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ZMIANY
– KONIECZNE,
ALE PRZEJŚCIOWE

ODJAZDY OD UL. CHROBREGO
(obowiązuje od 25.02.17)

Przystankami do wysiadania dla przewoźników są: ul. Kolejowa (za
wiaduktem – przed skrzyżowaniem z ul. Korfantego) – Bus Brothers, Linea
trans, Transbus, Transkom, Das, Traﬂine. Ul. Bobrecka (w obrębie Starostwa)
– Wispol; ul. Chrobrego – Lajkonik. Ponadto ze stacji Paliw Orlen – przy ul.
Katowickiej odjeżdża przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe Sindbad. Dodatkowo przystanek na ul. Bobreckiej jest przystankiem dla ZGK
w kierunku centrum miasta – do wsiadania i wysiadania.

STANOWISKO

Budowa zintegrowanego
węzła przesiadkowego
i nowego dworca, a wraz
z nimi kolejne duże zadanie
– remont tzw. wschodniej
części ulicy Hajduka –
wymusiły czasowe zmiany
nie tylko dla podróżnych, ale
i mieszkańców Cieszyna.

Z

apewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by niedogodności
związane z budową dworca były
odczuwalne w jak najmniejszym
stopniu – mówi Zastępca Burmistrza Cieszyna, Aleksander Cierniak.
Zanim jednak Cieszyn będzie mógł
pochwalić się dworcem z prawdziwego
zdarzenia, a pasażerowie podróżować
w komfortowych warunkach, korzystając z funkcjonalnej i nowoczesnej infrastruktury, konieczna jest taka organizacja

przestrzeni, by wszelkie niedogodności
spowodowane realizowaniem inwestycji,
były jak najmniej dotkliwe dla wszystkich.
Pamiętajmy też, że są one jedynie przejściowe, podobnie jak tymczasowa lokalizacja przystanków autobusowych przy
ulicy Chrobrego. Wymusiła ją budowa galerii handlowej oraz prace zlokalizowane
na ulicy Hajduka (od ulicy Bobreckiej do
ul. Korfantego).

Dokończenie na s. 3 >>
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OD REDAKCJI

RYSZARD
MACURA

P

Burmistrz Cieszyna

o miesiącach analiz demograﬁcznych, wielkości i sieci naszych
cieszyńskich szkół, a także po konsultacjach przeprowadzanych ze
środowiskiem szkolnym, Rada Miejska
Cieszyna 23 lutego 2017 r. podjęła decyzję o nowej sieci szkół, dostosowanej
do wymogów reformy i cieszyńskich warunków. Oznacza to, że od nowego roku
szkolnego funkcjonować będzie siedem
szkół podstawowych, prowadzonych
przez Miasto Cieszyn.
1. SP Nr 1, do której włączone zostanie G Nr 1.
2. SP Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, do której włączone zostanie G Nr 2.
3. SP Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
im. J. Korczaka.
4. SP Nr 4.
5. SP Nr 5, do której włączone zostanie G Nr 3.
6. SP Nr 6.
7. SP Nr 7.
Każda z tych szkół ma swój obwód, na
który składają się ulice czy place, zamieszkałe przez uczniów, którzy co do zasady
przypisani są do konkretnej szkoły. Według adresu można więc sprawdzić, do
której szkoły przypisane jest dane dziecko. Oczywiście w miarę wolnych miejsc
dziecko może też być przyjęte do szkoły
spoza swojego obwodu.
Na stronie www.um.cieszyn.pl w zakładce „Reforma edukacji” opublikowaliśmy
obwody szkolne i tam możecie Państwo
dowiedzieć się do jakiego obwodu należy
Państwa dziecko. Taką informację można
też uzyskać w każdej z cieszyńskich szkół.
Nowy podział ma szczególne znaczenie dla tych uczniów, którzy w przyszłym
roku szkolnym uczęszczać będą do klas:
pierwszej, czwartej lub siódmej szkoły
podstawowej. Ich bowiem już w nadchodzącym roku szkolnym dotyczyć będzie
zmiana obwodów szkolnych.

Dzieci, które w przyszłym roku pójdą
do klas pierwszych podlegać będą rejonizacji według nowych, siedmiu obwodów
szkolnych. Jeżeli rodzice tych dzieci będą
chcieli, aby dziecko uczęszczało do szkoły
poza rejonem, będą mogli dziecko zapisać do innej szkoły, o ile ta będzie dysponowała wolnymi miejscami. Szczegóły
dotyczące rekrutacji do klas pierwszych
zostaną przekazane opinii publicznej do
15 kwietnia 2017 r.
Dzieci, które w przyszłym roku pójdą do klas czwartych lub siódmych
podlegać będą jednej z dwóch procedur:
1. Jeżeli nie zamieszkują w nowym
obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5, to
po prostu kontynuować będą naukę w dotychczasowej szkole, chyba że w ramach
przepisów wprowadzających reformę
oświaty, w terminie do 07.04.2017 r. rodzice złożą wniosek o przyjęcie do klasy
czwartej lub siódmej w Szkole Podstawowej
Nr 5. Wnioski będą udostępnione również
w szkołach, do których obecnie uczęszczają uczniowie klas trzecich i szóstych.

Zapraszam wszystkich
zainteresowanych
na spotkanie dotyczące
tematu inwestycji
15 marca o godz. 17.00
w „Domu Narodowym”
2. Jeżeli zamieszkują w nowym obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 5, to
rodzice tych dzieci będą mogli dokonać
wyboru: czy ich dziecko pozostanie w dotychczasowej szkole, czy też przejdzie do
szkoły nowego rejonu. Dokonany wybór
będzie wiążący dla szkół aż do ukończenia przez ucznia szkoły podstawowej,
co oznacza, że dla uczniów dzisiejszych
klas trzecich za trzy lata (po szóstej klasie)
nie będzie się dokonywać ponownego
podziału. W omawianej sytuacji wniosek o przyjęcie do klasy czwartej lub
siódmej w Szkole Podstawowej Nr 5
rodzice muszą złożyć w terminie do
07.04.2017 r. Dzięki temu każda ze szkół

SP1

WPROWADZAMY
reformę edukacji

Szkoła Podstawowa Nr1

do 21.04.2017 r. będzie mogła poinformować zainteresowanych o planowanych do
otwarcia oddziałach klasowych i o ewentualnych wolnych w nich miejscach.
Miejsce składania ww. wniosków sekretariat Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, ul.
Wojska Polskiego 1
Nowy podział szczególnie będzie
wpływał na obwody szkół podstawowych nr 3, 4 i 5, gdyż w tym rejonie Cieszyna zostanie utworzona nowa Szkoła
Podstawowa Nr 5. Aby móc w tej szkole
otworzyć nowe klasy czwarte i siódme,
musi do każdego z tych oddziałów zgłosić się co najmnej 14 uczniów. Z danych
demograﬁcznych wynika, że jest to jak
najbardziej możliwe, ale potrzebna jest
do tego wola rodziców uczniów mieszkających w obwodzie tej szkoły. Trzeba
też zaznaczyć, że przechodzenie uczniów
do nowej Szkoły Podstawowej Nr 5 może
mieć wpływ na zmianę liczebności i składów osobowych w dotychczasowych
klasach SP 3 i SP 4.
W razie jakichkolwiek wątpliwości
możecie Państwo prosić o wyjaśnienie danej sprawy dyrektorów szkół lub
dyrektora Centrum Usług Wspólnych
Pawła Szajora (ul. Ratuszowa 1). Ponadto
na stronie www.um.cieszyn.pl w zakładce „Reforma edukacji”, w kolejnych
terminach: 10 i 24 kwietnia, ukażą się
informacje o planowanych do otwarcia
oddziałach klasowych i o ewentualnych
wolnych miejscach w poszczególnych
szkołach.
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Zmiany – konieczne,
ale przejściowe
Dokończenie ze s. 1
Wraz z tymczasowymi przystankami
autobusowymi, ulica Chrobrego zyskała
elementy infrastruktury, służące podróżnym i kierowcom.

POJAWIŁY SIĘ WIATY,
ŁAWKI I TOALETY
Liczymy również na sugestie mieszkańców
i podróżnych, które wskażą konkretne
działania poprawiające funkcjonalność
wskazanego miejsca. Teren będzie monitorowany i porządkowany każdego dnia,
również w weekendy.
Na przeniesienie części przystanków
autobusowych z dotychczas funkcjonującego placu przesiadkowego przy ulicy
Hajduka (dawny dworzec PKS) na ulicę
Chrobrego - zdecydowano się po dokładnej
analizie, biorąc pod uwagę wiele kwestii
i rozwiązań satysfakcjonujących każdą ze
stron. Przemawiało za nią również dotychczasowe awaryjne, znane już podróżnym,
usytuowanie przystanków w tej części
miasta, eliminujące ewentualne zamieszanie związane ze wskazaniem innego.
- Każdy wybór niósł za sobą pewne
niedogodności, ten jednak okazał się,
najlepszym z możliwych. Mamy odpowiednie miejsca parkingowe, miasto zadbało o potrzebną infrastrukturę z której
korzystają również kierowcy. Wszystko
przebiega więc sprawnie – przyznaje
Sylwester Lisowicz, z ﬁrmy przewozowej
Linea-Trans Sp. z o.o.
O trafności podjętej decyzji przekonuje
również Mariusz Klajsek, kierownik Działu
Transportu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. - Nie ma lepszej lokalizacji, niż
ta, która została wybrana. Przewoźnicy
i pasażerowie mają zapewnioną odpowiednią ilość miejsca zarówno do parkowania, jak i oczekiwania na komunikację
– mówi Mariusz Klajsek, przyznając, że
również osobiście obserwował działanie
tymczasowych przystanków w godzinach
szczytu.– Uważam, że wszystko działa
sprawnie i funkcjonalnie. Do dyspozycji
pasażerów oddane zostały również inne
miejsca. Autobusy komunikacji miejskiej
mają wyznaczone przystanki do wsiadania i wysiadania na ul. Bobreckiej przy
siedzibie Starostwa Powiatowego, na ulicy
Kolejowej (wiadukt) wyznaczony został
przystanek dla komunikacji pozamiejskiej.
Decyzja o usytuowaniu tymczasowych

przystanków była przemyślana i uważam, że jak najbardziej trafna.

ZMIANY SĄ TYMCZASOWE
Również pasażerowie i mieszkańcy Cieszyna, którym realizowana inwestycja
wprowadziła w życie pewne zmiany i niedogodności, przyznają, że są one przede
wszystkim chwilowe i co najważniejsze,
jak mówi Joanna Nowak, która każdego
dnia dojeżdża do pracy, a jej dzieci do
szkół – konieczne.
- Narzekaliśmy na wizerunek miasta
zaburzony wyglądem dworca. Teraz, gdy
miasto rozpoczęło jedną z najważniejszych
inwestycji ostatnich lat, spełniając oczekiwania nas wszystkich na godną wizytówkę

179

autobusów dziennie
4 stanowiska 7 przewoźników
miasta, jego władz i mieszkańców… nie
pozostaje nam nic innego, jak przeczekać
ten czas, mając na względzie to, co wkrótce powstanie i z czego wspólnie będziemy
korzystać… – mówi mieszkanka Cieszyna.
Podobnego zdania są przewoźnicy.
- Rozumiemy sytuację i jesteśmy przekonani o tym, że wprowadzone zmiany są
zorganizowane w sposób najmniej dotkliwy dla miasta, pasażerów i mieszkańców
– mówi Jarosław Gabrowski współwłaściciel ﬁrmy BusBrothers, przyznając – Takie
zmiany są potrzebne, żeby w przyszłości
mogło być lepiej.
O lokalizacji przystanków przy ulicy
Chrobrego mówi się „miejsce optymalne”. - Przede wszystkim bezpieczne dla
pasażerów i kierowców, ze względu na odpowiednią ilość przestrzeni, oświetlenie,
oznakowanie i monitoring, który swoim
zasięgiem obejmuje całą długość ulicy.
Poza tym pasażerom sprzyja ulokowanie
bliskie centrum – dodaje J. Gabrowski,
który pełni również funkcję dyspozytora, na bieżąco informowanego o sytuacji

pasażerów i mieszkańców. – Przewoźnicy przyznają, że rozumieją iż komfort
mieszkańców ul. Chrobrego jest kwestią
zasadniczą. Zapewniają, że ograniczą do
minimum wszelkie uciążliwości. Nowa lokalizacja przystanków doczekała do wiosny
– minęły niskie temperatury i konieczność
postojów z włączonymi silnikami - zapewnia Jarosław Gabrowski.

