. 
Wymienienie najstarszych organizacji nie 
były poprzedzone głęboką kwerendą na-
ukową. Stąd też, jeżeli możecie Państwo 
pomóc nam uzupełniać te dane, to Pani 
Barbara Stelmach-Kubaszczyk chętnie 
je zbierze (media@um.cieszyn.pl). Ciągle 
prosimy też o uzupełnianie danych kontak-
towych organizacji, mając świadomość, że 
lista blisko 130 podmiotów wymaga ciągłej 
weryfikacji. Podobna prośba odnosi się do 
listy organizacji mogących się ubiegać 
o tzw. 1%. Jeżeli którejś z organizacji 
jeszcze zabrakło, to w tych sprawach 
proszę się kontaktować z Panią Izabelą 
Błaszczok (kultura2@um.cieszyn.pl). 

Przedstawiciele cieszyńskich organizacji pozarządowych na noworocznym spotkaniu
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W Cieszynie jest obecnie 130 
zarejestrowanych organi-
zacji pozarządowych. Dwa 
razy w roku Miasto Cieszyn 

ogłasza konkursy w dwóch kategoriach: 
kultura i sport, w ramach których roz-
dysponowane są środki na wspieranie 
działań stowarzyszeń i fundacji. Poniżej 
zostało zaprezentowane zestawienie 10 
najmocniej wspieranych organizacji z Cie-
szyna za lata 2004-2017 oraz informacje 
na temat dotacji przekazanych przez 
Cieszyn ogółem w ww. latach. 

Każdy z nas może wesprzeć organiza-
cję, której działalność jest mu bliska, prze-
kazując co roku podczas rozliczenia 1% 
podatku. Można go przekazać jedynie na 
tę organizację, która posiada tzw. status 
OPP czyli Organizacji Pożytku Publiczne-
go. Według definicji, działalność pożytku 
publicznego jest aktywnością prowadzoną 
przez organizacje pozarządowe dla do-
bra społecznego w obszarach opisanych 
w ustawie jako sfera zadań publicznych 
(np. podtrzymywanie tradycji narodowej, 
upowszechnianie i ochrona praw kobiet, 
ochrona i promocja zdrowia i wiele in-

nych). Rodzaj prowadzonej działalności 
opisany jest w statucie organizacji, dlate-
go też mówimy o statutowej działalności 
pożytku publicznego (źródło: www.ngo.
pl). Organizacje, które otrzymały status 
OPP nie działają w celu osiągnięcia zysku 
i przeznaczają całość dochodu na reali-

zację celów statutowych. W Cieszynie 
mamy 23 organizacje posiadające status 
OPP – ich listę prezentujemy na kolej-
nej stronie. Szczegółowe informacje na 
temat kwot dofinansowania na stronie 
www.cieszyn.pl

MK

TRZECI SEKTOR
NGO (z jęz. ang. Non Goverment Organization) skupiają osoby zaangażowane w działania na 
rzecz określonej grupy osób lub konkretnej sprawy – dzieci, osób bezdomnych, starszych, 
niepełnosprawnych, etc. Choć zwyczajowo są kojarzone przede wszystkim z działalnością 
charytatywną i pomocową, to na tym nie kończy się ich aktywność. Działają również na gruncie 
szeroko pojętej kultury i sportu, wspierając instytucje państwowe w działaniach edukacyjnych. 

UDZIELONE DOTACJE DLA ORGANIZACJI W LATACH 2004-2017

DOTACJE DLA ORGANIZACJI 2004-2017 (OGÓŁEM)
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PRZEKAŻ 1% PODATKU
Przekazując 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego możesz wesprzeć 
organizację z Cieszyna. Oto lista organizacji pożytku publicznego, na rzecz których możecie 
Państwo przekazać 1% swojego podatku w rozliczeniu rocznym. Wystarczy wpisać nazwę i numer 
KRS organizacji w odpowiednich rubrykach formularza swojego rozliczenia.
FUNDACJA DLA ZWIERZĄT 
I ŚRODOWISKA „LEPSZY ŚWIAT” 

 KRS: 0000366266

www.fundacjalepszyswiat.pl

FUNDACJA ŁATKA 
 KRS: 0000393732

www.fundacja-latka.pl

FUNDACJA ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ 
W CIESZYNIE 

 KRS: 0000388684

www.fundacjaelzbietanki.cieszyn.pl

FUNDACJA TALENT CIESZYN 
 KRS: 0000487712

www.fundacjatalent.pl

FUNDACJA ZDROWIA ŚLĄSKA 
CIESZYŃSKIEGO 

 KRS: 0000130105

www.fundacja.cieszyn.pl 

HUFIEC ZHP ZIEMI CIESZYŃSKIEJ  
 KRS: 0000273051

www.cieszyn.zhp.pl

MACIERZ ZIEMI CIESZYŃSKIEJ - 
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 
REGIONU 

 KRS: 0000032238

www.macierz.cieszyn.pl

OGNISKO TOWARZYSTWA 
KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ 
„OGNIWO” (TKKF) 

 KRS: 0000656083 

www.teniscieszyn.pl 

PCK  ODDZIAŁ REJONOWY  
W CIESZYNIE 

 0000225587 (z dopiskiem dla PCK 
Oddział Rejonowy w Cieszynie)

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
INTELEKTUALNĄ KOŁO W CIESZYNIE 

 KRS: 0000070261
www.psonicieszyn.org/ 

STOWARZYSZENIE CIESZYŃSKI 
UNIWERSYTET III WIEKU (UTW) 

 KRS: 0000225641

www.utwcieszyn.us.edu.pl 

STOWARZYSZENIE DLA ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, EDUKACJI 
I KULTURY MŁODZIEŻY „EKOGA” 

 KRS: 0000267283

www.ekoga.zseg.cieszyn.pl 

STOWARZYSZENIE „DZIEDZICTWO 
ŚW. JANA SARKANDRA” 

 KRS: 0000063101

www.dziedzictwo.org.pl 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
HARMONIJNEGO ROZWOJU DZIECI 
I MŁODZIEŻY „NASZE DZIECI” 

 KRS: 0000304302

www.naszedzieci-cieszyn.za.pl

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
INTEGRACJI TRIANON.PL 

 KRS: 0000028975

www.stowarzyszeniedzialamyrazem.blog-
spot.com

STOWARZYSZENIE POMOCY 
WZAJEMNEJ „BYĆ RAZEM” 

 KRS: 0000081114

www.bycrazem.com

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ 
CHORYCH HOSPICJUM IM. ŁUKASZA 
EWANGELISTY 

 KRS: 0000134259 
www.hospicjum.home.pl

STOWARZYSZENIE REHABILITACJI 
KULTURY FIZYCZNEJ, 
TURYSTYKI I INTEGRACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 KRS: 0000037729

www.strehon.ox.pl 

STOWARZYSZENIE RODZICIELSTWA 
ZASTĘPCZEGO I ADOPCYJNEGO 
„TĘCZOWA PRZYSTAŃ” 

 KRS: 0000385325

www.teczowaprzystan.cieszyn.pl 

STOWARZYSZENIE SERFENTA 
 KRS: 0000263949

www.serfenta.pl 

STOWARZYSZENIE WSPARCIA 
SPOŁECZNEGO „FENIKS” 

 KRS: 0000206064

www.feniks.us.edu.pl 

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE 
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI 
CIESZYŃSKIEJ 

 KRS: 0000347067

www.facebook.com/ziemiacieszynska 

TOWARZYSTWO EWANGELICKIE IM. 
KS. FRANCISZKA MICHEJDY 

 KRS: 0000017212

www.tecieszyn.pl

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
(TPD) ODDZIAŁ POWIATOWY CIESZYN 

 KRS: 0000131323 (dopisek „OP Cieszyn” 
w rubryce „Cel szczegółowy 1%”)

www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaciół-
-Dzieci-OP-w-Cieszynie-1873027299609443 

CIESZYŃSKA RADA  
SENIORÓW ZAPRASZA
Cieszyńska Rada Seniorów oraz 

władze miasta Cieszyna zapraszają 
organizacje pozarządowe działające 
na rzecz seniorów na spotkanie, które 
odbędzie się w Sali Sesyjnej cieszyń-
skiego Ratusza w dniu 8 lutego 2018 
roku o godzinie 16:00.

Spotkanie ma na celu zapoznanie 
się z planami i propozycjami działań 
na 2018 rok i ich koordynację.
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FERIE ZIMOWE 2018
Nadeszły właśnie upragnione ferie zimowe! W ramach corocznej akcji „Zima w mieście” 
przygotowano wiele atrakcji. Jazda na łyżwach, zawody sportowe, curling, gra w piłkarzyki czy 
basen – każdy znajdzie coś dla siebie. Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat 
planowanych zajęć. 

W dniach 29.01-3.02.18 r. (od poniedział-
ku do soboty) będzie można pojeździć 
na łyżwach na lodowisku w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich 
Olimpijczyków w godzinach:

11.30-13.30
13.45-14.45 (UWAGA! W pierwszym 

tygodniu ferii wstęp na lodowisko jest 
darmowy dla uczniów cieszyńskich szkół 
za okazaniem ważnej legitymacji),

15.00-16.00
16.15-17.15
17.30-18.30. 
W dniach 5-10.02.18 r. (od poniedział-

ku do soboty) na łyżwach będzie można 
pojeździć w następujących godzinach:

11.30-13.30
13.45-14.45
15.00-16.00
16.15-17.15
17.30-18.00
W dniach 4.02.2018r. (niedziela) 

i 11.02.2018r. (niedziela) lodowisko bę-
dzie czynne według dotychczasowego 
harmonogramu.

Oprócz jazdy na łyżwach, w drugim 
tygodniu ferii w dniach 5.02-9.02.18 (od 
poniedziałku do soboty) w godzinach 
11.00-14.00, odbędą się różne sportowe 
aktywności połączone z działaniami pro-
filaktycznymi. Wykorzystana będzie m.in. 
tafla lodowiska, na której przeprowadzone 
będą np. wyścigi na łyżwach, tory prze-
szkód, zawody w curlingu. W holu hali 

prowadzone będą zawody – np. w tenisie 
stołowym, turniej piłkarzyków, rozgrywki 
w gry planszowe. Na zewnątrz hali przy 
sprzyjającej pogodzie będą organizowane 
zawody w rzucaniu śnieżkami, warsztaty 
w narciarstwie biegowym czy konkurs 
na śniegową rzeźbę. W trakcie zawodów 
lub zajęć uczestników odwiedzać będą 
przedstawiciele służb mundurowych: 
policjant, strażnik miejski, strażak, któ-
rzy będą opowiadać o unikaniu używek 
i eliminowaniu negatywnych postaw 
społecznych. Zajęcia te realizowane są 
przez Stowarzyszenie Animacji Kultury 
i Sportu Anima Pro Activ.

Osoby, które w tych godzinach będą 
wchodzić na lodowisko, obowiązuje opłata 
zgodnie z cennikiem. W przypadku osób 
biorących udział w zajęciach sportowych 
poza ślizgawką, opłata wynosi 1 zł. 

FERIE NA BASENIE
Podczas ferii w poniedziałki, środy 

i piątki w godzinach 18.00 -19.00 i 19.00-
20.00 na basenie krytym Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie odbywać się będą 
zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 
Zajęcia będą jednorazowo trwały przez 
1 godzinę dla jednej grupy. Limit uczest-
ników dla jednej grupy wynosi 15 osób. 
Zapisy są prowadzone przed i w trakcie 
trwania zajęć. Zapisywać można się rów-
nież telefonicznie: 515 957 078. Zajęcia 

te realizowane są przez Klub Sportowy 
Humansport. 

