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Warto uczyć się francuskiego

Prawdziwa osobliwość 
w zbiorach Książnicy

Wypalanie traw zabija

Wieści ze szkół

Kino na Granicy przyciąga tłumy widzów.
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3 maja spotkajmy się, by wspólnie świętować
Program obchodów w Cieszynie

• godz. 10.30 – Msza Patriotyczna – 
Sanktuarium Matki Boskiej Cieszyń-
skiej (Kościół Parafialny pw. św. Marii 
Magdaleny w Cieszynie)

• godz. 11.30 – Rynek: odśpiewanie 
hymnu państwowego, okolicznościo-
we przemówienie przewodniczące-
go Rady Miejskiej, złożenie kwiatów 
pod tablicą pamiątkową Rady Naro-
dowej dla Księstwa Cieszyńskiego

• godz. 11.50 – Przejście pod Po-
mnik Legionistów, złożenie kwiatów 
pod tablicą pamiątkową Józefa Pił-
sudskiego – ul. Głęboka 25, złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Legionistów

• godz. 12.15 – Majówka na Rynku: 
koncert orkiestry dętej Cieszynian-
ka, musztra paradna w wykonaniu 
Zespołu Taneczno-Mażoretkowego 
Cieszyńskie Gwiazdeczki działającego 
przy COK Dom Narodowy, dziewiąta 
lekcja patriotycznego śpiewania

• godz. 14.00-15.00 – Dzieło Sejmu 
Wielkiego – wykład multimedialny 
połączony z prezentacją unikatowych 
druków politycznych (Książnica Cie-
szyńska, ul. Mennicza 46). 

Na uroczystości zapraszają: Bur-
mistrz Miasta Cieszyna, Rada Miejska 
Cieszyna, Rada Powiatu Cieszyńskiego 
oraz Starosta Cieszyński.

Filmowa osiemnastka
W dniach 28.04-3.05 w Cieszynie i Czeskim Cie-
szynie odbędzie się 18. Przegląd Filmowy Kino 
na Granicy. Wejście w dorosłość świętować bę-
dzie retrospektywami znanych osobistości kina 
polskiego, czeskiego i słowackiego – aktorek: 
Anny Geislerovej, Magdy Vášáryovej i reżyse-
rów: Grzegorza Królikiewicza, Ladislava Hel-
ge oraz Dušana Trančíka. Pokazane zostaną też 
filmy o dojrzewaniu i pierwszych miłościach.

Uczestnicy 18. edycji Kina na Granicy zobaczą ponad 100 filmów, 
którym towarzyszyć będą spotkania z ich autorami, wystawy 
i koncerty. Swój udział w tegorocznym przeglądzie potwierdzili 
m.in. Magda Vášáryová, Mariusz Grzegorzek, Grzegorz Królikie-
wicz, Dušan Trančík, Jakub Gierszał czy Magdalena Łazarkiewicz.

Dyrektorem programowym 18. Kina na Granicy odpowiedzial-
nym za „polską” część programu został Łukasz Maciejewski – dzien-
nikarz, krytyk filmowy i teatralny, wykładowca na Wydziale Ak-
torskim Szkoły Filmowej w Łodzi. Szkoła ta jest jedną z bohaterek 
retrospektyw, podczas której zaprezentowany zostanie imponujący 
zestaw mistrzowskich etiud fabularnych, dokumentalnych, opera-
torskich i animacji zrealizowanych w Łodzi (m.in. Sobociński, Wajda, 
Kieślowski, Polański), ale także wyprodukowane w „Filmówce” peł-

ne metraże – Rysopis Skolimowskiego, Kroll Pasikowskiego, Żywot 
Mateusza Leszczyńskiego, kończąc na brawurowym Śpiewającym 
obrusiku Mariusza Grzegorzka.

– Kino na Granicy przekracza granicę pełnoletności, stąd w progra-
mie zderzenie tego, co świeże, witalne z tym, co dojrzałe, warte odkry-
cia. Z jednej strony młodość – nie tylko w rozumieniu obecności akto-
rów i twórców młodego pokolenia – ale tej pokazywanej na ekranie, 
mówiącej o pierwszych miłościach, euforiach i odkrywaniu własnej 
odrębności. Z drugiej strony kultowe nazwiska, takie jak Grzegorz Kró-
likiewicz, jeden z najwyżej przeze mnie cenionych autorów polskiego 
kina – mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy KnG 2016. 

Mat. pras.
Program przeglądu na str. 13



2 wydarzenia

Warto uczyć się francuskiego nim uczniowie gimnazjów z Pszczyny, Skoczowa i Ustronia przystąpili 
do rywalizacji, Franck Pezza, delegat rządów Brukseli i Walonii w War-
szawie oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Europa Języków, Rena-
ta Klimek-Kowalska spotkali się w Urzędzie Miejskim z burmistrzem 
Cieszyna, Ryszardem Macurą. – Mam świadomość tego, że francuski 
nie jest językiem pierwszoplanowym w Polsce – przyznał w rozmowie 
z Wiadomościami Ratuszowym Franck Pezza. – Na pewno jednak coraz 
bardziej rośnie jego znaczenie nad Wisłą. Przede wszystkim jest to język, 
który coraz bardziej i coraz częściej stwarza młodym ludziom szansę na 
znalezienie pracy. Na pewno język francuski ma przyszłość.

Franck Pezza, zapytany, czy język francuski jest trudny do na-
uczenia się w Polsce, odpowiedział tak: – Na pewno dla Polaka język 
francuski jest łatwiejszy, niż odwrotnie.

Aleksandra Żołnowska, nauczycielka języka francuskiego w II LO 
w Cieszynie, wyjaśniła, że w projekcie Klasy frankofońskie na Ślą-
sku uczestniczy około 60 placówek z całego województwa śląskie-
go. – Można powiedzieć, że jest to projekt wzorcowy, bo przyglądają 
nam się inni. Wprowadzeniem podobnego projektu zainteresowani są 
w Małopolsce i województwie łódzkim – dodała Żołnowska.

A jak szkoła zachęca młodzież do nauki francuskiego?
– Choćby przez organizowanie takich ciekawych konkursów, jak ten 

dzisiejszy. Wielu uczniów przychodząc do liceum ma już sprecyzowa-
ne plany. Widzą, że francuski jest obok angielskiego językiem, o który 
najczęściej pytają pracodawcy, co skłania ich do jego nauki – przyzna-
ła pani Aleksandra.

Na potwierdzenie, że język francuski jest piękny, uczniowie podzielili 
się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi najładniejszego słowa. Zgod-
nie przyznali, że jest to „Je t'aime”, czyli kocham cię.

wot

Pierwszym akcentem konkursu „Belgijskie randez-vous” było spotkanie 
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego.
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Cztery minuty  
na zabawną historię

Michelle wskutek wydarzeń życiowych, po ponad 20 latach wra-
ca z 10-letnią córką Dusią do swojego rodzinnego miasta. Szuka-
liśmy więc urokliwego miasta, które mogłoby stać się serialowym 
domem dla naszych bohaterów. Cieszyn zachwycił nas swoją zabyt-
kową architekturą i idealnie spełniał wymóg urokliwego miasta.

Jak przedstawia się po kilku odcinkach oglądalność?
Serial cieszy się dużą popularnością. Oglądalność odcinka oscylu-

je na poziomie 1,5 mln widzów, dodatkowo tysiące widzów ogląda 
serial również w internecie – na platformie Ipla.tv oraz na stronie 
serialu Dwojewetroje.pl. Można zatem powiedzieć, że losy bankow-
ców z Cieszyna śledzą miliony Polaków.

Jeden odcinek trwa zaledwie cztery minuty. Czy wynika to 
z faktu, że widzowie mają coraz mniej czasu i bardziej lubią 
krótkie formy?

W czasie oglądania telewizji nasza uwaga bardzo często jest rozpro-
szona. Sprawdzamy powiadomienia na portalach społecznościowych, 
odbieramy telefon lub wychodzimy do kuchni po herbatę. Właśnie dla-
tego zdecydowaliśmy się na format „shortcom”, który przekazuje mak-
symalną ilość dobrego humoru w minimalnie krótkim czasie. Widz 
wie, że w ciągu zaledwie czterech minut pozna kompletną, zabawną 
historię. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać jego skupienie.

Rozmawiał: wot

Od pewnego czasu 
widzowie w Telewizji 
Polsat mogą oglądać 
nowy mini-serial, które-
go akcja rozgrywa się w 
Cieszynie. Chodzi o pro-
dukcję Dwoje we Troje. 
Skąd pomysł na umiesz-
czenie akcji nad Olzą? 
Na trzy krótkie pytania 
Wiadomości Ratuszo-
wych odpowiedział 
Karol Kamas z banku, 
będącego sponsorem 
mini-serialu. 

„Dwoje we Troje” i jest zabawa...

Dlaczego producent filmu/Telewizja Polsat zdecydował/a się 
umieścić akcję serialu Dwoje we troje w Cieszynie?

Goście z Cambrai
17 kwietnia do Cieszyna przybyli członko-

wie stowarzyszenia Cambrai-Cieszyn Amitié, 
gdzie spotkali się z cieszyńskim Stowarzy-
szeniem Przyjaciół Kultury Francuskiej. Go-
ście tradycyjnie zwiedzili nasze miasto, po 
czym wyjechali do Krakowa. Przypomnijmy, 
że Cambrai – miasto partnerskie Cieszyna – 
jest silnym ośrodkiem polonijnym. Potomko-
wie emigrantów, którzy w latach 20. XX wie-
ku wyjechali z Polski w poszukiwaniu pracy 
i lepszego życia, dziś na nowo odkrywają kraj 
swoich przodków. Współpraca odbywa się 
również na szczeblu edukacyjnym. 

