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Wielkanoc inna niż dotąd

Szanowni Państwo,
przed nami święta. To kolejna w ostat-

nim czasie Wielkanoc, którą spędzać 
będziemy w inny niż dotychczas sposób. 
W wielu domach przebywają ukraińscy 
goście. Wśród wymienianych życzeń 
świątecznych obok zdrowia wybrzmiewa 
koniec wojny, spokój i bezpieczeństwo.

Znów jesteśmy wystawieni na próbę, 
a historia zdaje się sprawdzać, jak su-
miennie odrabiamy lekcje z przeszłości. 
Pełni niepokoju układamy codzienności 
w różny sposób, angażując się w pomoc 
osobom, które uciekły przed wojną, wy-
syłając pomoc do tych, którzy zostali 

walczyć o niepodległość swojego kraju. 
Do 24 lutego wydawało się, że w XXI w. 
to sytuacja nie do pomyślenia. A jednak 
właśnie się rozgrywa, bierzemy w niej 
udział wszyscy.

W obliczu trwającej za naszą wschodnią 
granicą wojny odczuwamy różne emo-
cje, jesteśmy zmęczeni niepewnością. 
To ważne, byśmy umieli poradzić sobie 
z informacjami, które do nas napływa-
ją. Zadbali o swój komfort psychiczny. 
Angażowanie się w różne formy pomo-

cy także wyczerpuje, a niezwykle waż-
ne jest, aby sił nam starczyło na dalsze 
pomaganie. Przełomu bowiem w stronę 
pokoju i stabilizacji nie widać. Potrzeba 
nadziei, którą dają nadchodzące święta.

Wielkanoc to niezwykły czas w ciągu 
roku. Niezależnie od światopoglądu, 
ulegamy jej atmosferze, praktykujemy 
rytuały, inspirujemy się rodzącą do życia 
przyrodą. Wróćmy do tradycyjnych po-
traw, smaków z dzieciństwa. Zadbajmy 
jednak przede wszystkim o wewnętrzny 
spokój. Skupmy uwagę na jakości rela-
cji, spotkań w rodzinnym gronie. Niech 
jest to prawdziwy czas wytchnienia 
i wzmocnienia. Zadbajmy o odpoczynek 
i tak ważną regenerację. Czerpmy z wio-
sennej natury, pamiętając, że spacer to 
nie tylko polecana aktywność fizyczna, 
ale tak ważny dziś reset dla głowy. Się-
gnijmy do ulubionych książek, filmów, 
porozmawiajmy. 

Wszystkim Mieszkańcom i gościom 
naszego miasta życzę zdrowia, spokoju 
i pokoju na ten świąteczny czas i najbliż-
szą przyszłość! 

 GABRIELA 
STASZKIEWICZ

Burmistrz Cieszyna

Wszystkim 
mieszkańcom  

i przybyszom do 
naszego miasta życzę 

zdrowia, spokoju 
oraz pokoju na ten 

świąteczny czas, 
a także na najbliższą 

przyszłość.
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Modernizacja stadionu 
Stadion przy al. J. Łyska doczeka się 
modernizacji. Inwestycję wykonywać 
będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Gretasport Ilona Stańczyk z Dąbrowy 
Górniczej. Przewidywany okres reali-
zacji inwestycji wynosi 16 miesięcy 
od dnia podpisania umowy, czyli od 18 
marca 2022 r. Jaki będzie zakres prac? 
Zapraszamy do lektury!

W ramach modernizacji główny zakres 
prac obejmie: 

1. Przebudowę bieżni lekkoatletycznej 
od długości 400m (4 tory po obwodzie, 6 
torów na prostej startowej),

2. Wykonanie wyposażenia sportowego:
rów z wodą do biegów z przeszkodami,
dwuścieżkową, dwustronną skocznię 

do skoku w dal i trójskoku,
skocznię do skoku wzwyż,
dwie dwustronne skocznie do skoku 

o tyczce,
dwie rzutnie do rzutu oszczepem, 
rzutnię do rzutów dyskiem i młotem,
rzutnię do pchnięcia kulą.
3. Przebudowę boiska piłkarskiego o 

wymiarach pola gry 100 x 63 m wraz z 
budową drenażu i instalacji zraszającej, 

4. Inne niezbędne prace, takie jak bu-
dowa/przebudowa:

budowę nowych trybun (w tym za-
daszonej dla kibiców gospodarzy) z 786 
miejscami siedzącymi,

wiat dla zawodników rezerwowych z 
miejscami siedzącymi (2 szt. na 16 miejsc 
każda)

budynków zaplecza sanitarnego oraz 
magazynowego,

budowa wieży sędziowskiej (dwukon-

dygnacyjnej),
mur oporowy,
sektora dla osób niepełnosprawnych 

i ich opiekunów (8 miejsc siedzących i 5 
wydzielonych miejsc na wózki inwalidzkie),

oświetlenia,
sieci energetycznych (elektrycznych), 

teletechnicznych.
W dalszej kolejności zakupione zosta-

nie wyposażenie lekkoatletyczne (płotki, 
oszczepy, kule itp.).

Wartość inwestycji to ponad 11 000 
000 zł. Na realizację zadania Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przyznało dofinansowa-
nie ze środków Funduszu Rozwoju Kultu-
ry Fizycznej w kwocie nieprzekraczającej 
2 000 000 zł.

Stadion Miejski przy al. Jana Łyska 21 
jest obecnie obiektem przeznaczonym do 
uprawiania lekkiej atletyki. Urządzenia lek-
koatletyczne nie spełniają jednak obecnie 
obowiązujących standardów a murawa 

boiska piłkarskiego wymaga wymiany. 
Stadion po modernizacji pozwoli na:

stworzenie szerszych możliwości, w 
szczególności dla młodzieży, do uprawiania 
większej ilości konkurencji lekkoatletycznych 
poprzez powiększenie areału sportowego 
i wyposażenie go w urządzenia sportowe 
do biegów z przeszkodami;

stworzenie możliwość organizacji im-
prez lekkoatletycznych; 

zwiększenie komfortu prowadzenia 
lekcji wychowania fizycznego, treningów 
oraz możliwości powszechniejszej do-
stępności do obiektu dla mieszkańców 
naszego miasta;

stworzenie lepszych warunków do or-
ganizacji zgrupowań sportowych, tym sa-
mym efektywniejszego wykorzystywania 
bazy noclegowej w pawilonie sportowym; 

polepszenie warunków zarówno dla 
drużyn piłkarskich jak i kibiców. 

KK

Wizualizacja stadionu po modernizacji.

Inwestycja mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza 
16 lokali mieszkaniowych powstanie 
przy ul. Mickiewicza. Zakład Budyn-
ków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. 
pozyskał dofinansowanie w wysokości 
85%. Prace potrwają do końca 2023 r. 
Mieszkania będą dostępne od 2024 r. 

Spółka zaplanowała budowę wieloro-
dzinnego budynku mieszkalnego na własnej 
działce przy ul. Mickiewicza w Cieszynie. 
Inwestycja finansowana jest ze środków 
własnych spółki oraz ze środków pozyska-
nych z Funduszu Dopłat Banku Gospodar-
stwa Krajowego w Warszawie. 

Kwota przyznanej dotacji wynosi 4 902 
965,98 zł. Realizacja robót jest planowana 
na lata 2022 – 2024.

Powstanie budynek mieszkalny wie-
lorodzinny z 16 lokalami mieszkalnymi 
o łącznej powierzchni ok. 1023 m2, który 

będzie obiektem niepodpiwniczonym, czte-
rokondygnacyjnym. W budynku znajdzie 
się klatka schodowa z windą dostosowaną 
do przewozu mebli oraz osób na wózkach 
i noszach. Na każdej kondygnacji budynku 
znajdą się 4 lokale mieszkalne. Mieszkania 
na parterze budynku dostosowane będą 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Przy budynku przewidziano 34 miejsca 
postojowe, w tym 14 miejsc postojowych 
przystosowanych dla osób z niepełno-
sprawnościami. Układ komunikacji do-
okoła budynku zaprojektowano jako sieć 
ciągów pieszo-jezdnych. Nawierzchnia 
wokół budynków będzie odpowiednio 
przystosowana. 

Budynek podłączony będzie do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Ponadto w ramach in-
westycji nastąpi częściowe wyburzenie bu-

dynku biurowo-magazynowo-garażowego 
kolidującego z inwestycją (część budynku 
wyłączona z użytkowania).

Pierwsi mieszkańcy powinni wprowa-
dzić się w 2024 r. 

zaKład BudynKów MiejsKich

Wizualizacja budynku przy ul. Mickiewicza.
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Maria Garzon – fortepian 
(Austria/Hiszpania)
wstęp wolny

Piątek 22. 4. od godz. 10 do 15  
Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego, Cieszyn 
KONFERENCJA ODBIÓR 
DZIEŁA VIKTORA 
ULLMANNA W KRAJACH 
EUROPY ŚRODKOWEJ
we współpracy z Instytutem 
Kompozytorów Terezińskich 
Prelegenci z Republiki 
Czeskiej, Polski oraz 
Niemiec – prof. Lubomír 

UROCZYSTOŚCI 
ULLMANNOWSKIE 2022
III. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny 
Český Těšín, Cieszyn 
21–24. 4. 2022

Czwartek 21. 4. o godz. 18:00  
COK Dom Narodowy, 
Cieszyn
UROCZYSTA INAUGURACJA 
FESTIWALU, KONCERT 
KAMERALNY TWÓRCZOŚCI 
VIKTORA ULLMANNA
Shira Karmon – sopran 
(Austria/Izrael)

Spurný, prof. Dr hab. Magda- 
lena Dziadek, Dr. Albrecht 
Dümling, Mgr. Irena Troupová.
Dr Witold Pieńkowski
(bez tłumaczenia, w broszurze 
programowej będą do 
dyspozycji tłumaczenia 
referatów)
wstęp wolny

Piątek 22. 4. o godz. 18:00  
Synagoga Schomre Schabos, 
Czeski Cieszyn  
RECITAL FORTEPIANOWY    
Jan Dušek (Republika Czeska)
wstęp 100 CZK

Sobota 23. 4. o godz. 18:00   
Teatr Cieszyński w Czeskim 
Cieszynie, Mała Scena 
CESARZ ATLANTYDY ALBO 
ODMOWA ŚMIERCI
(Der Kaiser von Atlantis oder 
Die Todverweigerung)
ARBOS, Stowarzyszenie 
muzyki i teatru, Klagenfurt 
(Austria)
Lalkowa wersja 
najsłynniejszej opery 
Ullmanna w reżyserii 
Herberta Gantschachera  
W języku niemieckim (do 
dyspozycji będzie tłuma-
czenie libretta w języku 
czeskim i polskim)
wstęp 100 CZK

Niedziela 24. 4 o godz. 10:00  
Zbiórka: Plac Józefa 
Poniatowskiego (przy KP 
Policji), Cieszyn 
SPACER ŚLADAMI VIKTORA 
ULLMANNA W CIESZYNIE 
(Irena French, dyrektorka 
Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie)
wstęp wolny

Niedziela 24. 4. o godz. 15:00 
wycieczka autobusowa  

Narodowy Teatr Morawsko-
Śląski – Teatr Antonína 
Dvořáka, Ostrawa 
HANS KRÁSA: 
ZARĘCZYNY WE ŚNIE  
(Verlobung im Traum)
OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ. 
Przedstawienie operowe. 
Nowa inscenizacja 
Narodowego Teatru 
Morawsko-Śląskiego
W niemieckim oryginale 
z czeskimi i angielskimi 
napisami.
Cena wycieczki 210 CZK. 
Odjazd autobusu o godz. 
13:30 z dworca autobuso-
wego w Czeskim Cieszynie 

Bilety do odbioru w Centrum 
Informacji Turystycznej (CIT) 
MOST w Czeskim Cieszynie 
na ulicy Hlavní tř. 1 lub na 
miejscu przed występem.
W CIT dostępne będą 
również w przedsprzedaży 
bilety do Teatru w Ostrawie 
na przedstawienie operowe. 
Bilet 210 CZK obejmuje 
przejazd autokarem oraz 
wejściówkę do Teatru. 
Telefon: +420 720 043 697, 
email: info@ic-tesin.cz

Č. Těšín – CieszynFESTIWAL ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM
Ivo Vondrák, hetman Województwa Morawsko-Śląskiego
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
Mirosław Bienioszek, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach
Andreas Schmidinger, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Pradze
Gudrun Hardiman-Pollross, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie
Mieczysław Szczurek, starosta Powiatu Cieszyńskiego 
Gabriela Hřebačková, Burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz miasta Cieszyna

ORGANIZATORZY
Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie 
NOEMI Arts&Media, Agencja 
komunikacji międzynarodowej 
Miasto Czeski Cieszyn
Miasto Cieszyn 
Powiat Cieszyński
Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Muzeum Śląska Cieszyńskiego

GŁÓWNY PARTNER
Ministerstwo Kultury 
Republiki Czeskiej

PARTNERZY
Austriackie Forum Kultury w Pradze
Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie
Towarzystwo Polsko-Austriackie, Oddział w Cieszynie
Instytut Kompozytorów Terezińskich
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn
Rotary kluby RC Opava, Frýdek-Místek, Kopřivnice a Praha-City

www.viktor-ullmann-festival.cz



58 kwietnia 2022 ZAPOWIEDZI

MIĘDZYNARODOWE UROCZYSTOŚCI ULLMANNOWSKIE 

Ku pamięci kompozytora
Uroczystości Ullmannowskie zawitają do Cieszyna i Czeskiego Cieszyna po raz 
kolejny, wyraźnie utrzymując, a nawet rozwijając międzynarodowy wymiar 
imprezy. To niecodzienne wydarzenie kulturalne odbędzie się w terminie 21-24 
kwietnia. Serdecznie zapraszamy! 