BIBLIOTEKA MIEJSKA
29.01.godz.14.00 – U pingwina na imie-

ninach – warsztaty literacko - plastyczne
30.01.godz.14.00 - Dziewczynka i księ-

życ – warsztaty literacko - plastyczne
31.01.godz.14.00 – Kiedy rosną nam 

skrzydła - warsztaty literacko - plastyczne
02.02.godz.14.00 – Zimowe zawody 

planszówkowe cz.I – turniej gier plan-
szowych

05.02.godz.14.00 – Każdy musi mieć 
swój dom - warsztaty literacko-plastyczne

06.02.godz.14.00 - Śniegowe opowie-
ści i lodowe treści – warsztaty literacko 
- plastyczne

07.02.godz.14.00 – O uczciwości i ... 
bałwanach? Rzecz to niesłychana – warsz-
taty literacko - plastyczne

09.02.godz.14.00 - Zimowe zawody 
planszówkowe cz.II – turniej gier plan-
szowych

SP NR 1 (UL. MATEJKI 3)
Szkoła planuje półkolonię zimową 

dla dzieci młodszych z klas I-IV w ter-
minie od 29 stycznia do 2 lutego 2018 
r. w godzinach od 9.00 do 14.00 dla 
grupy 45 uczniów. Koszt półkolonii 
to 50 zł (w cenę wliczony jest obiad).  
Dla uczniów klas gimnazjalnych i uczniów klas 
starszych szkoły podstawowej zaplanowano: 
- zajęcia sportowo-rekreacyjne w sali 
gimnastycznej od 29.01.2018 r. do 
02.02.2018 r. w godzinach od 9.00 do 
13.00; zimowe warsztaty zaintereso-
wań od 29.01.2018 r. do 09.02.2018 r.: 
muzyczne, artystyczne, informatyczne, 
historyczno-regionalne w ramach których 
jest zorganizowany wyjazd do Muzeum 
Śląskiego w Katowicach (29.01.2018 r. 
oraz 30.01.2018 r. – 2 grupy uczestników); 
- wycieczkę w góry na narty w dniu 7 lute-
go 2018 r. (koszt autokaru pokrywa Rada 
Rodziców, uczniowie płacą za wyciąg). 

SP NR 2 (UL. CHOPINA 37)
Szkoła planuje organizację zajęć opie-

kuńczych na świetlicy szkolnej, zajęć 
sportowych na sali gimnastycznej oraz 
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warsztatów zainteresowań (plastyczne, 
szachowe, matematyczne, językowe, te-
atralne) od 29.01.2018 r. do 09.09.2018 
r. w następujących godzinach:

zajęcia opiekuńcze na świetlicy 08.00 
- 13.00

warsztaty matematyczne 08.00 - 13.00
warsztaty szachowe 10.00 - 13.00
warsztaty teatralne 08.00 - 10.00
warsztaty muzyczne 08.00 - 10.00
zajęcia sportowe  08.00 - 13.00 

Planowany jest udział od 10 do 15 dzie-
ci na każdych warsztatach. Zgłoszenia 
uczniów są przyjmowane na bieżąco. 
Udział w zajęciach będzie bezpłatny. 

SP NR 3 (UL. GEN. HALLERA 8)
W czasie pierwszego tygodnia ferii 

(od 29 stycznia do 2 lutego 2018 r.) w go-
dzinach od 8.00 do 12.00 organizowane 
będą w szkole warsztaty zainteresowań. 
Koszt zajęć to 100 zł (zajęcia plastyczne, kuli-
narne) lub 75 zł (zajęcia sportowe, taneczne). 
Dzieci mają zapewniony ciepły posiłek 
oraz materiały plastyczne i spożywcze. 
Planowany jest udział 60 dzieci w warsz-
tatach. 

SP NR 4 (PLAC WOLNOŚCI 7A)
Szkoła planuje organizację półkolo-

nii zimowej w dwóch turnusach (od 29 
stycznia do 2 lutego 2018 r. i od 5 do 9 
lutego 2018 r.) w godzinach od 9.00 do 
14.00. Przewiduje się udział 30 dzieci. 
W ramach zimowiska udostępniony bę-
dzie basen, sala gimnastyczna oraz sto-
łówka szkolna (drugie śniadanie i obiad). 
Dodatkowo zaplanowano zabawy oraz 
zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, 
wyjścia do kina na bajki, kuligi w Wiśle 
oraz udział w zajęciach dla dzieci w Bi-

bliotece Miejskiej. Koszt udziału dziecka 
w zimowisku to 100 zł na tydzień. 

SP NR 5 (UL. WOJSKA 
POLSKIEGO 1)

Szkoła będzie organizatorem półkolo-
nii zimowej w okresie całych ferii. Zapla-
nowano udział ok. 35 dzieci. W ramach 
zimowiska przewidziano wyjścia do kina, 
na lodowisko, warsztaty z klockami INCA-
STRO, wyjazdowe warsztaty do Muzeum 
Beskidzkiego lub bal karnawałowy z ani-
matorami, zajęcia sportowe, plastyczne 
oraz zajęcia promujące bezpieczeństwo 
w sieci. Koszt udziału w zimowisku wyno-
si 150 zł od uczestnika. Zapewnione jest 
śniadanie (stołówka szkolna) oraz obiad 
( stołówka „Babci Milki”). Półkolonia jest 
organizowana wspólnie z powiatowym 
oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci, który organizuje półkolonię dla 100 
uczestników. 

SP NR 6 (UL. KATOWICKA 68)
Zaplanowano organizację zajęć rekre-

acyjno-sportowych oraz zajęć opiekuń-
czych na świetlicy szkolnej codziennie 
przez cały okres ferii zimowych tj. od 
29 stycznia do 9 lutego 2018 r. Zajęcia 
odbywać się będą od poniedziałku do 
piątku w godz. od 9.30 do 13.30. Prze-
widuje się udział 25 dzieci. Zajęcia będą 
bezpłatne. 

SP NR 7 (UL. BIELSKA 247)
Szkoła organizuje zimowisko sta-

cjonarne od 29 stycznia do 2 lutego 
2018 r. w godzinach od 8.00 do 14.00. 
Przewiduje się udział ok. 20 uczniów. 
Dzieci będą miały zapewniony ciepły 
posiłek oraz herbatę. W ramach zimo-
wiska odbędą się: wyjazd do muzeum 
w Cieszynie, zwiedzanie Książnicy, zajęcia 
sportowe, zajęcia plastyczne. Odpłatność 
za udział w zimowisku wynosi 75 zł.

Cieszyńskie szkoły wysoko w rankingu „Perspektyw” 
Drugie miejsce w województwie ślą-

skim i 47 w Polsce - taki wynik w pre-
stiżowym Ogólnopolskim Rankingu 
Liceów i Techników „Perspektywy 
2018” uzyskało Liceum Ogólnokształ-
cące Towarzystwa Ewangelickiego 
w Cieszyn. Na miejscu 22 w wojewódz-
twie śląskim i 209 miejscu w Polsce 
uplasowało się I LO im. Antoniego 
Osuchowskiego w Cieszynie. Wśród 
techników miejsce 5 w wojewódz-
twie śląskim zajęło Technikum nr 1 
w ZS im. Władysława Szybińskiego 
w Cieszynie, które w ogólnopolskim 
rankingu „Perspektywy 2018” zajęło 
28 miejsce. 

Ranking „Perspektyw” to najbardziej 
prestiżowe zestawienie w kraju. W tym 
roku objęło dane z 2195 liceów ogólno-

kształcących i 1744 techników. Zgodnie 
z postanowieniem Kapituły, licea ogólno-
kształcące zostały ocenione za pomocą 
trzech kryteriów: sukcesów szkoły w olim-
piadach, wyników matury z przedmiotów 
obowiązkowych, oraz wyników matury 
z przedmiotów dodatkowych. Do sporzą-
dzenia rankingu wykorzystano dane ze 
źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) 
wobec ocenianych szkół.

Technika ocenione zostały za pomocą 
czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły 
w olimpiadach, wyniki matury z przed-
miotów obowiązkowych, wyniki matury 
z przedmiotów dodatkowych, oraz wy-
niki egzaminu zawodowego.

BSK
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EDUKACJA PRZEZ  
SZACHY W SZKOLE 
18 stycznia w murach Zamku Cieszyn odbyła się konferencja „Edukacja przez Szachy w Szkole”. 
Spotkanie otworzył Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura.

Ta królewska gra będzie rozgrywana 
w miejscu, które z całą pewnością 
ma książęce tradycje. Chciałbym, 
żeby to miejsce stało się atrakcyj-

ne również dla szachistów – podkreślał 
Burmistrz Cieszyna, dodając – Ponieważ 
gra w szachy sprzyja wszechstronnemu 
rozwojowi dziecka, powinna być stale 
rozwijana, również w ramach programów 
szkolnych. Taka też inicjatywa powstała 
w wielu naszych szkołach. Jestem w peł-
ni przekonany, że szachy uczą nie tylko 
zachowań sportowych, ale również po-
staw potrzebnych w życiu codziennym, 
dlatego też edukacja powinna iść w tę 
stronę. Wtedy szkoła stanie się przy-
jemniejsza i będą ją kończyć absolwenci, 
którzy w różnych warunkach życiowych 
świetnie sobie poradzą. 

Janusz Król, Starosta Cieszyński po-
twierdził: - Powinniśmy jako samorządow-
cy wspierać program Polskiego Związku 
Szachowego. Nasi uczniowie mają szan-
sę rozwijać się w ten sposób kształtując 
swoje logiczne myślenie. Mamy nadzieję, 
że wpisując się w ten program „Edukacja 
przez Szachy w Szkole” będzie prowadzona. 

W imieniu Pierwszego Wicewojewody 
Śląskiego Jana Chrząszcza, który nie mógł 
osobiście przybyć na konferencję głos 
zabrał Maksymilian Pryga, dziękując za 
gościnność Cieszyna i śląc pozdrowienia 
dla wszystkich uczestników spotkania. – 
W królewskim miejscu niech rozgrywa się 
królewska gra – podkreślał.

Radości ze spotkania w tak wyjątko-
wym miejscu nie krył Łukasz Turlej - Wi-
ceprezes Polskiego Związku Szachowego 

przyznając, że szachy w Cieszynie i jego 
okolicach działają bardzo prężnie.

- Efekt tej konferencji na pewno będzie 
znaczny. Ze strony Polskiego Związku 
Szachowego będziemy mocno wspierać 
rozwój projektu na Śląsku Cieszyńskim 
– podkreślał Łukasz Turlej. 

Podziękowania za organizację konferen-
cji złożyła na ręce organizatorów również 
Elżbieta Sobieska, Zastępca Dyrektora 
Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium 
Oświaty w Katowicach.

Podczas konferencji rozmawiano o wa-
lorach edukacyjnych i wychowawczych 
nauczania gry w szachy dzieci w wieku 
wczesnoszkolnym. Przedstawione zosta-
ły również dobre praktyki z Luksembur-

ga, Czech, Słowacji, Niemiec i Ukrainy. 
Omówiono także główne cele i założe-
nia Ogólnopolskiego Projektu Polskiego 
Związku Szachowego „Edukacja przez 
Szachy w Szkole”. 

- Celem projektu Polskiego Związku 
Szachowego jest zwiększenie umiejęt-
ności matematycznych polskich uczniów. 
Szczególnie w zakresie logiki, orientacji 
przestrzennej, myślenia analitycznego, 
rozwiązywania problemów oraz kształ-
towanie ważnych cech osobowości; jak 
odpowiedzialność, koncentracja, intuicja 
– czytamy na stronie Ogólnopolskiego 
Projekt Polskiego Związku Szachowego 
„Edukacja przez Szachy w Szkole”.

BSK

Noworocznie z organizacjami pozarządowymi
Noworoczne spotkanie z organiza-

cjami pozarządowymi było okazją do 
podziękowań za pełnioną służbę wobec 
umierających, chorych, bezdomnych, 
ubogich i potrzebujących, a także za 
prowadzone działania profilaktyczne 
zapobiegające przemocy i uzależnie-
niom, udział w akcjach ratowniczych 
i pomoc w zapewnieniu porządku pu-
blicznego. Burmistrz Miasta podzięko-

wał organizacjom także za działania na 
rzecz ochrony środowiska, działalność 
edukacyjną, wychowawczą i opiekuń-
czą oraz za organizację imprez o cha-
rakterze kulturalnym, sportowym i in-
tegracyjnym. 

Spotkanie stało się także czasem wy-
miany spostrzeżeń, podsumowań i przed-
stawienia form współpracy. W trakcie 
spotkania organizacje zaprezentowały 

również profile swojej działalności.
W swoich wystąpieniach przewodniczący 

Rady Seniorów Andrzej Mleczko i Halina 
Bocheńska, przewodnicząca Gminnej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, przybli-
żyli działania podejmowane w minionym 
roku i przedstawili plany na nadchodzący.