ZBIERAMY INFORMACJE
Urząd Miejski Cieszyna na bieżąco monitoruje sytuację. – Analizujemy głosy mieszkańców, zbieramy informacje od przewoźników, kierowców, taksówkarzy… a przede
wszystkim od pasażerów i mieszkańców
ulicy Chrobrego – wyjaśnia Zastępca Burmistrza, Aleksander Cierniak, podkreślając – Na podstawie wszystkich zebranych
informacji, do końca marca wykonana
zostanie dokładna analiza, która wskaże
nam, co jeszcze możemy zrobić w zaistniałej sytuacji i jakie udogodnienia możemy
wprowadzić.
Przyda się każda sugestia, przedstawiająca sposób rozwiązania problemu, z którym się zetknęliśmy. Na wszelkie sygnały
oczekuje Aleksander Cierniak Zastępca
Burmistrza Cieszyna. – Jestem do Państwa
dyspozycji – zapewnia, prosząc o kontakt
telefoniczny bądź drogą mailową.
Już teraz informacje, które napływają
do cieszyńskiego magistratu są na bieżąco
analizowane. Przy ulicy Chrobrego pojawiają się kolejne elementy infrastruktury,
służące komunikacji zbiorowej. Szczególna uwaga zwrócona została na czystość
terenu, o którą Miejski Zarząd Dróg dba
również w weekendy. MZD zapewnia też,
że w marcu planowane jest wyznaczenie
postoju taksówek pomiędzy ul. Wyspiańskiego a Kubisza. Mieszkańcom posiadającym abonamenty strefy płatnego parkowania przy ul. Chrobrego umożliwiono
parkowanie przy ul. Garncarskiej oraz Bobreckiej. – Utrudnienia wynikające z tymczasowej lokalizacji dworca zarówno dla
mieszkańców, jak i osób korzystających
z transportu publicznego mają charakter
jedynie okresowy. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego pozytywnie
wpłynie nie tylko na wizerunek naszego
miasta, ale przede wszystkim na jakość
świadczonych usług, która jest priorytetem
tego zadania – podkreśla Wiesław Sosin,
dyrektor MZD w Cieszynie.
BSK/RK
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PATENT OFICERSKI
dla Alojzego Frosa
23 lutego, w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza
odbyło się uroczyste wręczenie patentu oﬁcerskiego
plut. pchr. w st. spoczynku Alojzemu Frosowi. Wydarzeniu
towarzyszył ceremoniał wojskowy.

P

lut. pchor. Alojzy Fros został mianowany na stopień podporucznika na podstawie Postanowienia
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 8 grudnia 2016 roku o nadaniu
pierwszego stopnia oﬁcerskiego. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
Ministerstwa Obrony Narodowej – w tym
Dyrektor Generalny MON Bogdan Ścibut,
Wojska Polskiego (w tym m.in. Dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich,
Dowódca Jednostki Wojskowej AGAT oraz
komendanci WKU z Bielska-Białej i Rybnika) oraz członkowie rodziny p. A. Frosa
i młodzież szkolna.
Ostatniemu żyjącemu dowódcy pododdziału z pułków podhalańskich II Rzeczypospolitej Polskiej, który w ubiegłym
roku obchodził 100. urodziny, patent oﬁcerski wręczył Dyrektor Generalny MON
Bogdan Ścibut z upoważnienia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Słowa uznania na ręce bohatera wojennego, związanego z Cieszynem – złożył
również gospodarz miasta.
- Jako burmistrz miasta Cieszyna,
czuję się zobowiązany powiedzieć, że
dzisiaj przeżywamy wyjątkowe chwile,
goszcząc pośród nas pana Alojzego Frosa. Powinniśmy powtórzyć za osobami
tego pokolenia „zrobiłem to, co do mnie

Alojzy Fros - numer
obozowy 136223,
5 grudnia 2016 roku
obchodził 100-lecie
swoich urodzin.
należało”. To nie tylko wielkie czyny, ale
czyny dokonywane sercem, których nie
robi się na pokaz, ale które robi się z miłości – mówił podczas uroczystości Ryszard
Macura, Burmistrz Cieszyna.
Wzruszenia nie krył gość wydarzenia.
- Służbę w Cieszynie wspominam, jak najmilej i do tej pory związany jestem z tym
miastem i jego mieszkańcami. Dzisiejsza uroczystość rozczula mnie do tego

stopnia, że pojawiają się łzy. Wszystkie
piękne przeżycia… czasami trudne… ale
niemniej piękne… będę wspominał… mówił A. Fros, który odbywał czynną
służbę wojskową w 21 Dywizji Piechoty
Górskiej, a po ukończeniu Dywizyjnego
Kursu Podchorążych Rezerwy w Cieszynie
przydzielony został do 3 Pułku Strzelców
Podhalańskich (21 DPG) w Bielsku.
Brał udział w wojnie obronnej od walk
obronnych pod Bielskiem do rozbicia
oddziału pod Tomaszowem Lubelskim.
Uniknął niewoli i wrócił na Śląsk, gdzie
został aresztowany przez Niemców
i osadzony w Stalagu VIII B w Żaganiu,
a potem zwolniony. W grudniu 1939 roku
w Rybniku wstąpił do konspiracyjnego
Związku Walki Zbrojnej (Obwód Rybnik
Okręgu Śląsk ZWZ-AK). Początkowo pełnił funkcję oﬁcera broni obwodu, później
dowódcy plutonu.
Brał udział w akcjach propagandowych
i sabotażowych. W kwietniu 1943 roku
w wyniku zdrady i dekonspiracji został
aresztowany przez Gestapo w Karwinie.
Początkowo osadzony w więzieniach
w Cieszynie i Mysłowicach, w sierpniu
został uwięziony w KL Auschwitz, potem przeniesiony do KL Oranienburg,
Sachsenhausen, Buchenwald. W kwietniu 1945 roku podczas ewakuacji obozu
w tzw. marszu śmierci udało mu się uciec
i dotrzeć do strefy zajętej przez aliantów.
W październiku 1946 roku powrócił do Polski. 23 lutego A. Fros spotkał się również
z młodzieżą szkolną.
BARBARA STELMACH-KUBASZCZYK
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Konkurs rozstrzygnięty –
ZNAMY ZWYCIĘZCĘ
Pierwsze miejsce w konkursie
na opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenów
sąsiadujących z Mostem
Przyjaźni w Cieszynie
i nagrodę w wysokości
15 tysięcy złotych, zdobyła
praca Grażyny Kołder.

M

iejscem drugim i nagrodą w wysokości 5 tys. zł nagrodzony został
zespół autorski: Karel Cieślar, Bartłomiej Buława, Kamil Kolàčzek,
Jakub Bilan, Rudolf Kluz, Emerich Kluz,
Michał Czauderna i Aleksandra Trybuś-Cieślar. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 24 lutego br., podczas konferencji
z udziałem Burmistrza Miasta Cieszyna,
Ryszarda Macury oraz przedstawicieli Towarzystwa Urbanistów Polskich.
– Ocenialiśmy prace według nadanych
numerów, nie wiedząc kto jest autorem
przedłożonego projektu… – wyjaśnia Ryszard Macura, Burmistrz Cieszyna, dodając – Będziemy szukać rozwiązań dla
sﬁnalizowania działań w postaci zmiany
tej przestrzeni. Warto podkreślić, że na
obecnym etapie mamy do czynienia z koncepcjami, dopiero projekty budowlane
mogą nam odpowiedzieć na pytanie, jakie będą faktyczne koszty, bardziej realną

Zwycięska praca – podkreśla dominantę, jaką jest zamek.

wycenę poznany po ogłoszeniu przetargu… – W nagrodzonej pracy urzekła nas
prostota i oszczędność formy. Obecna architektura i ta, która powstanie powinna
być tłem dla otoczenia zamku, rzeki, i kamienic, które otaczają most. Nie powinna
ona dominować, lecz raczej zapewniać
funkcjonalne rozwiązania terenu, bez
narzucania się. Aktualny budynek swoją
formą dominuje całe otoczenia, powodu-

Festa Italiana 2017
W sobotę, 18 lutego w restauracji Liburnia w Cieszynie, odbył się coroczny
wieczór włoski „Festa Italiana 2017”,
w którym wzięli udział słuchacze
kursów. Gospodarzami imprezy byli
Marcello, Ewa i Claudia Melani w kolaboracji z Zoﬁą Wszołek dyrektorem
hotelu Liburnia.
Głównymi atrakcjami dnia były: pokaz
kulinarny w wykonaniu Marcella, karaoke z włoskimi piosenkami oraz szalony
quiz muzyczny. Wieczór uświetnił też
występ wokalno-taneczny jednej z kursantek Niny Czaja. Goście mieli okazję
degustować potrawy kuchni włoskiej
przy dźwiękach gorących południowych
przebojów.
„BELLA ITALIA W PL”

jąc inny rodzaj jego odbioru. Chodzi więc
o to, by wykreować przestrzeń, która jest
przyjazna, ale która podkreśla istniejące
walory. Ta praca w największym stopniu
spełniła te oczekiwania – wyjaśnia Łukasz
Pomykoł, Członek Zespołu Konkursowego
z ramienia TUP.
Dalsze informacje w następnych Wiadomościach Ratuszowych.
BSK/RK

Projekt
społeczny
„Wrażliwi
na sztukę”
Patronat honorowy nad projektem objął
Burmistrz Cieszyna, zaś koordynatorem
projektu była Katarzyna Piwocha - nauczyciel przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego
w Cieszynie. Projekt realizowały uczennice
klas pierwszych Monika Macura i Maria
Hajek z LOTE oraz Magdalena Piwocha –
z 3B LO im. Kopernika.
Więcej o projekcie na stronie FB „Wrażliwi
na sztukę”.
ORG .
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Kolejne wykłady
PRO SALUTE

W SKRÓCIE
Zdrowie małych
stópek

W lutym Anna Kubicius, lekarz Szpitala Śląskiego w Cieszynie
zaprosiła słuchaczy do uczestniczenia w wykładzie, którego
głównym tematem była wątroba, trzustka i pęcherzyk żółciowy.
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji,
działające przy SM Cieszynianka, zaprasza rodziców wraz z dziećmi 24 marca,
o godz. 16.30 na drugą odsłonę spotkania
z Wiolettą Szojdą, nauczycielem zawodu
reﬂeksologii stóp 1 i 2 go stopnia, prowadzącą w Cieszynie Centrum Reﬂeksologii.
Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy tel.
536 050 906.

Kobiety kobietom

P

rzed nami kolejne prozdrowotne
spotkania z cyklu Pro salute, które
odbywają się w sali konferencyjnej
Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego w Cieszynie.
28 marca (wtorek), o godz. 16.00 lek.
Hanna Robleska przedstawi temat "Gdy
choruje żołądek". 25 kwietnia słuchacze
dowiedzą się, w jaki sposób radzić sobie
z cukrzycą typu 2. O „słodkim życiu” opowie lek. Aneta Krawczyk.
W maju (23.05) tematem przewodnim
Pro salute będzie dieta w chorobach wątroby, trzustki i żołądka. Na pytanie odpowiedzą: Beata Czernik i Bożena Hoinkes.

Przypomnijmy - Szpital Śląski w Cieszynie, od 2010 roku prowadzi wykłady
prozdrowotne. Do tej opory o zdrowiu
powiedziano już wiele. Podejmowano
temat diety, proﬁlaktyki, pielęgnacji,
depresji… mówiono o chorobach, organizowano pokazy i warsztaty.
Z wiedzy skorzystali nie tylko pacjenci
szpitala, ale również rodziny, mieszkańcy
naszego regionu i goście.
W kolejnych miesiącach Szpital Śląski
zaprasza na dalszą edycję prozdrowotnych spotkań. Wstęp na wykłady jest
bezpłatny.
BSK

Linoryty w Galerii Zmiennej
Marcowa ekspozycja „Spacerkiem
po Polsce” udostępniona w szpitalnej galerii – to linoryty, którymi Jan
Gluza z Dzięgielowa zapamiętał odwiedzane miejsca i poznanych ludzi.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy,
która znajduje się w Zespole Poradni
Specjalistycznych Szpitala Śląskiego
w Cieszynie, wstęp bezpłatny.
Jan Gluza to malarz, rzeźbiarz i graﬁk.
Swoje umiejętności kształtował w Pracowni Plastycznej Marynarki Wojennej,
gdzie poznał m.in. technikę linorytu. Moje prace znajdują się w Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz w wielu urzędach,

10 marca, na godz. 17.00 zapraszamy do
Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji na spotkanie poświęcone kobietom.
O swoich pasjach opowiedzą:
ŁUCJA DUSEK-FRANCUZ - etnolog ,
góralka z Jaworzynki.
JOLANTA KOZIEŁ, która lubuje się
w stylistyce minionych epok.
IWONA SZYMCZYK - mieszkanka Bielska-Białej, udoskonalająca pasje w Pracowni Sztuk Pięknych.
MONIKA EKIERT JEZUSEK - plastyczka,
pedagog z dwudziestoletnim doświadczeniem.