Mimo okoliczności dbał o życie mu-
zyczne – troski tej nie była w stanie 
zagłuszyć nawet deportacja do obozu 
w Theresienstadt, gdzie napisał znaczną 
część swoich utworów. Dziś pamięć o Vik-
torze Ullmannie wciąż pozostaje żywa, 
a upowszechnianie wiedzy na temat tego 
słynnego kompozytora, pianisty i dyrygen-
ta urodzonego w Cieszynie jest ważnym 
zadaniem, któremu usiłujemy sprostać.

Festiwal swoim patronatem objęli: 
Wojewoda Województwa Morawsko-Ślą-
skiego, Miasta Czeski Cieszyn i Cieszyn, 
Powiat Cieszyński, Konsul Generalny 
Austrii w Katowicach, Konsul Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz 
dyrektorzy austriackich ośrodków kultu-
ry w Pradze i Warszawie. Wśród organi-
zatorów nie mogło zabraknąć czeskich, 
polskich i austriackich partnerów.

W tym roku Uroczystości Ullmannow-
skie w ramach kolejnej edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzycznego roz-
poczną się 21 kwietnia o godzinie 18:00 
w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom 
Narodowy” koncertem kameralnym 
w wykonaniu mieszkającej w Wiedniu 
izraelskiej śpiewaczki Shiry Karmon oraz 
hiszpańskiej pianistki Marii Garzon. Artyst-
ki zaprezentują publiczności pieśni oraz 
utwory fortepianowe Viktora Ullmanna. 
Tego dnia zobaczymy również fragment 
filmu „Viktor Ullmann – biografia nagrania“. 
Darmowe bilety dostępne są w Centrum 
Informacji Turystycznej w Czeskim Cieszynie  
(ul. Główna 1). 

W piątek (22 kwietnia) o godz. 10:00 
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego roz-
pocznie się Konferencja fachowa „Od-
biór dzieła Viktora Ullmanna w kra-
jach Europy Środkowej”. Wydarzenie 
powstało we współpracy z Instytutem 
Kompozytorów Terezińskich. Swój udział 
zapowiedzieli prelegenci z Republiki Cze-
skiej, Polski oraz Niemiec. Wstęp na wy-
darzenia jest wolny, jednak ze względu na 
ograniczone miejsca obowiązują darmowe 
bilety, które dostępne są w Centrum Infor-
macji Turystycznej w Czeskim Cieszynie  
(ul. Główna 1). 

W piątkowy wieczór (godz. 18:00) 
Synagogę Schomre Schabos w Czeskim 

Cieszynie wypełnią dźwięki recitalu 
fortepianowego. Przed publicznością 
wystąpi czeski pianista i kompozytor Jan 
Dušek. Wykonawca w swoim recitalu, 
oprócz muzyki Ullmanna, zaprezentuje 
również kompozycje współczesnych mu 
muzyków oraz autorską premierę świa-
tową utworu inspirowanego Viktorem Ul-
lmannem. Bilety w cenie 100 koron można 
nabyć w Centrum Informacji Turystycznej 
w Czeskim Cieszynie (ul. Główna 1).

W kolejnym dniu Uroczystości Ullman-
nowskich (sobota, 23 kwietnia, godz. 18:00) 
na Małej Scenie Teatru Cieszyńskiego 
zobaczymy lalkową wersję "Cesarza 
Atlantydy albo Odmowy Śmierci" – naj-
słynniejszej opery Ullmanna w reżyserii 
Herberta Gantschachera. Austrię będzie 
w tym roku reprezentować eksperymen-
talny zespół muzyczno-teatralny ARBOS 
z Klagenfurtu w Karyntii. Bilety w cenie 
100 koron można nabyć w Centrum Infor-
macji Turystycznej w Czeskim Cieszynie, 
ul. Główna 1.

Kolejnym wydarzeniem będzie spacer 
śladami Viktora Ullmanna (24 kwiet-
nia, godz. 10:00), który poprowadzi Ire-
na French, dyrektorka Muzeum Śląska 

Cieszyńskiego). Miejscem zbiórki będzie 
Plac Józefa Poniatowskiego, wstęp wolny.

 – Ostatni dzień festiwalu także będzie 
poświęcony teatrowi muzycznemu. Dzięki 
współpracy Uroczystości Ullmannowskich 
oraz Narodowego Teatru Morawsko-Ślą-
skiego w Ostrawie festiwalowa publiczność 
będzie miała okazję (w ramach wyjazdu) 
zobaczyć operę innego „kompozytora 
terezińskiego” współczesnego Ullmanno-
wi – Zaręczyny we śnie Hansa Krásy (na 
motywach noweli F. M. Dostojewskiego 
"Sen wuja") – podkreślają organizatorzy.

Wyjazd do teatru w Ostrawie odbę-
dzie się 24 kwietnia. Odjazd autobusu 
o godz. 13:30 z dworca autobusowego 
w Czeskim Cieszynie. Bilety w cenie 210 
koron można nabyć w Centrum Infor-
macji Turystycznej w Czeskim Cieszynie,  
ul. Główna 1.

Już dziś zapraszamy Państwa na Uroczy-
stości Ullmannowskie, życząc wszystkim 
miłośnikom muzyki, zarówno krajowym, 
jak i zagranicznym, niezapomnianych 
muzycznych wrażeń, pełnych wspomnień 
o kompozytorach, którzy odeszli zbyt 
wcześnie… 

BsK
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Maria Garzon – fortepian 
(Austria/Hiszpania)
wstęp wolny

Piątek 22. 4. od godz. 10 do 15  
Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego, Cieszyn 
KONFERENCJA ODBIÓR 
DZIEŁA VIKTORA 
ULLMANNA W KRAJACH 
EUROPY ŚRODKOWEJ
we współpracy z Instytutem 
Kompozytorów Terezińskich 
Prelegenci z Republiki 
Czeskiej, Polski oraz 
Niemiec – prof. Lubomír 

UROCZYSTOŚCI 
ULLMANNOWSKIE 2022
III. Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny 
Český Těšín, Cieszyn 
21–24. 4. 2022

Czwartek 21. 4. o godz. 18:00  
COK Dom Narodowy, 
Cieszyn
UROCZYSTA INAUGURACJA 
FESTIWALU, KONCERT 
KAMERALNY TWÓRCZOŚCI 
VIKTORA ULLMANNA
Shira Karmon – sopran 
(Austria/Izrael)

Spurný, prof. Dr hab. Magda- 
lena Dziadek, Dr. Albrecht 
Dümling, Mgr. Irena Troupová.
Dr Witold Pieńkowski
(bez tłumaczenia, w broszurze 
programowej będą do 
dyspozycji tłumaczenia 
referatów)
wstęp wolny

Piątek 22. 4. o godz. 18:00  
Synagoga Schomre Schabos, 
Czeski Cieszyn  
RECITAL FORTEPIANOWY    
Jan Dušek (Republika Czeska)
wstęp 100 CZK

Sobota 23. 4. o godz. 18:00   
Teatr Cieszyński w Czeskim 
Cieszynie, Mała Scena 
CESARZ ATLANTYDY ALBO 
ODMOWA ŚMIERCI
(Der Kaiser von Atlantis oder 
Die Todverweigerung)
ARBOS, Stowarzyszenie 
muzyki i teatru, Klagenfurt 
(Austria)
Lalkowa wersja 
najsłynniejszej opery 
Ullmanna w reżyserii 
Herberta Gantschachera  
W języku niemieckim (do 
dyspozycji będzie tłuma-
czenie libretta w języku 
czeskim i polskim)
wstęp 100 CZK

Niedziela 24. 4 o godz. 10:00  
Zbiórka: Plac Józefa 
Poniatowskiego (przy KP 
Policji), Cieszyn 
SPACER ŚLADAMI VIKTORA 
ULLMANNA W CIESZYNIE 
(Irena French, dyrektorka 
Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego w Cieszynie)
wstęp wolny

Niedziela 24. 4. o godz. 15:00 
wycieczka autobusowa  

Narodowy Teatr Morawsko-
Śląski – Teatr Antonína 
Dvořáka, Ostrawa 
HANS KRÁSA: 
ZARĘCZYNY WE ŚNIE  
(Verlobung im Traum)
OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ. 
Przedstawienie operowe. 
Nowa inscenizacja 
Narodowego Teatru 
Morawsko-Śląskiego
W niemieckim oryginale 
z czeskimi i angielskimi 
napisami.
Cena wycieczki 210 CZK. 
Odjazd autobusu o godz. 
13:30 z dworca autobuso-
wego w Czeskim Cieszynie 

Bilety do odbioru w Centrum 
Informacji Turystycznej (CIT) 
MOST w Czeskim Cieszynie 
na ulicy Hlavní tř. 1 lub na 
miejscu przed występem.
W CIT dostępne będą 
również w przedsprzedaży 
bilety do Teatru w Ostrawie 
na przedstawienie operowe. 
Bilet 210 CZK obejmuje 
przejazd autokarem oraz 
wejściówkę do Teatru. 
Telefon: +420 720 043 697, 
email: info@ic-tesin.cz

Č. Těšín – CieszynFESTIWAL ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM
Ivo Vondrák, hetman Województwa Morawsko-Śląskiego
Izabella Wołłejko-Chwastowicz, Konsul Generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie
Mirosław Bienioszek, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Katowicach
Andreas Schmidinger, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Pradze
Gudrun Hardiman-Pollross, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie
Mieczysław Szczurek, starosta Powiatu Cieszyńskiego 
Gabriela Hřebačková, Burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna
Gabriela Staszkiewicz, Burmistrz miasta Cieszyna

ORGANIZATORZY
Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie 
NOEMI Arts&Media, Agencja 
komunikacji międzynarodowej 
Miasto Czeski Cieszyn
Miasto Cieszyn 
Powiat Cieszyński
Austriackie Forum Kultury w Warszawie
Muzeum Śląska Cieszyńskiego

GŁÓWNY PARTNER
Ministerstwo Kultury 
Republiki Czeskiej

PARTNERZY
Austriackie Forum Kultury w Pradze
Narodowy Teatr Morawsko-Śląski w Ostrawie
Towarzystwo Polsko-Austriackie, Oddział w Cieszynie
Instytut Kompozytorów Terezińskich
Polski Związek Kulturalno-Oświatowy
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“, Cieszyn
Rotary kluby RC Opava, Frýdek-Místek, Kopřivnice a Praha-City

www.viktor-ullmann-festival.cz

Viktor Ullmann, mat. arch.
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Jarmarkowe atrakcje 
Na rynku trwa Świąteczny 
Jarmark Wielkanocny! 
Stoiska z rękodziełem, 
ozdobami świątecznymi 
i innymi artykułami czekają 
na klientów. Warto jednak 
pamiętać, że w najbliższy 
weekend, 9 i 10 kwietnia, 
czekają na nas liczne 
atrakcje i dodatkowe 
stoiska! 