BSK

Na konferencji rozmawiano o roli szachów w edukacji
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ZABRZMIAŁ KONCERT  
WIKTORA ULLMANNA 
18 stycznia w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Cieszynie zabrzmiał 
koncert jubileuszowy z okazji 120-lecia urodzin Viktora Ullmanna, 30-lecia Towarzystwa Polsko- 
Austriackiego Oddziału w Cieszynie oraz 100-lecia powstania Republiki Austrii.

W wydarzeniu uczestniczyli 
między innymi: Mirosław 
Bienioszek – Konsul Republi-
ki Austrii, Stanisław Szumski 

Sekretarz Zarządu Głównego Towarzy-
stwa Polsko-Austriackiego w Warsza-
wie, Ryszard Macura Burmistrz Miasta 
Cieszyna, Janusz Król Starosta Powiatu 
Cieszyńskiego, prof. Wojciech Kojs ini-
cjator utworzenia przed trzydziestu laty 
w Cieszynie Oddziału Towarzystwa Pol-
sko-Austriackiego.

Przed publicznością wystąpił Michał 
Janicki (Polska) - baryton oraz Lech Na-
pierała (Austria) - pianista.

W imieniu Towarzystwa Polsko – Au-
striackiego - organizatorów koncertu 
jubileuszowego gości powitała prezes 
TPA Maria Gawlas, która przybliżyła 
powody, dla których sala koncertowa 
tego wieczoru zapełniła się po brzegi, 
na pierwszym miejscu stawiając Viktora 
Ullmanna postać i muzykę szczególną 
dla mieszkańców Cieszyna. 

Wydarzeniu towarzyszył również wy-
jątkowy moment. Towarzystwo Polsko- 
Austriackie na ręce Pani Lucyny Kantor 
przekazało dyplom uznania za 30-letnią 
działalność społeczną w TPA. Okazją były 
90-te urodziny wyróżnionej.

- Viktor Ullmann jest wciąż postacią 
mało znaną. Jego muzyka w Polsce nie 
jest wykonywana często, jednak na Za-

chodzie kompozytor ten cieszy się bardzo 
wielkim uznaniem. Myślę, że mieszkańcy 
Cieszyna winni są Viktorowi Ullmannowi 
pamięć o nim i znajomość jego muzyki, jak 
również przywracanie jego dzieła współ-
czesnym - podkreślała Grażyna Durlow 
prowadząca koncert jubileuszowy – Był 
człowiekiem wyjątkowym. Podziwiany 
jako kompozytor, dyrygent, utalentowa-
ny pianista, niezwykły krytyk muzyczny… 
Pozostawił po sobie także piękne poezje. 

Cała jego sztuka dowodzi niestrudzonej 
chęci tworzenia muzyki o wysokich wa-
lorach artystycznych. Muzyki, w której 
on każdym swoim dźwiękiem nadawał 
niezwykle wysoką rangę. 

Koncert współfinansowany był przez 
Austriackie Forum Kultury, Miasto Cieszyn 
i Powiat Cieszyński oraz Towarzystwo 
Polsko- Austriackie Warszawa/Cieszyn. 

BSK

Kwiaty i podziękowania dla Zespołu 
Jasełka Tradycyjne co roku ogląda 

kilka tysięcy osób przybywających do 
cieszyńskiego teatru całymi rodzina-
mi, by wspólnie uczestniczyć w tym 
niezwykłym beskidzkim kolędowa-
niu. Nie inaczej było również w tym 
roku. Wystawiane od ponad trzydzie-
stu lat Jasełka pod kierunkiem s. Ja-
dwigi Wyrozumskiej wciąż podbijają 
serca widzów i choć wystawiane są 
przez blisko dwa tygodnie, na liście 
rezerwowej osób, które chciałyby 
zobaczyć tą niezwykła formę ewan-

gelizacji wciąż zapisuje się w oczeki-
waniu kilkaset osób.

Podczas tegorocznego wydarzenia 
i zarazem pierwszego w tym sezonie 
spektaklu Ryszard Macura Burmistrz 
Cieszyna na ręce wyróżnionej w tym 
roku „Nagrodą św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego”, a w ubiegłym honorowym 
odznaczeniem „Zasłużona dla Kultury 
Polskiej” złożył podziękowania oraz 
gratulacje. – Dziękuję, że Waszym ta-
lentem, sercem i dobrocią dzielicie się 
z innymi. Towarzyszy temu zawsze ro-

dzinna atmosfera, my zaś możemy być 
świadkami i uczestnikami tych pięknych 
chwil – podkreślał Burmistrz Cieszyna.

Zaskoczenia i wzruszenia nie kryła 
siostra Jadwiga Wyrozumska ze Zgro-
madzenia Sióstr Elżbietanek w Cieszy-
nie, przyznając, że odebrane nagrody 
i wyróżniania to efekt wspólnej pracy 
Zespołu. – Sama niewiele bym zdziała-
ła – podkreśla. 

BSK

Wykonawcy: Lech Napierała (pianista) i Michał Janicki (baryton)
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POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Zakończono realizację projektu: Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach 
użyteczności publicznej w Cieszynie współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu zrealizowano 
zadanie pn. Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Cieszynie  
wraz z salą gimnastyczną

Roboty budowlane podzielono na 2 etapy

ETAP I:
Remont dachu budynku Szkoły Podsta-

wowej Nr 6 – roboty rozpoczęto 8 lipca 2016 
r. i zakończono 12 sierpnia 2016 r.

Zakres prac etapu I
wymiana rynien, rur spustowych, pasa 

podrynnowego, deski czołowej
czyszczenie mechaniczne połaci da-

chowych
uszczelnienie styków z murem
odtłuszczenie połaci 
gruntowanie
dwukrotne malowanie natryskiem 

pneumatycznym
Wykonawca etapu I wyłoniony w prze-

targu publicznym nieograniczonym: 
 „PORTAL” s.c. Dagmara Malmon-Lech, 

Paweł Lech, ul. Leszczyńska 65, 43-300 
Bielsko-Biała
Całkowity koszt etapu I to 87 823,36 PLN 
w tym koszt robót budowlanych
60 380,96 PLN

ETAP II:
Wykonanie termomodernizacji budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 6 wraz z salą gim-
nastyczną – roboty rozpoczęto 2 sierpnia 
2017 r. i zakończono 30 listopada 2017 r.

Zakres prac etapu II 
docieplenie ścian zewnętrznych
docieplenie stropu pomiędzy piętrem 

a strychem wełną mineralną
wykonanie podłogi na strychu
wymiana okien i drzwi zewnętrznych 

drewnianych na PVC
renowacja cokołu kamiennego
renowacja gzymsów
renowacja schodów zewnętrznych
modernizacja instalacji c.o.

modernizacja instalacji spalinowej
Wykonawca etapu II wyłoniony w prze-

targu publicznym nieograniczonym:
Przedsiębiorstwo „KONCEPT” Sp. z o.o. 

ul. Morsztyna 11, 42-200 Częstochowa
Całkowity koszt etapu II to 557 594,80 
PLN w tym koszt robót budowlanych 
553 492,84 PLN 

Wydział zamóWień publicznych,  
inWestycji i Funduszy zeWnętrznych

Kolorowo w szpitalnej galerii
Nowy 2018 rok Galeria Zmienna 

rozpoczęła wystawą prac pacjentów 
oddziałów psychiatrycznych Szpitala 
Śląskiego w Cieszynie. Są to kartki życze-
niowe na różne okazje wykonane przez 
podopiecznych podczas zajęć artetera-
pii czyli leczenia przez sztukę. Galeria 
znajduje się w Zespole Poradni Specja-
listycznych w Pawilonie Diagnostyczno-
-Zabiegowym – wstęp wolny.

- Arteterapia to nie tylko terapia leczni-
cza (wspomagająca proces leczenia), często 
jest wykorzystywana jako metoda rozwo-
ju osobistego. Stosowana jest w pomocy 
dzieciom, osobom dorosłym i w okresie 
późnej dorosłości, grupom społecznym 
i rodzinom, w leczeniu: lęków, depresji, 
innych zaburzeń afektywnych, nerwic, 

uzależnień, problemów w relacjach rodzin-
nych – mówi Irena Fluder-Kudzia, szpitalna 
terapeutka pracująca w obu oddziałach 
psychiatrycznych.

Główny cel arteterapii zasadza się na 
umożliwieniu pacjentowi dokonania prze-
miany i rozwoju osobowości z pomocą 
działań artystycznych. Autoekspresja to-
warzysząca procesom twórczym ma po-
móc ludziom w rozwiązaniu ich problemów 
natury psychologicznej, ma wpływać na ich 
zachowanie. Cele arteterapii to: redukowa-
nie stresu, zmniejszenie poziomu napięcia 
i uwolnienie negatywnych emocji, podno-
szenie samoświadomości i samooceny, 
rozwijanie umiejętności interpersonalnych, 
poznawanie motywów własnych zachowań, 
rozwijanie lepszej ekspresji samego siebie. 

Arteterapię można stosować u pacjentów 
niemal w każdym wieku – od małych dzieci 
po osoby starsze.

szpital Śląski

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 po zakończeniu inwestycji
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RĘKOPIS PAMIĘTNIKA 
PAWŁA STALMACHA 
W piątek 26 stycznia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej 
Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się pierwszy w tym roku wykład 
w ramach cyklu „Cymelia i osobliwości”. Przedmiotem prezentacji 
będzie jeden z najcenniejszych rękopisów przechowywanych 
w zbiorach biblioteki – pamiętnik Pawła Stalmacha, stanowiący 
kluczowe źródło do historii polskiego ruchu narodowego na 
Śląsku Cieszyńskim. 

Ilustrowaną prezentacją multimedial-
ną prelekcję na jego temat przedsta-
wi Wojciech Święs. W związku z tym, 
że pamiętnik w 1910 r. został wydany 

drukiem (w 1991 r. ukazał się reprint), jego 
treść jest znana regionalistom. Sam ręko-
pis jednak nie stanowił nigdy przedmiotu 
zainteresowania badaczy i do tej pory nie 
powstało żadne opracowanie przybliżają-
ce tę – bądź co bądź – narodową relikwię. 
Właściwie jedyną informacją dodatkową na 
temat pamiętnika podaną przez inicjatora 
jego pierwszego wydania ks. Emanuela Gri-
ma jest, że został on przedrukowany „bez 
wszelkich zmian i dodatków”. Czy jednak 
aby na pewno? Opublikowanie pamiętnika 
odbiło się w środowisku cieszyńskich dzia-
łaczy szerokim echem. Niektórzy uznali ten 
fakt za element rozgrywek politycznych – 
jego zrecenzowania na łamach „Dziennika 
Cieszyńskiego” odmówił prof. Franciszek 
Popiołek, a Tadeusz Reger uznał książkę 
za „szkodliwą”.

Uchodzący za najwybitniejszego pol-
skiego działacza narodowego na Śląsku 
Cieszyńskim Stalmach zaczął spisywać swój 
pamiętnik bezpośrednio przed śmiercią. Nie 

udało mu się dokończyć dzieła i narracja 
jest doprowadzona jedynie do roku 1860. 
Na dokument składa się 171 luźnych kart, 
zapisanych jednostronnie lub dwustronnie 
niezbyt starannym, ale czytelnym pismem.

Wojciech ŚWięs

Spotkania 
szersznikowskie
Muzeum Śląska Cieszyńskiego za-
prasza serdecznie na cykl wykładów 
o tematyce muzealnej prowadzonych 
przez pracowników muzeum. Udział 
w wykładach jest bezpłatny. Wykłady 
będą miały miejsce w Muzeum Ślą-
ska Cieszyńskiego o godzinie 17.00, 
w ostatnią środę każdego miesiąca, 
z wyłączeniem lipca, sierpnia i grudnia. 

31.01.2018 – Irena French. Śląsk Cie-
szyński w okresie międzywojennym.

28.02.2018 – Irena Adamczyk. Cie-
szyńskie Studia Muzealne – prezenta-
cja VI tomu.