RK
Na zdjęciu pierwsza z prawej Aleksandra Żołnowska, nauczycielka języka francuskiego i prezes Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Kultury Francuskiej, obok niej Emmanuel Bastien, prezes Cambrai-Cieszyn Amitié.

Francuski jest pięknym językiem, a poza tym fajnie się go uczy. Na pew-
no przyda się w przyszłości – powiedziała Sandra Łomozik z klasy 2B 
II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. 
W swoich poglądach na temat języka francuskiego nie jest odosobnio-
na. Cieszyńskie liceum już dziesięć lat temu przystąpiło od projektu 
Klasy frankofońskie na Śląsku, a we wtorek 12 kwietnia zorganizowało 
konkurs dla gimnazjalistów Belgijskie randez-vous, poświęcony tema-
tyce Belgii Frankofońskiej, a więc Walonii i Brukseli. W trzyletniej hi-
storii konkursu po raz pierwszy został on zorganizowany nad Olzą. Za-
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Rozmowa z Józefem Szygudą, prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Cieszynie oraz Sylwią Rymorz, kierownikiem oczyszczalni ścieków 
Kanalizacyjny postęp

8 maja w Cieszynie wejdzie w życie nowa taryfa za odprowadza-
nie ścieków. Podwyżka została wymuszona ostatnimi inwestycjami 
w sieć kanalizacyjną w mieście – chodzi szczególnie o prace w śród-
mieściu. – Ogromna inwestycja przyniosła nowe kilometry sieci do utrzy-
mania, ponadto musimy pokryć sporo opłat z tym związanych – wyjaśnia 
Józef Szyguda, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie.

W 1995 roku, długość sieci kanalizacyjnej w Cieszynie wynosiła ok. 
65 km. W 2011 roku, przed rozpoczęciem gigantycznego projektu ka-
nalizowania miasta, sieć liczyła już 172 kilometry. – W 2015 roku sieć 
kanalizacyjna liczy 215 kilometrów i 300 metrów. To jedna strona medalu – 
mówi Szyguda. – Druga strona medalu jest taka, że wraz z rozwojem sieci 
zwiększają się także kilometry połączeń, które musimy na bieżąco utrzy-
mywać, a także pokrywać różnego rodzaju opłaty – dodaje.

Przez najbliższy rok mieszkańcy zapłacą za jeden metr sześcien-
ny ścieków 7 złotych i 22 grosze netto, zamiast dotychczasowych 
6 złotych i 69 groszy. 

Tak naprawdę jakakolwiek, nawet najmniejsza podwyżka, nie tyl-
ko w kwestii ścieków, ale w każdej innej dziedzinie życia, jest przyj-
mowana niechętnie. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że 
rozwój sieci kanalizacyjnej w mieście niesie za sobą ogromne koszty 
dodatkowe. Proszę wyjaśnić, o co konkretnie chodzi?

Sylwia Rymorz: Wzrost taryfy za odprowadzanie ścieków, który 
stanie się faktem na początku maja, ma bezpośredni związek z za-
kończeniem inwestycji kanalizacyjnych w śródmieściu Cieszyna. 
Wszystko odbyło się w ramach zadania Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej. To już ostatni etap tego ogrom-
nego projektu. Podwyżka wynika ze wzrostu czynszu dzierżawne-
go; w związku z tym, że była to przebudowa istniejącego systemu 
kanalizacyjnego, to wzrósł również podatek od nieruchomości. 
Kanalizacja była budowana głównie w drogach, dlatego zostały na-
liczone opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie-
związanych z funkcjonowaniem dróg.

Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej cały czas utrzymuje 
i prowadzi prace remontowe na starszych odcinkach kanalizacji, 
które nie były objęte wspomnianym wyżej zadaniem, co także po-
ciąga za sobą spore koszty.

Jak po ostatnich pracach wygląda sytuacja z siecią kanaliza-
cyjną? Jaki jest na dziś procent skanalizowania miasta?

Józef Szyguda: Tak naprawdę inwestujemy w rozwój kanaliza-
cji od niepamiętnych czasów. Główny projekt rozpoczął się w 2005 
roku. Warto posłużyć się w tym miejscu liczbami – od 2010 do 2015 
roku długość kanalizacji wzrosła o 56,5 kilometra. Każdy nowy ki-
lometr trzeba utrzymywać, a mamy przecież jeszcze starsze odcin-

ki, często budowane w czynie społecznym. Tak naprawdę w przy-
padku starych odcinków stale coś trzeba naprawiać.

S.R.: Na dziś procent skanalizowania w aglomeracji cieszyńskiej 
wynosi 94,3, co jest bardzo dobrym wynikiem. Jest to właściwie 
optymalny stan. Nie ma chyba gminy w Polsce, w której procent 
skanalizowania wynosiłby 100 procent, często na przeszkodzie 
stoją warunki terenowe. Nieekonomiczne jest podłączenie jednego 
czy dwóch gospodarstw, które znajdują się daleko od kanalizacji.

J.Sz.: Na dziś są inne możliwości, żeby taki oddalony budynek 
zgodnie z przepisami „oddawał ścieki”, choćby przez budowę osad-
ników czy przydomowych oczyszczalni ścieków. Tak jest między 
innymi w Cieszynie.

Wiadomo już, jaka kwota wpłynie do Zakładu Gospodarki 
Komunalnej z tytułu podwyżki za ścieki?

S.R.: Szacujemy, że będzie to około 830 tysięcy złotych, ale zdecy-
dowana część środków, ponad 700 tysięcy złotych, zostanie przezna-
czona na to, o czym mówiłam wcześniej, a więc na zapłacenie podatku 
od nieruchomości, czynszu dzierżawnego oraz opłaty za umieszczenie 
w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg.

Czyli tak naprawdę, gdyby tej podwyżki nie było, Zakład Go-
spodarki Komunalnej miałby duży problem finansowy?

J.Sz: Nie da się ukryć, że tak. Mielibyśmy problem z utrzymaniem 
sieci kanalizacyjnej oraz samej oczyszczalni na takim poziomie, jak 
dotychczas. 

A dlaczego podwyżka wejdzie w życie dopiero teraz, a nie 
w roku 2015, kiedy zamknięto projekt kanalizowania śród-
mieścia Cieszyna?

S.R.: To prawda, że inwestycja została sfinalizowana przed ro-
kiem, ale taryfa, która obowiązuje aktualnie, była przygotowa-
na przed zakończeniem inwestycji. Nowa taryfa uwzględnia już 
wszystkie opłaty, o których była mowa wcześniej i obowiązywać 
będzie na terenie gminy Cieszyn od 8 maja 2016 r. do 7 maja 2017 r.

J.Sz.: Miejmy nadzieję, że nie będzie już znaczących podwyżek 
w przyszłości, bo ta ogromna inwestycja już została zakończona 
i podsumowana. Mówiąc inaczej, kanalizacja nie będzie już w takim 
stopniu rozbudowywana jak dotychczas, czyli podwyżki ścieków 
nie powinny być już tak drastyczne jak ta obecna. 

Nowa taryfa będzie obowiązywała do maja 2017 roku. Wia-
domo już, co stanie się później?

J.Sz.: Taryfa obowiązuje przez rok i spółka, przedsiębiorstwo ka-
nalizacyjne ma obowiązek na 70 dni przed wejściem w życie nowej 
taryfy złożyć wniosek taryfowy na kolejny rok. Trudno w tej chwi-
li wnioskować, czy ta taryfa będzie wyższa, czy niższa, ale jestem 
przekonany, że nie powinna już wzrosnąć o taką wartość, jak teraz.

Rozmawiał: wot

Burmistrz zachęca  
do współpracy

Burmistrz Ryszard Macura (z prawej) jest otwarty na seniorów.

Członkowie zarządu Cieszyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku odwiedzili burmistrza Cieszyna. Ryszard Macura w ciepłych 
słowach zachęcał nowy zarząd do pracy na rzecz cieszyńskich se-
niorów, życząc jednocześnie wszystkim członkom zarządu wiele 
sił, samozaparcia i zdrowia w realizacji ambitnych planów, zwra-
cając uwagę na społeczny charakter tej pracy. Zachęcił też do za-
cieśniania współpracy nie tylko z władzami miasta, ale i innymi 
jednostkami organizującymi życie kulturalno-oświatowe, takimi 
jak Biblioteka Miejska, Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy 
czy Cieszyńska Rada Seniorów. Członkowie zarządu opowiedzie-
li burmistrzowi zarówno o najbliższych planach, jak i pomysłach 
na przyszłość, podkreślając iż, jednym z ważniejszych zadań jakie 
stoją przed zarządem jest dalsza integracja społeczności seniorów, 
a także zwiększenie zainteresowania działalnością CUTW osób 
jeszcze niezrzeszonych.

Na zakończenie spotkania Ryszard Macura obiecał w ramach moż-
liwości i środków pomoc oraz poparcie każdej społecznej inicjatywy 
podjętej przez CUTW, służącej dobru ogólnemu cieszyńskich seniorów.

Elżbieta Holeksa
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Wiara jest treścią życia
Na Uniwersytecie Śląskim odbyło się, o czym już informowaliśmy, 

seminarium naukowe poświęcone pamięci więźniów nazistowskich 
obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet – 
więźniarek z Ravensbrück. W imprezie uczestniczyła dr Wanda Pół-
tawska (nr obozowy 7709), przyjaciółka papieża Jana Pawła II. Znala-
zła czas na krótką rozmowę z redakcją Wiadomości Ratuszowych.

Podczas wykładu na temat obozu w Ravensbrück, powiedzia-
ła pani, że chcąc zrozumieć, co tam się działo, ale także w in-
nych obozach zagłady, trzeba bardzo daleko sięgnąć wstecz, 
praktycznie aż do Polan. Dlaczego tak daleko?