Właśnie na ten weekend zaplanowano 
program artystyczny, będzie też więcej 
stoisk handlowych. Zarówno w sobotę, jak 
i w niedzielę odbędą się świąteczne warsz-
taty dla całych rodzin, współorganizowane 
z uczniami Niepublicznego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Cieszynie. W godzinach 
10:00-14:00 na Rynku odbywać się będą 
warsztaty z Centrum Folkloru Śląska Cie-
szyńskiego – w programie robienie palm 
wielkanocnych, ozdabianie pisanek, wy-
konywanie baranków z papieru, malowa-

nie wiosennych cieszynianek, malowanie 
buziek dzieciom czy malowanie farbami 
i kredkami. Z kolei w sobotę 9 kwietnia 
o godz. 16:00 w sali widowiskowej Domu 
Narodowego odbędzie się koncert muzy-
ki chrześcijańskiej w wykonaniu zespołu 

TWOI, działającego przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Strumieniu. 

Wstęp na wydarzenia związane ze Cie-
szyńskim Jarmarkiem Wielkanocnym jest 
wolny. Serdecznie zapraszamy! 

coK / red. aB

Tessellis – mozaika ceramiczna
Do 25 kwietnia w Galerii Ceglanej 
Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom 
Narodowy” można zwiedzać wystawę 
„Tessellis”. To ekspozycja niezwykłych 
prac stworzonych z miłości do sztuki. 

Autorem prac jest Marek Tessellis, 
który opisuje: „Mozaiki Tessellis powstały 
przez przypadek. Szukając w Internecie 
czegoś zupełnie innego, natrafiłem na 
mozaiki pani Ewy Zdanowskiej z Warsza-
wy. Gra kompozycji i kolorów spodoba-
ła mi się i zafascynowała mnie do tego 
stopnia, że postanowiłem spróbować. 
I tak zaczęła się przygoda z pomysłami, 
które wpadały mi do głowy. Z prozaicznej 
przyczyny braku talentu rysunkowego, 
mozaiki, które robię, są kompozycjami 

kolorów i geometrycznych kształtów. 
W dotychczasowym zawodowym życiu 
zajmowałem się głównie rzeczami tech-
nicznymi i budowlanymi, więc zaprojek-
towanie, skonstruowanie i zbudowanie 
od zera własnymi rękami konkretnej 
materialnej kompozycji sprawia mi dużo 
satysfakcji. Tym większej, że czasami 
wychodzą rzeczy ładne. Mam nadzieję, 
że trochę tej satysfakcji udzieli się też 
innym podczas oglądania moich prac”.

Wystawę można zwiedzać w godzi-
nach pracy COK „Dom Narodowy” do 
25 kwietnia. Serdecznie zapraszamy, 
wstęp jest wolny! 

COK

DYSKUSYJNY KLUB PROPOZYCJI
Koło nr 2 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 

„Mały Jaworowy” i Cieszyński Ośrodek 
Kultury „Dom Narodowy”, w ramach 
Dyskusyjnego Klubu Propozycji, zapra-
szają na spotkanie z autorką książek Li-

dią Czyż, pt. „Siła prawdziwych historii”. 
Wydarzenie odbędzie się w środę, 20 
kwietnia o godzinie 17:00 w Domu 
Narodowym. Wstęp wolny! 

COK

fot. MT
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Zapisz się do newslettera!
Chcesz wiedzieć co dzieje się w COK 
"Dom Narodowy"? Lubisz być na bieżą-
co z informacjami o imprezach, a przy 
okazji zbierać rabaty? Od 1 kwietnia 
możesz zapisać się do newslettera COK 
i być z nami w kontakcie.

By zapisać się do newslettera, wystar-
czy wejść na stronę www.domnarodowy.pl 
i podać swój adres e-mail. Co dwa tygodnie 
otrzymasz na swoją skrzynkę zapowiedzi 
najnowszych imprez, które organizuje COK 
„Dom Narodowy”. Otrzymując newsletter, 
będziesz nie tylko na bieżąco z wydarze-
niami kulturalnymi, ale otrzymasz kody 
rabatowe na płatne wejściówki i nie tylko! 
Zapraszamy! 

COK

24. PRZEGLĄD FILMOWY "KINO NA GRANICY" 

Viva musica
Filmy, w których istotną rolę odgrywa muzyka, od lat piszą historię światowej 
kultury. Ostatnio kino muzyczne znów jest coraz bardziej popularne. Najnowsze 
i nieco starsze produkcje z tego nurtu będzie więc można zobaczyć w Cieszynie już  
od 29 kwietnia podczas kolejnej edycji "Kina na Granicy".

Musicale, piosenki i muzyczne mo-
tywy filmowe nie przez przypadek ko-
jarzą się często z odpoczynkiem, latem 
i wakacjami. Niektóre tytuły z sekcji Viva 
Musica zostaną więc pokazane w kinie 
plenerowym, żeby wspólnie cieszyć się tą 
atmosferą. – Kino żyje muzyką. Muzyka 
nie tylko daje filmom oddech, pozwala 
twórcom na wybrzmienie poszczególnych 
wątków, ale jest także tematem samym 
w sobie – takie właśnie filmy pokażemy 
na tegorocznym festiwalu. Będą to nowe 
i starsze tytuły, w których muzyka pełni 
fundamentalną rolę dramaturgiczną – 
zaprasza Łukasz Maciejewski, dyrektor 
programowy festiwalu po stronie polskiej. 

W sekcji znalazły się nowe filmy, mię-
dzy innymi nagrodzone na Festiwalu 
w Gdyni produkcje: „Inni ludzie“ w re-
żyserii Aleksandry Terpińskiej i „Sonata“ 
Bartosza Blaschke, dokument o zmarłym 
niedawno Karelu Gotcie oraz starsze fil-
my Magdaleny Łazarkiewicz i Mariusza 
Grzegorzka. 

Tegoroczne Kino na Granicy pokaże 13 
filmów w sekcji Viva Musica:

„Karel“ (Olga Malířová Špátová; 2020)
„DonT Stop“ (Richard Řeřicha; 2012)
„Muzika“ (Juraj Nvota; 2007) 
„Once“ (John Carney; 2007) 
„Rok ďábla“ (Petr Zelenka; 2002)

„Bo we mnie jest seks" (Katarzyna Klim-
kiewicz; 2021)

„Inni ludzie” (Aleksandra Terpińska; 2021)
„Magdalena“ (Filip Gieldon; 2021)
„Sonata“ (Bartosz Blaschke; 2021)
„Zimna wojna“ (Paweł Pawlikowski; 2018)
„Ostatni dzwonek” (Magdalena Łazar-

kiewicz; 1989) 
„Panny smutne” (Mariusz Grzegorzek; 

1995)

„Ars Nova. El Libre Vermell. Pieśni Piel-
grzymujących Do Klasztoru Monserrat. 
Katalonia, XIX w.“ (Mariusz Grzegorzek; 
1994).

24. Przegląd Filmowy Kino na Grani-
cy odbędzie się w dniach 29 kwietnia –  
3 maja 2022 roku w Cieszynie i Czeskim 
Cieszynie. Szczegóły na stronie interne-
towej www.kinonagranicy.pl. 

Kino na granicy

Kadr z filmu "Bo we mnie jest seks", fot. Bartosz Mrozowski.
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Koncert majowy Macierzy 
Zapraszamy na niezwykłe muzyczne wydarzenie – Koncert Majowy Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej, który odbędzie się 14 maja o godz. 18:00 w Teatrze im. A. Mickiewicza. 
Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na Fundusz Stypendialny utworzony 
przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej. 

Tego wieczoru ujrzymy na scenie zna-
ną i lubianą Artis Symphony Orchestrę 
pod batutą Jean-Claude'a Hauptman-
na. Usłyszymy m.in. największe przebo-
je Zbigniewa Wodeckiego, ale nie tylko. 
Wśród wykonawców, którzy zaśpiewają 
dla publiczności, znajdą się Olivia Ohl-
-Szulik (sopran), Piotr Sikora (tenor), Filip 
Hauptmann (tenor), Leszek Pitry (tenor). 
Za opracowanie muzyczne utworów od-
powiadać będzie Jean Claude-Hauptmann, 
za scenariusz – Małgorzata Hauptmann. 
Koncert poprowadzi Anita Binek.

Organizatorem koncertu jest Macierz 
Ziemi Cieszyńskiej, mecenasem koncer-
tu – Bank Spółdzielczy w Cieszynie, a pa-
tronem – Miasto Cieszyn. Bilety w cenie  
35 zł, 60 zł i 80 zł można zakupić na stronie 
internetowej Teatru im. A. Mickiewicza – 
teatr.cieszyn.pl. Serdecznie zapraszamy! 

red. aB

Usłyszeć i zrozumieć nastolatka
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekre-
acji działające przy SM Cieszynianka 
zaprasza na warsztaty dla rodziców, 
które odbędą się 21 kwietnia o godz. 
18:00, a także 19 i 20 maja. Poprowadzi 
je Jolanta Dróżdż-Stoszek – psycholog, 
specjalista wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci, trenerka „Szkoły dla 
Rodziców”. 

Nastolatek. Czas na budowanie swojej 
odrębności i niezależności od rodziny, mo-
ment przygotowywania się do wchodzenia 
w dorosłe, samodzielne życie. To okres eks-
perymentowania, sprawdzania, przygląda-
nia się sobie i innym. Nastolatek jak mało 
kto potrzebuje w tej drodze empatycznego 
i cierpliwego towarzysza. Porozmawiajmy 
o tym, jak „być z nimi”, a nie „obok nich”, 

„usłyszeć na czas”. Jak się dogadać z na-
stolatkiem w oparciu o szacunek, bliskość 
i akceptację? Zrozumieć, co się z nim dzie-
je. Buzujące hormony, wielozadaniowość 
i wrażliwy układ nagrody – jak wpływają 
na zachowanie nastolatka? Dlaczego na-
stolatek tak bardzo dąży do przeżywania 
przyjemności, a co za tym idzie – tak łatwo 
wchodzi w różne ryzykowne zachowania? 
Poznanie i zrozumienie siebie nawzajem 
w „nowej rzeczywistości” prowadzi do 
stworzenia takiej relacji, która przetrwa 
wszystko.

Wstęp na warsztaty – 18 zł dla członków 
SM Cieszynianka, 20 zł dla pozostałych 
osób, zapisy w OCKiR, tel. 536 050 906. 
Zapraszamy. 

ocKir

WARSZTATY DLA OJCÓW
Osiedlowe Centrum Kultury i Rekre-

acji działające przy SM Cieszynianka 
zaprasza na warszTaty wspierające dla 
ojców, które odbędą się 22 kwietnia 
o godz. 18:00. Poprowadzi je Tadeusz 
Stoszek – socjolog, absolwent Szkoły 
Trenerów Grup Wsparcia i Rozwoju 
Fundacji Sto Pociech, trener sztuk 
walki, mąż i ojciec dwójki nastolatków. 

 – Zapraszam do rozmowy, wymiany 
doświadczeń – mówi prowadzący. – Tym 
razem poruszymy tematy związane 
z męskimi uczuciami. Porozmawiamy 
o tym, jak poruszać się w świecie uczuć. 
Czy potrzeby są kluczem do uczuć? Jak 
identyfikować potrzeby, by zrozumieć 
swoje uczucia? Zastanowimy się też 
wspólnie nad tym: Czy istnieją męskie 
uczucia? Czy męskość to męstwo? Ma-
cho vs. wrażliwiec – to walka, czy dwie 
strony tej samej monety?