28.03.2018 – Maksymilian Kapalski. 
Anamorfoza czyli perspektywa dzi-
waczna, odnaleziona w starodrukach.

25.04.2018 – Diana Pieczonka-Giec. 
Górki Wielkie – Zofii Kossak miejsce 
na ziemi.

30.05.2018 – Agnieszka Macoszek. Od 
swatów do oczepin – obrzęd weselny 
w Beskidzie Śląskim.

27.06.2018 – Zofia Jagosz-Zarzycka. 
Nowe nabytki w Dziale Archeologii MŚC 
– dary i przekazy.

26.09.2018 – Jan Paweł Borowski. 
Księstwo Cieszyńskie na zdjęciu józe-
fińskim z roku 1763.

31.10.2018 – Michał Kawulok. Jan 
Wałach – artysta spod Złotego Gronia. 

28.11.2018 – Irena French. Wokół Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego.

Organizator: Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego

Szczegóły: www.muzeumcieszyn.pl/ 
muzeum Śląska cieszyńskiego

Jazzgrafy Jerzego Pustelnika
Galeria „Przystanek Grafika”, zaprasza-
jąc na pierwszą w 2018 roku wystawę, 
proponuje nieco inny rodzaj grafiki. Foto-
grafia czyli rysowanie za pomocą światła.

Jerzy Pustelnik, stały uczestnik koncer-
tów muzycznych szczególnie jazzowych, 
dobrze posługujący się sprzętem fotogra-
ficznym, wykorzystuje swe umiejętności do 
ujęć bardziej artystycznych. Swą bogatą 
fototekę postanowił ubogacić o kolejny, 
innowacyjny poziom.

Powracając do pierwszych faz fotogra-
fii tradycyjnej – negatywu, zaprezentował 
wycinki swych zarejestrowanych ujęć, na-
dając im formę graficzną.

Zachęcamy do odwiedzenia tej intere-
sującej wystawy, którą prezentujemy do 6 
lutego br. w godzinach otwarcia Muzeum 
Drukarstwa. 

muzeum drukarstWa

Podgórze
Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgó-

rze” oraz Koło nr 2 „Mały Jaworowy’’ MZC 
zapraszają w dniu 21.02.2018 r. o godz. 
17:00 do OCK i R przy ul. Zofii Kossak 6, 
na spotkanie z zaolziańską dziennikar-
ką Danutą Chlup, laureatką pierwszego 
miejsca w konkursie na debiut literacki 
roku 2017, organizowanym przez gdań-
skie wydawnictwo NOVAE RES za powieść 
„Blizna” o tragicznych losach Żywocic na 
Zaolziu w 1944 r. i rozgrywjących się na 
tle historycznym osobistych dramatach 
fikcyjnych bohaterów.

dyskusyjny klub propozycji

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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POWOŁANE DO ZAPLECZA  
KADRY NARODOWEJ PZLA
Bardzo udany sezon 2017, w którym cieszyńskie lekkoatletki zdobyły dwa medale Mistrzostw Polski 
w sztafetach, zaowocował powołaniem dwóch zawodniczek MUKS SZS Cieszyn do Zaplecza 
Kadry Narodowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Oprócz świetnych wyników na bieżni 
do powołania do ZKN wymagane były specjalistyczne testy i badania, które dziewczęta pomyślnie 
przeszły w Krakowie pod koniec ubiegłego roku.

Obie cieszyńskie zawodniczki spe-
cjalizują się w biegu na 400 m. 
Małgosia Zamora w tym sezonie 
startuje w kategorii U-20, czyli ju-

niorek. Biegi lekkoatletyczne trenuje od 2011 
roku. Od tamtego czasu zdobyła 3 medale 
Mistrzostw Polski w sztafetach oraz 14 me-
dali Mistrzostw Śląska i Mistrzostw Makro-
regionu w swoich kategoriach wiekowych 
na bieżni, w hali i w biegach przełajowych. 
Od 2015 roku jest w ścisłej czołówce krajo-
wej, trzy razy plasowała się indywidualnie 
w pierwszej dziesiątce w Mistrzostwach 
Polski w przedłużonych sprintach. Była 
najmocniejszym punktem w medalowych 
sztafetach 4 x 100 m, 4 x 400 m i szwedzkiej, 
biegając na ostatnich zmianach. Jej rekordy 
życiowe: 100 m – 12,62, 200 – 25,76, 300 m 
– 41,25, 400 m – 58,00.

Młodsza o dwa lata Zuzia Legierska w tym 
roku rywalizuje w kategorii U-18, czyli junio-
rek młodszych. Uprawia lekkoatletykę od 
2014 roku. Największymi jej osiągnięciami 

są srebrne medale w sztafetach szwedzkich 
w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku 
Sportowego i Mistrzostwach Śląska oraz 
indywidualnie brązowe medale w Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
i Mistrzostwach Śląska Młodzików na 300 
m. W zeszłym roku zakwalifikowała się do 
finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w biegu na 400 m, zajmując piąte miejsce 
w finale B. Jej rekordy życiowe: 100 m – 13,08, 
200 m – 26,97, 300 m – 42,58, 400 m – 58,66.

Obie kadrowiczki są absolwentkami 
Gimnazjum nr 3 w Cieszynie (obecnie SP-
5). Kontynuują edukację w Liceum Ogólno-
kształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie. 
Aktualnie zostały powołane na zgrupowa-
nie kadry, które odbędzie się na przełomie 
stycznia i lutego br. w Centralnym Ośrodku 
Sportu w Spale. W dniach 9-11 lutego wraz 
z innymi koleżankami z MUKS SZS wystar-
tują w Halowych Mistrzostwach Polski U-20 
i U-18 w Lekkiej Atletyce w Toruniu.

mirosłaW Werner

Grudniowe wspomnienia z Przedszkola nr 4 
Grudzień był dla dzieci z Przedszkola 

nr 4 okazją do wielu ciekawych spotkań 
i niespodzianek. Pierwszego grudnia na-
sze przedszkole odwiedził pan górnik, 
który opowiedział o pracy pod ziemią, 
związanych z nią niebezpieczeństwach 
i pokazał niezbędne elementy stroju 
górniczego.

Kilka dni później pojawił się długo wy-
czekiwany gość, św. Mikołaj. Dla każdego 
grzecznego przedszkolaka miał upomi-
nek, ale i o Mikołaju przedszkolaki nie za-
pomniały i również podarunki dla niego 
przygotowały. Wzruszony Mikołaj odjechał 
swymi czerwonymi saniami, ale obiecał, że 
w przyszłym roku na pewno do nas wróci.

Kolejne dni upłynęły nam na wielkich 
przygotowaniach do wigilijnych spotkań 
z rodzicami. W całym przedszkolu pach-
niało świątecznymi piernikami. Po wielu 
dniach prób, tworzenia dekoracji i przy-
gotowywania strojów, w progach nasze-

go przedszkola zawitali rodzice. Zapre-
zentowaliśmy naszym gościom jasełka 
oraz przygotowane na tę okoliczność 
świąteczne przedstawienia. W rodzinnej 
i ciepłej atmosferze zdobiliśmy pierniki, 
śpiewaliśmy kolędy i ze łzami wzruszenia 
życzyliśmy sobie Wesołych Świąt.

przedszkole nr 4 im. marii konopnickiej

 M
A

T.
 P

R
A

S
.

 P
R

Z
E

D
S

Z
K

O
LE

 N
R

 4

 P
R

Z
E

D
S

Z
K

O
LE

 N
R

 4



12 Wiadomości RatuszoweEDUKACJA

WYSTAWA POŚWIĘCONA 
PATRONOWI SZKOŁY 
Dla upamiętnienia 90-lecia śmierci społecznika i macierzowca-mecenasa Antoniego 
Osuchowskiego I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego zaprosiło 12 stycznia 
szkolną społeczność na otwarcie wystawy poświęconej patronowi szkoły.   

Maszyna do pisania, frak, toga, 
luneta, cylinder… Każda z tych 
rzeczy w pewien sposób nawią-
zywała do działalności Anto-

niego Osuchowskiego, którego największą 
z pasji była astronomia. Na pierwszym 
planie zawsze jednak stawiał człowieka. 

- Niezwykle otwarty i życzliwy dla 
innych. Zakochany w tym, co polskie. 
Przyjaciel ludzi. To z jego inicjatywy 
powstało wiele dzieł – mówiła dyrek-
tor liceum Jolanta Dawidowicz-Macura 
przedstawiając osobę mecenasa Osu-
chowskiego podczas otwarcia wystawy. 

Zaangażowanie Antoniego Osuchow-
skiego w sprawę narodową na Śląsku Cie-
szyńskim wiązało się przede wszystkim 
z pozyskaniem funduszy na cele oświa-
towe, wspieranie polskich wydawnictw, 
jak i stałe motywowanie cieszyńskich 
narodowców.

W wystawie upamiętniającej obchody 

90. rocznicy śmierci (1928-2018) patrona 
liceum, przypadające na dzień 9 stycznia 
uczestniczyła młodzież z klas 1 i 2 wraz 
z nauczycielami historii i zaproszonymi 
gośćmi. Gościem honorowym wystawy 
była Prezes Macierzy Szkolnej – Marta Ka-
wulok, która w swoim słowie skupiła się 
na działalności oświatowej Macierzy jako 
organizacji inicjującej oświatę na Śląsku 
Cieszyńskim. 

Ciekawostki  prezentujące sylwetkę 
Antoniego Osuchowskiego przybliżył 
zebranym nauczyciel Dariusz Gruszka-
-Probst, komentarzem podzieliły się 
również polonistka Agata Ogórek i bi-
bliotekarka Regina Tekla, które przygo-
towały ekspozycję. 

- Wystawa jest częścią projektu orga-
nizowanego przez naszą szkołę w ramach 
ogólnopolskich obchodów  100-lecia nie-
podległości kraju. Zapraszamy i zachęcamy 
do włączenia się w projekt poprzez udział 

w lekcji historii i pamięci proponowanej 
w formie czasowej ekspozycji. Wystawę 
można oglądać codziennie do 26 stycz-
nia 2018r. – zachęcają organizatorzy.

BSK

Via Carpathia - the road of diversity 
22 stycznia Sala Sesyjna cieszyńskie-

go Ratusza gościła międzynarodową 
wymianę Via Carpathia - the road of di-
versity (Via Carpathia - droga różnorod-
ności). Gości powitał gospodarz miasta 
Ryszard Macura.

Od 13-25 stycznia w Cieszynie przebiegała 
wymiana międzynarodowa organizowana 
przez Klaster Innowacji Społecznych oraz 
Fundację Instytut Wyszehradzki, mającej 
swoją siedzibę w Cieszynie.

W projekcie udział wzięło 50 młodych li-
derów z 8 państw Europy Środkowej - Polski, 
Litwy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, 
Grecji i Turcji. Patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard 
Macura oraz Senator RP Tadeusz Kopeć. 

Podczas pobytu w Cieszynie uczestnicy 
rozmawiali o wspólnej historii, poznając hi-
storię krajów partnerskich i skupiając się na 
geopolitycznych uwarunkowania naszych 
ojczyzn. W trakcie spotkań młodzież skupi-
ła uwagę przede wszystkim na mobilności 
w kontekście europejskim, a także jej wpły-
wie na decyzje geopolityczne. 

Projekt zakładał także udział w warszta-
tach, podczas których uczono się wymyślać, 
tworzyć i realizować kampanie społeczne, 
między innymi dopasowując je do każdego 
z krajów organizacji partnerskich, promu-
jącej ideę Via Carpathia. 

- W ramach kampanii tworzyliśmy filmy 
promujące Via Carpathia jako drogę łączącą 
różne społeczności, interesy, kultury w jed-

nym celu - wzmocnienia poczucia wspól-
notowości oraz zacieśnienia współpracy 
z innymi państwami – wyjaśniają organi-
zatorzy - Efekty prac uczestników projektu 
zostaną oficjalnie zaprezentowane podczas 
specjalnie zorganizowanej konferencji dla 
mieszkańców Cieszyna oraz zaproszonych 
gości, w tym mediów i polityków.