Historia narodu polskiego sięga 1000 lat, a traktowany jest prze-
cież jako ciągłość. W swojej historii Polacy cały czas musieli się bro-
nić przed różnymi atakami, poza tym zawsze mieliśmy kłopotliwe 
położenie – z jednej i drugiej strony chcieli nas zniszczyć. Historia po-
kazuje też różne ciekawe możliwości. Swego czasu światło dzienne 
ujrzała koncepcja, która mi się bardzo podobała. Chodziło o Europę 
słowiańską, czyli sojusz narodów, które są do siebie zbliżone. W tej 
chwili mamy do czynienia z inną sytuacją. Według mnie Unia Euro-
pejska nie daje gwarancji, że w przyszłości będzie to coś dobrego.

Niedawno obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jak 
to popularne ostatnio w Kościele słowo „miłosierdzie” odnieść 
do obozów koncentracyjnych, tego, co działo się w czasie II woj-
ny światowej?

Ja jestem przede wszystkim za tym, żeby ludziom pokazać Boga jako 
stworzyciela. Miłosierdzie nie może być uważane za rozgrzeszenie 
wszystkiego. Natomiast powinno poruszyć w ludziach – że tak się wyra-
żę – sens sprawiedliwości, w ogóle sumienia. Niektórym ludziom wydaje 
się, że Bóg przebacza wszystko. On nie może jednak działać przeciwko 
sprawiedliwości, a poza tym, co innego naucza za Jezusem Kościół: Czy-
ny wasze, was sądzić będą. A czyny to nie jest miłosierdzie, tylko czysta 
sprawiedliwość – to, co narobiłeś, to masz. Ja jestem za tym. Jestem pew-
na, że miłosierdzie nie może być niesprawiedliwością. Więc nie chodzi o 
to, żeby się litować nad człowiekiem, że źle robi, ale się nim zająć, czyli 
uczyć go, jak powinien postępować i żyć. Na tym polega rola miłosier-
dzia – doprowadzić do nawrócenia drugiego człowieka. Stoję na stano-
wisku, że trzeba wyrównać krzywdy dokonane, ale jestem przeciwna 
karaniu za winy, do którego nie mamy żadnego prawa. Od sądzenia jest 
Pan Bóg, a nie człowiek. Niestety zauważam taką tendencję, że ludzie 
często spowiadają się z cudzych grzechów, a nie własnych.

Jest taki mało znany rysunek – wydrapany Jezus w Celi Śmier-
ci 21 KL Auschwitz-Birkenau. Niezwykłe świadectwo wiary. 
Czy to właśnie wiara pozwoliła pani przeżyć Ravensbrück?
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Wanda Półtawska.

Wiara pozwoliła mi żyć, także w Ravensbrück – przed obozem, po 
nim i teraz. Wiara jest treścią życia. Tam, gdzie ja jestem, tam jest 
moja wiara. W Ravensbrücku miałam taką samą wiarę, jak w Lubli-
nie i teraz w Krakowie.

Ale może jednak pomagała przetrwać ten ciężki czas...
Wiara spowodowała, że ja istnieję, że zostałam stworzona. Wiara 

nie pomaga żyć, ale jest życiem. Człowiek zawsze w coś wierzy – 
w Boga albo coś innego. Miałam to szczęście, że urodziłam się na 
terenach, gdzie ludzie wierzyli w Boga i cała polityka przedwojenna 
była polityką ludzi wierzących w Boga. Naród był wierzący, dziś są 
natomiast niedowiarkowie.

Z tego, co się orientuję, Cieszyn nie jest pani obcy...
Kilka razy byłam tutaj u mojej przyjaciółki Władki Sikory, nieżyją-

cej już przyjaciółki, także więźniarki w Ravensbrück. W soboty mia-
łam wykłady w Bielsku-Białej, a na obiad przyjeżdżałam do Władki.

Rozmawiał: wot

Na granicy zmian
C i e s z y ń s k i e 

S t o w a r z y s z e n i e 
Ochrony Zdrowia 
Psychicznego Więź 
zaprasza do udziału 
w inicjatywie Sło-

wa na granicy zmian, realizowanej w ramach 
programu Narodowego Centrum Kultury 
Ojczysty – dodaj do ulubionych 2016. Misją 
projektu jest krzewienie odpowiedzialności 
za słowo, które w konsekwencji prowadzić 
ma do destygmatyzacji osób z zaburzenia-
mi psychicznymi. Podczas wielu wydarzeń 
edukacyjnych i artystycznych trwających od 
marca do listopada, mamy nadzieję połączyć 
wszystkich pragnących zerwać z piętnowa-
niem osób chorujących psychicznie.

W działania związane z pogłębianiem 
refleksji nad raniącym i leczącym słowem 
zaangażowała się już młodzież z I Liceum 
Ogólnokształcącego im. A. Osuchowskiego, 
II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko-

pernika w Cieszynie oraz studenci Wydzia-
łu Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. 
Staramy się łączyć różne środowiska, po-
kazując, że zamiast dzielić na zdrowych 
i chorych warto budować wspólnotę ak-
tywnie przezwyciężającą stereotypy. 

W kwietniu odbyły się już warsztaty Kry-
tyka języka. Spokojna głowa – spokojne słowa, 
podczas których cieszyńska młodzież zdo-
bywała wiedzę o określeniach związanych 
z terminologią psychiatryczną i ich historią. 
Cieszyniacy mogli też zobaczyć grupę poru-
szającą się po mieście z aparatami fotogra-
ficznymi. Byli to uczestnicy warsztatów lite-
rackich, którzy w przestrzeni miasta szukali 
inspirujących słów. Ze zgromadzonych wy-
razów i związanych z nimi emocji, osoby po 
kryzysach psychicznych stworzyły wiersze. 

Pod koniec kwietnia Cieszyn odwiedzi tak-
że pisarz z Tomaszowa Lubelskiego – Krystian 
Głuszko, który łącząc wątki biograficzne i fik-
cję literacką, opisuje doświadczenia człowieka 
z „urodą autystyczną”. Zaraz po weekendzie 
majowym na cieszyńskim Rynku stanie też in-
stalacja edukacyjno-poetycka. Ponadto plano-

wana jest wystawa poświęcona recepcji osób 
z zaburzeniami psychicznymi w przestrzeni 
słowa, a także nagranie i prezentacja słucho-
wiska z udziałem osób chorujących. 

Ze względu na różnorodność podejmowa-
nych działań osoby, które solidaryzują się 
z naszą misją zapraszamy do współpracy 
wolontariackiej. Zgłoszenia oraz szczegóły 
na temat projektu na stronie internetowej: 
https://slowonagranicy.wordpress.com/.

Cieszyńskie Stowarzyszenie  
Ochrony Zdrowia Psychicznego Więź

Licealiści podczas warsztatów „Krytyka języka”.
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Kolumbarium na cmentarzu przy ul. Katowickiej.

Wypalanie traw zabija!
Aż 70% pożarów łąk i nieużytków to celowe 

podpalenia! Skala tego procederu dobrze ilu-
struje tezę, że jak człowiek na czymś się „za-
fiksuje”, to żadne rzeczowe, ideowe, tudzież 
emocjonalne argumenty tego nie zmienią. I jak 
nasi przodkowie uwierzyli, że płomienie po-
zwolą szybko „oczyścić” łąki z zeszłorocznej 
trawy, wypalą chwasty, a popiół glebę użyźni, 
to koniec – z pokolenia na pokolenie ciągnie się 
tradycja wiosennego podpalania łąk i nieużyt-
ków, a także jesiennego wypalania ściernisk. 

Gdybyż to jeszcze wypalanie traw miało 
jakikolwiek przyrodniczy bądź agronomicz-
ny sens, ale gdzie tam! Sucha trawa tylko 
z pozoru jest „martwa” – to przecież dosko-
nałe miejsce, w którym kryje się masa zwie-
rząt, od całkiem małych, jak rzesze owadów 
i innych bezkręgowców, poprzez sporych 
rozmiarów płazy (żaby, ropuchy), gady 
(jaszczurki, węże), aż po całkiem duże ssa-
ki (krety, ryjówki, jeże, nornice, badylarki, 
a nawet zające czy lisy). W trawskach i ba-
dylach może także gniazdować sporo gatun-
ków ptaków, ze skowronkiem i bażantem 
na czele. Czy potrzeba wielkiej wyobraźni 
i przyrodniczej wiedzy, aby domyślić się, co 
też się z tymi stworzeniami dzieje, kiedy ja-
kiś „mądrala” podpali kawałek łąki? 

Pełzające płomienie nie tylko trawią to, 
co żyje na powierzchni, ale ogrzewają glebę, 
co ma swoje negatywne skutki dla żyjącego 
w niej sporego grona istot żywych. Nawet 
chwilowy i odczuwalny tylko w kilkucenty-
metrowej, przypowierzchniowej warstwie 
gleby wzrost temperatury jest zabójczy cho-
ciażby dla żyjących w niej i jakże pożytecznych 
dżdżownic czy mrówek. Spalona trawa i inne 
rośliny, zamiast powoli rozłożyć się i użyźnić 
glebę, błyskawicznie „ulatniają się” w formie 
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w po-
wietrze, bynajmniej nie poprawiając jego ja-
kości. A masa chwastów i tak przetrwa ogień 
w formie nasion ukrytych w ziemi lub w posta-
ci korzeni lub kłączy i dalej będzie sobie rosła. 
W efekcie wypalania łąk nie tylko niszczeje 
środowisko przyrodnicze, ale i spadają plony 
(średnio o 5-8%). Gdzież więc sens w upartym 
kontynuowaniu tej jakże nieciekawej tradycji?