Wstęp na warsztaty – 18 zł dla 
członków SM Cieszynianka, 20 zł dla 
pozostałych osób, zapisy w OCKiR, tel. 
536 050 906. Zapraszamy. 

ocKir

fot. mat. pras. org.
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Wyprawa na Alaskę
Biblioteka Miejska w Cieszynie zapra-
sza 21 kwietnia o godz. 18:00 na spo-
tkanie z Sebastianem R. Bielakiem pt. 
„Wyprawa na Alaskę”. 

W trakcie trwającej ok. 90 minut pre-
zentacji autor opowie o położonym na 
południu Alaski Półwyspie Kenai, tamtej-
szej florze i faunie, miasteczkach, proble-
mach ekologicznych, z jakimi borykają się 
Alaskańczycy, a także wolontariacie i funk-
cjonowaniu Narodowej Ostoi Przyrody 
Kenai. Ponadto autor zaprezentuje Dolinę 
Jukonu położoną w głębi kontynentalnej 
Alaski, wspomni o gorączce złota z Klon-

dike oraz przybliży codzienne życie ludzi 
zamieszkujących obrzeża Dalekiej Północy. 
Dotyczy to zarówno białych przybyszów, 
jak również rdzennych Indian Atabasków, 
którzy zamieszkują niewielkie wioski ukryte 
w głębi niedostępnej tajgi rozciągającej się 
wokół północnego Koła Podbiegunowego. 
W ramach spotkania autor podzieli się 
swoją wiedzą o Alasce, opowie ciekawost-
ki na temat tutejszej przyrody oraz będzie 
wspominał przygody, które spotkały go 
w trakcie wyprawy. 

BiBlioteKa MiejsKa

Życie na dworze Przemysława I Noszaka
19 kwietnia o godz. 16:00 w Bibliotece 
Miejskiej w Cieszynie, w ramach Cie-
szyńskiego Uniwersytetu III wieku, 
odbędzie się spotkanie sekcji „Prze-
szłość i teraźniejszość”, podczas któ-
rego Władysław M. Żagan wygłosi wy-
kład pt."Życie na dworze Przemysława 
I Noszaka". 

Autor najpopularniejszego w regionie 
bloga historycznego postara się zapoznać 

słuchaczy z otoczeniem najwybitniejszego 
z cieszyńskich władców. Przede wszystkim 
zwróci uwagę na wybitne rody rycerskie 
i postacie historyczne towarzyszące Prze-
mysławowi I Noszakowi, a także zapozna 
uczestników spotkania z mnóstwem cie-
kawostek dotyczących życia codziennego 
XIV-wiecznego dworu książęcego. Wstęp 
wolny, zapraszamy! 

BiBlioteKa MiejsKa

Dziecięce Spotkanie z Folklorem
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej im. Janiny 
Marcinkowej serdecznie 
zaprasza na koncert 
„Dziecięce Spotkanie 
z Folklorem – 30 lecie grup 
dziecięcych Zespołu”, który 
odbędzie się 23 kwietnia 
o godz. 17:00 w Teatrze 
im. A. Mickiewicza 
w Cieszynie. 

W roku 2022 przypada jubileusz 30-le-
cia powołania grup dziecięcych dzia-
łających jako integralna część ZPiTZC. 
W chwili obecnej Zespół liczy 4 grupy 
dziecięce taneczno-wokalne, kapelę 
dziecięco-młodzieżową i kilkuosobową 
kapelkę, która przygrywa dzieciom do 
kameralnych koncertów wokalnych. Od 
początku istnienia grup dziecięcych ich 
jedynym instruktorem i choreografem 
jest pani Anna Gociek. W chwili obec-
nej z zespołem pracują również: Halina 
i Jacek Jansowie – instruktorzy wokalni, 

Anna Guzdek – akompaniator i instruk-
tor kilkuosobowej kapelki, Franciszek 
Wodnic – kapelmistrz. 

Grupy dziecięce podczas swojej 30-let-
niej działalności wielokrotnie prezento-
wały się na scenach w kraju i za granicą. 
Młodzież uczestniczyła w festiwalach 
odbywających się min. w: Bułgarii, Ma-
cedonii, Chorwacji, Turcji, Słowacji czy 
w Czechach. 

Po ponad dwuletniej przerwie arty-
stycznej związanej z COVID-19, na de-
skach cieszyńskiego teatru zaprezen-
tuje się blisko 100 młodych artystów. 
Podczas koncertu jubileuszowego będą 
mogli Państwo podziwiać pieśni i tańce 
cieszyńskie, beskidzkie, krakowskie, 
górnośląskie, kaszubskie, nie zabraknie 
również kujawiaka z oberkiem. 

 – Koncert będzie pełen niespodzianek 
zarówno dla samych wykonawców, jak 
i naszej wspaniałej publiczności – zapo-
wiadają organizatorzy – dlatego już teraz 
serdecznie zapraszamy! 

Bilety w cenie 25, 30 i 35 zł do na-
bycia w kasie teatru lub na www.teatr.
cieszyn.pl 

zpitzc

fot. ZPiTZC im. J. Marcinkowej

fot. ZPiTZC im. J. Marcinkowej

Półwysep Kenai, fot. Sebastian R. Bielak
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RADA MIEJSKA CIESZYNA I ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN 

Spotkanie transgraniczne
21 marca w Kass 
„Střelnice” odbyło się 
kolejne spotkanie Rady 
Miejskiej Cieszyna 
i Zastupitelstva města 
Český Těšín. Gościem 
specjalnym spotkania 
była Konsul Generalna 
Rzeczpospolitej Polskiej 
w Ostrawie Izabella 
Wołłejko-Chwastowicz. 

Przypomnijmy – spotkania radnych 
obu miast odbywają się 2 razy w roku, 
a ich tematem są głównie zagadnienia 
dotyczące współpracy transgranicznej, 
która od 2019 roku realizowana jest 
zgodnie ze strategią opracowaną w ra-
mach projektu „Cieszyn i Český Těšín 
INEurope.” 

Zebranych przywitała Starostka města 
Český Těšín Gabriela Hřebačková oraz 
I Zastępca Burmistrz Miasta Cieszyna 
Krzysztof Kasztura. Głos zabrała rów-
nież Pani Konsul. 

Podczas spotkania zaprezentowano 
postępy obecnie realizowanych polsko 
– czeskich projektów.

„Cieszyn i Ceský Těšín wspólnie” – 
twórca znaku graficznego prof. UŚ. To-

masz Kipka przedstawił logo i założenia 
systemu identyfikacji wizualnej dla trans-
granicznych przedsięwzięć obu miast. 

„Szlakiem cieszyńskiego Tramwaju – 
rozwój transgranicznej turystyki” – ko-
ordynator projektu Stanisław Kawecki 
omówił zakres wykonanych prac i naj-
bliższe plany tego największego trans-
granicznego projektu. 

Działania projektu „CieszIT” zrefero-
wała jego koordynatorka Helena Latková. 

Następnie przedstawiciele Euroregio-
nu Śląsk Cieszyński Bogdan Kasperek 
i Tomas Balcar omówili nowy program 
INTERREG ČESKO – POLSKO 2021-2027, 
jego priorytety i możliwości finanso-
wania działań, zaś pełnomocniczki ds. 
współpracy transgranicznej Renata 

Karpińska i Monika Tomiczková krótko 
zaprezentowały projekty transgranicz-
ne, które są zaplanowane do realizacji 
w następnych latach i nad którymi już 
rozpoczęto prace.

O szczegółach wszystkich projektów, 
zarówno tych obecnie realizowanych, jak 
i planowanych, będziemy informować. 

rK

PRZEDSZKOLE NR 19 W CIESZYNIE – PRZEDSZKOLEM ROKU!
25 marca w sali obrad Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego w Katowicach od-
była się uroczysta gala rozdania nagród 
w Plebiscycie Edukacyjnym 2021 orga-
nizowanym przez „Dziennik Zachod-
ni”. W powiecie cieszyńskim 1 miejsce 
w kategorii „Przedszkole Roku” zdobyło 
Przedszkole nr 19 w Cieszynie!

Nagrodę oraz dyplom odebrała dyrek-
tor placówki, pani Bożena Tracz-Kukuła. 

 – Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy nominowali nasze przedszkole 
do plebiscytu oraz tym, którzy oddali 
tak liczne głosy – mówiła. – Dziękujemy 
za zaufanie, wsparcie, uśmiech i każde 
dobre słowo. 

przedszKole nr 19 w cieszynie / red. aB

fot. Arch. SRiWR Olza

fot. mat. pras.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca przedstawiciele władz miasta 

oraz uczniowie cieszyńskich szkół średnich 
wysłuchali wykładu pani Haliny Szotek na 
temat losów żołnierzy podziemia niepod-
ległościowego, działających na terenie 
Śląska Cieszyńskiego po zakończeniu II 
wojny światowej. 

Wykład został wygłoszony w Sali Se-
syjnej cieszyńskiego ratusza z okazji Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Po zakończeniu prelekcji I Zastępca 
Burmistrza Miasta Cieszyna Krzysztof 

Kasztura w towarzystwie radnego Wła-
dysława Macury, byłego radnego Ludwika 
Kuboszka oraz prezesa Stowarzyszenia 
Wszechnica Dawida Czakona złożył kwiaty 
pod pamiątkową tablicą upamiętniającą 
nałożenie wyroków śmierci na 18 człon-
ków oddziału „Wędrowiec”. 

JK

Hołd Bohaterom 
20 marca w samo południe w 80. rocznicę zamordowania 24 Żołnierzy ZWZ AK przez 
hitlerowskiego okupanta, jak co roku przy pomniku „Pod Wałką” w Cieszynie, odbył 
się uroczysty apel upamiętniający tragiczne wydarzenia z 1942 roku. 

W uroczystości udział wzięli między 
innymi krewni i członkowie rodzin zamor-
dowanych, kombatanci II wojny światowej, 
przedstawiciele organizacji kombatanckich 
z Zaolzia, delegacje szkół, organizacji spo-
łecznych, służb mundurowych, harcerze, 
a także samorządowcy, parlamentarzyści 
Ziemi Cieszyńskiej i przedstawiciele Ma-
cierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 – Spotykamy się, by dać świadectwo 
tym wydarzeniom. Wspomnieć 24 członków 
ruchu oporu z obu stron Olzy, powieszo-
nych przez hitlerowców – mówił w prze-
mówieniu Krzysztof Kasztura, I Zastępca 
Burmistrza Miasta Cieszyna, szczególnie 
akcentując, że nie może być żadnej przy-
czyny i żadnego zdarzenia, które mogłoby 
usprawiedliwić napaść jednego człowieka 
na drugiego. 

 – Dziś nie tylko zadajemy sobie pyta-
nie, jakie wnioski wyciągnęliśmy z wyda-
rzeń dwudziestego wieku, dwóch wojen 
światowych, konfliktów na tle narodo-
wościowym każdej sytuacji, gdy człowiek 
pozbawia życia drugiego człowieka. Przy-
szedł czas, aby formułować odpowiedzi, 
a przede wszystkim pokazać w czynach, 
że odrobiliśmy jako ludzie, ale i całe społe-
czeństwo, politycy i przedstawiciele władz 
– lekcję historii i jakie wyciągnęliśmy wnio-
ski z przeszłości. Wydarzenia sprzed 80 
lat powinny być dla nas przestrogą przed 
tym, co niesie za sobą wojna, totalitaryzm 
i zbrodnie popełniane przez okupanta – 
podkreślał. – Musimy pamiętać, że to od 
naszych postaw zależy, czy historia zato-
czy koło, czy jednak zacznie pisać nową 
kartę. Kartę, której słowo „pokój” zawsze 
będzie na pierwszym miejscu.

Tego dnia pod Pomnikiem Pomordo-
wanych w 1942 roku w Cieszynie odśpie-
wano Hymn Państwowy, złożono kwiaty 
i odśpiewano Rotę. Odprawiono również 
modlitwę z udziałem kapelanów służb 
mundurowych. Uroczystości „Pod Wał-
ką” poprzedziła Msza święta w Kościele 
parafialnym pw. św. Marii Magdaleny, 
w intencji 24 Żołnierzy ZWK AK zamordo-
wanych przez hitlerowskiego okupanta.