Rozruch dla rodziców
małych dzieci
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekreacji
działające przy SM Cieszynianka wraz
z Klubem Rodzica ABC zapraszają wszystkich rodziców wraz z dziećmi do wzięcia
udziału w kolejnym „RozRuchu” (16 marca, godz. 11.00). Spotkanie poprowadzi
Anna Schab – ﬁzjoterapeutka dziecięca
i aktywna mama. Na bezpłatne spotkanie obowiązują zapisy, tel. 536050906.

Twórczy recykling
w OCKiR

a także w prywatnych zbiorach na terenie
Austrii, Kanadyi Francji - mówi artysta.
Jan Gluza jest członkiem Koła Plastyków
przy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
SZPITAL ŚLĄSKI W CIESZYNIE

20 marca o godz. 17.00, dzieci wraz opiekunami będą mogły zrobić praktyczny
pojemnik w kształcie kota. Ilość miejsc
jest ograniczona, a koszt wynosi 7zł (za
parę). Obowiązują zapisy, tel. 536050906.
Na zajęcia zaprasza Osiedlowe Centrum
Kultury i Rekreacji, działające przy SM
Cieszynianka.
OCK IR
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Podróże z kulturą
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zachęca do Podróży z Kulturą.
Przed uczestnikami energetyczny Śląsk.
Wyjazd z Cieszyna 18 marca o godz. 8.45
(przejazd do Łazisk Górnych i zwiedzanie
Muzeum Energetyki, przejazd w stronę
Katowic, zwiedzanie osiedla robotniczego
Nikiszowiec, wizyta w Muzeum Śląskim.
Powrót do Cieszyna około 18. 00). Cena:
50 zł/os (dla grupy minimum 40 osobowej).
Bliższe informacje dostępne w COK.

STONEHENGE
17 marca zapraszamy na koncert zespołu STONEHENGE. Grupa istnieje od 1995
roku. Dotąd zagrała ponad 1000 koncertów w kraju i za granicą. Instrumentarium zespołu to instrumenty klawiszowe,
skrzypce, akordeon, gitara, gitara basowa i perkusja. Bilety dostępne są w COK:
przedsprzedaż 25 zł, w dniu wydarzenia
30 zł. Istnieje możliwość rezerwacji biletów online.
COK

W SKRÓCIE
75 rocznica
20 marca o godz. 12.00 zapraszamy na
Uroczysty Apel pod Wałką, poświęcony
pamięci zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta żołnierzy ZWZ AK.

_trzy Grudniewska |
Osadnik | Klasik
W Galerii „Ceglanej” na parterze COK
prezentujemy prace trojga doktorantów
z Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszy-

nie, odnoszące się do jednostkowych
doświadczeń. Tytuł wystawy odnosi się
do symbolicznego znaczenia cyfry 3,
która godzi przeciwieństwa. Trzech artystów – Katarzyna Grudniewska, Anna
Osadnik, Michał Klasik – to trzy osobowości, które łączy potrzeba sięgania po
etos artysty niezależnego, mówiącego
o sprawach istotnych

Zagrają SORRY BOYS
ROMA TOUR to premierowe koncerty
z materiałem z płyty „Roma”, z którymi

SORRY BOYS odwiedzą ponad 20 miast
w całej Polsce! W Cieszynie zagrają 11
marca o godz. 20.00. Bilety w cenie 25 zł
(w dniu koncertu- 30 zł) do nabycia w COK.

Giełda winyli
26.03, o g. 9.00 rozpocznie się Giełda Płyt
Winylowych. Wszystkich chętnych zapraszamy na niedzielny dopołudniowy spacer do COKu. Będzie możliwość wymiany
‚Z ręki do ręki’, porad, płyt i winylowych
gadżetów.
COK
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12. URODZINY Zamku
Wydarzenie upłynęło
pod hasłem: DIZAJN
i ekonomia. Ekonomia
rozumiana jako sztuka
dobrego gospodarowania,
a nawet szczęśliwego życia.
Stąd główna, piątkowa
debata została poświęcona
rozważaniom na temat
ekonomii i wartości.

C

zy doszliśmy już do ściany? – pytał
metaforycznie prowadzący rozmowę Wojciech Ławniczak, mając na
myśli nie tylko sytuację gospodarczą, czy polityczną, ale i społeczną. Opinie
uczestników rozmowy były podzielone. –
Kompletnie nie rozumiem tej histerii. Żyjemy w świecie, który od 70 lat nie zaznał
wojny. Polska rozwija się w tym samym
tempie. Musimy jednak zastanowić się
nad przyszłością ﬁrm – przyznał Przemysław Powalacz, prezes zarządu Geberit Polska. – W każdej ścianie są drzwi.
Trzeba znaleźć klamkę. Wiele polskich
ﬁrm musi się od nowa zdeﬁniować, bo
straciły siłę rozpędu z lat 90. Musimy być
innowacyjni, żeby iść dalej – podkreślała

Maja Ganszyniec, projektantka i właścicielka Ganszyniec Studio. Lecz kwestia
innowacyjności wzbudziła, podobnie jak
i pytanie o wartości, rozbieżne opinie.
Wszyscy jednak zgodzili się, że polskie
ﬁrmy muszą budować kapitał społeczny.
Ważna jest też kultura ciągłego rozwoju.
W podsumowaniu podkreślano także rolę
współpracy. Na koniec zaś padły słowa:
Róbmy swoje!
Drugiego dnia, urodzinowi goście mieli
okazję do poznania różnych modeli biznesowych na przykładach działań pro-

wadzonych przez uczestników rozmowy:
Ekonomia i niezależność. Mieli też możliwość odwiedzenia Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna, działającej w obszarze
ekonomii społecznej.
Urodzinowe spotkanie to także czas
wielu spotkań i rozmów pozakulisowych,
dzięki którym rodzą się nowe pomysły. …Urodziny są początkiem nowych przedsięwzięć – podkreśla Ewa Gołębiowska,
dyrektor Zamku Cieszyn.
Z AMEK CIESZYN

W Cieszynie, ostatni dzień karnawału
mieszkańcy regionu spędzili w towarzystwie góralskiej muzyki. Grajkowie,
członkowie kapel góralskich, ludzie
kultury, a przede wszystkim sympatycy starej nadolziańskiej tradycji, już
po raz XXVI wspólnie wzięli udział w
starym cieszyńskim obrzędzie, jakim
jest „Pogrzeb Basów”, czyli pożegnania hucznej zabawy na czas Wielkiego Postu.
W tym roku uczestnicy góralskiej biesiady
bawili się w Kamienicy Konczakowskich,
wcześniej jednak wzięli udział w Mszy Św.
odprawionej w Kościele Paraﬁalnym Św.
Marii Magdaleny, wspominając postać śp.
Kaza Urbasia, założyciela i lidera góralskiej kapeli Torka oraz gorącego zwolennika idei powrotu nad Olzę, zapomnianej
przed laty ostatkowej tradycji.
Tegoroczne wydarzenie organizatorzy
poszerzyli o Przegląd Kapel Góralskich,
który odbył się w wypełnionej po brzegi
sali widowiskowej Cieszyńskiego Ośrodka
Kultury „Dom Narodowy”.

RENATA ZIĘBA

Pogrzeb Basów – jak tradycja nakazuje

Pogrzeb Basów już po raz XXVI.

Jak nakazuje tradycja ostatków, nie
mogło zabraknąć sytych potraw, dobrej
zabawy, a co najważniejsze muzyki w wykonaniu kapel góralskich. Punktualnie o
północy zabawa ucichła, a uczestnicy wydarzenia wynieśli już tradycyjnie przykryty
czarnym suknem instrument na cieszyński Rynek. Tu formując żałobny kondukt

odprowadzili basy na miejsce spoczynku.
Ten stary zwyczaj, którego tradycja sięga
XIX wieku, został na nowo wskrzeszony
w Cieszynie, dzięki legendzie muzyki folkowej oraz restauratorce Alinie Bańczyk.
Wydarzenie z roku na rok wzbudza co raz
większe zainteresowanie.
K RZYSZTOF TELMA

10 marca 2017
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Znajdź czas na
CZAS KINA!

Zaprasza na
spotkanie
autorskie

13 marca rusza Przegląd Filmowy czASKina, organizowany
od 14 lat przez studentów animacji społeczno- kulturalnej
Uniwersytetu Śląskiego.

S

tudenci zapraszają na wydarzenie,
na którym zaprezentowane zostaną 4 ﬁlmy pełnometrażowe oraz 3
etiudy ﬁlmowe autorstwa studentów PWSFTviT w Łodzi, które wielokrotnie
były docenione na licznych festiwalach ﬁlmowych. Wszystkie ﬁlmy będą prezentowane w Kinie Piast w Cieszynie. Będzie to
trzydniowe wydarzenie pełne ﬁlmowych,
edukacyjnych oraz muzycznych doznań.
Tegoroczna edycja została podziela na
trzy tematyczne motywy: pierwszy dzień
będzie nosić nazwę „ﬁlmy poza nawiasem”,
drugi dzień – „sytuacja poza nawiasem”,
a trzeci -„człowiek poza nawiasem”.
Uczestnicy festiwalu oprócz ﬁlmów,
mogą również brać udział w licznych
imprezach towarzyszących takich jak:
poniedziałkowy koncert dwóch cieszyńskich zespołów SEALS oraz NONA, który
odbędzie się w Kamienicy Konczakowskich
oraz impreza zamykająca przegląd w Klubie Studenckim Panopticum, na której Dj-em będzie Cieszyński muzyk - CHWYTAK.
W drugi dzień przeglądu, animatorzy zapraszają na Grę Miejską „Jak ﬁlm to INO
w Cieszynie”. Start o 16:30 spod budynku
UŚ w Cieszynie.
Dodatkowo, 8 marca o godzinie 17:00
w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, od-

była się wystawa plakatów wszystkich
dotychczasowych edycji przeglądu wraz
z panelem dyskusyjnym „O plakacie
w dzień targowy rozmowy” o plakacie
i jego funkcji w społeczeństwie. Na spragnionych rywalizacji, tuż po 19:00 w Klubie
Studenckim Panopticum będzie czekało
„QUIZowanie na start!”.
W trakcie przeglądu, podczas wieczornych seansów w kinie będzie można
zobaczyć efekty pracy uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych, dla których prowadzone są warsztaty z tworzenia ﬁlmów
dokumentalnych pod przewodnictwem
studentki III roku reżyserii Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach.
Karnety i bilety będzie można nabyć na
stoiskach w holu głównym na Uniwersytecie Śląskim oraz w Galerii 13 przy ulicy
Nowe Miasto 13. Karnet upoważnia do
wejścia na wszystkie pokazy ﬁlmowe i inne
imprezy towarzyszące realizowane podczas 14. Przeglądu Filmowego czASKina.
Dla osób z karnetem są przewidziane
dodatkowe atrakcje.Szczegółowe informacje dostępne na Facebooku: https://www.
facebook.com/pfczaskina/?ref=ts&fref=ts
Zapraszamy również do obserwowania
nas na Instagramie: https://www.instagram.com/czas_kina.
ORG .

Biblioteka Miejska w Cieszynie serdecznie
zaprasza na spotkanie autorskie z Ewą
Tyralik-Kulpą połączone z promocją jej
książki pt.:” Ewka, co Cię ugryzło?”, które
odbędzie się 10 marca br. o godz. 17.00
w sali konferencyjnej na II piętrze.
BM

Warsztaty
etnograﬁczne
dla dzieci
Podczas warsztatów etnograﬁcznych
dzieci będą miały możliwość poznania
różnych kultur z wielu zakątków świata.
Przy użyciu narzędzi sztuki (plastyka,
nowe media, literatura, muzyka, ﬁlm)
dowiedzą się ciekawych rzeczy, nauczą
się nowych słów w różnych językach
i odkryją nieznane dotąd tematy, dzięki
którym będą mogły poznać niezwykłą
różnorodność świata i ludzi. Zapraszamy
dzieci w wieku 9-12 lat. Efektem warsztatów, które zakończą się w czerwcu
2017 będzie prezentacja prac podczas
wydarzenia otwartego dla mieszkańców
w Cieszyńskiej Wenecji.
W każdą środę od 16.00 do 17.00. Świetlica Krytyki Politycznej „Na Granicy” (ul.
Przykopa 20).
ORG .
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W SKRÓCIE
Trzecia rocznica
parkrun Cieszyn
W pierwszą sobotę marca, zaraz po sobotnim biegu, który był już 151 biegiem
rozegranym w ramach parkrun Cieszyn,
odbyło się spotkanie podsumowujące
trzeci rok działalności tej inicjatywy
w Cieszynie.
Podczas spotkania uhonorowani zostali najlepsi biegacze i „najwytrwalsi”
wolontariusze.
Kategoria najlepsi biegacze (kobiety):
1 miejsce Józefa Chrobok 4266 pkt. (tytuł
po raz trzeci z rzędu), 2 miejsce Ewelina
Zachurzok 4208 pkt., 3 miejsce Bożena
Rzepecka 3939 pkt. Mężczyźni:1 miejsce
Marcin Franek 4386 pkt., 2 miejsce Rafał
Błahut 4261 pkt., 3 miejsce Rafał Kusy
3922 pkt. Junior: 1 miejsce Piotr Rzepecki 3822 pkt. (tytuł po raz trzeci z rzędu).
Kategoria „najwytrwalszy” wolontariusz:
Dawid Wawreczka

NATALIA MIŚ
Mistrzynią Polski

WS

Od 24-26 lutego, 7 młodych snowboardzistów cieszyńskiego
stowarzyszenia Freestyle Sports Union rywalizowało
w ﬁnałach XXIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
Małopolska 2017.