Może „łąkowych” podpalaczy przekonają 
argumenty finansowo-karne? Warto bo-
wiem pamiętać, że:

• „wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kole-
jowych oraz trzcinowisk i szuwarów” zabra-
nia art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, a kto ten zakaz 
łamie – podlega karze aresztu albo grzywny 
(art. 131 pkt 12 tejże ustawy);

• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
w art. 30 ust. 3 stanowi, że „w lasach oraz na 
terenach śródleśnych, jak również w odległo-
ści do 100 m od granicy lasu, zabrania się (…) 
w szczególności (…) wypalania wierzchniej 
warstwy gleby i pozostałości roślinnych”;

• Kodeks wykroczeń w art. 82 § 3 i § 4 precy-
zuje, że łamiącym powyższe zakazy grozi kara 
aresztu, nagany i grzywny (od 20 do 5000 zł);

• z art. 163 Kodeksu karnego natomiast 
wynika, że „kto sprowadza zdarzenie, któ-
re zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób 
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające 
postać (…) pożaru (…) podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10”.

Jakby tego było mało, to wypalającym 
trawy rolnikom (a może raczej „rolnikom”) 
grożą również sankcje finansowe ze stro-
ny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Wypalanie traw jest sprzeczne 
z tzw. dobrą kulturą rolną i Kodeksem Do-
brej Praktyki Rolniczej. Agencja może ta-
kiemu „ognistemu” rolnikowi zmniejszyć 
wysokość należnych wszystkich rodzajów 
opłat za dany rok o 3%. Sankcja ta jest okre-
ślona indywidualnie w każdym przypadku 
wypalania traw – w zależności od stopnia 
winy rolnika może być obniżona do 1% lub 
podwyższona nawet do 5% płatności obsza-
rowych, a jeżeli ktoś uporczywie i celowo 
wypala trawy, to może zostać całkowicie po-
zbawiony dopłat obszarowych za dany rok.

Widząc płonące łąki i nieużytki oraz oso-
by wzniecające ogień, nie powinniśmy mieć 
żadnych obiekcji i wyrzutów sumienia, tyl-
ko od razu zadzwonić pod nr. 112 lub 998 
(Straż Pożarna), 997 (Policja) lub 986 (Straż 
Miejska). Nie jest to „kapusiostwo”, ale tro-
ska o ochronę życia, zdrowia i mienia, a tak-
że naszego środowiska przyrodniczego! 

Aleksander Dorda, Wydział OŚR

W tekście wykorzystano materiały i in-
formacje udostępnione przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożarnej w Cie-
szynie oraz zamieszczone między innymi na 
stronach www.adp.org.pl/trawy/index.htm 
oraz www.kppsp.cieszyn.pl. 

Wiosna już w pełni! W Lasku Miejskim spa-
cerowiczów witają w pełni rozwinięte kępy 
cieszynianek wiosennych i zieleniejące łany 
czosnku niedźwiedziego, w parkach i ogro-
dach swoje krótkie, ale jakże intensywne „kró-
lowanie” powoli zdają się kończyć cieszyńskie 
magnolie, wiele łąk, pastwisk i trawników 
zażółciło się kwiatami mniszka zwyczajnego, 
potocznie zwanego mleczem. Niestety, wiosnę 
wieszczą również – doskonale widoczne na tle 
świeżej zieleni – połacie zeszłorocznej, suchej 
trawy, kuszącej co poniektórych, aby przyło-
żyć do nich zapałkę i mieć frajdę z pełzających 
wokół płomieni, zachłannie pochłaniających 
wszystkie te wysuszone i nikomu zdawałoby 
się nieprzydatne źdźbła, badyle i inne badzie-
wie. Ot, taka to już nasza „tradycja”, że wiosnę 
witają pospołu ciepłe promienie słońca, pięk-
ne kwiaty, zieleniejące liście drzew i krzewów 
oraz wypalane trawy!

Mogłoby się wydawać, że trudno znaleźć 
bardziej wyeksploatowany medialnie te-
mat, niż od wielu lat regularnie powracające 
na łamach prasy drukowanej i internetowej, 
na falach radia i w telewizji, apele i przypo-
mnienia o przyrodniczej szkodliwości i rol-
niczej bezsensowności – nie wspominając 
już o zagrożeniu zdrowia i życia ludzi – pro-
cederu wypalania traw. Temat ten wciąż 
pozostaje jednak aktualny, o czym najlepiej 
świadczą jakże niechlubne statystyki:

• w 2015 r. w całej Polsce odnotowano 82802 
pożary łąk i nieużytków rolnych (co stanowiło 
45% wszystkich pożarów!), z których ponad 
połowa (blisko 44000) miała miejsce w okre-
sie wiosennym, czyli w marcu i w kwietniu;

• w wyniku pożarów łąk w ubiegłym 
roku w całym kraju śmierć poniosło siedem 
osób, a 141 zostało rannych;

• podczas akcji gaśniczych pożarów traw 
strażacy zużyli ponad 256 mln litrów wody, 
co odpowiada pojemności 68 basenów pły-
wackich o wymiarach olimpijskich;  

• spłonęło blisko 43 tys. hektarów, a sza-
cunkowe straty wyniosły ponad 31 mln zł;

• w powiecie cieszyńskim jednostki stra-
ży pożarnej w 2015 r. interweniowały po-
nad 70 razy podczas pożarów w wyniku 
wypalania traw i nieużytków – to niby nie-
wiele, ale liczba interwencji od roku 2013 
systematycznie rośnie. 

Kolumbarium  
już otwarte

Dział Cmentarzy Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Cieszynie rozpoczął sprzedaż 
miejsc w kolumbarium, które powstało na 
cmentarzu przy ulicy Katowickiej. W pierw-
szych dniach kilka osób już zamówiło miejsce. 
Na razie nie odbył się jednak żaden pochówek. 
– Na cmentarzu powstała pierwsza z planowa-
nych jedenastu ścian kolumbarium. W każdej ze 
ścian docelowo będą się znajdować 144 nisze. 
W pojedynczej komorze będzie można złożyć do 
czterech urn – wyjaśniła w rozmowie z Wiado-

mościami Ratuszowymi Karina Żyłka, kierow-
nik Działu Cmentarzy. Jak dodała, jeżeli chodzi 
o cmentarze komunalne w gminie Cieszyn, 
taka forma pochówku jest coraz bardziej po-
pularna. – Jeszcze 10 lat temu pochówki urnowe 
stanowiły pięć procent, dziś ta liczba wynosi 29 
procent – dodała Żyłka.

Nisze w kolumbarium można wykupywać 
na okres od 30 do 99 lat. W tym pierwszym 
przypadku trzeba się liczyć z wydatkiem 
2150 złotych za cały okres. Opłatę można 
uiścić jednorazowo albo pokrywać ją co 
roku. Na pewno jednak pochówek w kolum-
barium, jak przekonują w Dziale Cmentarzy, 
jest bardziej ekonomiczny od tradycyjnego. 

wot
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Zamek Cieszyn proponuje

Dom Narodowy organizuje

Międzynarodowy Konkurs Tańca 
21 maja taniec zawładnie Cieszynem.  Do 

konkursu w tańcu nowoczesnym staną ama-
torzy – soliści i zespoły w dwóch kategoriach 
wiekowych. Na zgłoszenia czekamy do 6 maja.

Cieszyńska Liga Talentów 2016
11 maja odbędzie się kolejna edycja,  

przegląd artystycznych dokonań wokalnych 
dzieci i młodzieży. Na zgłoszenia czekamy 
do 29 kwietnia. Konkurs przeznaczony 
jest dla amatorów, uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu cieszyńskiego i szkół z pol-
skim językiem nauczania na Zaolziu. 

Bożyszcze kobiet
Zapraszamy na kolejne przedstawienie 

Polskiej Sceny Kameralnie. 7 maja o godz. 
18.00 w sali widowiskowej Domu Naro-
dowego zobaczymy Bożyszcze kobiet – do-
skonałą komedię Neila Simona, jednego 
z czołowych współczesnych dramaturgów 
amerykańskich, który od lat bawi i wzrusza 
publiczność. W życiu Barney’a, głównego 
bohatera w średnim wieku, wszystko do-
brze się układa – ma udaną rodzinę, opinię 
przyzwoitego człowieka, dobrze prospe-
rującą restaurację, co pozwala mu spokoj-
nie patrzeć w przyszłość. A jednak Barney 
czuje, że czegoś mu brakuje. Dreszczyka 
emocji, ryzyka, szaleństwa... Postanawia 
zmienić dotychczasowe życie i umawia się 
z trzema kobietami... W spektaklu  wystę-
pują:  Joanna Litwin, Joanna Gruszka, Anna 
Paprzyca oraz Bogdan Kokotek, który ca-
łość wyreżyserował. Bilety w cenie 20 zł do 
nabycia w Cieszyńskim Ośrodku Kultury.

Dni Kultury Chrześcijańskiej
Jeden Pan, Jedna Wiara, Jeden Chrzest – pod 

takim hasłem w dniach 12-15 maja odbędą 
się po raz pierwszy w Cieszynie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Cieszyn jest miastem poło-
żonym na skrzyżowaniu kultur, narodów i re-
ligii; na terenie Śląska Cieszyńskiego zgodnie 
współistnieje kilka wyznań chrześcijańskich. 
Celem organizatorów jest integracja tych śro-
dowisk w duchu ekumenizmu, ze wskaza-
niem wspólnych korzeni wiary. W jej ramach 
będzie można uczestniczyć w cyklu koncer-
tów, spektakli teatralnych, prelekcji, wystaw, 
warsztatów. Szczegółowy program będzie 
dostępny na stronie internetowej www.dni-
kulturychrzescijanskiej.pl oraz w kolejnym 
numerze Wiadomości Ratuszowych. Partne-
rami wspierającymi organizację DKCh są: 
Miasto Cieszyn, Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Marii Magdaleny w Cieszynie, Parafia 
Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, Zbór 
Elim Kościoła Zielonoświątkowego w Cieszy-
nie, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego. Na wszystkie 
imprezy wstęp wolny. Zapraszamy!