BSK

Uczestnicy międzynarodowej wymiany Via Carpathia
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SCENA COK W BROWARZE
Nie zwalniamy tempa! Przed nami kolejne koncerty w sali Browaru Zamkowego. Bilety na 
wszystkie wydarzenia dostępne w naszym biurze na parterze Ratusza oraz przed imprezami.

26 stycznia, godz. 20.00 – 8 Lat 
w Tybecie 

8 lat w Tybecie to finaliści eliminacji 
do Przystanku Woodstock 2017, wybra-
ni z blisko tysiąca zgłoszonych zespo-
łów. W 2016 roku nawiązali współpracę 
z Leszkiem Biolikiem (producentem mu-
zycznym, kompozytorem i basistą legen-
darnej grupy Republika) czego rezultatem 
są single „Król Popkultury” oraz „Po co 
tyle słów?”, które łącznie przez kilkana-
ście tygodni zajmowały pierwsze miejsca 
na listach przebojów, w tym „TurboTop” 
Antyradia. Znakiem rozpoznawczym ze-
społu są surowe, rockowe brzmienia gitar 
i energiczne, klasyczne riffy oparte na 
pulsującej, mocno osadzonej w metrum 
sekcji rytmicznej. Wśród zespołów, z któ-
rymi dzielili scenę można wymienić m.in. 
Acid Drinkers, Hunter, Nocny Kochanek, 
Luxtorpeda, Kabanos, czy Lipali. Gościem 
specjalnym koncertu w Browarze będzie 
znany youtuber Chwytak, support zapew-
nią Transgresja i Demontaż. Bilety: 20 zł.

3 lutego, godz. 20.00 – OSTATKI 
W BROWARZE CZ. 1: Letni, chamski 
podryw / Kabaret Czwarta Fala / Im-
preza taneczna z DJ-em 

W ramach pierwszej części ostatkowego 
szaleństwa wystąpią absolutne gwiazdy 
polskiego Internetu. Nie zabraknie też 
okazji do tańca. 

LETNI, CHAMSKI PODRYW
To muzyczno-humorystyczna grupa 

z gatunku pop-hip-hop. Jej skład two-
rzą Maciej „Canton” Piotrowski i Dawid 
„Anton” Antonkiewicz. „LCHP” zasłynął 
dzięki niezliczonej ilości hitów, które na 
youtube.com obejrzano już przeszło 60 
000 000 razy. Zespół wydał 2 długogra-
jące płyty, pojawił się w wielu progra-
mach telewizyjnych i zagrał prawie 300 
koncertów w całej Polsce. Wystąpił też 
w IV edycji programu „Must be the mu-
sic”- odpadł przez decyzję jurorów ale 
wygrał w globalnym głosowaniu (obej-
mującym wszystkich uczestników edycji) 
na Facebooku. 

CZWARTA FALA
Formacja kabaretowa pochodząca 

z Kielc, twórcy internetowego hitu „Wieś-
ka Tico”, który na YouTube osiągnął już 
ponad 35 milionów wyświetleń. Abso-
lutnie najpopularniejszy kabaret na pol-

skim YouTube! Autorzy parodii: zespołu 
Akcent (Przez kotlety mielone, Przekor-
ny Kac), „Mój Passat robi we wsi szum” 
(„Llama in my living room”), „Drogi król” 
(„Daddy cool”), współtwórcy najbardziej 
znanych kawałków Cyber Mariana (Wąs, 
Miro Maro) zapraszają na koncert! Bilety 
w cenie 40 zł. 

POGRZEB BASÓW
Karnawał na Śląsku Cieszyńskim tra-

dycyjnie kończy Pogrzeb Basów. Oprócz 
świetnej zabawy jest to okazja do spotka-

nia się ze sobą muzyków z całych Karpat. 
Tegoroczna imprezą rozpocznie 13 lutego  
o godz. 18.00 Msza Góralska w intencji 
śp. Kazka Urbasia w Kościele św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie. Później zabawa 
przeniesie się do sali KaSS „Strelnice” 
w Czeskim Cieszynie, gdzie od 19.30 za-
grają kapele: Torka, Józef Broda, Wałasi, 
Trutnie, Harnasie, Ochodzita, Tekla Kle-
betnica, Zwyrtni, Nowina, Spod Magurki. 
Bilety w cenie 80 zł/ 500 koron do nabycia 
w biurze COK Dom Narodowy na parterze 
Ratusza lub w KaSS Strelnice . 

cok
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Propozycje dla  
czytelników

Fikcyjny świat niektórych powieści tworzą osoby i zda-
rzenia mocno osadzone w realiach historycznych czy 
aktualnej sytuacji znanej z mediów. Głośne nazwiska 
i fakty zyskują żywe dialogi i barwne opisy, pobudzając 
wyobraźnię.

Urugwajczyk Gervasio Posadas w powieści „Mentalista 
Hitlera” prezentuje fascynujące i dramatyczne losy Erika 
Jana Hanussena – iluzjonisty i tytułowego mentalisty po-
chodzenia żydowskiego, który swoimi talentami wspierał 
działalność NSDAP. Do grona znajomych Hanussena należała 
elita nazistowskich Niemiec z Goebbelsem, Göringiem i Adol-
fem Hitlerem na czele. Gęstą atmosferę Berlina lat 30-tych, 
rodzącego się nazizmu i okultystycznych praktyk odciążają 
zastosowane z wyczuciem humorystyczne wstawki. 

Druga propozycja to „Warkocz” Laetitii Colombano – ma-
nifest kobiecej walki o lepszy byt i szeroko pojętą wolność, 
realizujący się równolegle w różnych zakątkach globu. Uboga 
Smita chce zapewnić lepszą przyszłość swojej córce w Indiach; 
Sycylijka Giula próbuje ratować rodzinną firmę przed ban-
kructwem; dobrze sytuowana prawniczka z Kanady zmaga 
się ze śmiertelną chorobą. Trzy odrębne historie przeplatają 
się jak trzy pasma włosów złożone w warkocz, by na koniec 
symbolicznie połączyć się w jednym punkcie. Francuski be-
stseller, który wzrusza i daje siłę. 

Zapraszamy do naszej biblioteki po te i inne nowości!
biblioteka miejska

Ferie wśród  
starych książek

Kolejny już raz w czasie ferii zimowych Książnica Cie-
szyńska zaprasza wszystkich zainteresowanych, szcze-
gólnie zaś młodzież gimnazjalną i licealną, do udziału 
w pokazach i warsztatach poświęconych dziejom książki, 
kulturze piśmienniczej i historii Śląska Cieszyńskiego. 

Zajęcia, ilustrowane pokazami zabytkowych rękopisów 
i druków, wzbogacone multimedialnymi prezentacjami oraz 
nauką praktycznego korzystania ze zbiorów biblioteki, odby-
wać się będą w dniach 30 stycznia – 9 lutego 2018 r. w siedzi-
bie Książnicy Cieszyńskiej przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. 
Udział w pokazach i warsztatach jest bezpłatny.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 11.00. W przypadku zwięk-
szonego zainteresowania określonymi zajęciami możliwe jest 
ich powtórzenie w innym terminie po uzgodnieniu go z pro-
wadzącym bibliotekarzem lub konserwatorem. Indywidualni 
uczestnicy powinni swoją obecność zaanonsować w Czytelni 
Ogólnej Książnicy Cieszyńskiej co najmniej 10 minut przed 
rozpoczęciem zajęć (w przypadku pokazu konserwacji – co 
najmniej 30 minut). Opiekunowie grup zorganizowanych 
proszeni są o wcześniejsze uzgodnienie terminu udziału 
w zajęciach. Udział w co najmniej pięciu lekcjach uprawnia 
ich Uczestników do otrzymania nadawanego przez Książnicę 
Cieszyńską indywidualnego „Certyfikatu młodego znawcy 
dawnej książki”. Szczegółowe informacje: www.kc-cieszyn.pl

książnica cieszyńska

 ?
??
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KALENDARZ PROFILAKTYCZNY  
Z PRACAMI DZIECI
23 stycznia w Sali Sesyjnej cieszyńskiego Ratusza odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2017. W plastycznych 
zmaganiach udział wzięło łącznie 89 uczniów z cieszyńskich szkół podstawowych. Autorami 19 
prac byli uczniowie klas I-III, 70 natomiast uczniowie klas IV-VII. 

Spośród wszystkich prac jury 
postanowiło wyróżnić 17, z cze-
go 13 najlepszych umieszczono  
w kalendarzu profilaktycznym na 

rok 2018. Wszyscy podziwialiśmy staran-
ność ich wykonania – podkreślała Helena 
Smolarz, kierownik Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cieszynie, dziękując 
za zaangażowanie inicjatorowi konkursu, 
Komendzie Powiatowej Policji w Cieszy-
nie w osobie st. asp. Tomasza Pszczółki 
z Wydziału Prewencji KPP Cieszyn.

Zwycięzcom konkursu plastycznego 
gratulował Ryszard Macura Burmistrz 
Cieszyna, składając na ręce nagrodzo-
nych dzieci, opiekunów, rodziców i osób 
zaangażowanych w inicjatywę podzię-
kowania, zapraszając jednocześnie do 
udziału w kolejnych odsłonach konkur-
su plastycznego. – Dzięki takim akcjom 
jak ta, możecie rozwijać swoje talenty 
i pokazywać je na zewnątrz. To dla nas 
bardzo ważne. Potrzebujemy takich 
ludzi. Zaangażowanych i aktywnych – 
mówił Burmistrz. 

Słowa podziękowania złożył również 
przedstawiciel KPP w Cieszynie, zwraca-
jąc uwagę na zaangażowanie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. – Mam na-

dzieję, że konkurs będzie naszą tradycją, 
a dzisiejszy dzień ją właśnie zapocząt-
kował. Wierzę, że wpisze się na stałe 
w profilaktykę naszego miasta – dodał na 
zakończenie st. asp. Tomasz Pszczółka.

Spotkanie było również okazją do 

zapoznania się z historią Sali Sesyjnej 
cieszyńskiego Ratusza. O jej dziejach 
opowiedział sam gospodarz. 

BSK

Wręczanie nagród laureatom konkursu

Pamiątkowe zdjęcie laureatów i organizatorów
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BUDŻET NA 2018 ROK  
UCHWALONY JEDNOGŁOŚNIE
XL sesja Rady Miejskiej odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 roku. Sesja budżetowa 
została poprzedzona pracami w komisjach i wieloma spotkaniami dotyczącymi zmian 
w zaproponowanym przez Burmistrza Miasta budżecie na 2018 rok. Wypracowany kompromis 
został poddany głosowaniu i został jednogłośnie przyjęty. 

Oto kilka najważniejszych pozycji 
budżetowych:

Dochody Miasta wynoszą: 167 339 
398,31 zł 

Wydatki Miasta wynoszą: 184 135 
696,71 zł 

Ustala się deficyt: 16 796 298,40 zł
Wydatki na wynagrodzenia: 61 561 

223,15 zł
Wydatki na niepubliczne szkoły i inne 

placówki oświatowe Gminy Cieszyn: 12 
262 340,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE 35 619 187,84 zł

Wybrane inwestycje:
budowa sali gimnastycznej przy Szko-

le Podstawowej nr 7: kwota 2 000 000 zł
modernizacja stadionu przy Al. Jana 

Łyska 21 za 6 238 639,68 zł
modernizacja oświetlenia publiczne-

go Miasta Cieszyna – etap I: 6 525 848 zł
rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy 

Głębokiej: 1 550 000 zł
modernizacja Muzeum Drukarstwa: 

719 000 zł
dokończenie zintegrowanego węzła 

przesiadkowego w Cieszynie: 2 457 576,16 zł
Budżet Obywatelski: 400 000 zł 
modernizacja budynku schroniska i noc-

legowni przy ul. Błogockiej 30: 2 290 000 zł 
projekt „Kaj indzi inakszy u nas po na-

szymu” kontynuacja modernizacji budynku 
COK Dom Narodowy w związku z obcho-
dami 100-lecia odzyskania niepodległości: 

1 951 314,00 zł
kontynuacja projektu modernizowania 

brzegu Olzy Open Air Muzeum: 1 718 000zł
zakup sceny: 200 000,00 zł
likwidacja zwężenia na ulicy Frysztac-

kiej ej 400 000,00 zł 
wymiana wiat przystankowych: 200 000 zł
opracowanie koncepcji zagospodaro-

wanie terenu w rejonie węzła komunika-
cyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Do-
jazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem 
powiązań komunikacyjnych i parkingu, 
w tym parkingu wielopoziomowego na 
ul. Michejdy: 200 000 zł

opracowanie koncepcji rozbudowy Hali 
Widowiskowo Sportowej 60 000 zł i opra-
cowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska 
Miejskiego: 60 000,00 zł.