N

atalia Miś, Szymon Niemczyk,
Michał Tadel, Kacper Repetowski, Brajan Jasieniak, Oliver Prokop i Maciej Buras pod okiem
trenera Michała Andrzejewskiego startowali w poszczególnych olimpijskich
konkurencjach- snowboard cross, slope
style i big air.
W piątek rozegrana została konkurencja szybkościowa Snowboard Cross,
w której najlepiej zaprezentował się Szymon Niemczyk zdobywając 4-te miejsce
w kategorii Junior.
Kolejnego dnia rozegrana została pierwsza freestylowa konkurencja Slope Style,
w której bezkonkurencyjna w swojej kate-

Mateusz Ligocki
w Pucharze Europy

gorii okazała się Natalia Miś. Zawodniczka
wykonała szereg efektownych tricków na
skoczniach i przeszkodach jibbingowych
deklasując pozostałe rywalki.
Ostatniego dnia freestylowych zmagań
zawodnicy wzięli udział w konkurencji
Big Air, a w niej ponownie najlepiej z cieszyńskich zawodników zaprezentował się
Szymon Niemczyk zajmując 4 lokatę. Tuż
za Szymonem miejsce 5 te zdobył Michał
Tadel, obaj snowboardziści klasyﬁkowani
byli w kategorii wiekowej Junior. Podczas
zmagań na skoczni dobrze spisał się także Kacper Repetowski, który w kategorii
Junior Młodszy zajął 5-te miejsce.

W dniach 25-26.02 we włoskiej miejscowości Colere odbyły się zawody zaliczane do snowboardowego Pucharu Europy w konkurencji snowcross, w których
wystartował Mateusz Ligocki.
W zawodach udział wzięło 70 mężczyzn
z 14 krajów, wśród których znalazło się
20 zawodników sklasyﬁkowanych w Pucharze Świata. Cieszynianin dwukrotnie
punktował, zajmując 12 i 21 miejsce. W klasyﬁkacji Pucharu Europy w snowcrossie
po 10 zawodach z 579,85 pkt. Mateusz
zajmuje 17 miejsce.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne
sukcesy naszego zawodnika. Okazja już
niedługo, ponieważ Mateusz reprezentuje
Polskę na snowboardowych Mistrzostwa
Świata Seniorów, które od 7 marca trwają
w hiszpańskim Sierra Nevada.

ORG .
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Uczniowie ratują dzieci z Afryki
W ramach ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata”, wspierającej programy szczepień ratujących życie dzieci
w najuboższych krajach świata, organizowanej przez UNICEF uczniowie SIÓDEMKI własnoręcznie zaprojektowali
i uszyli szmaciane laleczki.
Podczas wystawy w dniach 20-22 lutego
każdy mógł wybrać sobie jedną i zaopie-

kować się nią, przekazując darowiznę,
aby uratować życie dziecku w Afryce.
W tym roku pomoc polskich dzieci kierowana będzie do Angoli, gdzie
każdego dnia najmłodszym zagrażają
śmiertelne choroby.
Wszyscy uczestnicy tej kampanii
stwierdzi, że pomaganie jest przyjemne.
SP 7
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XXXI sesja Rady Miejskiej

GABRIELA STASZKIEWICZ
nową przewodniczącą
23 lutego 2017 roku odbyła się XXXI sesja Rady Miejskiej. Przed sesją nastąpiło uroczyste
wręczenie Patentu Oﬁcerskiego – podporucznika – Panu Alojzemu Frosowi. W uroczystości
wzięli udział: Dyrektor Generalny MON Bogdan Ścibut, przedstawiciele: Ministerstwa Obrony
Narodowej, Wojska Polskiego, Związku Kombatantów oraz rodzina Pana Frosa jak również
licznie przybyła cieszyńska młodzież szkolna i goście.

DYŻURY RADNYCH
Radni Klubu Radnych Cieszyńska
Inicjatywa Samorządowa
pełnią dyżuru w każdą środę, za wyjątkiem tygodnia w którym przypada
sesja Rady Miejskiej, od godz. 16.00 do
godz. 17.00, w Ratuszu w sali nr 205.
Radni Klubu Radnych Cieszyński
Ruch Społeczny
pełnią dyżury w każdy poniedziałek od
godz. 16.30 do godz. 17.30, w Ratuszu
w sali nr 205.
Dyżury Przewodniczącej Rady:
wtorek, g. 15.00-16.00.

W

trakcie sesji radni zapoznali
się ze stanem bezpieczeństwa
publicznego w Cieszynie. Wystąpienia gości i dyskusja nad
problemami bezpieczeństwa była bardzo
długa i ciekawa.
Radni zapoznali się ze:
sprawozdaniem z realizacji Programu
osłonowego „Pomoc dla mieszkańców
Gminy Cieszyn w zakresie dożywiania”
na lata 2014 - 2020 za rok 2016,
sprawozdaniem z realizacji w 2016
roku Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - „Bezpieczny Cieszyn” na
lata 2016 - 2020
informacją o realizacji wypoczynku
zimowego w jednostkach oświatowych
Jak pierwsza pod głosowanie została poddana
uchwała w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Przed podjęciem tak ważnej decyzji
odbyło się kilka spotkań Komisji Oświaty
z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami nauczycieli i rodziców. Pod dyskusję
było poddanych kilka wariantów roz-

wiązań. Ostatecznie Radni zagłosowali
jednogłośnie za wariantem, który powoduje powołanie 7 szkół podstawowych
i likwidację gimnazjów.
Na sesji zostały podjęte następujące
uchwały, skierowane pod obrady przez
Burmistrza, w sprawie:
określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn,
udzielenia pomocy ﬁnansowej Powiatowi Cieszyńskiemu,
przyjęcia zadania od Powiatu Cieszyńskiego w zakresie realizacji zadania
inwestycyjnego,
zmiany budżetu miasta Cieszyna na
2017 rok,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2017 – 2028.
Rada podjęła również dwie uchwały
związane ze zmianą na stanowisku
Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna tj. w sprawie:
przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego
Rady Miejskiej Cieszyna,

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna – nową Przewodniczącą
została Radna Gabriela Staszkiewicz.
Rada podjęła poprawioną uchwałę w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Cieszyna dotyczącego przejęcia przez Gminę
Cieszyn terenów Cieszyńskiej Drukarni
Wydawniczej Sp. z o.o. w likwidacji, której wnioskodawcą był Klub Radnych Cieszyński Ruch Społeczny (CRS).
Ze szczegółami zapytań wniosków
i interpelacji radnych, klubów radnych
i komisji można się zapoznać na stronie internetowej pod adresem: http://
www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Rada
Miejska”, gdzie są publikowane zarówno
zapytania, wnioski i interpelacje jak i odpowiedzi na nie.
Zapraszam mieszkańców Cieszyna
na sesje Rady Miejskiej. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu 30 marca
2017 roku o godzinie 15:30. Nagrania
video z sesji Rady Miejskiej Cieszyna są
dostępne na stronie http://www.um.cieszyn.pl - Urząd od środka – Rada Miejska.
Zapraszam na dyżury Klubów Radnych
i Prezydium Rady.
K RZYSZTOF K ASZTURA
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UCZCILI PAMIĘĆ
Żołnierzy Niezłomnych!
1 marca po raz siódmy
obchodziliśmy Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. To święto tych,
którzy po 1944 roku nie
zgodzili się, by Polską rządziła
komunistyczna władza
z nadania ZSRR. Nie złożyli
broni. Za tę postawę wielu
zapłaciło najwyższą cenę.

Z

tej okazji również w Cieszynie
odbyły się uroczystości, podczas
których władze lokalne, przedstawiciele instytucji państwowych
oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych
oddała hołd żołnierzom antykomunistycznego podziemia.
Uczestnicy wydarzenia m.in. Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura,
Przewodnicząca Rady Miasta Cieszyna
Gabriela Statkiewicz, Przewodniczący

Pady Powiatu Cieszyńskiego Ludwik
Kuboszek złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą osiemnastu oﬁarom, wobec
których wydano w Cieszynie w 1946 roku
polityczne wyroki śmierci. Po II wojnie
światowej polityczne wyroki śmierci zapadały m.in. podczas wielu wyjazdowych
posiedzeń Wojskowego Sądu Rejonowego w Katowicach. Jednym z takich miejsc
posiedzeń był właśnie cieszyński Ratusz.
Swoimi wspomnieniami podzieliły się

prawnuczki jednej z oﬁar politycznych
wyroków - Jana Dziedzica, które wraz
z rodziną uczestniczyły w uroczystości.
Obchody zakończyły się wykładem
historycznym Grupy Rekonstrukcji Historycznej Beskidy. Obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie
Wszechnica przy współpracy z Urzędem
Miasta. Patronat honorowy nad uroczystością objął Burmistrz Miasta Cieszyna.
ORG .

Sztab
25. Finału
WOŚP
W związku z zakończeniem pracy
Sztabu 25. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Cieszynie - w ramach podsumowania chcemy złożyć
serdecznie podziękowania Panu Burmistrzowi Ryszardowi Macurze oraz
Radzie Miejskiej, a także Wydziałowi
Kultury Urzędu Miasta w Cieszynie za
okazaną pomoc w organizacji działań
związanych z Finałem.
Sztab, za pośrednictwem Stowarzyszenia
Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej, złożył
w Urzędzie Miasta wniosek na projekt pt.
„Organizacja 25 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy”. Przyznane doﬁnansowanie w wysokości 4 tys. zł pozwoliło
nam zrealizować część z zaplanowanych
imprez. A zatem zadanie było współﬁnansowane ze środków Miasta Cieszyna.
Bez tej dotacji z pewnością nie udałoby

się zrealizować imprezy w takiej postaci,
w jakiej miała miejsce.
Jako Sztab 25. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy i jako mieszkańcy
dziękujemy Miastu Cieszyn za zaangażowanie w akcję, która tak pięknie jednoczy
lokalną społeczność. Okazane wsparcie

pokazało, że Cieszynianie mogą liczyć
na swój samorząd w sprawach wykraczających poza niezbędne minimum, co
– trzeba przyznać – jest dla nas zachętą
do jeszcze większego zaangażowania
w życie miasta.
SZTAB 25. FINAŁU WOŚP W CIESZYNIE
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TRÓJKA
na podium

W SKRÓCIE
„Kopalnia strajkuje...”

W Szkole Podstawowej nr 1 w Cieszynie odbyły się zawody
w mini piłce siatkowej dziewcząt o mistrzostwo szkół
podstawowych miasta Cieszyna.

D

o rozgrywek przystąpiły szkoły
podstawowe naszego miasta.
W zawodach I miejsce wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 3,
miejsce drugie na podium zajęła Szkoła
Podstawowa nr 1, na miejscu trzecim
uplasowała się Szkoła Podstawowa nr
2. Kolejne miejsca zajęły: czwarte miejsce SP-6, piąte miejsce - SPTE, szóste
miejsce - SP-4.
Reprezentantki ze Szkół Podstawowych
nr 3 i nr 1 awansowały do rozgrywek grup
powiatowych, które odbyły się 27 lutego
w Dębowcu. Zwycięską drużynę ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w składzie: Aleksandra
Wrona, Laura Kłębek, Weronika Cieślar,
Blanka Stępień, Nikola Dziasek, Agnieszka Mołdrzyk, Magdalena Nowak, Julia
Iskrzycka, Milena Bertin, Amelia Zawada
prowadzi mgr Janina Hajek.