COK Dom Narodowy

Klucz do sukcesu 
Klub Przedsiębiorcy zaprasza do udziału 

w spotkaniu networkingowym, które będzie 
szansą dla przedsiębiorców na promocję 
firmy, nawiązanie nowych kontaktów i wy-
mianę informacji. Spotkanie odbędzie się 
18 maja w godz. 16.00-19.00 w ogrodzie Ho-
telu Mercure Cieszyn przy ul. Motelowej 21.

Dobre pomysły, ciężka praca i zaangażo-
wanie to niejedyne czynniki, dzięki którym 
osiąga się sukces. Nie mniej istotne jest nawią-
zywanie nowych kontaktów. Tym bardziej, 
że współpraca z innymi przedsiębiorcami 
sprzyja rozwojowi firmy i wyzwala kreatyw-
ność. Dlatego Klub Przedsiębiorcy zachęca do 
uczestnictwa w spotkaniu networkingowym. 
Prosimy o zabranie wizytówek. Zachęcamy 
do przyniesienia materiałów reklamowych 
i rollbanerów firm, które będą rozstawione 
w przestrzeni Hotelu Mercure Cieszyn. Do-
datkowo każda firma, która zgłosi swój udział 
do 11 maja 2016, zostanie zaprezentowana 
na stronie wydarzenia oraz fanpageu Klubu 
Przedsiębiorcy. Do dyspozycji uczestników 
będzie także lista firm wraz z ich reprezen-
tantami, by ułatwić nawiązanie kontaktów 
biznesowych. Obsługę fotograficzną wydarze-
nia zapewni Alicja Leśniewska z firmy Framfot 

z Cieszyna. Zainteresowani będą mieli możli-
wość realizacji dodatkowej sesji fotograficznej 
w przestrzeni biznesowej i plenerowej hotelu. 
W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele 
Dziennika Zachodniego: Andrzej Drobik, dzien-
nikarz oraz Wioletta Kuchejda, specjalista ds. 
reklamy. Szczegółowe warunki, w tym koszty 
dodatkowej sesji fotograficznej oraz wywia-
dów będą uzgadniane indywidualnie na pro-
mocyjnych warunkach. Restauracja Hotelu 
Mercure Cieszyn przygotuje na spotkanie spe-
cjalne menu – zamawiane napoje i posiłki będą 
płatne indywidualnie. Mile widziane zgłosze-
nia, do 13 maja telefonicznie 33 851 08 21 w. 
22 lub mailowo: biuroklub@zamekcieszyn.pl. 
Zamek kulinarnie

Klub Gaja oraz Zamek Cieszyn zaprasza-
ją na Wzgórze Zamkowe do udziału w al-
ternatywnych warsztatach kulinarnych, 
a także wspólnej akcji tworzenia mandali. 

Podczas pierwszego z warsztatów uczest-
nicy stworzą mandalę – instalację z natural-
nych materiałów,  m.in. ziemi, kory, kamieni, 
ułożonych w kręgu, symbolizujących harmo-
nię ogrodu – miejsca przyjaznego ludziom. 
Każdy uczestnik będzie mógł stworzyć wła-
sną koncepcję kolejnego kręgu i zaprosić 
innych do układania wzorów. Dzięki współ-

działaniu i zaangażowaniu instalacja będzie 
się rozrastać, krąg po kręgu. Akcja niszczenia 
instalacji uświadomi uczestnikom procesy 
zachodzące w naturze i w życiu człowieka – 
cykl przemijania. Warsztat poprowadzą Be-
ata Tarnawa – artystka, malarka, edukatorka 
i działaczka społeczna, współtwórczyni Klu-
bu Gaja oraz Jacek Bożek – założyciel i prezes 
Klubu Gaja. Zapraszamy 8 maja od godz. 9.00. 

Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoje hory-
zonty kulinarne powinni wybrać się na warsz-
taty z Karolem Szurdakiem, etnobotanikiem, 
biologiem, technikiem farmacji, aktywistą 
i społecznikiem. Mają one na celu odkrywa-
nie własnej tożsamości w odniesieniu do kul-
turowego użycia roślin. Pierwszym etapem 
będzie wspólny spacer poznawczy po Wzgó-
rzu Zamkowym. Uczestnicy będą rozmawiać 
o wykorzystywaniu roślin w kulturze, w re-
gionie, a także w swoich domach rodzinnych.  
Poznawanie roślin połączone będzie z ich 
zbieraniem. Drugim etapem będzie ekspery-
ment kulinarny, czyli wspólne przygotowanie 
przez uczestników posiłku z dzikich roślin 
zebranych w parku i dzielenie się doświadcze-
niem wyniesionym z warsztatów. Warsztaty 
odbędą się 8 maja w godz. 14.00-19.00. Udział 
w nich jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. 
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy: epa-
nasiuk@zamekcieszyn.pl. Informacje: www.
zamekcieszyn.pl.

Zamek Cieszyn
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W Bibliotece 
Miejskiej...

MOSiR poleca
Zaproszenie do 
wspólnego biegania

 W niedzielę 24 kwietnia Cieszyn będzie go-
ścił miłośników biegania z różnych zakątków 
Polski i świata. Wszystko za sprawą 8. edycji 
Cieszyńskiego Fortuna Biegu. Tak jak w ubie-
głym roku bieg młodzieżowy w kategoriach 
chłopców i dziewcząt zostanie rozegrany bez-
pośrednio przed biegiem głównym. Młodzież 
i dzieci będą ścigać się na dystansie 2 kilome-
trów, natomiast startujący w biegu głównym 
będą mieli do pokonania dwie 5-kilometro-
we pętle. Osoby, które nie zdążyły zgłosić się 
internetowo do biegu głównego będą miały 
jeszcze szansę zgłosić się w dniu biegu w biu-
rze zawodów. Bieg zaliczany jest do Pucharu 
Beskidów w biegach ulicznych razem z Półma-
ratonem Żywieckim i Biegiem Fiata.

Więcej informacji, w tym regulaminy 
oraz odnośniki do systemu zgłoszeń, do-
stępne są na oficjalnej stronie biegu: www.
fortuna.bieguliczny.pl oraz na Facebooku: 
Cieszyński Fortuna Bieg. Zapraszamy!

MOSiR

Utrudnienia w ruchu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji infor-

muje, że 24 kwietnia Cieszyn gościł będzie 
uczestników 8. Cieszyńskiego Fortuna Bie-
gu. Start do biegu usytuowany będzie na al. 
J.Łyska na wysokości kąpieliska miejskiego, 
następnie trasa poprowadzona będzie al. 
J. Łyska, ul. Przykopa do ul. Zamkowej, dalej 
w lewo ul. Zamkową do mostu Przyjaźni, uli-
cami Czeskiego Cieszyna do mostu Sportowe-
go i w prawo chodnikiem dla pieszych i rowe-
rzystów wzdłuż al. J. Łyska do kempigu Olza, 
potem przez parking Pod Wałką, następnie 
nawrót i al. J.Łyska w stronę stadionu MOSiR, 
gdzie będzie meta biegu. 

Start do pierwszego biegu nastąpi o godz. 
10.00. W związku z powyższym informuje-
my o czasowym wyłączeniu z ruchu kołowe-
go odcinka al. J.Łyska od kempingu Olza do 
mostu Wolności w godz. 8.30-13.30, mostu 
Wolności w godz. 9.30-13.30, dalszej części 
al. J. Łyska od mostu Wolności do ul. Przy-
kopa, fragmentu ul. Przykopa od al. J.Łyska 
do ul. Zamkowej, fragmentu ul. Zamkowej 
od wylotu ul. Przykopa do mostu Przyjaź-
ni, a także całkowitego wyłączenia z ruchu 
kołowego mostu Przyjaźni w godz. 11.30-
13.30.Powyższe ograniczenia zostały usta-
lone w porozumieniu z policją, Strażą Gra-
niczną i odpowiednimi służbami miejskimi.

Na czas trwania biegów prosimy o korzy-
stanie z objazdów. Za powstałe utrudnienia 
przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

 Współorganizator biegu, MOSiR Cieszyn

Fascynujący świat
Biblioteka Miejska, wychodząc naprzeciw 

potrzebom uczniów i nauczycieli ze szkół 
podstawowych, przygotowała nową, wio-
senną ofertę zajęć naukowych, łączących 
nowoczesne technologie oraz dobrą zabawę.

Tym razem zapraszamy na warsztaty pt. 
Było sobie życie, podczas których będziemy 
oglądać otaczający nas świat w ogromnym 
powiększeniu (mikroskopy cyfrowe do 
1200X). Uczestnicy przygotują swoje własne 
preparaty mikroskopowe, które poddadzą 
obserwacji, dowiedzą się dlaczego bakterie 
są takie groźne i co sprawia, że chorujemy. 
Uczniowie samodzielnie wyizolują DNA 
z komórki roślinnej i poznają jej znaczenie 
dla życia, a także zobaczą, jak wygląda żywa 
kropla krwi. 

Zrozumienie zjawisk zachodzących 
w mikroskali jest szczególnie fascynujące 
dla młodych badaczy. Uczniowie przekona-
ją się, że życie które nas otacza, bije równie 
mocno na główce od szpilki, co na afrykań-
skiej sawannie. Z pozoru zwykłe rzeczy 
przybiorą zupełnie inny wymiar, bo czyż 
spodziewalibyśmy się pazurów u muchy? 
Zapisy na warsztaty pod nr. tel. 33 852 07 
10 w. 12. Serdecznie zapraszamy! 

Biblioteka Miejska

Dyżury psychologiczne i prawne
Zachęcamy mieszkańców Cieszyna do ko-

rzystania z bezpłatnych dyżurów psycholo-
gicznych i prawnych, związanych z proble-
matyką uzależnień i przemocy w rodzinie.  
Dyżury pełnione są przy ul. Srebrnej 4 (Fi-
lia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Cieszynie). Zapisy w MOPS Cieszyn (ul. 
Skrajna 5) lub pod nr. tel. 33 479 49 00. 