O godz. 13:30 w Galerii Wystaw Cza-
sowych Muzeum Śląska Cieszyńskiego 
nastąpiło otwarcie wystawy "Wałka 1942, 
Współczesność i pamięć". 

BsK

POLUB CIESZYN 
NA FACEBOOK
fb.com/MiastoCieszyn

fot. BSK

fot. BSK

fot. JK
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12. Cieszyński  
FORTUNA Bieg 
Zapraszamy wszystkich biegaczy na jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych 
roku – 12. Cieszyński FORTUNA Bieg, który odbędzie się 24 kwietnia. To właśnie 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, wzdłuż nadolziańskich bulwarów po polskiej 
i czeskiej stronie, wytyczona została trasa dla uczestników biegu.

24 kwietnia, po trzech latach przerwy 
spowodowanej pandemią COVID-19, na 
dziesięciokilometrowej, atestowanej tra-
sie zawodnicy ponownie będą mogli spró-
bować swoich sił w biegu prowadzącym 
tradycyjnie ulicami Cieszyna i Czeskiego 
Cieszyna. Impreza ma charakter między-
narodowy – w poprzednich edycjach brali 
w niej brali udział zawodnicy m.in. z Kenii, 
Ukrainy, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Mołdawii, Słowacji, Węgier i Czech. 

12. Cieszyński FORTUNA Bieg wspól-
nie z XXII Półmaratonem dookoła Jeziora 
Żywieckiego (Żywiec – 03.04.2022) i 28. 
Biegiem Fiata (Bielsko-Biała – 22.05.2022) 
wchodzi w skład biegów ulicznych zalicza-
nych do Pucharu Euroregionu Beskidy. 

Każdy z uczestników tegorocznej im-
prezy otrzyma okolicznościową koszulkę 
techniczną, na mecie czekać będą unika-
towe medale, a dla najlepszych w klasyfi-
kacji generalnej oraz na lotnej premii (usy-
tuowanej w Czeskim Cieszynie) nagrody 
finansowe i rzeczowe. Nagrody rzeczo-
we otrzymają również najszybsze osoby 
w poszczególnych kategoriach wiekowych, 
zarówno wśród mężczyzn (6 kat.), jak i ko-
biet (5 kat.). Przewidzianych jest też wiele 
nagród specjalnych. 

Przy trasie biegu, tak jak zawsze, będzie 
znajdowała się duża rzesza kibiców dopin-
gujących biegaczy. Dla uatrakcyjnienia bie-
gowej zabawy organizatorzy przygotowują 
animacje muzyczne i taneczne.

W tym roku, ze względu na zaplano-
waną modernizację stadionu miejskiego 
i ograniczony dostęp do infrastruktury, 
odbędzie się tylko bieg główny. 

Zapisy przyjmowane są do 11.04.2022 
r. lub do wyczerpania limitu uczestników 
(1400 osób). Opłata startowa – 65 zł. 

Organizatorami zawodów są: Miasto 
Cieszyn, Město Český Těšín, Správa úče-
lových zařízení, Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Cieszynie, Agencja Sportu 
i Reklamy Andrzej Filipiak. Od początku 
organizacji biegu jego sponsorem tytu-
larnym jest FORTUNA ONLINE Zakłady 
Bukmacherskie sp. z o.o. 

org.

fot. mat. pras. org.



138 kwietnia 2022 SPORT

KARATE KYOKUSHIN Z MEDALAMI!
26 marca na hali AWF we Wrocławiu 
odbyły się Mistrzostwa Makroregio-
nu Śląskiego i Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików. W mistrzo-
stwach wzięło udział około 250 osób 
z 36 klubów. Cieszyński Klub Karate 
Kyokushin reprezentowało trzech za-
wodników, którzy zdobyli trzy medale: 
dwa srebrne i jeden brązowy. 

Srebrny medal zdobył w kategorii mło-
dzików Maksymilian Wojtas. Stoczył trzy 
pojedynki, w tym jeden rozstrzygnął na 
swoją korzyść przed czasem. Bardzo wy-
równaną finałową walkę przegrał decyzją 
sędziów w stosunku 3:2. Drugi srebrny 
medal wywalczyła w kategorii juniorek 

młodszych Maja Urbanek, która również 
stoczyła trzy walki, wygrywając dwie z nich 
przez wazari. Brązowy medal zdobyła 
w kategorii juniorek Wiktoria Urbanek, 
która w półfinale uległa swojej rywalce.

Sędzią głównym zawodów był shihan 
Andrzej Drewniak, a sędzią technicznym 
– shihan Andrzej Manecki. Z cieszyńskiego 
klubu sędzią był Dariusz Kubica. Kierowni-
kiem ekipy był Bogdan Kubica, a opieku-
nem – Mirosław Urbanek. 

Gratulujemy zawodnikom osiągniętych 
rezultatów! Start zawodników klubu był 
współfinansowany ze środków Miasta 
Cieszyna oraz Elektrometalu Cieszyn. 

cieszyńsKi KluB Karate KyoKushin

Memoriał im. Mariana Palowskiego 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-

-Sportowe w Republice Czeskiej oraz TKK 
PTTK "Ondraszek” zapraszają na wycieczkę 
rowerową "Memoriał im. Mariana Palow-
skiego", która odbędzie się 10 kwietnia. 
Zbiórka o godz. 09:00 w Alejach Masa-
ryka w Czeskim Cieszynie koło byłej 
remizy strażackiej. 

 – Po raz trzynasty wyjedziemy by 
uczcić pamięć wyjątkowego kolarza Be-
skidu – informują organizatorzy. – Naj-
pierw pojedziemy na cmentarz, a potem 
do Śmiłowic. 

Serdecznie zapraszamy! 
tKK pttK „ondraszeK” / red. aB

Fortuna Bieg – utrudnienia  
w ruchu drogowym

Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie informuje, że 24 kwietnia 2022 roku 
(niedziela) Cieszyn gościł będzie uczestni-
ków biegu ulicznego w ramach imprezy 
sportowej pn. „12. Cieszyński FORTUNA 
Bieg”, która będzie przebiegać w nastę-
pujący sposób:

start do biegu usytuowany jest na alei 
Jana Łyska na wysokości potoku Puńców-
ka przy kortach tenisowych. Następnie 
trasa przebiega przez aleję Jana Łyska 
w kierunku ulicy Przykopa, ulicę Przyko-
pa do ulicy Zamkowej, dalej w lewo ulicą 
Zamkową do Mostu Przyjaźni, ulicami 
Czeskiego Cieszyna do Mostu Sporto-
wego, potem w prawo chodnikiem dla 
pieszych i rowerzystów wzdłuż alei Jana 
Łyska w kierunku parkingu "Pod Wałką", 
kolejno przez parking "Pod Wałką", na-

stępnie nawrót i aleją Jana Łyska w stronę 
Stadionu Miejskiego na wysokości które-
go umiejscowiona jest meta biegu (dwie 
pięciokilometrowe pętle).

Bieg rozpocznie się o godz. 12:00. 
W związku z wytyczoną trasą biegu za-
chodzi konieczność wyłączenia z ruchu 
kołowego w dniu imprezy:

parkingu „Pod Wałką” przy ulicy Adolfa 
„Bolko” Kantora w godz. 06:00 – 14:00,

odcinka alei Jana Łyska od wjazdu na 
parking „Pod Wałką” do Mostu Wolności 
w godz. 10:30 – 14:00,

Mostu Wolności i dalszej części alei 
Jana Łyska od Mostu Wolności do ulicy 
Przykopa, fragmentu ulicy Przykopa od 
alei Jana Łyska do ulicy Zamkowej, frag-
mentu ulicy Zamkowej od wylotu ulicy 
Przykopa do Mostu Przyjaźni oraz Mostu 
Przyjaźni w godz. 11:30 – 14:00.

Trasa biegu zostanie otwarta dla nor-
malnego ruchu bezpośrednio po zakoń-
czeniu biegu. Na czas trwania biegu pro-
simy o korzystanie z objazdów. Za wynikłe 
utrudnienia przepraszamy i prosimy o wy-
rozumiałość. 

WS

W SKRÓCIE

Zajęcia 50+
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego 

w Cieszynie zaprasza osoby powyżej 50. 
roku życia na ogólnodostępne zajęcia 
gimnastyczne oraz pilates.

Zajęcia gimnastyczne odbywają się 
w każdą środę (do 30 czerwca) w godzi-
nach 17:00 – 18:00, w małej sali gimna-
stycznej Uniwersytetu Śląskiego w Cie-
szynie, przy ul. Paderewskiego 9.

Zajęcia z pilatesu odbywają się 
w każdy wtorek (do 30 czerwca) w go-
dzinach 10:00 – 11:00, w Studio Świa-
domego Ruchu w Cieszynie przy ul. 
Stawowej 6. 

 WS

Więcej sportu?
Informacje o bieżących wydarzeniach 

sportowych i rekreacyjnych znajdują 
się na stronie sport.cieszyn.pl oraz na 
Facebooku SportowyCieszyn, a także 
na stronach i w mediach społeczno-
ściowych poszczególnych klubów i sto-
warzyszeń, których wykaz i linki do ich 
stron internetowych znajdują się na 
stronie sport.cieszyn.pl. 

 WS

fot. mat. pras. org.

Medaliści CKKK, fot. CKKK



8 kwietnia 202214EDUKACJA

RUSZA REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY

A może szkoła muzyczna?
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego 
w Cieszynie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat do rozpoczęcia 
nauki gry na instrumencie w nowym roku szkolnym 2022/2023! 
Przesłuchanie wstępne odbędzie się 27 kwietnia. 

Muzyka dostarcza wzruszeń, podnosi 
na duchu, relaksuje, odstresowuje, może 
stać się pasją na całe życie. Nauka muzyki 
ma ogromny wpływ na rozwój intelektu-
alny dziecka, kształtuje też jego emocje 
i postawy, wspomaga koncentrację, pa-
mięć, pomaga lepiej organizować sobie 
czas. Bezpośrednio wpływa na rozwój 
fizyczny, intelektualny, emocjonalny i spo-

łeczny. Muzyka jest doskonałym środkiem 
do harmonijnego rozwoju dziecka. Dzięki 
zabawom nasi podopieczni w przyjazny 
sposób poznają tajniki sztuki muzycznej. 
Edukacja muzyczna daje szansę na to, by 
być nie tylko biernym słuchaczem, ale prze-
żywać muzykę grając, śpiewając i tworząc. 
Może być też źródłem satysfakcji – kiedy 
dziecko widzi efekty swojej wytrwałości, 

potrafi się tymi efektami dzielić, wierzy we 
własne możliwości. Nauka w państwowej 
szkole muzycznej zapewnia wszechstron-
ny rozwój uzdolnień muzycznych. Oprócz 
indywidualnych lekcji gry na instrumencie 
w relacji mistrz – uczeń, wychowankowie 
mają również możliwość uczestniczenia 
w zajęciach grupowych różnego typu, któ-
re — oprócz walorów edukacyjnych — są 
okazją do współdziałania, tworzenia więzi, 
a nawet nawiązywania przyjaźni. 

W murach cieszyńskiej szkoły przygo-
towuje się świadomych i wrażliwych od-
biorców sztuki. Dzieci i młodzież uczą się 
właściwej organizacji własnego czasu, kre-
atywności, obowiązkowości i odpowiedzial-
ności. Dba się o dobrą atmosferę pracy, by 
każdy uczeń był traktowany podmiotowo, 
tak by rozwijać indywidualne predyspozy-
cje muzyczne i zainteresowania dziecka.