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi w Cieszynie można zobaczyć wystawę pt. „Kopalnia strajkuje…”
– strajk i pacyﬁkacja Kopalni „Wujek” 1316 grudnia 1981 r.
Ekspozycja jest pierwszą tego rodzaju
wystawą plenerową poświęconą tragedii jaka miała miejsce 16 grudnia 1981 r.
w katowickiej Kopalni „Wujek”. Składa się
z 25 plansz, na których zaprezentowano
wiele niepublikowanych dotąd zdjęć.
AGATA GRANDA

Z pierwszej ręki
Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej
Towarzystwa Ewangelickiego mieli okazję wysłuchać opowiadań z życia kota
z pierwszej ręki. 28 lutego przybył do
nas autor przygód niesfornego zwierzaka i z ogromnym poczuciem humoru
opowiedział nam o tym, jak dzięki jego
starszemu synowi Marcelowi (a może
raczej jak z powodu jego starszego syna)
w domu państwa Cichoniów zamiast
psa pojawił się kot, skąd wzięło się jego
imię i jak to się stało, że Cukierek został
bohaterem literackim a pan Waldemar
autorem książek dla dzieci.

SP3

SPTE

Spotkanie z pisarzem

Gimnazjum nr 3 i UŚ

W ramach promowania czytelnictwa
wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr
1 w Cieszynie, 16 lutego br., odbyło się
spotkanie autorskie z Waldemarem Cichoniem. Pisarz przeczytał jeden z rozdziałów
swojej książki, a uczniowie z zapartym
tchem słuchali przygód o niezwykłym
kocie. Po spotkaniu, uczniowie mogli
zakupić książeczki z autografem autora.
Wydarzenie to, było dla dzieci niezapomnianym przeżyciem.
MARIOLA K AROLCZUK , SP NR 1

Sukcesy uczniów G1
22 lutego w sali kameralnej Wydziału
Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie
miało miejsce uroczyste podpisanie
porozumienia o współpracy pomiędzy
Uniwersytetem Śląskim w Katowicach
a Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz uniwersyteckich: dr hab.
prof. UŚ Michał Daszykowski - Prorektor
ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, prof. dr hab.
Zenon Gajdzica - Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, dr hab. prof. UŚ

Krzysztof Śleziński - Dyrektor Instytutu
Nauk o Edukacji oraz przedstawiciele
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie: mgr Danuta Łabaj
- Dyrektor i mgr Jolanta Pakońska - Wicedyrektor, a także studenci resocjalizacji
oraz uczniowie klas IE oraz II D. Spotkanie prowadziła dr Ilona Fajfer-Kruczek,
koordynator współpracy.
Zakres umowy obejmuje między innymi
rozwój kontaktów i wymianę doświadczeń
w sferze działań dydaktycznych pomiędzy
Uniwersytetem a Gimnazjum.

„9” to liczba zakwaliﬁkowań uczniów Gimnazjum nr 1 w Cieszynie do ﬁnałów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych,
organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017.
O tytuł laureata powalczą: Agata Gaś kl.
3b z języka polskiego, Julia Krzenek kl. 3b
z matematyki, Jan Waszut kl. 3a z matematyki i chemii, Jakub Iskrzycki kl. 3a
z ﬁzyki, Ryszard Siedlecki kl. 3a z chemii,
Marianna Kusy kl. 3b z chemii, Karolina
Hernik kl. 3b z chemii, Madeleine Bisch
kl. 1c z języka francuskiego.

GIMNAZJUM NR 3

D.N.
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OCTAGON TEAM
CIESZYN na podium
Trzech zawodników Octagon Team Cieszyn walczyło na zawodowej gali MMA Victory
Fighting Champioship 3 w Ostrawie. To już kolejna gala, gdzie na 3 naszych reprezentantów
przywozimy 3 wygrane boje. 30.12.2016 swoje walki wygrali kolejno Mateusz Legierski oraz
bracia Kołoczek Piotr i Paweł.

P

aweł (kategoria do 70 kilogramów)
stoczył swój kolejny zawodowy
pojedynek z reprezentantem
Czech. Zdominował zapaśniczo
i parterowo swojego rywala i tym samym
wygrał walkę po trzech 5 minutowych
rundach jednogłośną decyzją sędziowską. Zawodnik z Cieszyna legitymuje się
teraz rekordem 2-0-0.
Piotr stoczył również 3 rundową batalię z zawodnikiem tym razem ze Słowacji
i tak samo jak starszy brat wygrał decyzją sędziowską. Udany debiut zawodowy
w wadze do 61 kilogramów młodszego
z braci Kołoczek. Mateusz Legierski (70
kilogramów walka amatorska 3x3 minuty)
w swoim stylu szybko odprawił swojego
rywala balachą z dosiadu. To perfekcyjne zakończenie roku i dobry prognostyk
na rok 2017.
OCTAGON TEAM

Sukcesy zawodników
SHINDO
Miło nam poinformować o znakomitych sukcesach zawodników Klubu
Sportowego Shindo, którzy 25 lutego
wystartowali w niemieckim Berlin
Open, zdobywając 9 medali.
100 klubów - 594 zawodników z 18
państw, rywalizowało w ostatnią sobotę
lutego o najlepsze miejsca, wśród nich
znalazło się 18 naszych zawodników.
Wszyscy zawodnicy Shindo wypadli znakomicie, zajmując: 1 miejsce Kata indywidualne U-12 Maja Borzęcka; 1 miejsce
Kata indywidualne U-40 Piotr Szymala; 2
miejsce Kumite indywidualne U-21 +68
KG Klaudia Szymańska; 2 miejsce Kata
drużynowe U-14 Monika Kania, Julia Śliwczyńska, Marta Kopica; 3 miejsce Kumite
indywidualne seniorek +68kg Klaudia
Szymańska; 3 miejsce Kumite indywidualne U-16 -54kg Weronika Szczypka;
3 miejsce Kumite indywidualne U-18
-76kg Mateusz Cieślar; 3 miejsce Kata

Mini piłka
siatkowa w SP 1

drużynowe U-14 Jakub Zowner, Mateusz
Hubczyk, Filip Niemczyk; 3 miejsce Kata
drużynowe U-14 Maja Borzęcka, Andrea
Śvrćkova, Marta Mrowiec.
K.S.SHINDO

21 i 28 lutego w Szkole Podstawowej
nr 1 odbyły się Mistrzostwa Cieszyna
w mini piłce siatkowej.
W pierwszej kolejności do sportowej rywalizacji stanęły drużyny dziewcząt z: SP nr
1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 6 i SPTE.
Pierwsze miejsce wywalczyła reprezentacja
SP nr 3, drugie miejsce zajęła drużyna z SP nr
1, trzecie miejsce zdobyły zawodniczki z SP
nr 2, czwarte miejsce przypadło w udziale drużynie z SP nr 6, na piątym miejscu
uplasowała się drużyna z SPTE, a szóste
miejsce należało do dziewcząt z SP nr 4.
Drużyny z SP nr 3 i SP nr 1 reprezentowały
miasto Cieszyn w dalszych rozgrywkach.
Tydzień później swoje mecze rozegrały drużyny chłopców. Pierwsze miejsce
należało do drużyny z SPTE, drugie wywalczyła reprezentacja z SP nr 3, trzecie
przypadło drużynie z SP nr 6. Dwie najlepsze drużyny reprezentowały Cieszyn
na dalszym etapie rozgrywek 2 marca
w Dębowcu.
SP1
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JAK OGRZEWAĆ DOM
w przyszłym roku?
Powoli kończy się zima, a wraz z nią dobiega końca sezon grzewczy. Jeszcze tylko marzec,
kwiecień i w zasadzie będzie można przestać się martwić ogrzewaniem domu lub mieszkania.

T

egoroczna zima, ze względu na niską temperaturę oraz wyżową, bezwietrzną pogodę, dała się mocno
we znaki - w całym kraju. Nie tyle
dokuczały nam mrozy, bo te nie były
specjalnie uciążliwe, co zanieczyszczone
powietrze. O smogu szeroko informowały media ogólnokrajowe i lokalne, dzięki
czemu wzrosła świadomość całego społeczeństwa. Wiemy jak bardzo niezdrowe i szkodliwe dla naszego zdrowia jest
oddychanie powietrzem pełnym pyłów
i zanieczyszczeń.
Wczesna wiosna to dobry moment, aby
zastanowić się jak ogrzewać dom (mieszkanie) w następnym sezonie grzewczym.
Jeżeli chcemy coś w tym zakresie zmienić,
to najwyższa pora zacząć o tym myśleć.
Najbardziej trują nas piece, w których
spalane są śmieci, ﬂot i muł oraz węgiel.
Palenie śmieci jest przestępstwem, które powinno być skutecznie ścigane, więc
nie będziemy się tutaj zajmować tym
procederem. Co innego palenie ﬂotem
lub mułem, które jest zgodne (na razie)
z obowiązującymi przepisami. Jeżeli
spalamy w piecu ﬂot lub muł, to warto
zastanowić się czy nie zmienić sposobu
ogrzewania, tak aby w następnym sezonie
grzewczym już nie truć siebie i sąsiadów.
Decyzję o zmianie sposobu ogrzewania
najłatwiej będzie podjąć tym, którzy mają
wyeksploatowane, stare, kopcące piece,
więc i tak czeka ich wymiana na coś nowego. Nowy piec, to znaczy jaki? Mogą to

5 mln

pieców i kotłów
węglowych
mamy W polsce
być nowoczesna kotły węglowe, gazowe,
olejowe, na drewno czy pelety. Wybór
jest naprawdę duży, wszystko zależy od
naszych możliwości ﬁnansowych. Ważne jest, żeby nie był to piec spalający ﬂot
lub muł, bo te paliwa najbardziej zanieczyszczają powietrze podczas spalania.

SPRÓBUJMY PORÓWNAĆ
FLOT I MUŁ Z WĘGLEM.
Z kopalnianego szlamu i błota odzyskuje się ﬂotokoncentrat (zwany potocznie
ﬂotem) i muł węglowy. W Polsce jest tego
ok. 800 tys. ton rocznie. Ich spalanie
powoduje bardzo wysoką emisję do atmosfery pyłów i niezwykle toksycznych
metali ciężkich. Ilość pyłów emitowanych
z komina sięga nawet 2000 mg na metr
sześcienny spalin. Są to jednak paliwa
względnie tanie - trzy razy tańsze od
tzw. ekogroszku, węgla przeznaczone-

go do spalania w nowoczesnych piecach
węglowych.
Nowoczesny piec węglowy, w którym
spalany jest ekogroszek, emituje z komina
poniżej 100 mg pyłów na metr sześcienny
spalin, to 20- krotnie mniej od „kopciucha”
spalającego muł. Poza tym nowoczesny
piec ma sprawność wyższą o 30%, spala
zatem o 30% mniej paliwa. Porównanie
kosztów ogrzewania typowego budynku
jednorodzinnego w czasie sezonu grzewczego, z zastosowaniem ﬂotu lub mułu
i ekogroszku wykazało, że są to kwoty
porównywalne. Nie należy zapominać
o dodatkowych zaletach spalania ekogroszku. Obsługa pieca starego typu wymaga
każdego dnia kilkukrotnego dokładania
paliwa i co najmniej raz dziennie usuwania dużych ilości popiołu. W przypadku
pieca spalającego ekogroszek, wystarczy raz w tygodniu załadować pojemnik
i usunąć niewielką ilość popiołu.
W kraju mamy ponad 5 mln pieców
i kotłów węglowych. Węgiel jako paliwo
będzie jeszcze przez wiele lat ogrzewał
nasze domy. Według szacunków niezależnych ekspertów wyeliminowanie spalania
ﬂotu i mułu spowodowałoby spadek emisji
pyłów na Śląsku aż o 80%! Z tego powodu
kierując się świadomością ekologiczną,
chcąc ograniczyć zanieczyszczenie powietrza oraz pamiętając o kosztach - należy
najpierw wyeliminować piece spalające
ﬂot i muł. To się opłaci wszystkim!
BOGDAN FICEK , W YDZIAŁ OŚR
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ŚLĄZAKOWCY

Wycinanki
Iaroslavy Galkun

Do 3 czerwca w galerii Książnicy Cieszyńskiej można oglądać
wystawę „Ślązakowcy. Powstanie, rozwój i zmierzch ruchu
kożdoniowskiego”, przedstawiającą całościowo historię
działalności ugrupowania Józefa Kożdonia.

A

utorami ekspozycji są: dr Grzegorz
Wnętrzak, Rafał Cholewa i Wojciech Święs. Zaprezentowane na
wystawie eksponaty pochodzą
w większej części ze zbiorów Książnicy
Cieszyńskiej, ale także z Muzeum Śląska
Cieszyńskiego, Biblioteki Tschammera,
cieszyńskiego Oddziału Archiwum Państwowego w Katowicach, Muzem Těšínska,
Zemského archivu w Opawie (w którym
znajduje się spuścizna Józefa Kożdonia)
oraz ze zbiorów prywatnych.
Oﬁcjalne otwarcie wystawy odbyło
się 3 marca. W jednym miejscu zebrano
pokaźną ilość dokumentów, korespon-

dencji, map i materiałów propagandowych, ilustrujących działalność antypolskiego ugrupowania. Przedstawione na
wystawie plakaty, pocztówki czy ulotki stanowią namacalny dowód jednej
z metod antypolskiej działalności nad
Olzą. Warto tu zwrócić uwagę na szereg
materiałów dotyczących także Zaolzia,
zwłaszcza z okresu międzywojennego
oraz zebranych materiałów z ostatnich
lat życia przywódcy, jak chociażby spisane u schyłku swojego życia wspomnienia i przedstawienia w nich motywów
kontrowersyjnej działalności.