MOPS
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Ciekawy nabytek 
Rękopiśmienne zbiory Książnicy Cieszyń-

skiej wzbogaciły się ostatnio o kolekcję do-
kumentów cieszyńskiej rodziny Eisnerów. 
Starsi mieszkańcy Cieszyna pamiętają albo 
przynajmniej słyszeli o młynie i piekarni fir-
my „Hermann Eisner i syn”, które od początku 
XX wieku działały przy ulicy Frysztackiej 61, 
gdzie również obecnie funkcjonują cieszące 
się uznaniem piekarnia i sklep z pieczywem. 

Już przed kilkoma laty do Książnicy trafiły 
dokumenty odnoszące się do historii owego 
przedsiębiorstwa: efektowny pergamin z 1761 
roku, dotyczący kupna młyna na Frysztackim 
Przedmieściu przez Adama Duławę, umowa 
kupna młyna przez Hermanna Eisnera (1868-
1942) w 1907 roku, poza tym plany budowla-
ne młyna i piekarni oraz inne dokumenty.

Do tej niewielkiej kolekcji dołączyły teraz 
kolejne materiały z rodzinnego archiwum 
Eisnerów, przede wszystkim syna Hermanna, 
Arnolda Eisnera (1898-1973) i jego żony Emilii 
(1905-1998). Dowiadujemy się z nich nie tyl-
ko tego, kiedy Arnold Eisner poślubił Emilię 
z domu Morcinek i że z tego powodu przeszedł 
na wiarę katolicką, ale i tego na przykład, 

że ten Żyd z urodzenia, oficer, najpierw woj-
ska austriackiego, a potem wojska polskiego, 
otrzymał Śląski Krzyż Powstańczy za dostar-
czanie chleba, a prawdopodobnie i broni, pol-
skim powstańcom podczas III powstania ślą-
skiego. O tym zaświadczali polscy oficerowie 
Franciszek Barteczek i Ludwik Skrzypek, zaś 
za „solidne i terminowe wywiązanie się w do-
starczaniu chleba dla wojska w czasie akcji 
zaolzańskiej” w 1938 roku dziękował Arnol-
dowi Eisnerowi dowódca 4. Pułku Strzelców 
Podhalańskich, pułkownik Bronisław Warzy-
bok. Pismo tej treści z jego własnoręcznym 
podpisem i pieczęcią pułku również znalazło 
się w tym zbiorze. Wspomnieć tutaj należy 
także o dokumentach seniora rodu, Herman-
na Eisnera, który zmarł w dramatycznych 
okolicznościach w 1942 roku: świadectwach 
ukończenia przez niego w Karwinie nauki pie-
karskiego rzemiosła z 1896 roku, a także legi-
tymacji z numerem 57, wystawionej dla niego 
przez cieszyńską Gminę Żydowską w czasie II 
wojny światowej. 

Miejmy nadzieję, że ten nowy nabytek Książ-
nicy będzie stanowił kolejny element barwnej 
układanki, jaką tworzą źródła do pasjonującej, 
wielowątkowej historii naszego miasta. 

Anna Rusnok 

Legitymacja wystawiona przez Gminę Żydow-
ską w Cieszynie dla Hermanna Eisnera (pomię-
dzy 1939-1942).

70-letnia jubilatka
W roku 2016 przypada jubileusz 70-lecia Bi-

blioteki Miejskiej w Cieszynie, a jednocześnie 
15. rocznica powierzenia jej funkcji biblioteki 
powiatowej. Podwójne święto placówka pla-
nuje uczcić poprzez organizację wydarzeń 
kulturalnych i edukacyjnych skierowanych 
do różnych środowisk i grup społecznych. 
Będą to m.in. spotkania czytelników z pisa-
rzami, artystami i podróżnikami, takimi jak 
Stefan Czerniecki, Mieczysław Bieniecki czy 
Halina Kunicka, a także rocznicowe biesiady 
poetyckie, debaty, koncerty oraz konferencje 
z udziałem bibliotekarzy z powiatu cieszyń-
skiego i Zaolzia. Dla najmłodszych zaplano-
wano specjalną edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Czytania nad Olzą  z udziałem zna-
nych autorów literatury dziecięcej, jak Joanna 
Olech, Renata Piątkowska, Katarzyna Ryrych 

czy Melania Kapelusz oraz okolicznościo-
we lekcje biblioteczne dla przedszkolaków 
i uczniów szkół podstawowych z cyklu Sied-
miorakie życzenia. Z kolei dla młodzieży przy-
gotowana została wyjątkowa gra miejska pn. 
W poszukiwaniu zaginionej biblioteki, której  
uczestnicy będą mogli się poczuć jak filmowy 
Flyn Carsen – główny bohater trzech części Bi-
bliotekarza, a przy okazji dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy na temat biblioteki, ale rów-
nież historii Cieszyna. 

Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczy-
stością w siedzibie cieszyńskiej Biblioteki 14 
kwietnia,  w której udział wzięli przedstawi-
ciele władz samorządowych, bibliotekarze 
powiatu cieszyńskiego, dyrektorzy instytucji 
kultury i stowarzyszeń współpracujących 
z biblioteką, emerytowani pracownicy oraz 
goście specjalni. W części oficjalnej przedsta-
wiono historię i osiągnięcia Biblioteki Miej-

skiej oraz dzieje siedziby instytucji, która od 
początku jej istnienia, znajduje się w zabytko-
wym budynku, znanym jako Deutsches Haus. 
Natomiast oprawę artystyczną wieczoru 
stanowiła przedpremierowa składanka mu-
zyczna Powróćmy jak za dawnych lat, w której 
aktorzy Sceny Polskiej Teatru Cieszyńskiego 
w Czeskim Cieszynie zaprezentowali polskie 
przeboje okresu międzywojennego. 

Jak na podwójny jubileusz przystało, pa-
tronat honorowy nad licznymi imprezami 
kulturalnymi organizowanymi przez Bi-
bliotekę Miejską, pełniącą zadania bibliote-
ki powiatowej – objęli burmistrz Cieszyna 
i starosta cieszyński.

 Warto zatem odwiedzać cieszyńską jubi-
latkę, bo na czytelników czekają tu nie tylko 
nowości książkowe i zbiory multimedialne, 
ale również wiele ciekawych wydarzeń.

Biblioteka Miejska

SOiZ najlepsza  
w powiecie

W styczniu została przeprowadzona przez 
Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworz-
nie w technikach i szkołach policealnych 
kolejna sesja egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie. W Szkole Organiza-
cji i Zarządzania Cieszynie do egzaminu przy-
stąpili uczniowie klas czwartych technikum 
oraz słuchacze Publicznego Studium Medycz-
nego. Według danych OKE, uzyskali oni naj-
wyższą zdawalność w powiecie cieszyńskim 
– 95,23%, przy średniej zdawalności w powie-
cie 73,5%. Dodajmy, że uczniowie klas czwar-
tych technikum organizacji reklamy oraz 
obsługi turystycznej w SOIZ mają w 100% za-
liczoną pierwszą kwalifikację. Natomiast za-
liczona druga kwalifikacja uprawnia uczniów 
do otrzymania dyplomu technika w danym 
zawodzie po ukończeniu szkoły.

Ogromnym sukcesem jest również sta-
ła stuprocentowa zdawalność egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 
na kierunkach medycznych w Publicznym 
Studium Medycznym. Wykwalifikowana 
i wymagająca kadra nauczycieli przed-
miotów zawodowych oraz bardzo dobrze 
wyposażone pracownie przyczyniły się do 
naszych sukcesów, a absolwenci PSM nie 
mają problemów z zatrudnieniem. – Dyrek-
torzy ośrodków zdrowia, szpitali, zakładów 
opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy spo-
łecznej oraz osoby prywatne bardzo chętnie 
przyjmują do pracy naszych absolwentów – 
podkreśliła dyrektor szkoły, Barbara Glet.

SOiZ to szkoła, która dostosowuje kształce-
nie do potrzeb rynku pracy. Ściśle współpra-
cuje z pracodawcami organizując spotkania, 
dni przedsiębiorczości, wyjazdy studyjne do 
pracodawców oraz praktyki zawodowe. Nasi 
uczniowie poznają również europejski ry-
nek pracy podczas organizowanych bezpłat-

nych staży zagranicznych (Londyn, Rimini). 
W szkole realizowane są projekty, gdzie głów-
nym celem jest rozwój przedsiębiorczości 
wśród młodzieży. W 2015 roku szkolna firma 
Pinazing jako laureat Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Miniprzedsiębiorstwo reprezento-
wała Polskę na europejskim finale w Berlinie.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że 
Szkoła Organizacji i Zarządzania w roku szkol-
nym 2015/2016 staruje w ogólnopolskim kon-
kursie szkół zawodowych i ubiega się o tytuł 
Innowacyjnej Szkoły Zawodowej na Rynku 
Pracy. Ideą konkursu jest podjęcie działań 
przez szkołę w celu dostosowania kształcenia 
zawodowego do wymogów rynku pracy.

Wykwalifikowana kadra z doświadcze-
niem zawodowym, zaangażowanie, reali-
zowane projekty oraz dobrze wyposażo-
ne pracownie przyczyniły się do sukcesu 
szkoły i bardzo dobrych wyników egzami-
nów zawodowych w SOiZ. 