Nadmieniamy, iż nauka w państwowej 
szkole muzycznej jest bezpłatna. Nasza 
szkoła muzyczna skupia blisko 400 dzieci 
i młodzież z Cieszyna i Śląska Cieszyń-
skiego. Nauka w szkole muzycznej I stop-
nia prowadzona jest w dwóch cyklach: 
sześcioletnim i czteroletnim, a w szkole 
muzycznej II stopnia trwa 6 lat. Bogata 
oferta szkoły muzycznej umożliwia rozpo-
częcie nauki gry na: akordeonie, altówce, 
eufonium, fagocie, flecie, fortepianie, gita-
rze, klarnecie, oboju, organach, perkusji, 
puzonie, saksofonie, skrzypcach, trąbce, 
tubie, waltorni, wiolonczeli. Paralelnie do 
sekcji instrumentalnej w szkole muzycznej 
II stopnia prowadzone są zajęcia w sekcji 
rytmiki. Od 1993 roku działa filia szkoły 
w Wiśle, dzięki której region zyskał więk-
sze możliwości rozwijania predyspozycji 
muzycznych dzieci.

Szczegóły dotyczące warunków rekrutacji 
zamieszczone są na stronie internetowej 
szkoły www.psmcieszyn.ox.pl, w zakładce 
"rekrutacja" można też znaleźć formularze 
zgłoszeniowe. Zachęcamy także do sko-
rzystania z kodu QR, który bezpośrednio 
skieruje Państwa do tej zakładki. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
edukacyjną Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Ignacego Paderewskiego 
w Cieszynie! 

psM
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20 LAT WSPÓŁPRACY CIESZYN-PUCK 

Akcja HF20CP
Krótkofalarstwo to 
hobby polegające 
na amatorskim 
nawiązywaniu 
dwustronnych łączności 
radiowych  
na wydzielonych pasmach 
radiowych – od fal 
długich, poprzez średnie, 
krótkie i ultrakrótkie 
do mikrofal, między 
krótkofalowcami  
za pomocą radiostacji 
oraz potwierdzaniu 
łączności kartami QSL. 

Krótkofalowcy, jako jedyna grupa użyt-
kowników urządzeń radiokomunikacyjnych, 
może pracować na samodzielnie skon-
struowanych urządzeniach, bez starania 
się o uzyskanie dla nich dodatkowych 
homologacji. Obecnie do nawiązywania 
łączności używane są telefony komórkowe. 

 – W każdej komórce zastosowano na-
dajnik, odbiornik oraz antenę. Nośnikiem 
pomiędzy nadajnikiem komórki, stacją 
przekaźnikową i odbiornikiem jest fala 
elektromagnetyczna. Choć Ewangelia św. 
Marka mówi, że na początku było słowo, 
to jednak na początku była fala elektro-
magnetyczna. Światło jest też falą elektro-
magnetyczną i rozchodzi się z szybkością 
300 tys. km na sekundę – tłumaczy Bro-
nisław Kuś z klubu Śląska Cieszyńskiego 
SP9SCI. – W czasie jednej sekundy potrafi 
okrążyć kulę ziemską dwa i pół raza! Fala 
rozchodzi się po linii prostej w powietrzu 
i próżni. Potrafi odbijać się np. w lusterku, 
ale odbija się również od ziemi, wody, gór-
nych warstw powietrza itd. Fala elektro-
magnetyczna wyemitowana w Cieszynie 
może trafić nad Bałtyk do Pucka, a po kil-
ku odbiciach trafi do Japonii, Australii lub 
Ameryki Południowej. 

Każdy krótkofalowiec ma swój niepo-
wtarzalny znak, jedyny na całym świecie 
(taki PESEL), który otrzyma po zdaniu eg-
zaminu państwowego. Przykładem może 
być znak SP9WZO, gdzie SP oznacza Pol-
skę, nr 9 to obszar województwa śląskiego 
i małopolskiego, a WZO to kolejne litery wg 
spisu ogólnopolskiego.

 – Krótkofalowcy konkurują ze sobą, na-

wiązując łączności z różnymi państwami 
i wyspami (około 350), powiatami w Polsce 
(jest ich 380), instalują sprzęt w parkach, 
obok zamków i robią aktywacje z tych 
szczególnych miejsc – przybliża pan Bro-
nisław. – Potwierdzeniem łączności między 
krótkofalowcami są karty QSL. Na karcie 
wpisana jest data, godzina, częstotliwość 
i inne informacje dotyczące łączności. 
Krótkofalarstwo, jak przystało na hobby, 
nie jest dochodowe, ale daje dużo przy-
jemności, pozwala poznać świat poprzez 

mapy i zdjęcia na kartach QSL, rozwija 
umiejętności techniczne i majsterkowanie.

 – W tym czasie zespół będzie robił łącz-
ności (QSO) z krótkofalowcami w Polsce, 
Europie i na świecie. Będziemy używali 
znaku okolicznościowego HF20CP, gdzie 
HF to polski znak specjalny, 20 to dwudzie-
stolecie, a CP to Cieszyn i Puck – objaśnia 
Bronisław Kuś. – Jest to znak specjalny, nie-
typowy i krótkofalowcy szukają informa-

cji z nim związanych, z jakiej okazji, gdzie 
jest ten Cieszyn czy też Puck itp. Znak jest 
umieszczony w ogólnoświatowej bazie zna-
ków i tam jest regulamin dyplomu, linki do 
informacji o partnerstwie. W regulaminie 
jest zawarta informacja, że każdy krótko-
falowiec w Polsce, który wykona sześć 
łączności (QSO), a zagraniczny trzy, otrzy-
ma elektroniczny imienny dyplom. Każdy 
krótkofalowiec otrzyma okolicznościową 
kartę QSL już za pierwsze QSO, a najak-
tywniejsi otrzymają puchar.

Akcję dyplomową organizuje Burmistrz 
Miasta Cieszyna, klub Śląska Cieszyńskie-
go SP9SCI, we współpracę zaangażowany 
jest także klub „Galeon” SP2YWL we Wła-
dysławowie (klub obejmuje Puck). 

W 2018 roku klub Śląska Cieszyńskiego 
organizował akcję dyplomową HF100SCI pod 
hasłem „Pierwsza Niepodległość”. Udział 
wzięło 892 korespondentów z Polski, Euro-
py, Azji i Ameryki Północnej. Rok później, 
w związku ze Świętem Trzech Braci, klub 
zorganizował akcję dyplomową HF29STB. 
Akcja miała duże powodzenie, bo wzięło 
w niej udział 555 korespondentów krajo-
wych i 783 zagranicznych. Były karty QSL 
ze zdjęciami z Cieszyna, puchary i dyplomy. 

 – W 2020 roku z powodu pandemii 
spotkaliśmy się w eterze pod hasłem XXVII 
SANBESKIDO 2020 – mówi Bronisław Kuś. – 
Aktywatorami były stacje z obu stron Olzy, 
z terenu byłego Księstwa Cieszyńskiego. 
Akcja była uwieczniona okolicznościowym 
dyplomem. Rozdaliśmy 464 dyplomy. 

W tym roku w eterze znowu będzie 
głośno o Cieszynie! 

BroneK sp9wzo / red. aB

Krótkofalarstwo służy 
też do promowania 

Cieszyna na świecie. 
W tym roku klub 

Śląska Cieszyńskiego 
SP9SCI organizuje akcję 

dyplomową z okazji 
20-lecia partnerstwa 

Cieszyna i Pucka. 
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Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl
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ZUŻYTE OLEJE I TŁUSZCZE JADALNE MOŻNA PODDAĆ RECYKLINGOWI

Segreguj olej!
Wszystkie zużyte oleje i tłuszcze jadalne używane w gospodarstwie domowym 
nadają się do recyklingu, a przetworzone mogą zostać wykorzystane do innych celów. 
Wystarczy przelać je do zwykłej plastikowej butelki typu PET i wrzucić do jednego ze 
specjalnych pojemników, których sieć jest stale rozbudowywana. Dzięki temu zużyty 
olej nie dostaje się do kanalizacji, a my dodatkowo pomagamy chronić naszą planetę! 

Dlaczego segregacja oleju jest taka 
ważna?

Wszystkie starania, które mają na celu 
ochronę środowiska, są konieczne. Dlate-
go naszym kolejnym nawykiem powinna 
być segregacja oleju i tłuszczu jadalnego. 
Często wykorzystujemy olej w swojej 
kuchni, np. przygotowując dania sma-
żone. Ilość tłuszczu, jaka pozostaje po 
ugotowaniu obiadu, wcale nie musi być 
duża. Gdy zbierzemy jednak olej i tłuszcz 
wylewany do zlewu czy toalety w każdym 
domu w mieście, województwie, czy całym 
państwie, to okazuje się, że mówimy o to-
nach oleju, który zapycha rury spustowe 
oraz zanieczyszcza kanalizację. Warto też 
pamiętać, że oczyszczalnie nie są w sta-
nie w 100% oczyścić wody z oleju. Takie 
pozostalości mogą więc zanieczyszczać 
środowisko, przenikając do gleby, wody 
i całego ekosystemu. 

Czy taki olej można wylać do kompo-
stownika?

Niestety nie, zużyty olej nie jest pro-
duktem naturalnym i nie klasyfikuje się do 
bioodpadów. Jeżeli trafi do ekosystemu, 
zanieczyści glebę, a nawet zabije drobne 
organizmy. W momencie, kiedy olej trafia 
do kompostu, spowalnia jego tworzenie. 
Dlatego właśnie olej nadaje się do osobnej 
segregacji – jest niebezpiecznym odpa-
dem i wrogiem środowiska naturalnego.

Jakie oleje i tłuszcze można segre-
gować ?

Wszystkie oleje i oliwy (słoneczniko-
wy, z oliwek, rzepakowy, sojowy, palmo-
wy, kokosowy i inne), tłuszcze (masło, 
margaryna lub smalec), a także oleje 
i tłuszcze pozostałe z sałatek, konserw, 
zalew olejowych oraz marynat do grilla, 
smażenia i pieczenia.

Gdzie w takim razie wylewać zużyty 
olej i tłuszcz jadalny? 

W domu przechowujmy taki olej 
w plastikowej butelce, a gdy butelka się 
zapełni, zanieśmy ją do jednego z czar-
no-pomarańczowych pojemników znaj-
dujących się na terenie Cieszyna:

Moniuszki 9a,
Bobka 9a,
Kościuszki 38a,
Milaty 3,
Milaty 10,
Romana Dyboskiego 6,
ul. Górna 8,
ul. Górna 24,
ul. Towarowa 7.
Mamy realny wpływ na środowisko, 

w którym żyjemy, a naszym obowiązkiem 
jest o nie dbać! Więcej informacji można 
znaleźć na stronie www.segregujolej.pl. 

Mat. pras. / red. aB

ZBIÓRKA DLA UKRAINY – LISTA NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY
Nadal trwa zbiórka przedmiotów dla 

obywateli Ukrainy. Najpotrzebniejsze 
rzeczy, jakie są teraz potrzebne, to:

żywność: kasza (gryczana, jęczmien-
na), mąka, cukier, przetwory w słoikach, 
puszki, pasztety, konserwy mięsne i rybne;

dżemy i kremy do pieczywa (w stylu 
nutelli) dla dzieci;

słodycze dla dzieci;
papier toaletowy;
chemia: proszek do prania (małe 

opakowania), płyny do WC, szampony 

i odżywki do włosów damskie, kremy 
do twarzy damskie i dla dzieci.

Przedmioty na zbiórkę należy odda-
wać do siedziby Straży Miejskiej (ul. Li-
manowskiego 7, tel. 33 857 94 00).

Przypominamy jednocześnie po raz 
kolejny, że wszystkie osoby, które potrze-
bują przedmiotów ze zbiórki dla obywa-
teli Ukrainy, mogą zgłosić się mailowo na 
adres ukraina@um.cieszyn.pl – wtedy 
w magazynie, znajdującym się w Miej-
skich Halach Targowych (ul. Stawowa 6), 

zostanie przygotowana paczka i ustalona 
godzina odbioru. Przypominamy również, 
że godziny otwarcia magazynu zostały 
wydłużone o pracę w weekend – w so-
botę w godz. 9:00-17:00 a w niedzielę 
w godz. 9:00-13:00.