Galeria „Przystanek Graﬁka” przy Muzeum Drukarstwa w Cieszynie zaprasza
na wystawę artystycznych wycinanek
Iaroslavy Galkun.
Zwiedzający wystawę mogą na nowo odkryć urok tego rodzaju twórczości, której
tradycje sięgają 200 roku p.n.e. Tradycja
chińskiej wycinanki, stała się z biegiem lat
częścią wielu ludowych kultur i wiążącej się
z nimi sztuki. Ukraińska artystka przemienia fragmenty papieru w niewielkie dzieła
sztuki. Jest to inne, świeże spojrzenie na
tradycyjne wycinankarstwo, które staje
się w dłoniach tej artystki niezwykle interesującą ażurową formą artystyczną. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością
artystki w naszej galerii od 9 marca do 4
kwietnia 2017 r. w godzinach otwarcia Muzeum Drukarstwa przy ul. Głębokiej 50.

RED.

OB .

Mała Pracownia Projektowania
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-12 lat do udziału w drugiej edycji
warsztatów z cyklu: Mała Pracownia
Projektowania. W marcu będziemy
projektować książki.
Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, w sobotę, w godzinach 10.00-13.00
w Zamku Cieszyn. Spotkanie - Jak zaprojektować książkę? odbędzie się 11 marca.
Poprowadzi je Ewelina Rivillo.
Warsztat rozpoczniemy wizytą w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie (Cieszyn, ul.
Głęboka 50). Uczestnicy poznają dawne
techniki powstawania druku: począwszy

od ręcznego składania czcionek i składu
odlewanego mechanicznie, a na wydruku kończąc. Wezmą też udział w krótkim
warsztacie. Następnie, już w Zamku Cie-

szyn, dowiedzą się jak powstają współczesne książki i odbędą krótką podróż
w poszukiwaniu książkowych inspiracji.
Spróbują też samodzielnie zaprojektować
autorską okładkę książeczki, którą zabiorą
do domu i wypełnią własną twórczością.
Udział w warsztacie: 30 zł / dziecko,
tym razem dodatkowo 10 zł wstępu do
Muzeum Drukarstwa (płatne na miejscu
w Muzeum). Obowiązują zapisy. Liczba
miejsc ograniczona. Informacje: wbeczek@zamekcieszyn.pl, tel. +48 33 851
08 21 w. 34.
Z AMEK CIESZYN
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ZAPROSZENIE
Dyskusyjny Klub Propozycji „Podgórze” oraz Koło nr 2 ''Mały
Jaworowy'' MZC zapraszają w dniu 15-03-2017 r. o godz.17:00
do Osiedlowego Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Zoﬁi Kossak 6, na prelekcję multimedialną ks. Krzysztofa Gardyny pt.
''AFGANISTAN - WEJŚCIE NA NOSZAK''.
ORGANIZATORZY

ZAPROSZENIE DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
W imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie serdecznie zapraszam przedstawicieli cieszyńskich organizacji pozarządowych na spotkanie organizacyjne,
w sprawie koncepcji imprezy „STELA DAY”, które odbędzie się
21 marca 2017 r. o godz.16.00 w COK „Dom Narodowy”.
HALINA BOCHEŃSKA
GRDPP

PRZEWODNICZĄCA

OBWIESZCZENIE
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WPISANIA DO REJESTRU ZABYTKÓW HISTORYCZNEGO
UKŁADU URBANISTYCZNEGO MIASTA CIESZYNA
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 81 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego, w związku ze wszczętym z urzędu postępowaniem w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyn informuję, że
postępowanie dowodowe prowadzone w tej sprawie zostało
zakończone.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach pryz ulicy Francuskiej 12 (numer telefonu 032 253 77
98 - Katarzyna Limanowska).
Treść niniejszego zawiadomienia ogłoszona została na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Katowicach (www.wkz.katowice.pl), w siedzibie Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przy ulicy Francuskiej
12, w siedzibie Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Bielsku-Białej przy ulicy Powstańców Śląskich 6,
w siedzibie Urzędu Miasta w Cieszynie przy Rynku 1, na stronie internetowej Urzędu Miasta Cieszyn fwww.um.cieszvn.pl)
oraz w gazecie Wiadomości Ratuszowe.
Z- CA ŚLĄSKIEGO KONSERWATORA Z ABYTKÓW W K ATOWICACH
MGR INŻ . ARCH . A NNA O STROWSKA

DOTACJE DO INWESTYCJI
EKOLOGICZNYCH
Informacja o dodatkowym naborze wniosków na dotacje do inwestycji ekologicznych planowanych do realizacji w 2017 roku.
W terminie od 20 lutego do 24 marca 2017 r. włącznie, przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o udzielenie
z budżetu Gminy Cieszyn dotacji celowych na doﬁnansowanie
kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, polegających na:
ograniczeniu niskiej emisji (np. poprzez zastąpienie pieców
węglowych piecami gazowymi, olejowymi lub elektrycznymi,
podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, wykorzystanie
alternatywnych źródeł ciepła, takich jak systemy solarne lub
pompy ciepła),
uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej (np. poprzez
likwidację zbiorników na nieczystości ciekłe bądź przydomowych oczyszczalni ścieków i podłączenie nieruchomości do

sieci kanalizacyjnej, za pośrednictwem przyłącza grawitacyjnego bądź ciśnieniowego, wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Cieszyn, znajdujących się poza
obszarem aglomeracji),
usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z terenów zabudowy mieszkaniowej.
Planowane inwestycje winny zostać zrealizowane w terminie do końca 2017 r.
O dotacje mogą się ubiegać podmioty niezaliczone do sektora ﬁnansów publicznych (w tym osoby ﬁzyczne), które są
posiadaczami mieszkalnych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych położonych w granicach
administracyjnych Gminy Cieszyn.
Formularze wniosków dostępne są w Wydziale Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz na stronie
internetowej Cieszyna (www.cieszyn.pl) i Urzędu Miejskiego
w Cieszynie (www.um.cieszyn.pl). Wypełnione wnioski wraz
z wymaganymi załącznikami można składać bezpośrednio
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego na parterze budynku Ratusza, w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1,
43-400 Cieszyn (terminem złożenia wniosku jest data jego
wpływu do Urzędu).
Bliższe informacje uzyskać można bezpośrednio w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 117, tel. 334794271 lub 334794272, e-mail:
ochrona@um.cieszyn.pl
MAREK FIEDOR
W YDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
URZĄD MIEJSKI W CIESZYNIE

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA
INFORMUJE
Przeznaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w Cieszynie w rejonie
ulicy Młyńska Brama nr 101/3 obr. 43 o pow. 19 m2, objętą KW
BB1C/00054145/9 Sądu Rejonowego w Cieszynie zabudowaną murowanym budynkiem garażu w zabudowie szeregowej
o powierzchni użytkowej 15,85 m2.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na okres od 24 lutego 2017 do 18
marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
MIASTA CIESZYNA
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i ust.
4, art. 65 oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) informuję, że w dniu 28 lutego 2017 r. wydane zostało postanowienie Burmistrza Miasta
Cieszyna, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych oraz gazu LPG na działce
nr 86/1 obr. 45 przy ul. Górnej 21 w Cieszynie. Jednocześnie
organ orzekający zobowiązał wnioskodawcę (FLUO Sp. z o.o.
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Górnej 21), do opracowania raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko w zakresie, o którym mowa w art. 66 ww. ustawy,
dostosowanym do specyﬁki przedsięwzięcia, z pominięciem
wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4.
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Wydanie przedmiotowego postanowienia nastąpiło na
podstawie analizy uwarunkowań środowiskowych inwestycji,
dokonanej w oparciu o zapisy art. 63 ww. ustawy, po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w art. 64 ust. 1, tj.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie (pismo znak: ONS ZNS 523/4/17, z dnia 23 stycznia
2017 r.) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach (pismo znak: WOOŚ.4240.34.2017.RK1.2, z dnia
16 lutego 2017 r.).
Na postanowienie, o którym mowa w niniejszym obwieszczeniu służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 1, wnoszone za
pośrednictwem Burmistrza Miasta Cieszyna, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zawiadomienie
stron postępowania o wydanym postanowieniu uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia.
Z treścią postanowienia jak również z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul.
Rynek 1 (pok. nr 117 w budynku Ratusza), w godzinach pracy
urzędu (pn. 7:30-16:30, wt.-czw. 7:30-15:30, pt. 7:30-14:30).
UM

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKA NR 2/99

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul.
Mickiewicza stanowiącej działkę nr 2/99 obr. 57 o pow. 382 m2
zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00103205/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowaną budynkiem rekreacyjno–gospodarczym o powierzchni zabudowy 15,16 m2 wraz z udziałem
w 1/14 części niezabudowanej działki nr 2/107 obr. 57 o pow.
415 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1C/00103213/6
Sądu Rejonowego w Cieszynie.
Działka 2/107 stanowi dojście do kompleksu 14 ogródków
działkowych przy ul. Mickiewicza w Cieszynie. Nieruchomość
będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze
o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach rodzinnych ogrodów działkowych (ZD).
Przetarg jest ograniczony do dzierżawców kompleksu działek rekreacyjnych przy ul. Mickiewicza w Cieszynie. Uzasadnieniem wyboru formy przetargu jest umożliwienie aktualnej
dzierżawczyni przystąpienia do przetargu w celu nabycia nieruchomości i zrealizowania roszczenia wynikającego z art. 231
§ 2 kodeksu cywilnego.

Wiadomości Ratuszowe

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w sali nr
126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz.
1000. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 26.500,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest osobiste lub
pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez osoby spełniające warunki przetargu (dzierżawcy
działek przy ul. Mickiewicza) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 2.700,00 zł, w terminie do dnia
5 kwietnia 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie
nr: 44 1050 1083 1000 0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A.
w Cieszynie.
Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości
znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6).
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn,
Rynek 1, tel. 33/4794 234, 33/4794 230.
Ogłoszenie o przetargu w pełnej treści zostało zamieszczone na stronie internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKA NR 2/113

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy
ul. Mickiewicza stanowiącej działkę nr 2/113 obr. 57 o pow.
387 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00103219/8
Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowaną budynkiem rekreacyjno–gospodarczym o powierzchni zabudowy 21,67
m2 i powierzchni użytkowej 13,36 m2 (bez piwnicy) wraz
z udziałem w 1/14 części niezabudowanej działki nr 2/107
obr. 57 o pow. 415 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr
BB1C/00103213/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość znajduje się w kompleksie 14 ogródków działkowych.
Teren ogródków jest ogrodzony starym ogrodzeniem z siatki
stalowej. Dostęp do działki odbywa się z ulicy Mickiewicza,
a następnie poprzez działkę nr 2/107 stanowiącą własność
Gminy Cieszyn.
Działka 2/107 stanowi dojście do kompleksu 14 ogródków
działkowych przy ul. Mickiewicza w Cieszynie. W części zachodniej utwardzona jest płytami betonowymi, a w pozostałej
części porośnięta trawą. Nieruchomość będąca przedmiotem
przetargu położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach rodzinnych
ogrodów działkowych (ZD).