Radni podjęli również następujące 
uchwały:

przyjęcia programu polityki zdrowotnej 
pn. „Program profilaktyki grypowej wśród 
osób dorosłych – szczepienia ochronne 
przeciwko grypie sezonowej osób powy-
żej 65 roku życia”,

uchylająca uchwałę Nr LII/382/97 Rady 
Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 
1997 r. w sprawie powierzenia Zarządowi 
Miasta Cieszyna uprawnień do ustalania 
wysokości cen i opłat za usługi komunal-
ne o charakterze użyteczności publicznej 
oraz za korzystanie z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej,

zaciągnięcia długoterminowego kre-
dytu inwestycyjnego,

wykazu wydatków budżetowych, które 
nie wygasają z upływem 2017 roku i ich 
planu finansowego,

zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 
2017 rok,

zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Cieszyna na lata 
2017 – 2028,

uchwalenia budżetu Miasta Cieszyna 
na 2018 rok,

 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Miasta Cieszyna na lata 2018 – 2028,

planu pracy Rady Miejskiej na I półro-
cze 2018 roku,

 planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
I półrocze 2018 roku.

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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DANUTA STENKA  
GWIAZDĄ KINA NA GRANICY
Wyjątkowa, bo dwudziesta, edycja Kina na Granicy zasługuje na kosmiczne fajerwerki. Dlatego 
do retrospektyw zaproszono najjaśniejsze gwiazdy polskiej i czeskiej kinematografii. Potwierdza 
to informacja, że polska retrospektywa aktorska poświęcona będzie Danucie Stence! 

Jedyny taki aktorski fenomen – mówi 
Łukasz Maciejewski, dyrektor progra-
mowy Kina na Granicy. – Kochana przez 
wszystkich, szanowana przez każdego. 

Jedna z najwybitniejszych aktorek teatral-
nych, kolekcjonerka nagród, ale miliony wi-
dzów pokochały ją za rolę Judyty w najlep-
szej polskiej komedii romantycznej „Nigdy 
w życiu!”. Danuta Stenka to klasa, talent 
i najpiękniejszy uśmiech polskiego kina.

W kinie pracowała z klasykami (Wajda, 
Cywińska, Antczak), wizjonerami (Treliński), 
twórcami młodego pokolenia (Sobieszczań-
ski, Rosłaniec, Sadowska) i debiutantami. 
W Cieszynie będzie można zobaczyć kilka-
naście filmów, w których zagrała Stenka. 
Wśród nich „Łagodna“ Mariusza Trelińskie-
go, „Chopin. Pragnienie miłości” (2002 r.) 
w reż. Jerzego Antczaka ze słynną rolą Geo-
rge Sand, „Katyń“ Andrzeja Wajdy i etiuda 
studencka Łukasza Ostalskiego „Matka“.

Gwiazdy znowu zabłysną nad Cieszynem. 
Wśród znakomitych gości będą bohaterowie 
retrospektyw – reżyserzy Krzysztof Zanussi 
i Jan Hřebejk. Obaj twórcy przyjadą spotkać 
się z uczestnikami festiwalu. Urodzinowa 
atmosfera znajdzie odzwierciedlenie w bloku 
tematycznym zatytułowanym „Świętowa-
nie!”. Ale 2018 rok to również okrągła 50. 

rocznica wydarzeń marcowych ’68 oraz 
interwencji wojsk Układu Warszawskiego 
w Czechosłowacji, dlatego nie zabraknie 
również „Niespokojnego kina 1968 roku”. 

Od 4 stycznia trwa przedsprzedaż 
karnetów. Najkorzystniejsza cena obo-
wiązuje do 31 stycznia. Siedmiodniowa 
wejściówka kosztuje teraz 140 zł. Tylko 
do zakupów w przedsprzedaży dołączany 

jest pakiet startowy – katalog, koszulka 
i torba.

Jubileuszowa edycja Kina na Granicy 
potrwa aż siedem dni – od 27 kwietnia 
do 3 maja. Warto już teraz zadbać o wej-
ściówki na projekcje, spotkania i koncerty. 
Karnety można kupić na stronie interne-
towej www.kinonagranicy.pl.

kino na granicy

Reprywatyzując Polskę 
Świetlica Krytyki Politycznej „Na Gra-

nicy” (ul. Przykopa 20) zaprasza 2 lutego 
o godz. 17:00 na spotkanie z Beatą Sie-
mieniako, autorką „Reprywatyzując 
Polskę. Historia wielkiego przekrętu” 
(Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017). 

Od początku transformacji w całej Pol-
sce w ramach reprywatyzacji wypłacono 
miliardy złotych, przekazano tysiące hekta-
rów ziemi i tysiące przedsiębiorstw. W tym 
czasie wielu lokatorów mieszkań komunal-
nych doświadczyło nękania, zastraszania 
czy w końcu wyrzucenia na bruk. Jednym 
z najdramatyczniejszych wydarzeń tego 
okresu jest niewyjaśnione do dziś zabójstwo 
Jolanty Brzeskiej, działaczki lokatorskiej, 
której zwłoki znaleziono w podwarszaw-
skim lesie w 2011 roku. Jednak to dopiero 
rok 2016 wywołał w całej Polsce oburzenie 
i rozpoczął trwającą do dnia dzisiejszego 

aferę reprywatyzacyjną. 
Beata Siemieniako prawniczka i aktywist-

ka, od 2014 roku nieodpłatnie udzielająca 
porad prawnych w Komitecie Obrony Praw 
Lokatorów, w swojej książce „Reprywatyzując 
Polskę. Historia wielkiego przekrętu” (Wy-
dawnictwo Krytyki Politycznej 2017) kom-
pleksowo opisuje zjawisko reprywatyzacji. 
Szukając odpowiedzi na pytanie, jak uczci-
wie przeprowadzić reprywatyzację, oddaje 
głos lokatorom i lokatorkom, działaczom 
lokatorskim, badaczom tego zagadnienia 
oraz właścicielom warszawskich nierucho-
mości. Przypomina, że reprywatyzacja ma 
głębokie podłoże klasowe, a mówienie o niej 
wymaga zrozumienia wzajemnych krzywd.

Spotkanie z Beatą Siemieniako popro-
wadzi Łukasz Moll (socjolog, politolog) 

ŚWietlica krytyki politycznej „na granicy”

Danuta Stenka i Łukasz Maciejewski
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PRZESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI
Publikacją raportu podsumowującego spotkanie otwarte dla mieszkańców oraz analizą wyników 
ankiet, jakie zostały wypełnione online, zakończył się kolejny etap procesu partycypacyjnego 
w ramach projektu ,,Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego przez Wydział Strategii 
i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

Spotkanie otwarte odbyło się 12 
grudnia 2017 roku, a jego celem było 
poznanie potrzeb mieszkańców, 
które można uwzględnić w projek-

towanym planie miejscowym obejmującym 
obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-
-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera. 
Moderatorka spotkania i konsultantka 
w zakresie partycypacji, Sylwia Widzisz-
-Pronobis, w prezentacji multimedialnej 
przedstawiła podstawowe informacje na 
temat istoty miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego i procedury 
jego uchwalania. Opowiedziała również 
o możliwościach współudziału w procesie 
projektowania planu miejscowego wła-
ścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
użytkowników nieruchomości objętych 
sporządzaniem projektu planu oraz miesz-
kańców miasta. Z kolei urbanista i projek-
tant nowego planu miejscowego Radosław 
Jończak przedstawił uwarunkowania, jakie 
koniecznie należy uwzględnić w nowym 
projekcie planu miejscowego.

Ważne dla uczestników spotkania było 
poznanie harmonogramu prac projekto-
wych, aby mogli przygotować swoje wnioski 
do nowego planu miejscowego. Podczas 
dyskusji poruszono kwestię rekreacji spor-
towej i zapewnienia przestrzeni dla jej or-
ganizacji w różnych formach. Wiele czasu 
miejsca i uwagi poświęcono problemom 
związanym z ulicą Sienną m.in. z proble-
mem rozbudowy tej drogi, jej statusem 
(przebiega przez tereny prywatne) czy ko-
niecznością jej udrożnienia od strony ulicy 
Kargera. Mieszkańcy postulowali, by ulica 

Sienna była przyjaznym dla mieszkańców 
traktem pieszo-jezdnym z zielenią. Padła 
również propozycja organizacji punktów 
widokowych, z których będzie można 
podziwiać krajobraz miasta i utrzymania 
powierzchni biologicznie czynnej na po-
ziomie min. 25%, szczególnie na terenach 
o funkcjach usługowych. 

ANKIETY ONLINE
Złożonych zostało 12 poprawnie wypeł-

nionych ankiet. Wśród nich 9 osób nigdy 
nie brało udziału w procesie powstawania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, z czego zarówno te oso-
by, jak i te, które brały udział w procesie, 
nie wiedziały, jak i kiedy mogły włączyć się 
do projektu. Pozostałe osoby w większości 
składały wniosek do planu niezależnie od 
procesu tworzenia planu lub rozmawiały 
z Burmistrzem na temat swoich propozy-
cji zmian.

Ankietowanych można podzielić na dwie 
grupy: właścicieli nieruchomości i użyt-
kowników terenów zielonych. Dodatkowo 
w ankiecie wzięły udział osoby mieszkające 
w sąsiedztwie i osoba spoza Cieszyna, któ-
ra planuje zakup nieruchomości położonej 
na obszarze objętym planem miejscowym. 
Na pytanie o stan terenów położonych 
w obszarze objętym planem miejscowym 
uczestnicy zaznaczyli bardzo różne odpo-
wiedzi, z czego w większości były to odpo-
wiedzi: stan bardzo zły lub zły. Cztery osoby 
określiły stan jako bardzo dobry. Niestety, 
żaden z ankietowanych nie podał powodu 

swojej decyzji, dlatego trudno jest okre-
ślić, z czego wynikają tak skrajne oceny. 
Na pytanie o charakter obszaru objętego 
planem miejscowym ankietowani wskazali: 
miejsce wypoczynku i rekreacji, zabudowa 
mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi, 
mikro-miasteczko z własnym parkiem. 
Podstawowymi problemami do rozwią-
zania były: ład przestrzenny i poprawa 
infrastruktury drogowej. Z dodatkowych 
problemów ankietowani wskazywali na 
konieczność rozbudowy sieci wodociągo-
wej i zadbanie o komunikację zbiorową 
dla danego obszaru. Uczestnicy badania 
chcą, aby maksymalnie zachować walory 
naturalne i krajobrazowe terenów zielo-
nych. Postulują również, aby ustanowić 
gospodarza tych terenów, który będzie 
dbał o ich stan. Jako zalety obszaru obję-
tego planem miejscowym wskazywano: 
tereny naturalne, stosunkowo rozsądne 
wielkości działek, przyroda, dobra lokali-
zacja – blisko gór, ciekawe ukształtowanie 
terenu wykorzystywane zimą jako górki 
saneczkowe. W ostatnim pytaniu ankie-
towym zauważalne są zarówno determi-
nacja i chęć do uczestnictwa w procesach 
partycypacyjnych, jak i zniechęcenie do 
„pustych” rozmów. Jednak na to pytanie 
odpowiedziało tylko 5 osób, więc trudno 
określić, jakie są potencjalne propozycje 
poprawiające uczestnictwo w procesach 
włączających mieszkańców do planowania 
przestrzennego. 

DALSZE DZIAŁANIA
Wnioski do Miejscowego Planu Zago-

spodarowania Przestrzennego i wynik 
badania ankietowego są spójne z wnioska-
mi wynikającymi ze spotkania otwartego. 
Wyraźne są trzy zagadnienia: usprawnienie 
i urealnienie przebiegów szlaków komu-
nikacyjnych, utrzymanie i wzbogacenie 
oferty obszarów naturalnych oraz utrzy-
manie charakteru mieszkaniowego danego 
fragmentu miasta.

Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie serdecznie 
dziękuje uczestnikom spotkania i osobom, 
które wypełniły ankiety. Zachęca rów-
nież do włączenia się w kolejne działania 
w ramach procesu partycypacyjnego – ich 
harmonogram można znaleźć na stronie: 
www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen. 
Tam również można zapoznać się z tre-
ścią raportu. 

MKSpotkanie otwarte z mieszkańcami Cieszyna
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU  
W II TARGACH PPE

Władze Miasta Cieszyna, Powiatu Cieszyńskiego, Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach - Cieszyn, Wyższej Szkoły Biz-
nesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszy-
nie, Zespołu Szkół Technicznych im. płka Gwidona Langera 
w Cieszynie, Ochotniczego Hufca Pracy, Powiatowego Urząd 
Pracy w Cieszynie, Zamku Cieszyn – Klubu Przedsiębiorcy 
wraz z partnerem Międzygminną Strefą Gospodarczą, po 
raz kolejny podejmują wspólną inicjatywę zorganizowania II 
Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji (Targi PPE), które 
odbędą się w Cieszynie w dniu 20 marca 2018 roku w Hali 
Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków 
przy ul. Sportowej 1, w godzinach od 10:00-15:00. 
W imieniu organizatorów w sposób szczególny pragniemy 
zaproponować Państwu udział w II edycji  Targów w cha-
rakterze wystawców/partnerów/partnerów medialnych/
współorganizatorów.
Udział w Targach jest bezpłatny, a wszystkim wystawcom Organi-
zatorzy zapewnią stoiska targowe (standardowe lub w zależności 
od potrzeb) oraz wszelką niezbędną pomoc związaną z udzia-
łem w imprezie. Szczegółowe warunki uczestnictwa w targach 
zostaną przedstawione po dokonaniu zgłoszenia na formularzu 
dostępnym na stronie: www.cieszyn.pl w zakładce: targi pracy. 
Serdecznie zapraszamy!

DZIERŻAWA – CEL ROLNY

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza, że w dniu 5 lutego 2018 r. 
o godz. 9:00 w sali nr 126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie odbę-
dzie się ustny przetarg nieograniczony na zagospodarowanie 
w formie dzierżawy na czas nieokreślony, z przeznaczeniem 
na cel rolny części nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Cieszyn, położonej przy ul. Słowiczej w Cieszynie, oznaczonej 
jako działka 21 obr. 76 o pow. 0,1660 ha. Stawka wyjściowa 
przyjęta do przetargu wynosi 214,02 zł/m2. Stawka ta będzie 
stanowić podstawę do określenia wysokości rocznego czynszu 
dzierżawnego, płatnego do 31 marca każdego roku, przy czym 
czynsz ten będzie podlegać rocznej waloryzacji o średnioroczny 
wskaźnik wzrostu ce towarów i usług konsumpcyjnych. Zgod-
nie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów 
i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień dzierżawa 
gruntu zwolniona jest z podatku VAT. Termin wpłacenia wa-
dium upływa 1 lutego 2018 r. Szczegółowe ogłoszenie o prze-
targu zostało zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń UM w Cieszynie. 
Bliższych informacji w tej sprawie można zasięgnąć pod nume-
rem telefonu 33 4794 230 lub 33 4794 237. 

WYBORCO! SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ  
W REJESTRZE WYBORCÓW!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjecha-
łeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmie-
niałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij 
się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie 
teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to 
nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach 
samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.  
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje na-
zwisko jest w rejestrze wyborców gminie, w której jesteś 
zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo 
w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze 
wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. 
Co masz zrobić? 
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, 
w której mieszkasz. Sprawdź już dziś w swoim urzędzie 
gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na ka-
nałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura 
Wyborczego w serwisach społecznościowych.  

DYŻURY RADY SENIORÓW
Cieszyńska Rada Seniorów zaprasza do Hotelu Gambit przy 
ul. Bucewicza 18,
do Klubu Seniora w każdą środę o godz. 15:30. 
Przypominamy również, że w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej oraz w Cieszyńskiej Informacji Turystycznej moż-
na pobierać Koperty Życia, natomiast Kartę Seniora można 
pobierać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Ko-
chanowskiego 14.

przeWodniczący cieszyńskiej rady senioróW

andrzej mleczko

WYMIANA DOWODÓW OSOBISTYCH 
Przypominam mieszkańcom miasta Cieszyna o obowiąz-
ku wymiany dowodów osobistych, które tracą ważność 
po okresie 10 lat od daty wydania. Wymiana dowodów 
osobistych jest bezpłatna, składanie wniosków o wydanie 
nowego dowodu oraz odbiór odbywa się osobiście lub in-
ternetowo za pośrednictwem strony www.obywatel.gov.
pl (dla osób posiadających podpis elektroniczny potwier-
dzony profilem zaufanym ePUAP).
Wymiany dokonuje Wydział Spraw Obywatelskich i Dzia-
łalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. 
Kochanowskiego 14 pok. 1 w godzinach pracy:
poniedziałek      7.30-16.30
wtorek – czwartek     7.30-15.30
piątek       7.30-14.30
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 
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33 479 43 74 lub za pośrednictwem poczty e-mail : sok@
um.cieszyn.pl
Brak ważnego dokumentu tożsamości skutkować może 
brakiem możliwości załatwiania spraw w innych instytu-
cjach m.in. w banku.

naczelnik Wydziału spraW obyWatelskich i działalnoŚci gospodarczej

grzegorz soboszek

LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. ZAMKOWEJ 24
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o. o. 
informuje, że przeznacza do najmu w drodze przetargu 
pisemnego, nieograniczonego na prowadzenie dowolnej 
działalności gospodarczej, lokal użytkowy położony na 
parterze budynku przy ul. Zamkowa nr 24 w Cieszynie, 
o łącznej powierzchni użytkowej 115.90 m2.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 
z o.o. (ul. Liburnia 2a, parter) oraz umieszczone na stronie 
internetowej Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie 
Spółka z o.o.: www.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.

OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA 
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż 
napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia b.r. upły-
wa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży 
napojów alkoholowych w 2017 roku oraz uiszczenia I raty 
opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w 2018 roku. 
 Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informa-
cji udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności 
Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kocha-
nowskiego 14, pokój nr 1, tel. 33 479 43 84.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018
Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie informuje, że w okresie od 
dnia 1 lutego 2018r. do dnia 6 marca 2018r. przeprowa-
dzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzo-
nych w 1999r., zamieszkałych stale lub przebywających 
czasowo ponad 3 miesiące na terenie:

miasta: Cieszyna, Ustronia, Wisły, Skoczowa i Strumienia;
gmin: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, 

Istebna i Zebrzydowice w budynku
Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 
(III piętro, pok. 202) w okresie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8:00 – 15:30.

1. Do kwalifikacji wzywa się mężczyzn: 
urodzonych w 1999 roku, 
urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają 

określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 

2. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby uro-
dzone w latach 1997 i 1998, które: 

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za 
czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze wzglę-
du na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski 
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnie-
nia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.
 
3. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety:

urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje 
przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobie-
rające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szko-
łach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psy-
chologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami 
tych szkół lub kierunków.

4. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
wójtowi lub burmistrzowi – dowód osobisty lub inny do-

kument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku 
braku możliwości stawienia się w terminie określonym w we-
zwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia 
się; komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, 
w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych 
w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej; 

wojskowemu komendantowi uzupełnień – fotografię 
o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument 
potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki. 

5. W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej 
bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent 
miasta) nałoży na nią grzywnę w celu przymuszenia albo 
zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
zgodnie z art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
( Dz. U. z 2017r. poz. 1430 t.j.).

6. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, 
burmistrzem lub prezydenta miasta przed komisją lekarską 
oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym 
terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekar-
skim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przed-
stawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności (art. 224 cytowanej wyżej ustawy).

naczelnik Wydziału spraW obyWatelskich 
i działalnoŚci gospodarczej

NIEODPŁATNE PORADY PRAWNE 
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Trianon PL informuje o re-
alizacji zadania publicznego zleconego przez Starostwo Powia-
towe w Cieszynie w zakresie Prowadzenia punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej usytuowanego na terenie Gminy Cieszyn.                                                                                            
Punkt prowadzony jest  w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4 w bu-
dynku Pawilonu Diagnostyczno- Zabiegowego Szpitala Ślą-
skiego (wejście A3)  w dniach:
poniedziałek             13:00-17:00
wtorek              13:00-17:00
środa              15:00-19:00
czwartek             15:00-19:00
piątek                8:00-12:00 
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KINO PIAST
www.kinocieszyn.prv.pl, tel. 33 852 04 26

27.01-1.02, g. 15:30 Paddington 2 – dub-
bing (komedia familijna), Anglia, b.o.

27.01-1.02, g. 17:30 Jumanji: przygoda 
w dżungli – dubbing (przygodowy/fanta-
sy), USA, 12

27-31.01, g. 19:45 Podatek od miłości 
(komedia), Polska, 12

2-8.02, g. 14:30 Magiczna zima Mumin-
ków – dubbing (animowany/familijny), 
Finlandia/Pol., b.o.

2-7.02, g. 16:00, 20:00 Plan B, Polska, 15

8.02, g. 16:30, 18:15 Plan B, Polska, 15

2-7.02, g. 17:45 Cudowny chłopak – dub-
bing (komediodramat familijny), USA, 7

9-15.02, g. 14:15 Gnomy rozrabiają – 
dubbing (animowany/familijny), Kanada, 
b.o.

9-15.02, g. 16:00 Nowe oblicze Greya – 

napisy (melodramat), USA, 15

9-22.02, g. 18:00 Nowe oblicze Greya – 
napisy (melodramat), USA, 15

9-14.02, g. 20:00 Nowe oblicze Greya – 
napisy (melodramat), USA, 15

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

26.01, g. 11:00 i 17:00 Charytatyw-
ny Koncert Walentynkowy na rzecz 
cieszyńskiego Hospicjum – LO im. M. 
Kopernika w Cieszynie

28.01, g. 19:00 Koncert Świąteczny 
„The TreeX – Riffertone & Friends”

02.02, g. 20:15 Spektakl „Ludzie 
inteligentni”

09.02, g. 18:00 Koncert karnawałowy 
„Śpiewające fortepiany” – Duet for-
tepianowy Czesław Majewski i Janusz 
Tylman

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

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

Informacje o organizowanych przez 
Bibliotekę zajęciach w ferie zimowe są 
zamieszczone na stronie 5.