Wszystkie najważniejsze informacje 
dotyczące działań władz samorządo-
wych i rządowych związanych z wojną 
na Ukrainie znajdują się na stronie www.
cieszyn.pl w zakładce "Ukraina". 

red. aB
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Nieodpłatne wypożyczenie 
sprzętu medycznego 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty w Cieszynie 
działa nieodpłatnie od 1998 roku na terenie miasta Cieszyna i okolic. Opieka 
sprawowana jest w domu na prośbę chorego i jego rodziny. 

Hospicjum pomaga w szczególności 
osobom zmagającym się z chorobą no-
wotworową.

Placówka zaprasza do kontaktu z Biu-
rem Hospicjum, które mieści się przy ul. 
Wąskiej 2. Dyżur jest pełniony we wtorki 
w godz. 15:30 – 16:30, kontakt telefonicz-
ny: 33 8514 514 lub 797 353 207, adres 
mailowy: biuro@hospicjumcieszyn.pl.

Warto dodać, że Hospicjum wypo-
życza nieodpłatnie sprzęt medyczny:

w magazynie przy ul. Katowickiej 71 (po 
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
pod nr 797 353 207);

w magazynie przy ul. Kasztanowej 8 
(w środy w godz. 14:30 – 16:00 i czwartki 
w godz. 10:30 – 12:00).

Więcej informacji na stronie interneto-
wej www.hospicjumcieszyn.pl. 

Mat pras. / red. aB fot. mat. pras. fot. mat. pras.
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INFORMACJA ZAKŁADU BUDYNKÓW MIEJSKICH
Zgodnie z informacją zawartą w ogłoszeniu przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem lokalu 
użytkowego położonego w Cieszynie przy ul. Zamkowej nr 24 – Zakład Budynków Miejskich w Cieszy-
nie Sp. z o.o. odstępuje od rozstrzygnięcia ogłoszonego przetargu, bez podania przyczyny.

Konkurs ofert
BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA OGŁOSIŁA KONKURS OFERT NA REALI-
ZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY CIESZYN 

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i mło-
dzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego. Termin składania ofert: do 26 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły konkursu na stronie BIP Urzędu i www.cieszyn.pl w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy ofert.

Zaproszenie dla organizacji  
pozarządowych 

SERDECZNIE ZAPRASZAM PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 
DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW CIESZYNA NA SPOTKANIE, KTÓRE OD-
BĘDZIE SIĘ 16 MAJA 2022 R. O GODZ. 16.00 W SALI SESYJNEJ RATUSZA. 
Tematem spotkania będzie m.in.: podsumowanie działalności i wybory do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publiczne-
go, propozycje do Programu współpracy na rok 2023, program Festiwalu Organizacji Pozarządowych, przykład współ-
pracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i organizacji pozarządowej. 

Ze względów organizacyjnych proszę o wytypowanie jednego przedstawiciela Państwa organizacji i potwierdzenie 
uczestnictwa do dnia 9 maja 2022 r. na e-maila: msobiecka@um.cieszyn.pl.

Burmistrz miasta Cieszyna GaBriela staszkiewiCz

Miejsce Przyjazne Seniorom
PRZYPOMINAMY, ŻE CERTYFIKAT „MIEJSCE PRZYJAZNE SENIO-
ROM” NA ROK 2022 ZOSTAŁ PRZYZNANY UCHWAŁĄ NR 26/II/21 
CIESZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW Z DNIA 6 GRUDNIA 2021 ROKU 

SALONOWI OPTYCZNEMU GOLDOPTYK KRZYSZTOF WANDZEL. 
Certyfikat przyznany został w kategorii „Podmiotów oferujących produkty, usługi i zniżki specjalnie dedykowane osobom 
starszym”. Jego wręczenie odbyło się 30 grudnia 2021 roku przed otwarciem sesji Rady Miejskiej Cieszyna. Burmistrz 
Gabriela Staszkiewicz podziękowała Cieszyńskiej Radzie Seniorów za ich wkład i pracę w pełnionej 3 – letniej kadencji 
(2018-2021).

W tym miejscu warto nadmienić, że Cieszyńska Rada Seniorów wraz z Burmistrzem Miasta Cieszyna zainicjowała w 2020 
roku Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Inicjatywa niezmiennie ma na celu wyróżnienie miejsc otwartych na po-
trzeby osób starszych oraz promowanie działań instytucji, organizacji i innych podmiotów, które stosują odpowiednie 
rozwiązania architektoniczne, oferują różnorodne produkty, usługi i zniżki, podnosząc w ten sposób jakość życia najstar-
szych mieszkańców naszego Miasta. Karta Seniora wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Kochanowskiego 14, tylko mieszkań-
com Cieszyna. 
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Informacja o jakości powietrza
POWIADOMIENIE O RYZYKU WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA ŚREDNIO-
DOBOWEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO SUBSTANCJI W POWIETRZU

Zagrożenie: ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stę-
żeniem powyżej 50 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Przewidywany czas trwania ryzyka: od dnia 
25.03.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Przyczyny: emisja z sektora bytowo-komunalnego, szczególnie w okresie grzewczym.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: Analiza 
wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ w Cieszynie za okres od 25.03.2021 roku do 24.03.2022 
roku wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze 
stężeniem powyżej 50 μg/m3) na terenie: powiatu cieszyńskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu 
zawieszonego PM10: Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2022 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodo-
bowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 177 536 osób.

Wrażliwe grupy ludności:

 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba 
wieńcowa),

 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba 
płuc),

 osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,

 osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia: 

 osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce pier-
siowej, brak tchu, znużenie.

 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dole-
gliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

 podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w po-
wietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności: W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem. 
Zaleca się również:

 zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,

 prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz 
ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności 
zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

Data wydania: 25.03.2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. 
zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w po-
wietrzu (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 845).

Źródła danych: Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego In-
spektoratu Ochrony Środowiska.

Opracowanie: Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (RWMŚ Katowice).
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Konsultacje społeczne
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAKOŃCZYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE KON-
SULTACJE SPOŁECZNE:

 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na rzecz Gminy Cieszyn (ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.105.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia  
2 marca 2022 r.). Konsultacje trwały od 4 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r.

 z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieru-
chomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn (ogłoszone na podstawie Zarządzenia Nr 0050.104.2022 
Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 marca 2022 r.). Konsultacje trwały od 4 marca 2022 r. do 18 marca 2022 r.

 z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2022 roku (ogłoszone na 
podstawie Zarządzenia Nr 0050.103.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 marca 2022 r.). Konsultacje trwały od 7 
marca 2022 r. do 21 marca 2022 r.

Raporty z ww. konsultacji zostały opublikowane na stronie internetowej Cieszyna www.cieszyn.pl w zakładce „Aktual-
ności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna w zakładce „Konsultacje z mieszkańcami” oraz „Konsul-
tacje z organizacjami pozarządowymi”.

KINO "PIAST"
facebook.com/kinocieszyn, tel. 33 852 04 26

Pełny repertuar Kina "Piast", mieszczą-
cego się przy ul. Ratuszowej 1, znajduje się 
na stronie internetowej facebook.com/
kinocieszyn

CINEMA CITY
www.cinema-city.pl

Pełny repertuar kina Cinema City, miesz-
czącego się w Galerii Stela przy  
ul. Korfantego 23, znajduje się na stronie 
internetowej www.cinema-city.pl

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

08.04, g. 17:00 Tropem Wielkanocy – 
wykład prof. Daniela Kadłubca 

19.04, g. 16:00 Życie na dworze Przemy-
sława Noszaka – Władysław Żagan 

21.04, g. 18:00 Wyprawa na Alaskę: 
Sebastian R. Bielak 

TEATR CIESZYŃSKI
W CZ. CIESZYNIE
www.tdivadlo.cz/program-pl

19.04, g. 19:00 Spektakl „Nasze miasto” 

TEATR IM.
A. MICKIEWICZA
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 858 16 52

09-10.04, g. 16:00 Misterium Męki 
Pańskiej 

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

09.04, g. 16:00 Koncert zespołu TWOI 
09-10.04 Wielkanocny Jarmark Rze-

mieślniczy (Rynek)
20.04, g. 17:00 Dyskusyjny Klub Pro-

pozycji: Lidia Czyż „Siła prawdziwych 
historii”

KAWIARNIA AVION
www.knihovnatesin.cz/pol

08.04, g. 17:00 Salon muzyczny – Chan-
son Tap – wejściówki 90 koron, dla człon-
ków klubu AKROPOL 70 koron; tel. +420 
558 711 961; e-mail: noiva@noiva-tesin.cz

11.04, g. 17:00 Dyskusyjny Klub Czytel-
ników 

14.04, g. 17:00 Kinedok – PO DOBRÉM 
PO ZLÉM – wejściówki 20 koron; tel. +420 
558 711 961; e-mail: noiva@noiva-tesin.cz

do 15.05 WYSTAWA – przestrzeń między 
przeszłością a przyszłością – Vladislav 
Jasiok. Wstęp wolny

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

08.04, g. 17:00 Promocja książki „PTTS 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-spor-
towe „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej: 
100 lat” 

do 31.05 Białe kruki z biblioteki ks. Le-
opolda Jana Szersznika – wystawa

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

10.04, g. 14:00 Najpiękniejsze magno-
lie kwitną w Cieszynie – spacer szlakiem 
kwitnących magnolii. Prowadzenie: Irena 
French i Stanisław Kawecki. Zbiórka na 
Placu Kościelnym przy pomniku ks. Trza-
nowskiego

od 20.03 Wystawa: Wałka 1942. Współ-
czesność i pamięć

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

do 24.04 Wystawa Graduation Projects

SPORT
www.sport.cieszyn.pl, tel. 33 479 43 95

10.04 Memoriał M. Palowskiego – wyciecz-
ka rowerowa (org. TKK PTTK "Ondraszek")
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CIESZYŃSKA RADA
SENIORÓW
tel. 33 4794 312, radaseniorow@um.cieszyn.pl

Posiedzenia Cieszyńskiej Rady Seniorów III 
kadencji odbywają się w każdą pierwszą 
środę miesiąca, o godz. 12:00 w sali nr 
205 Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

INNE
08.04, g. 18:00-20:00 Grupa wsparcia dla 

chorych na SM (Pracownia Galimatias, ul. 
Mostowa 4, zapisy, tel. 606 325 903, 668 282 
409 lub pracowniagalimatias@gmail.com)

09.04, g. 10:00-12:30 Klub młodego 
rękodzielnika (Pracownia Galimatias, ul. 
Mostowa 4, zapisy, tel. 606 325 903, 668 282 
409 lub pracowniagalimatias@gmail.com)

09.04, g. 10:00-18:00 Kiermasz charyta-
tywny na rzecz podopiecznych Fundacji 
„Lepszy Świat” (Galeria Stela)

10.04, g. 17:00 Koncert Pieśni Pasyjnych 
w wykonaniu chórów Parafii EA w Cieszynie 
(Kościół Jezusowy)

10.04, g. 16:00 Przedstawienie teatralne 
dla dzieci pt. „Przygody kapryśnej królewny” 
w wykonaniu Teatru Bajkowe Skarbki Śląska 
(Fundacja SIEMANKO, ul. Szeroka 3, zapisy: 
790 471 608)

11.04, g. 15:00 Siemaki – warsztaty z ro-
botyki i kodowania (Fundacja SIEMANKO, ul. 
Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

OCKIR
www.smcieszynianka.org.pl/ockir

11.04, g. 17:00 Sudan – zapomniane króle-
stwo – prelekcja multimedialna Małgorzaty 
Zubielewicz w ramach sekcji miłośników 
podróży UTW 

21.04, g. 18:00 Usłyszeć i zrozumieć nasto-
latka – warsztaty dla rodziców 

poniedziałki, środy, g. 9:00, 10:30 JOGA 
DLA SENIORA – prowadzenie Damian 
Krzempek

UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
www.utwcieszyn.us.edu.pl, tel. 536 257 624

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH 
SENIORÓW, NIE TYLKO CZŁONKÓW 
UTW!