10 marca 2017

KOMUNIK AT Y

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali nr
126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz.
1100. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 24.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium w wysokości 2.400,00 zł, w terminie
do dnia 6 kwietnia 2017 r. Wadium należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r., przelewem na
konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr
44 1050 1083 1000 0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium
uważa się wpływ środków ﬁnansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43
ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Ogłoszenie
o przetargu w pełnej treści zostało zamieszczone na stronie
internetowej bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).
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na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie nr: 44 1050 1083 1000
0022 6985 8169 ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie.
Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości
znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6).
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn,
Rynek 1, tel. 33/4794 234, 33/4794 230. Ogłoszenie o przetargu
w pełnej treści zostało zamieszczone na stronie internetowej
bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
- W REJONIE ULIC ŁUKOWEJ
I FRYSZTACKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ
- DZIAŁKA NR 2/104

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie przy
ul. Mickiewicza stanowiącej działkę nr 2/104 obr. 57 o pow.
365 m2 zapisaną w księdze wieczystej nr BB1C/00103205/7
Sądu Rejonowego w Cieszynie, zabudowaną budynkiem rekreacyjno–gospodarczym o powierzchni zabudowy 23,50
m2 wraz z udziałem w 1/14 części niezabudowanej działki nr
2/107 obr. 57 o pow. 415 m2, zapisanej w księdze wieczystej
nr BB1C/00103213/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Działka
2/107 stanowi dojście do kompleksu 14 ogródków działkowych
przy ul. Mickiewicza w Cieszynie. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach rodzinnych
ogrodów działkowych (ZD).
Przetarg jest ograniczony do dzierżawców kompleksu działek rekreacyjnych przy ul. Mickiewicza w Cieszynie. Uzasadnieniem wyboru formy przetargu jest umożliwienie aktualnej
dzierżawczyni przystąpienia do przetargu w celu nabycia nieruchomości i zrealizowania roszczenia wynikającego z art. 231
§ 2 kodeksu cywilnego.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w sali nr
126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz.
1030. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 23.100,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest osobiste lub pisemne zgłoszenie do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Cieszynie uczestnictwa w przetargu przez
osoby spełniające warunki przetargu (dzierżawcy działek przy
ul. Mickiewicza) oraz wpłacenie, w formie pieniężnej, wadium
w wysokości 2.400,00 zł, w terminie do dnia 5 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Cieszynie w rejonie
ulic Łukowej i Frysztackiej, zapisanej w księdze wieczystej nr
BB1C/00002898/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 21/6 obr. 29 o pow. 0,0361
ha. Działka w południowo-zachodniej części jest zabudowana
budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 46 m2.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w obszarze o braku planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (D4MW).
Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. w sali nr
126 Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) o godz.
1030. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 32.000,00 zł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie,
w formie pieniężnej, wadium w wysokości 3.200,00 zł, w terminie
do dnia 6 kwietnia 2017 r., przelewem na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski S.A. w Cieszynie nr 44 1050 1083 1000
0022 6985 8169. Za termin wpłaty wadium uważa się wpływ
środków ﬁnansowych na konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43
ust.1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług.
Cena osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone
wadium, powinna być wpłacona przez nabywcę na wskazane
konto, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Koszty umowy ponosi nabywca.
Dokumentacja dotycząca sprzedaży w/wym. nieruchomości znajduje się do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie (parter – pokój nr 6).
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, 43-400 Cieszyn,
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Rynek 1, tel. 33/4794 234, 33/4794 230. Ogłoszenie o przetargu
w pełnej treści zostało zamieszczone na stronie internetowej
bip.um.cieszyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Cieszynie (Rynek 1, I piętro).

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE
DO ZBYCIA
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców:
lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku przy ul.
Strzelców Podhalańskich 4 w Cieszynie wraz z udziałem
do nieruchomości gruntowej i części wspólnych budynku
w 4337/98475 części,
lokal mieszkalny nr 21 położony w budynku przy ul. Tomanka 2 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej
i części wspólnych budynku w 4700/115524 części,
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie /
Rynek 1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres
21 dni, tj. od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 22 marca 2017 r.

PRZEZNACZONE DO ZBYCIA
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że przeznaczono do
zbycia, w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych najemców:
lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Michejdy
17 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej
i części wspólnych budynku w 5183/46545 części,
lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Strzelców
Podhalańskich 4 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości
gruntowej i części wspólnych budynku w 4197/98475 części,
lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Moniuszki 8 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej
i części wspólnych budynku w 4550/246660 części,
lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 8 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej
i części wspólnych budynku w 3684/77013 części,
lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku przy ul. Głębokiej
13 w Cieszynie wraz z udziałem do nieruchomości gruntowej
i części wspólnych budynku w 7191/143419 części.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie /
Rynek 1, I piętro / oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM w Cieszynie (bip.um.cieszyn.pl) na okres
21 dni, tj. od dnia 22 lutego 2017 r. do dnia 15 marca 2017 r.

NAJEM LOKALU
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. Szerokiej nr 7 w Cieszynie, o łącznej
powierzchni użytkowej 46.10 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
Szczegółowe informacje można uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr
2a, I piętro, pokój nr 18, tel.33 852 37 52.
ZBM

Wiadomości Ratuszowe

ZAPROSZENIE
Doraźna Komisja Rady Miejskiej Cieszyna do spraw restrukturyzacji sportu i promocji miasta zaprasza wszystkich przedsiębiorców z terenu Cieszyna, zajmujących się szeroko rozumianą
działalnością w branży turystycznej (właściciele biur turystycznych, obiektów noclegowych, obiektów gastronomicznych itp.)
do udziału w posiedzeniu w/w Komisji, które odbędzie się dnia
3 kwietnia 2017 roku o godz. 15.30 w sali nr 205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Tematem spotkania będzie dyskusja na temat promocji Cieszyna, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
ŁUKASZ BIELSKI

ZGK POSZUKUJE CHĘTNYCH
Zarząd Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
43-400 Cieszyn, ul. Słowicza 59 poszukuje osób chętnych do
prowadzenia szaletu miejskiego w Cieszynie przy ul. Ratuszowej od dnia 1 kwietnia 2017 r.
Podania prosimy składać w Sekretariacie Spółki lub e-mailem zgk@zgk.cieszyn.pl
do dnia 22 marca 2017 r.Bliższe informacje można uzyskać pod
numerem tel. 33 85 15 535.

DODATKOWE ZAPISY
Zarząd Stowarzyszenia Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie
informuje, że wynegocjował kilka dodatkowych miejsc na
organizowany 10-cio dniowy pobyt integracyjny (11 – 20 maj
br.) w Szczawnicy Zdroju.
Dodatkowe zapisy odbywają się do 31 marca br. w dniach
i godzinach dyżurów. Bliższe informacje w przedmiotowej
sprawie można uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia. Zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy. Kontakt: tel.
33 858 12 56.

PŁATNOŚĆ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
GRUNTU W 2017 ROKU
Informujemy, że 31.03.2017 roku upływa termin płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wpłaty można dokonać
w następujący sposób: na konto nr 25 1050 1083 1000 0001 0075
7897 Urzędu Miejskiego w Cieszynie, gotówką w kasie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu
33 479 42 94, 33 479 42 84.
UM

INFORMACJA Z PLACU BUDOWY
ZINTEGROWANEGO WĘZŁA
PRZESIADKOWEGO W CIESZYNIE
W historycznym budynku dworca zakończono prace związane
z budową nowego stropu nad parterem. W miejscu poprzedniego drewnianego stropu wybudowany został strop o konstrukcji żelbetonowej. Obecnie trwają prace z budową stropu
nad pierwszym piętrem. Kontynuowane są prace związane z
budową fundamentu nowego budynku. Zakończono budowę
sieci wodociągowej, a budowa sieci kanalizacji deszczowej jest
zaawansowana w 90%. Sfrezowano nawierzchnię ul. Hajduka
oraz jej skrzyżowania z ul. Bobrecką. Wykonano przełożenie
sieci gazowej. Obecnie prowadzone są prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego w obszarze planowanego
do budowy ronda. Na okres tych robót (do 23 marca) został
wyłączony z ruchu przejazd kolejowy.

10 marca 2017

KINO PIAST

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

10–12.03, g. 15:00 Ostatni smok świata
- dubbing (animowany/familijny/przygodowy), Ukraina b.o.
10–12.03, g. 16:30, 20:30 Porady na
zdrady (komedia) Polska 15
13-16.03, g. 15:00 Porady na zdrady
(komedia) Polska 15

COK

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

10.03, g. 16:00 Warsztaty tańca żydowskiego
11.03, g. 20:00 SORRY BOYS – koncert
(bilety 25zł/30 zł w dniu koncertu)
13.03, g. 18:00 Amatorska Grupa Gitarowa

10-12.03, g. 18:30 Maria Skłodowska-Curie (biograficzny)Bel./Fr./Niem./Pol.12

14 i 16.03, g. 8:00 Poznajemy Instrumenty muzyczne: harfa (org. Cieszyńskie
Towarzystwo Muzyczne)

13-16.03, g. 17:00 Maria Skłodowska-Curie (biograficzny)Bel./Fr./Niem./Pol.12

14.03, g. 17:00 Spotkanie w Pracowni
Fotografii i Nowych Mediów

17-22.03, g.14:45 2D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6

15.03, g. 16:30 Język z kulturą: kulturalny czeski

17-22.03, g. 17:15 3D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6
17-19.03, g. 19:45 3D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6
20-22.03, g. 19:45 2D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6
23-29.03, g. 15:30 2D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6
23-29.03, g. 18:00 3D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6
30.03, g. 15:00 2D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6
30.03, g. 17:30 3D Piękna i Bestia –
dubbing (przygodowy/familijny/fantasy)
USA 6
24-28.03, g. 20:30 Polandja (komedia
obyczajowa) Polska 15

KLUB FILMOWY
„FAFIK”
16.03, g. 19:15 Robert Altman – wspomnienie w 10 rocznicę śmierci (cz. 2)
23.03, g. 20:15 Pragnienie wolności

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

11.03, g.17:00 Koncert "Kobieta niejedno ma imię" Orkiestra Kameralna i Soliści
pod dyrekcją Jean - Claude'a Hauptmanna
13.03, g. 9:00 i 11:30 Bajka muzyczna
„SKARBY ZŁOTEJ KACZKI” w wykonaniu
artystów Teatru BOHEMA
14.03, g.18:00 Koncert Zespołu Stare
Dobre Małżeństwo
16.03, g.19:00 Koncert Operetki Kijowskiej Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej
w programie "Operetki Czar" część II
20 i 21.03, g. 9.00 Przegląd Dziecięcych
i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych
Śląska Cieszyńskiego
31.03, g 17:00 Misterium Męki Pańskiej
w wykonaniu Zespołu Teatralnego Parafii
św. Elżbiety
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16.03, g. 17:00 Pracownia krawiectwa –
zajęcia otwarte
17.03, g. 18:00 Irlandzki piątek- koncert
zespołu STONEHENGE (bilety 25zł/30 zł w
dniu koncertu)
18.03, g. 8:45 Podróże z kulturą – Energetyczny Śląsk (wycieczka, informacje i
zapisy w COK)
18.03, g. 18:00 Dawid Bawor: „My Way”recital (bilety 20 zł)
19.03, g. 16:00 „Pasja” - spektakl teatralny, scenariusz i reżyseria: Kathleen Ann
Thompson . Bilety 15 zł w COK
20.03, g. 12:00 „Pod Wałka” UROCZYSTY
APEL poświęcony pamięci 24 żołnierzy
ZWZ AK zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta (szczegóły na afiszach)
20.03, g. 19:00 Warsztaty tanga Argentyńskiego
21.03, g. 16:30 Zajęcia baletowe dla
dzieci
22.03, g. 8:00 „Trzy odsłony kultury”–
konkurs (org. Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego, COK)
22.03, g. 16:00 Zajęcia w Pracowni Malarstwa i Rysunku
23.03, g. 16:30 Taniec współczesny
23.03, g. 18:00 Latino solo – zajęcia
taneczne
24.03, g. 19:00 DG Project – smoothjazzowy projekt Dariusza Górnioka – pianisty, kompozytora, aranżera. (współorg.
Uniwersytet Śląski w Cieszynie, wstęp
wolny)
WYSTAWY:
3 – 30.03 Galeria „Ceglana” (wernisaż 3
III, godz. 18.00)_trzy Grudniewska | Osadnik | Klasik - wystawa rzeźby i grafiki
8 – 14.03 Galeria „Na Piętrze” „WRAŻLIWI NA SZTUKĘ” - wystawa prac plastycznych uczniów szkół podstawowych (LOTE,
COK)
16.03. - 4.04 „KOCHAM CIĘ JAK IRLANDIĘ” - wystawa fotografii 3D

BIBLIOTEKA
MIEJSKA

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

10.03, g. 15:00 – WyGRYwamy – turniej
gier planszowych
13.03, g. 15:00 – English story – warsztaty językowo- plastyczne

14.03, g. 15:00 - Warsztaty biblioterapeutyczne (stała grupa)
15.03, g. 10:00 - Spotkanie grupy zabawowej Gromadka Uszatka (stała grupa)
15.03, godz. 15:00 – Strefa czytania –
warsztaty literacko - plastyczne
17.03, g. 15:00 - WyGRYwamy – turniej
gier planszowych
20.03, g. 15:00 – English story – warsztaty językowo- plastyczne
21.03, g. 15:00 – Warsztaty biblioterapeutyczne (stała grupa)
22.03, g. 10:00 - Spotkanie grupy zabawowej Gromadka Uszatka (stała grupa)
22.03, g. 15:00 – COOLturalnie -warsztaty edukacyjno - wychowawcze
24.03, g. 15:00 – WyGRYwamy – turniej
gier planszowych

ZAMEK CIESZYN

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

11.03, g. 10:00-13:00 Mała Pracownia
Projektowania: Jak zaprojektować książkę?
11.03, g. 10:00-13:00 Mała Pracownia
Projektowania: Jak zaprojektować książkę?
16.03, g. 10:00–13:00 Biznes Nawigator:
10 najczęściej popełnianych błędów we
współpracy inwestora z projektantem
24–25.03 ABC Przedsiębiorczości
WYSTAWY
25.02-23.04 Graduation Projects 2016
– wystawa prac dyplomowych z Czech,
Polski, Słowacji i Węgier
25.02-23.04 AGD Zlin – retrospektywna wystawa z okazji 20-lecia Pracowni
Projektowania Graficznego Uniwersytetu
Tomasza Baty

KSIĄŻNICA
CIESZYŃSKA

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

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

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.
29.03, g. 17:00 Maksymilian Kapalski,
Sebastian Brandt, Stultifera Navis czyli
statek pełen głupców. Inkunabuły ze
zbiorów MŚC
26.04, g. 17:00 Konferencja naukowa:
Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska
24.05, g. 17:00 Michał Kawulok, Spacer
po międzywojennej Wiśle
28.06, g. 17.00 Jan Paweł Borowski, Powstanie Zboru Luterańskiego w Drogomyślu jako przyczynek do dziejów reformacji
Księstwie Cieszyńskim w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra

22
27.09, g. 17:00 Grzegorz Studnicki, Strój
cieszyński ten dawny i ten współ- czesny
25.10., g. 17:00 Zofia Jagosz-Zarzycka,
Nowe nabytki w Dziale Archeologii MŚC

WAŻNE INST Y TUCJE
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu
terminu: 696 652 114 lub osobiście.