ZAMEK CIESZYN
www.zamekcieszyn.pl, tel. 33 851 08 21

26.01, g. 16:00 Human Cities. 
Challenging the City Scale - otwarcie 
wystawy / budynek dawnej Strażnicy, 
ul. Zamkowa 1

26.01, g. 16:30 Przystanek Cieszyn 
- otwarcie wystawy / budynek A „Oran-
żeria”

26.01, g. 17:00-19:30 DIZAJN i KON-
FLIKT / budynek B, sala wystawowa

26.01, g. 20:00 Zamiast party - prze-
strzeń do rozmów, koncert „Nowe in-
spiracje” – Świetlica Krytyki Politycznej 
„Na Granicy”, ul. Przykopa 20

27.01, 10:00-11:15 Projektowanie 
w sytuacjach chaosu, konfliktu i pro-
blemów – Anne Stenros (Chief Design 
Officer miasta Helsinki)* / budynek B, 
sala wystawowa

27.01, g. 11:30-13:00 WARSZTATY 
(szczegóły: www.zamekcieszyn.pl)

28.01, g. 8:00-16:30 Fale konfliktu 
i morze spokoju – wycieczka po Śląsku 
Cieszyńskim z Andrzejem Drobikiem 
(dziennikarzem, redaktorem książki 
„Rozmowy o Śląsku Cieszyńskim”). 
Koszt udziału: 50 zł (w tym transport 
i posiłek)

28.01, g. 11:00-12:00 Joga śmiechu 
dla rodzin – warsztaty z Agnieszką Szo-
tek / budynek B, sala wystawowa

28.01, g. 12:00-14:00 Kuchnia pokoju 
i pokoleń – warsztaty kulinarne dla 
rodzin z Aleksandrem Wojtasikiem 
(Mandala Centrum) / budynek B, sala 
konferencyjna

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

26.01, g. 10:00 Rusz się seniorze – 
Schronisko młodzieżowe, ul. Błogocka

26.01, g. 11:00 Zamotane latino – 
zajęcia ruchowe w chustach dla mam 
z dziećmi, Schronisko młodzieżowe, ul. 
Błogocka

26.01, g. 16:30 Język z kulturą: kultu-
ralny czeski – SP 1

26.01, g. 20:00 Scena COK: 8 lat w Tybe-
cie – koncert, Browar Zamkowy Cieszyn

27.01, g. 12:15 Musical Project, Schro-
nisko młodzieżowe, ul. Błogocka

29.01, g. 16:00 Fresh Kids i Dolarki – 
zajęcia taneczne dla dzieci, Schronisko 
młodzieżowe, ul. Błogocka
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30.01, g. 17:00 Scena Otwarta – zaję-
cia teatralne dla młodzieży i dorosłych, 
SP 2

31.01, 16:00 Hip hop dla dzieci, Schro-
nisko młodzieżowe, ul. Błogocka

31.01, g. 16:00 Pracownia malarstwa 
i rysunku – zajęcia dla dzieci, UŚ 

1.02, g. 17:00 Taniec współczesny, SP 2

2.02, g. 16:00  Taniec żydowski, Schro-
nisko młodzieżowe, ul. Błogocka

2.02, g. 18:00 Zespół Tańca żydow-
skiego i Izraelskiego „Klezmer”, Schroni-
sko młodzieżowe, ul. Błogocka

03.02, g. 20:00 Scena COK: Letni, 
Chamski Podryw / Kabaret Czwarta 
Fala/ Impreza z Djem, Browar Zamkowy 
Cieszyn

5.02, g. 20:00 Fit Joga, Schronisko mło-
dzieżowe, ul. Błogocka

6.02, g. 16:00 Spotkanie Koła Gwaro-
wego, Książnica Cieszyńska

6.02, g. 18:00 Amatorska Grupa Gita-
rowa, Anielski Młyn

7.02, g. 18:00 Volta, Schronisko mło-
dzieżowe, ul. Błogocka

7.02, g. 20:00 Latino solo, Schronisko 
młodzieżowe, ul. Błogocka

8.02, g. 18:00 Pracownia rysunku i ma-
larstwa – dla młodzieży i dorosłych, UŚ

9.02, g. 17:00 Orkiestra Dęta Cieszy-
nianka, Schronisko młodzieżowe, ul. 
Błogocka

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

do 17.02.2018 Wystawa „Siedem cu-
dów świata i inne słynne budowle” 
Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. 
w godz. 8:00-18:00, sob. 9:00-15:00 
Rota

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

Czynne: wt.-pt. 10:00-16:00. W sezonie 
turystycznym (maj-wrzesień) również 
w soboty i niedziele: 14.00-18.00. Zwie-
dzanie i udział w warsztatach graficznych, 
introligatorskich i typograficznych dla 
grup w każdym dniu tygodnia po uzgod-
nieniu terminu: 696 652 114 lub osobiście.

Do 06.02 Jazzgrafy Jerzego Pustelnika 
– Przystanek Grafika

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

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

31.01, g. 17:00 Spotkania szerszni-
kowskie: Irena French – Śląsk Cieszyń-

ski w okresie międzywojennym

do 11.02.2018 Cieszyn w dwudzie-
stoleciu międzywojennym – wystawa 
w Sali Wystaw Czasowych

OCKIR
Od 29.01 Półkolonia zimowa z TPD 

– zapisy w świetlicy TPD (org. Towarzy-
stwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiato-
wy w Cieszynie)

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 poniedzia-
łek i środę w godz. 15:30 do 19:00. Czytel-
nia budynek Parafii pl. Kościelny 6 (II p.).

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,  
Policja: tel. 997,  
Straż Pożarna: tel. 998,
Europejski Numer Alarmowy: tel. 112

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

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

Szpital Śląski
ul. Bielska 4, tel. 33 854 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.
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RATUSZOWE Informator Urzędu  

Miejskiego w Cieszynie
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Ratusz, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 479 42 42,  
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MAKSYMILIAN
jest przewodniczącym samorządu uczniowskiego w I LO im. A. 
Osuchowskiego w Cieszynie. Szkoła wraz z samorządem zorganizowała 
zbiórki dla podopiecznych schronisk, które stały się już szkolną tradycją. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli udało 
się wesprzeć szlachetną działalność instytucji, której los zwierząt nie jest 
obojętny. Prywatnie Maksymilian jest właścicielem Luny – sznaucera. 

Bleki jest wesołym urwisem i pieszczochem, który uwielbia ludzi i nie 
zmieniły tego lata spędzone w schronisku. Minęło już niemal pięć od kiedy 
został znaleziony w Skoczowie. Czy znajdzie się ktoś, kto przygarnie tego 
łaknącego bliskości i zabaw dżentelmena i da mu w końcu prawdziwy dom? 
Numer ewidencyjny: 8/2018.

 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.

MICHAŁ 
jest uczniem drugiej klasy LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Również 
należy do samorządu uczniowskiego i czynnie angażuje się w sprawy 
szkoły. Współorganizował w szkole zbiórkę suchej karmy dla zwierząt, 
która została podarowana pobliskim schroniskom. Uwielbia sport, 
a jeszcze bardziej zwierzęta. Sam posiada kilkuletnią Maję – yorka. 

Malutki i bojaźliwy, a jednak odważnie pozował do zdjęć – jakby 
przeczuwając, że mogą odmienić jego los. Stara się nie absorbować 
nikogo swoją obecnością, ale, pokochany, z pewnością odwzajemni 
to uczucie. A może jest ktoś na niego czeka i go szuka? Piesek został 
niedawno znaleziony w Wiśle. 
Numer ewidencyjny: 31/2018 

WYDARZENIA
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Przed I wojną światową na Śląsku Au-
striackim działało kilkadziesiąt „konsumów”: 
niemieckich, polskich i czeskich. Największe 
obroty uzyskiwały spółdzielnie w Moraw-
skiej Ostrawie, Boguminie, Łazach, Karwinie 
i wymienionej już Stonawie. W statucie tej 
ostatniej, a na Śląsku Cieszyńskim najstar-
szej polskiej spółdzielni spożywczej, trzy 
punkty określają jej cele: „1. Kupowanie 
i wyrób wszystkich gatunków żywności 
i innych do gospodarstwa domowego 
potrzebnych środków, a sprzedawanie ich 
swym członkom. 2. Kupowanie realności, 
nabywanie pomieszkań i wynajmowanie 
takowych. 3. Udzielanie podpory człon-
kom.” A członkiem zostać mógł każdy, 
niezależnie od płci czy narodowości, po 
wpłaceniu określonego w statucie udziału. 
W roku 1929 Stowarzyszenie posiadało „15 
rozdzielni” oraz dwa domy robotnicze i li-
czyło półtora tysiąca członków. Pod koniec 
lat 30. liczba członków przekroczyła 2200, 
a liczba sklepów wzrosła do 22. 

SKLEPY „CENTARALNEGO”
Największą polską spółdzielnią było 

w okresie międzywojennym Centralne 
Stowarzyszenie Spożywcze dla Śląska 
w Łazach (Łazy są dziś częścią Orłowej), 
założone w 1905 r. „dla robotników i gór-
ników”, a rozwijające się „w tempie ame-
rykańskim”. W ciągu dwóch dekad wchło-
nęło kilkanaście mniejszych kooperatyw. 
Znaczącą jego inwestycją było wzniesienie 
w 1924 r. w Łazach piekarni parowej, pa-
larni kawy, wędzarni słoniny, warsztatów 
i garaży, jako że do rozwożenia towarów, 
poza 5 parami koni zaprzęganych do wozów, 
stowarzyszenie dysponowało 7 szwajcar-
skimi ciężarówkami Saurer. Spółdzielnia 
zatrudniała wówczas 240 pracowników. 
Dofinansowywała zakup świątecznych 
podarunków i letniska dla ubogich, cho-
rowitych dzieci. W sprawozdaniu z 1925 r. 
czytamy: „Przede wszystkiem dostarcza 
nasze stowarzyszenie swoim członkom 
polski organ związkowy „Przegląd Współ-
dzielczy” regularnie w 5500 egzemplarzach, 
zaś w nadzwyczajnych wypadkach w 12.000 
egz.; dla niemieckich członków rozdziela 400 

egz. niemieckiego organu spółdzielczego 
„Familienblatt”, dla funkcyonaryuszy po-
biera również niemiecki organ „Konsumge-
nossenschaft” oraz czeski „Družstevník”.” 
Stowarzyszenie otwarło własną bibliotekę 
spółdzielczą, organizowało odczyty dla do-
rosłych i dzieci, współpracowało z Macierzą 
Szkolną w Czechosłowacji przy prowadzeniu 
polskich szkół i ochronek. Na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu chlubiło 
się ponad setką (!) sklepów, 17 tysiącami 
członków i zaopatrywaniem „około 150 
tysięcy głów w żywność”. Konsolidowało 
polską społeczność Zaolzia.

KONSUM ROBOTNICZY
Kooperatywy organizowały wystawy 

wyrobów spółdzielczych, świętowały mię-
dzynarodowe Dni Spółdzielczości, urządza-
ły festyny i bale. Na prawym brzegu Olzy 
działała m.in. Ludowa Spółka Spożywcza 
w Bobrku czy Wojskowa Spółdzielnia Spo-
żywców 4 PSP „Proporzec”. W październiku 
1920 r. zarejestrowana została Spółdzielnia 
„Konsum Robotniczy” w Cieszynie. W roku 
1929 prowadziła piekarnię przy ul. Polnej 
oraz sklepy kolonialno-spożywcze w Puń-
cowie, Dzięgielowie, Hażlachu, Kaczycach, 

Kończycach Małych, 2 w Zebrzydowicach 
oraz 4 w Cieszynie – przy ul. Polnej, Bło-
gockiej, Zamkowej i Srebrnej. Liczyła wów-
czas 1800 członków i zatrudniała 26 osób. 
W sprawozdaniu Zarząd „Konsumu Robot-
niczego” żalił się na czynniki hamujące jego 
rozwój: począwszy od niechęci „zbutwia-
łego świata kapitalistycznego”, poprzez 
niesumienność własnych pracowników 
dopuszczających się nadużyć, a skończyw-
szy na chciwości właścicieli dzierżawionych 
sklepów. W końcu pojawiło się pocieszenie, 
ale jakże pozorne: „Jedyną opieką, zgoła 
nieproszoną, jakiej Spółdzielnia doznaje, 
to jest opieka władz skarbowych. Czas, 
który funkcjonarjusze skarbowi poświęcają 
kontroli naszej administracji, jest czasem 
najdosłowniej zmarnowanym.” 

W 1925 r. spółdzielnia przystąpiła do 
Związku Spółdzielni Spożywców RP, od 
roku 1935 okraszonego nazwą „Społem”. 
Cieszyński „Konsum Robotniczy” działa 
do dziś, a jego wizytówką stały się jedyne 
w swoim rodzaju kanapki śledziowe!

Wystawa „Śląsk Cieszyński w okre-
sie międzywojennym” prezentowana 
jest w Muzeum Śląska Cieszyńskiego do 
25.02.2018r. 

irena French

ŚLĄSK CIESZYŃSKI W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

SPÓŁDZIELNIE SPOŻYWCZE
Być może najcenniejszym eksponatem prezentowanym na wystawie w Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego jest ponad półtorametrowej wysokości plansza obrazująca działalność 
Stowarzyszenia Spożywczego dla Robotników i Rolników w Stonawie. Z wykresów naniesionych 
ręcznie kolorowymi tuszami odczytać można m.in. obroty, udziały, wartość majątku czy liczbę 
członków spółdzielni na przestrzeni trzech dekad od jej założenia w roku 1896 (!) Plansza była 
z całą pewnością prezentowana na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929.

WYDARZENIA

Sklep „Centralnego” w Czeskim Cieszynie przy ul. Ostrawskiej
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