Szkoła Organizacji i Zarządzania
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Zapraszamy Czytelników do współredagowania tej kolumny. Prosimy o nadsyłanie ciekawostek związanych z Cieszynem (np. anegdot, przepisów kulinarnych, 
zdjęć, dokumentów, wzorów rękodzieła artystycznego itp.), które mogłyby zainteresować innych i wzbogacić wiedzę o naszym mieście.
Gwarantujemy zwrot wszystkich otrzymanych materiałów. Wiadomości Ratuszowe: Rynek 1, 43-400 Cieszyn | e-mail: wr@um.cieszyn.pl, tel. 33 479 42 41

Prawdziwa osobliwość w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej
Karola Estreichera. Kowecki ocenił łączny nakład druków na 20-30 
tys. sztuk. Jego ustalenia pochodzą z 1971 roku i stanowią podstawę 
dla wszelkich późniejszych publikacji na ten temat. 

Egzemplarz z Książnicy Cieszyńskiej jest pozbawiony karty tytuło-
wej i, podobnie jak w przypadku większości edycji, składa się z dwóch 
16-stronicowych arkuszy w tzw. formacie ósemki, czyli ma w sumie 32 
strony przy wysokości ok. 15 cm. Konstytucja sama w sobie jest więc 
niewielką broszurką i występuje w tzw. klocku, czyli jest współopraw-
na z innymi samoistnymi wydawnictwami. W omawianym przykła-
dzie są to dwa tytuły, które wspólnie z Ustawą składają się na prze-
ciętnej objętości książkę. Jeden z nich pochodzi z 1792 r., co oznacza, że 
klocek nie mógł być oprawiony już w roku ustanowienia Konstytucji. 
Oprawę książki stanowi półskórek, posiada ona szyldziki na grzbiecie 
i pozłacane elementy dekoracyjne, m.in. napis Ustawa Rządowa. 

Ciekawostkę stanowi fakt, iż dwa wspomniane arkusze pochodzą 
z różnych wydań Ustawy Rządowej. Różnią się nieco krojem i wielko-
ścią czcionki, interlinią, marginesem dolnym i gęstością występowania 
kustoszy (doskonale widać to na załączonym zdjęciu). Strony 1-16 po-
chodzą prawdopodobnie z wydania, które Jerzy Kowecki oznaczył literą 
„C“. Wyszło ono z warszawskiej drukarni Michała Grölla i było chronolo-
gicznie drugim najstarszym wydaniem broszurowym, jeszcze bez zna-
nej winiety z dwoma amorkami (puttami) wieńczącymi owalną tablicę 
z tekstem – jak można się domyślać – nowego prawa. Strony 17-32 po-
chodzą z kolejnego wydania z tej samej drukarni, już bardziej zaawanso-
wanego typograficznie, któremu Kowecki przyporządkował literę „D“. 
Mogłoby się wydawać, że druk z Książnicy Cieszyńskiej jest przez to uni-
katowy. Takie połączenia jednak się zdarzały, choć niezmiernie rzadko. 
Nie jest znana proweniencja dokumentu – nie wiadomo, kto przekazał 
go w darze do Czytelni Ludowej w Cieszynie.

Niewiele oryginalnych druków Konstytucji 3 maja zachowało się do 
dzisiejszych czasów. Wpływ na to miały nietrwała forma broszur oraz 
fakt, że były one niszczone przez Rosjan i zwolenników konfederacji 
targowickiej. Cieszyński egzemplarz Ustawy Rządowej oraz inne cenne 
druki polityczne z okresu jej uchwalenia będą do zobaczenia podczas 
najbliższego Święta Konstytucji 3 maja w Książnicy Cieszyńskiej na wy-
kładzie multimedialnym Dzieło Sejmu Wielkiego (godz. 14.00).

Wojciech Święs

Ostatnia strona arkusza drukarskiego wydania „C” Ustawy Rządowej 
(s. 16) i początek arkusza wydania „D” (s. 17) nieco odmiennego pod wzglę-
dem typograficznym.

Najstarsze druki Konstytucji Trzeciomajowej – nie jest to popu-
larny temat. W Stanach Zjednoczonych jeden z 25 znanych egzem-
plarzy pierwodruku Deklaracji Niepodległości został w 2000 r. 
sprzedany na aukcji za ponad 8 mln dolarów. Gdy w 2004 r. na pu-
blicznej aukcji w Polsce była możliwość nabycia klocka m.in. z pier-
wodrukiem rodzimej konstytucji z 1791 r. po wywoławczej cenie 
6 tys. zł, zainteresowania nie wyraziły nawet największe i najbo-
gatsze krajowe biblioteki naukowe. Nie wiadomo, ile dokładnie za-
chowało się rękopisów Ustawy Rządowej, jej pierwodruków oraz 
wczesnych wydań dokumentu. Nikt nie próbuje ich zinwentaryzo-
wać. Uznaje się jednak, że każdy egzemplarz Konstytucji z okresu 
jej obowiązywania stanowi relikwię narodową, a jedno takie cyme-
lium znajduje się w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej.

Dokładna identyfikacja druku nastręcza wiele trudności. Liczba wy-
dań Konstytucji, które ukazały się w trakcie 14 miesięcy jej obowią-
zywania, pozostaje nieznana, a ustalenie chronologii ich powstania 
wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań bibliologiczno-histo-
rycznych (oczywiście przy tym optymistycznym założeniu, że w ogóle 
jest to możliwe). Poszczególne znane egzemplarze są rozsiane po wielu 
bibliotekach i archiwach. Najwięcej – bo 15 – posiada Biblioteka Naro-
dowa, Ossolineum – sześć, rzadko która biblioteka ma jednak więcej 
niż jeden egzemplarz, a zdecydowana większość może tylko pomarzyć 
o takim rarytasie. Niektóre wydania Ustawy Rządowej są do siebie 
bardzo podobne, jeśli idzie o format, układ itp. Nieliczne wyróżniają 
się wyższym poziomem edytorskim, ozdobną okładką czy kartą tytu-
łową. Ustalenie danego wydania ułatwia dodatkowy, oprócz typowej 
paginacji, sposób sygnowania niektórych stron przy pomocy ulokowa-
nych bezpośrednio pod tekstem kustoszy.

Zamieszczanie kustoszy składających się z liter alfabetu i kolejnych 
cyfr było niegdyś powszechną praktyką drukarską. W różnych edy-
cjach Konstytucji kustosze występują w (nieraz nieznacznie) innych 
miejscach. Do identyfikacji wydania dzieła podaje się sygnatury ku-
stoszy wraz z literami pod jakimi występują (np. A2 – Na, B – sil, B2 – 
pr. Najlepiej zobaczyć to na załączonej fotografii). Zwraca się również 
uwagę na wszelkie błędy – literówki, poprawki, różniące się pojedyn-
cze słowa. Tekst dokumentu był wielokrotnie składany. Badaniami 
druków Ustawy Rządowej zajmował się dr Jerzy Kowecki, związany 
z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk, który opisał 14 wydań 
z lat jej obowiązywania. Jeszcze inne występują w Bibliografii Polskiej 

Pierwsze strony wydania „C” Ustawy Rządowej ze zbiorów Książnicy 
Cieszyńskiej (l.) i wydania „B” dokumentu ze zbiorów Biblioteki Narodowej 
(p.). Podkreślone na czerwono kustosze noszą sygnaturę A2.
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Gimnazjum 
otworzyło drzwi

Wszyscy szóstoklasiści i ich rodzice zada-
ją sobie pytanie, które gimnazjum wybrać? 
Dlatego nauczyciele i uczniowie Gimnazjum 
nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi zaprosili 
uczniów klas szóstych i ich rodziców na Dni 
Otwarte, aby sami mogli się przekonać jak 
wygląda nauka w gimnazjum, zapoznać się 
z bogatym dorobkiem szkoły oraz atmosferą 
panującą w placówce. Każdy z dwóch dni roz-
poczynał się od spotkania klas szóstych z dy-
rektorem szkoły – Danutą Łabaj, która przed-
stawiła organizację i działalność gimnazjum. 
Następnie naszym gościom został zaprezen-
towany program, przygotowany przez klasę 
matematyczno-przyrodniczą. Szóstoklasi-
ści obejrzeli pokazy ekspresowego liczenia 
w pamięci, sztuczki karciane, zmierzyli się 
z zadaniem wykonania z papieru „figury nie-
możliwej”, a na koniec zdobyli wiedzę na te-
mat tego, jak można w domowych warunkach 
zrobić kisiel. Grupa teatralna, którą tworzą 
uczniowie klasy trzeciej, przygotowała pro-
gram kabaretowy opisujący typowy dzień 
z życia szkoły. Artyści z humorem opowie-
dzieli o uczniowskich radościach i smutkach. 
Ponadto członkowie grupy literacko-regio-
nalnej Cieszynianka oraz uczestnicy zajęć ar-
tystyczno-teatralnych zaprezentowali spek-
takl Wiosenne przebudzenie. 

W pracowni chemicznej uczniowie mogli 
zobaczyć film, który został nakręcony pod-
czas szkolnej wycieczki, którą klasa przyrod-
nicza odbyła do oczyszczalni ścieków w Cie-
szynie. Nauczyciele języków angielskiego 
i niemieckiego również przygotowali cieka-
we zajęcia w formie gier i zabaw językowych. 

Zwieńczeniem Dni Otwartych było popołu-
dniowe spotkanie dyrekcji gimnazjum z ro-
dzicami uczniów klas szóstych. Pragniemy 
wyrazić podziękowanie za tak duże zaintere-
sowanie naszą placówką. Mamy nadzieję, że 
z wieloma z was spotkamy się w nowym roku 
szkolnym. Do zobaczenia we wrześniu.

Dyrektor Gimnazjum nr 3  
wraz z gronem pedagogicznym

Przedszkole  
na niebiesko

Kolor niebieski symbolizuje jedność z chorymi 
na autyzm.

kimi spotykają się chorzy. Już po raz piąty 
w naszym powiecie i w naszym Przedszko-
lu nr 20 przy współpracy z Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie od 
4 do 8 kwietnia staraliśmy się przybliżać 
dzieciom tematykę autyzmu. 