SZPITAL ŚLĄSKI

29.11, g. 17:00 Irena Prengel-Adamczyk,
Zapach drewna i kadzidła − prezentacja
wirtualnego zwiedzania drewnianych
kościołów Śląska Cieszyńskiego

28.03, g. 16:00 Pro salute: "Gdy choruje
żołądek" - lek. Hanna Robleska - sala
konferencyjna Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego.

MUZEUM 4. PUŁKU
STRZELCÓW P.

Galeria Zmienna Szpitala Śląskiego w
Cieszynie, Zespół Poradni Specjalistycznych, ul. Bielska 4 ekspozycja malarstwa
Mirosława Mitręgi "Piórkiem malowane"

www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

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

MUZEUM
DRUKARSTWA

www.muzeumdrukarstwa.pl, tel. 3385116 30

Czynne: wt.-pt. 10:00-17:00. W sezonie
turystycznym (maj-wrzesień) również w
soboty i niedziele: 14.00- 18.00. Zwiedzanie i udział w warsztatach graficznych, introligatorskich i typograficznych dla grup

OSIEDLOWE CKIR
10.03, g. 17:00 Kobiety kobietom
(szczegóły na afiszach)
13.03, g. 17:00 Tajlandia w fotografii –
prelekcja Sebastiana Słoniny w ramach
spotkań Sekcji Miłośników Podróży
15.03, g. 17: 00 Spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Propozycji „Podgórze”

Wiadomości Ratuszowe

dla dzieci i rodziców, ilość miejsc ograniczona, zapisy, wstęp: 7 zł
24.03, g. 16:30 Zdrowie małych stópek
– spotkanie z Wiolettą Szojdą z Centrum
Refleksologii - dla rodziców i dzieci, wstęp
wolny, ilość miejsc ograniczona
27.03, g. 17:00 Pola magnetyczne –
prelekcja Zdzisława Mancela w ramach
spotkań sekcji nauki i techniki. W sezonie
turystycznym (maj-wrzesień) również w
soboty i niedziele: 14.00- 18.00. Zwiedzanie i udział w warsztatach graficznych, introligatorskich i typograficznych dla grup
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu
terminu: 696 652 114 lub osobiście

RÓŻNE
IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul.
Stary Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt.
godz. 10:00-16:00, so.-niedz. po uzgodnieniu telefonicznym.

16.03, g. 11:00 Rozruch dla rodziców
małych dzieci – trening BuggyGym oraz
spotkanie z fizjoterapeutką dziecięcą
Anną

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.)

20.03, g. 17:00 Twórczy recykling – kotek – pojemnik z plastikowych - warsztaty

26.03. Rowerowy objazd granicami
Cieszyna - cz. II Ondraszek

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.
cieszyn.pl

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

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Punkt
Konsultacyjn-Informacyjny

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

Hospicjum Domowe

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

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 internetowej miasta. Po wejściu na www.
cieszyn.pl prosimy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją imprezę do kalendarium” i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

INFORMACJA SMS

WIADOMOŚCI

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

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892

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 wydarzeniach w naszym mieście.

Szpital Śląski

Powiatowy Ośrodek wsparcia dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie
(Hostel)

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

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Straż Miejska

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

Punkt Interwencji Kryzysowej

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

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.

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

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479
49 19

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

POLUB CIESZYN NA FB

Urząd Miejski

Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl
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Swoje znamy i chwalimy

PRZYGOTOWANIE
ZULCU:
Nogi wieprzowe i golonkę czyścimy,
pozbawiamy resztek włosków opalając
nad palnikiem. Następnie wkładamy do
garnka, zalewamy zimną wodą, gotujemy z zielem angielskim, czosnkiem i
listkami laurowymi. Solimy, dodajemy
marchewkę. Ważne by wywar gotować
na małym ogniu przez kilka godzin, czyli
do momentu aż mięso będzie miękkie.
Następnie mięso wyjmujemy z wywaru,
studzimy, oddzielamy od kości i drobno kroimy. Na dno salaterki wkładamy
dla ozdoby plasterek marchewki, następnie pokrojone mięso i… zalewamy
przecedzonym wywarem.
Wkładamy do lodówki aż zulc stężeje. Podajemy z pokrojoną cebulką,
octem i chlebem.

Dokończenie ze s. 24
Poprzeczka postawiona została więc
bardzo wysoko, ale sprzedaż dań i liczba
osób, które przybywają do Cieszyna, by
poznać nasz regionalny smak świadczy
sama za siebie. Wnętrze restauracji zaś
zapewnia odwiedzającym dodatkowe
spotkania z tym co nasze… regionalne.
- Od samego początku staramy się organizować we wnętrzach naszej restauracji dodatkowe atrakcje, które nawiązują
do naszego regionu. Są to imprezy arty-

styczne, występy muzyczne i wystawy
prac lokalnych artystów. Jednym słowem „Promujemy cieszyńskie” – wyjaśnia Z. Wszołek, nawiązując również do
wieczoru zorganizowanego pod tą samą
nazwą. Wieczór ten zapoczątkował cały
cykl wydarzeń, których ideą jest przedstawianie tego, co na naszej ziemi cenne,
atrakcyjne, wyjątkowe, a więc wyjątkowych ludzi, wyjątkowe dania, wyjątkową
sztukę ... i nie tylko - Chcemy pokazać to
czym słyniemy w Cieszynie i to, co wyróżnia nas na tle innych, a więc również

nasze dania: zulc, żeberka na babraczce,
strudel, którym zachwycał się sam cesarz
Franciszek Józef.
Od dziś wiadomo również, że najlepszym przyjacielem dobrego jedzenia jest
dobry trunek. W Cieszynie, koniecznie
cieszyński, prosto z miejscowego Browaru
Zamkowego, który działa nieprzerwanie
od 1846 roku. - Zapraszamy do skosztowania naszych specjałów – zachęca Zoﬁa Wszołek, manager Hotelu „Liburnia”
w Cieszynie.
BARBARA STELMACH -KUBASZCZYK

PRZYTUL PSISKO

Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno traﬁ ły 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.

NIKOLA KŁÓŚ

PATRYCJA FRANCUZ

Uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych
w Cieszynie. Rok temu dostała psa i pokochała go, mimo, że zawsze
bała się psów. Od tej pory uważa, że zwierzę to najlepszy przyjaciel
człowieka.
Numer ewidencyjny: 68/2017.
Ralf, pies, w wieku około 3 lat, krótkowłosy, średniej wielkości, w kłębie ma około 50 cm. Znaleziony 25 lutego 2017 roku w Ustroniu.

Uczennica Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie
– od dziecka jest bardzo związana ze zwierzętami, a zwłaszcza z psami.
- Moim zdaniem warto adoptować psy ze schroniska, ponieważ zasługują one na prawdziwy dom i kochającą rodzinę – mówi.
Numer ewidencyjny: 65/2017.
Woks, pies, w wieku około 3 lat, szorstkowłosy, średniej wielkości,
w kłębie ma około 55 cm. Znaleziony 24 lutego 2017 roku w Cieszynie.
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Wiadomości Ratuszowe

SWOJE ZNAMY i chwalimy
Galareta z nóżek wieprzowych to jedna z tych szczególnych przystawek, których nie
może zabraknąć podczas najważniejszych uroczystości rodzinnych w naszych domach. Nazw
używanych w odniesieniu do niej jest wiele. Mówi się o niej meduza, galart, auszpik, zimne nóżki,
zylc. U nas znana jest pod nazwą „zulc” i stanowi tradycję śląskiej kuchni.

J

ak na Śląsku podaje się zulc? Co zrobić by smakował tak, jak pamiętamy
go z dawnych lat? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań warto poszukać
w Restauracji Hotelu „Liburnia”, miejscu
w którym serwowane są potrawy zarówno regionalne, jak i dania kuchni fusion.
- Podstawą tego dania są nogi wieprzowe, golonka i kilka przypraw. Mała
liczba składników nie oznacza jednak,
że przygotowanie zulcu to czynność
z którą sobie poradzimy w mgnieniu
oka. Ta potrawa wymaga bowiem dużej dawki cierpliwości, bo… właśnie
w powolnym „pyrkaniu” tkwi cały jej
sekret – zdradza sposób na udane danie Anna Bajak, szefowa kuchni - Każdy region przygotowuje przystawkę na
swój sposób, udoskonalając ją własnym
smakiem. My wierni tu jesteśmy tradycji
kuchni śląskiej…

„Zulc” i stanowi tradycję śląskiej kuchni.

TRADYCJA ŚLĄSKIEJ KUCHNI
Po nasze regionalne specjały bardzo często sięgają przyjezdni, którzy zatrzymują
się w Cieszynie, ale również osoby, które poszukują lokalnych dań, podążając
Szlakiem Kulinarnym "Śląskie Smaki" - do
którego, chroniąc dziedzictwo kulinarne
regionu – dołączyła w grudniu minionego roku również Restauracja "Liburnia",
otrzymując prestiżowy certyﬁkat.
Warto podkreślić, że zulc nie jest tu
jedyną regionalną potrawą, podawaną
do stołu. W czołówce serwowanych specjałów swoje miejsce zajmują również:
rosół z domowym makaronem i kluską
wątrobianą oraz pieczone żeberka podane
na babraczce, koniecznie z cieszyńskim
akcentem w postaci deseru, jakim jest
strudel z jabłkami, podawany z lodami
waniliowymi i bitą śmietaną. Goście z zainteresowaniem i pełni uznania próbuję tego, co nasze… śląskie, często sami
wskazują swoje kulinarne oczekiwania.

„ŚLĄSKIE SMAKI”
ZOBOWIĄZUJĄ
- Do serwowania regionalnych dań kuchni śląskiej zainspirowały nas osoby, które
odwiedzają Cieszyn, ale również… jego
mieszkańcy, władze miasta, lokalni działacze… Zawsze jesteśmy otwarci na głosy

Sposób na udane danie zdradza szefowa kuchni.

z zewnątrz, sugestie i pomysły innych –
przyznaje Zoﬁa Wszołek, manager Hotelu
„Liburnia” w Cieszynie, przytaczając w pamięci początki działalności restauracji, która
co warto podkreślić powstała w miejscu
dawnego zakładu produkcyjnego – CEFANY. I choć to niewiarygodne, industrialny
wystrój wnętrza obdarzył miejsce niepowtarzalnym klimatem, w którym nowoczesność przenika się z tradycją, a regionalne
dania znajdują się w pierwszej dziesiątce
serwowanych specjałów.
Zachwytu nad śląskim smakiem nie
kryje Małgorzata Duda, która docenia
regionalną kuchnię i sama również serwuje ją swoim domownikom. – W domu
na „zulc” zwykle mówimy po prostu „galareta z nóżek”. Podawana z cebulką, octem

spirytusowym i świeżym chlebem nie
ma sobie równych… - podkreśla mieszkanka Cieszyna.

CIESZYŃSKIE – NAJLEPSZE
Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki” zobowiązuje, bo i taki jest sam zamysł certyﬁkatu,
który ma sprawić, że podawane w lokalach dania regionalne będą najwyższej
jakości, robione według tradycyjnych,
sprawdzonych przepisów i z najlepszych
składników. - Tylko takie dania z czystym
sumieniem możemy polecić turystom
odwiedzającym nasz region – czytamy
na stronie „Śląskich Smaków”.

Dokończenie na s. 23