11.04, g. 17:00 "Toskania Północna" – spo-
tkanie z Pawłem Klisiem (SM CIESZYNIANKA, 
sala konferencyjna OCKiR, ul. Zofii Kossak-
-Szatkowskiej 6)

12.04, g. 11:00 Gra w boule ("Strefa Wypo-
czynku Seniora", Osiedle Podgórze I)

12.04, g. 16:00 Wykład organizowany 
przez dr Tadeusza Kanię "Dziwne podró-
że – Przygody z bliska i daleka" (Książnica 
Cieszyńska, ul. Mennicza 46, I piętro, sala 
konferencyjna)

14.04, 21.04, g. 10:00 Spotkanie sekcji 
"NORDIC WALKING" (Parking "Pod Wałką")

14.04, g. 16:00 Spotkanie z notariuszem 
Michaliną Brachaczek (sala konferencyjna 
UŚ, ul.Bielska 62)

19.04, g. 16:00 Spotkanie z Władysławem 
Żaganem "Życie na dworze Przemysława 
Noszaka" (Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15)

poniedziałki, wtorki, czwartki, piąt-
ki, g. 14:00-18:00; środy, g. 13:00-17:00 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA – prowadzenie 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

wtorki, g. 11:00 SEKCJA GRY W BOULE 
(org. UTW, OCKiR)

wtorki, g. 16:30 TAI-CHI – prowadzenie 
Danuta Ryłko

wtorki, g. 14:30 (2 razy w miesiącu) PRA-
COWNIA ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH 
– prowadzenie Dorota Wojtasik

środy, g. 16:00 SEKCJA GIER STOLIKO-
WYCH (org. UTW, OCKiR)

czwartki, g. 15:30 JĘZYK ANGIELSKI 
W ZABAWIE I PIOSENCE – prowadzenie Anna 
Niedzielska

czwartki, g. 17:00 PRACOWNIA KRAWIEC-
KA – prowadzenie Katarzyna Stafińska

piątki, g. 11:00 TANIEC LINIOWY (org. 
UTW, OCKiR)

całorocznie (wcześniejsza rezerwacja) 
PRZYJĘCIA URODZINOWE – prowadzenie 
Ewelina Pustówka – Hollywoodzka Family 
(tel. 577 912 179)

12.04, g. 17:30-19:00 Koncert gongów 
i mis tybetańskich w otuleniu aromatera-
pii (Pracownia Galimatias, ul. Mostowa 4, 
zapisy, tel. 606 325 903, 668 282 409 lub 
pracowniagalimatias@gmail.com)

13.04, g. 16:30-18:30 Pisanki na wiele spo-
sobów – warsztaty kreatywne (Pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, zapisy, tel. 606 
325 903, 668 282 409 lub pracowniagalima-
tias@gmail.com)

13.04, g. 16:00 i 17:00 Figielki. Zabawy 
ruchowo muzyczne dla dzieci (Fundacja SIE-
MANKO, ul. Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

14.04, g. 18:00 „Siemaki” – warsztaty z ro-
botyki i kodowania (Fundacja SIEMANKO, ul. 
Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

16.04, g. 10:00-13:00 Klub młodego ręko-
dzielnika – pisankowe szaleństwo (Pracow-
nia Galimatias, ul. Mostowa 4, zapisy, tel. 
606 325 903, 668 282 409 lub pracowniagali-
matias@gmail.com)

19.04, g. 17:30-19:00 Koncert mis kryszta-
łowych w otuleniu aromaterapii (Pracownia 
Galimatias, ul. Mostowa 4, zapisy, tel. 606 
325 903, 668 282 409 lub pracowniagalima-
tias@gmail.com) 

19.04, g. 17:00 Bezpłatna szkoła rodzenia 
(Fundacja SIEMANKO, ul. Szeroka 3, zapisy: 
790 471 608) 

19.04, g. 18:00 „Siemaki” – warsztaty z ro-
botyki i kodowania (Fundacja SIEMANKO, ul. 
Szeroka 3, zapisy: 790 471 608)

20.04, g. 16:30-18:30 Arteterapia dla 
każdego (Pracownia Galimatias, ul. Mostowa 
4, zapisy, tel. 606 325 903, 668 282 409 lub 
pracowniagalimatias@gmail.com) 

21-24.04 Uroczystości Ullmannowskie 
21.04, g. 17:00-19:00 Warsztaty z reflekso-

logiem (Pracownia Galimatias, ul. Mostowa 
4, zapisy, tel. 606 325 903, 668 282 409 lub 
pracowniagalimatias@gmail.com) 

22-24.04 VII Ogólnopolski Cieszyński Kon-
kurs Skrzypcowy im. J. Sztwiertni (PSM I i II 
st. im. I. Paderewskiego)

POLUB CIESZYN  
NA FACEBOOK
fb.com/CieszynRobiWrazenie
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PSY I KOTY DO ADOPCJI
"Nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy" – to prawda! Opisy i zdjęcia: Fundacja "Lepszy Świat".

waŻne instytucje / wiadoMości

 Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, ul. Kochanowskiego 14 ,  
tel. 33 479 42 00, www.cieszyn.pl

 Cieszyńskie Centrum Informacji
Rynek 1, tel. 33 479 42 48, 
mci@um.cieszyn.pl, api@olza.pl,  
www.cieszyn.pl, www.olza.pl

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

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Skrajna 5, tel. 33 479 49 00, 
www.mops.cieszyn.pl

 Punkt konsultacyjno-informacyjny dla  
osób nadużywających środków psychoak-
tywnych oraz ich rodzin 
ul. Skrajna 5, pok. 4, tel. 33 479 49 31

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

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

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

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

 GRUPA AA
Cieszyn, ul. Ks. Janusza 3, tel. 33 479 53 54

Grupa„DROMADER” – spotkania w każdą nie-
dzielę o godz. 17.00. Grupa „NOWA PERSPEKTY-
WA” – spotkania w każdą środę o godz. 19:00

 Klub Abstynenta „Familia”
ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości: 33 852 40 00
pon., czw., pt. 16.00–20.00 i wt., śr. 11.00–15.00

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

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

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

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

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

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

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

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

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, zgk.cieszyn.pl

 Dyżury aptek
Apteka PRIMA, ul. Bobrecka 27 tel. 33 858 27 65

POLUB CIESZYN NA FACEBOOKU
Oficjalny profil Urzędu Miejskiego, informacje 
urzędowe: www.facebook.com/UMCieszyn.
Oficjalny profil miasta, zapowiedzi imprez kultu-
ralnych i  sportowych: www.facebook.com/Cie-
szynRobiWrazenie.
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FADI jest już starszym pie-
skiem i ceni sobie spokój, 
więc raczej marzy mu się 
domek bez dzieci. Z pew-
nością odnajdzie się pod 
opieką starszych osób, które 
zaspokoją jego podstawo-
we potrzeby – jedzonko, 
legowisko, niezbyt długie 
spacery i gram miłości! 
Zaraz po tym, jak trafił 
do schroniska, usunięto 
u niego narośl nowotwo-
rową. Jego stan zdrowia 
obecnie oceniony jest jako 
dobry, został oceniony na 
około 10 lat. Piesek został 
wykastrowany i zachipo-
wany. Na spacerach z wo-
lontariuszami nie wykazuje 
agresji wobec ludzi, ani 
wobec pozostałych spa-
cerujących piesków. Pozytywnie reaguje na prowadzącego, spokojnie 
chodzi na smyczy. Bardzo zależy nam na tym, aby ostatnie lata spę-
dził w towarzystwie dobrych ludzi, którzy zadbają o niego i pozwolą 
zamieszkać w domu. Piesek nie zostanie wydany do budy. Jest gotowy 
do adopcji i zaprasza na spacer zapoznawczy do schroniska Azyl w Cie-
szynie! Kontakt w sprawie spaceru lub adopcji: Kasia, tel. 782 717 771.

MAJA to niespełna 
roczna kotka, któ-
ra bardzo lubi się 
głaskać i zaraz po 
dotknięciu włącza 
mruczenie. Jest 
trochę płochliwa 
i czasami jeszcze 
trochę się boi. 
Uwielbia się ba-
wić i wylegiwać 
na kanapie. Maja 
ma nieodwracalnie 
uszkodzone jedno 
oczko, jednak tro-
chę na nie widzi. 
Nie sprawia pro-
blemów w domu 
tymczasowym, 
ładnie korzysta 
z kuwety, jest wy-
sterylizowana, za-
czipowana i zaszczepiona. Dobrze dogaduje się z innymi kotami, dlatego 
odnajdzie się w domu, w którym są już inne mruczki. Kontakt w sprawie 
adopcji lub domu tymczasowego dla kotów: Patrycja, tel. 605 118 117.
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Najpiękniejsze magnolie 
kwitną w Cieszynie 
W niedzielę 10 kwietnia o godz. 14:00 
spod pomnika księdza Jerzego Trza-
nowskiego na placu Kościelnym ruszy 
spacer Szlakiem Kwitnących Magnolii. 
O tych niezwykłych roślinach i ich cza-
rujących kwiatach opowie Stanisław 
Kawecki, Sekretarz Miasta, a ciekawost-
ki na temat miejsc, w których rosną, 
przedstawi Irena French, dyrektorka 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wstęp 
wolny, serdecznie zapraszamy!

Szlak Kwitnących Magnolii:
1. pl. Kościelny 8 – magnolia pośrednia 

/ Magnolia xsoulangiana, rosnąca u wrót 
Cieszyńskiego Syjonu, czyli kompleksu 
zabudowań parafii ewangelickiej;

2. pl. Kościelny 4 – magnolia pośrednia 
odm. Aleksandry / Magnolia xsoulangia-
na 'Alexandrina', młody okaz w ogrodzie 
ewangelickiej proboszczówki z 1712 r.;

3. ul. Sienkiewicza 6 – magnolie po-
średnie odm. Aleksandry / Magnolia 
xsoulangiana 'Alexandrina' w ogrodzie 
neorenesansowej willi Alfonsa Mattera 
z 1891 r.;

4. ul. H. Sienkiewicza 12 – magnolia 
pośrednia odm. miła / Magnolia xsoulan-
giana 'Amabilis' w ogrodzie willi Pohlne-
rów projektu Ludwiga Kametza z 1901 r.;

5. ul. 3 Maja 17 – magnolia japońska 
/ Magnolia kobus w ogrodzie willi Nohe-
lów zaprojektowanej przez Alfreda Wie-
dermanna z roku 1933;

6. ul. 3 Maja 16 – magnolia pośrednia 
odm. Aleksandry / Magnolia xsoulan-
giana 'Alexandrina' przed dawną szkołą 
handlową Karla Czepela projektu Eugena 
Fuldy z 1910 r.;

7. ul. 3 Maja 13 – magnolia pośrednia 
odm. Lenne'go / Magnolia xsoulangiana 
'Lennei' w ogrodzie willi Elfrydy Walkówny, 
zaprojektowanej przez Rudolfa Hajduka 
z roku 1933, dodatkowo inne okazy, m.in. 
magnolia purpurowa odm. czarnej / Ma-
gnolia liliiflora ‘Nigra’;

8. ul. K. Miarki 2 – magnolia pośrednia 
odm. Lenne'go / Magnolia xsoulangiana 
'Lennei' w ogrodzie modernistycznej willi 
Elzy Niemtzowej z roku 1933, zaprojekto-
wanej przez Alfreda Wiedermanna; 

9. ul. 3 Maja 10 – magnolia pośrednia 
odm. Aleksandry / Magnolia xsoulangia-
na 'Alexandrina' w ogrodzie rezydencji 
cieszyńskiego budowniczego Roberta 
Lewaka z 1913 r.;

10. Park Pokoju – magnolie pośred-
nie odm. Aleksandry / Magnolia xso-
ulangiana 'Alexandrina' oraz dwa młode 
okazy 'Susan' i 'Black Tulip', zasadzone ku 

pamięci pomysłodawców Szlaku – Danu-
ty Pawłowicz i Mariusza Makowskiego.

Inne wspaniałe okazy magnolii rosną 
między innymi na Górze Zamkowej, przy 
Kościele pw. św. Jerzego na ul. Frysztac-

kiej, przy ul. gen. Hallera oraz w parkach 
obu szpitali w Cieszynie i w Czeskim Cie-
szynie. 

MuzeuM śląsKa cieszyńsKiego 
Mapa: pate Media 