Przedszkolaki wzięły udział w warszta-
tach psychoedukacyjnych Autyzm wprowa-
dza zmysły w błąd, zabawach integracyj-
nych ze swoimi kolegami i koleżankami. 
Nauczycielki czytały i opowiadały dzie-
ciom o problemach, z jakimi zmagają się ich 
autystyczni koledzy. Powstały też piękne 
prace plastyczne. Rozmawialiśmy o wza-
jemnym szacunku, tolerancji, które są gwa-
rancją dobrego porozumienia w grupie. 

Jesteśmy pewni, że nasze przedszkolaki 
zyskały po „niebieskim tygodniu” przeko-
nanie, iż nie muszą bać się tego, co nieznane. 

Jolanta Stoszek-Dróżdż

Wieści z „siódemki”
Uczniowie z „siódemki” mieli okazję zwie-

dzić redakcję Małego Gościa Niedzielnego, stu-
dio Radia eM oraz Drukarnię Archidiecezjalną 
w Katowicach. Z kolei z okazji Świąt Wielka-
nocnych uczniowie należący do Szkolnego 
Koła Caritas oraz koła artystycznego przygo-
towali kartki i upominki świąteczne dla cho-
rych z parafii w Krasnej, podopiecznych Domu 
Opieki Betania i DPS Ojców Bonifratrów. 

Żonkilowe serce hospicyjnych Pól Nadziei 
zakwitło w naszym ogrodzie, co uzmysło-
wiło nam po raz kolejny, jak ważne jest po-
maganie innym.

W naszej szkole odbył się Międzyszkolny 
Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
piątych pod hasłem Bystrzak. W konkursie 
wzięły udział wszystkie cieszyńskie podsta-
wówki. Bystrzakiem 2016 roku została Anna 
Bojarska z SP2 z Oddziałami Integracyjnymi. 
W kategorii najlepsza szkoła zwyciężyła Szko-
ła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego.

Uczennice naszej szkoły dotarły do fina-
łów konkursów o tematyce biblijnej. Sara 
Heczko została laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Sola Scriptura, a Weronika Szka-
radnik i Małorzata Gabzdyl zostały finalist-
kami XXI Konkursu Wiedzy Biblijnej. 

W ramach obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Książki dla Dzieci dyrektor Jadwiga 
Wąsowicz zainaugurowała Szkolny Mara-
ton Czytania. Każda klasa wybrała intere-
sującą dla siebie książkę, którą zamierza 
czytać wraz z zaproszonymi gośćmi.

SP7

Konkurs biblioteczny sprawił wiele radości.

3-mają formę...

Uczestnicy konkursu musieli się wykazać wielo-
ma sprawnościami.

Ogólnoświatowa kampania społeczna Za-
pal się na niebiesko została zapoczątkowa-
na przez amerykańską organizację Autism 
Speaks. Jej celem jest zwiększenie świado-
mości na temat autyzmu i problemów z ja-

14 kwietnia w SP6 w Ustroniu odbyła się 
kolejna edycja konkursu wiedzy i sprawności 
o puchar przechodni państwowego powia-
towego inspektora sanitarnego w Cieszynie 
pod hasłem: Nasza szkoła 3-ma  formę.  SP1 
z Cieszyna reprezentowało czterech uczniów 
klasy 6: Joanna Mateja, Natalia Pońc, Tymo-
teusz Chendoszko i Marcin Greń. Uczniowie 
musieli wykazać się wiedzą dotyczącą zdro-
wego żywienia, zdrowego stylu życia oraz  
zręcznością  i sprawnością fizyczną. Druży-
nę do konkursowych zmagań przygotowały 
nauczycielki Antonina Pniok i Jolanta Cieplik.

Rywalizacja nie była łatwa. Byliśmy je-
dyną szkołą z Cieszyna, która wzięła udział 
w tym konkursie, a za przeciwników mieli-
śmy uczniów z dziesięciu placówek (z Ustronia 
i okolic), gdzie każdy z nich prezentował  wyso-
ki poziom przygotowania. Radość nasza była 
ogromna, kiedy okazało się, że zajęliśmy trzecie 
miejsce, tym bardziej, że był to nasz debiut.

Jolanta Cieplik, SP 1 Cieszyn

Laureaci z G1
Czterech laureatów i siedmiu finalistów 

to osiągnięcia uczniów Gimnazjum nr 1 
w Cieszynie w tegorocznej edycji Woje-
wódzkich Konkursów Przedmiotowych.

7 kwietnia na uroczystej Gali Laure-
atów, która odbyła się w Zespole Państwo-
wych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, 
dyplomy laureatów i nagrody książkowe 
z rąk Urszuli Bauer, śląskiego kuratora 
oświaty, odebrali następujący uczniowie:  
Igor Brandenburg z klasy 3a – podwójny 
Laureat WKP z matematyki i fizyki (opieku-
nowie mgr Ewa Dobosz z matematyki, mgr 
Stanisław Wykręt i mgr Paweł Burzawa  
z fizyki), Marianna Kusy i Julia Krzenek 
– obie z klasy 2b, laureatki WKP z chemii 
(opiekun mgr Ewa Miazgowska). 

Zaświadczenia o zdobyciu tytułu finali-
sty WKP otrzymali: Julia Krzenek z kl. 2b, 
Julia Czapla z kl. 3b z biologii (opiekun mgr 
Beata Kalińska), Dominika Trajdos z kl. 3a  
i Karol Szteler z kl. 3d z wiedzy o społeczeń-
stwie (opiekun mgr Ryszard Milewski), Ka-
rolina Hernik z kl. 2b i Ryszard Siedlecki 
z kl. 2a z chemii oraz Marcel Miodek z kl. 3b 
z języka niemieckiego (opiekun mgr Anna 
Cieślar).

Dariusz Niemiec, G1
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Przejściowy sezon
Startami w Pucharze Europy w austriac-

kim Bad Gastein zakończył sezon snowboar-
dowy Mateusz Ligocki. Polak był ósmy w pią-
tek i 17. w sobotę, co pozwoliło mu ukończyć 
rywalizację w klasyfikacji generalnej Pu-
charu Europy (po blisko 2-letniej przerwie 
w startach) na dobrej, 16. pozycji w stawce 
189 zawodników z 32 krajów świata.

– W swojej dotychczasowej karierze,  zwy-
ciężałem w tej klasyfikacji. Byłem też drugi 
i trzeci – przypomniał Ligocki. –  Tym razem 
było trochę gorzej pod względem wyników, 
ale proszę pamiętać, że ten sezon był dla mnie 
takim rozpoznaniem, miał pokazać, czy świat 
nie uciekł mi za daleko i czy jestem w stanie go 
jeszcze dogonić. Szczerze mówiąc, myślałem 
że będzie gorzej – dodał zawodnik.

Mateusz Ligocki zapewnił, że zrobi wszyst-
ko, żeby jak najlepiej przygotować się do na-
stępnego sezonu. – Będzie o tyle istotny, gdyż 
rozpoczną się zmagania o olimpijskie kwalifi-
kacje. Mam na myśli starty w pucharach świa-
ta i mistrzostwach świata. Jest o co walczyć, bo 
stawka jest bardzo wysoka – zaznaczył Ligocki.

Jeśli uda mu się zakwalifikować po raz 
czwarty na Zimowe Igrzyska Olimpijskie, bę-
dzie on jedynym snowboardzistą w historii 
Polski i jednym z nielicznych na świecie, któ-
remu ta sztuka udała się więcej niż trzy razy.

Mat. pras./wot

Mateusz Ligocki myśli już o kolejnym sezonie.

Mistrzowie curlingu
W dniach 10-13 kwietnia na lodowisku 

Hali Widowiskowo Sportowej im. Cieszyń-
skich Olimpijczyków rozgrywane były 
Mistrzostwa Polski w curlingu. Mistrzem 
kobiet została drużyna AZS Gliwice Roz-
bitki w składzie: Joanna Benet, Marta Mali-
nowska, Julia Malinowska, skip Marta Pluta. 
Mistrzem mężczyzn została drużyna Sopot 
Wa ku’ta Sopot Curling Team w składzie: 
Bartosz Łobaza, Damian Cebula, Krzysztof 
Domin, Maciej Kołodziej, skip Borys Jasiecki.

Równocześnie w niedzielę 10 kwietnia za-
kończył się szósty międzynarodowy turniej 
w curlingu Silesian Grand Prix. Zgromadził on 
aż 28 drużyn z Czech, Węgier, Irlandii, Szwaj-
carii, Słowacji, Słowenii, Szwecji i Polski. Sile-
sian Grand Prix to trzy dni rozgrywek, w trakcie 
których zostało rozegranych 71 meczów, wiele 
interesujących endów wzbudzało mnóstwo 
emocji w duchu fair play, który w curlingu jest 
wyjątkowy. Pula nagród wynosząca 1900 euro 
rozdzielona została wśród trzech najlepszych 
drużyn. Organizatorami turnieju były Rudzki 
Klub Curlingowy Curlik oraz MOSiR. 

Klasyfikacja końcowa: 1. Marlex POL, 2. 

AZS Smok POL, 3. Monkey Man POL, 4. Grey 
Wolves POL, 5. Warszowice Jr POL, 6. Wa 
ku' ta SCT POL, 7. Mistral POL, 8. Margari-
ta Munot CHE, 9. Petardy POL, 10. Curlusy 
Baniate POL, 11. ŚKC Kretes POL, 12. Granit 
SWE, 13.Kofeina POL, 14. Baltic Team POL, 
15. Kamyczek POL, 16. Mleko POL, 17. Zabój-
czy Kwartet POL, 18. Funhause HUN, 19. Boj-
si SVN, 20. Dion CZE, 21. Paddy Power IRL, 
22. Culani POL, 23. KS TPA POL, 24. First Aid 
POL, 25. Gallo SVK, 26. Tri City POL, 27. Se-
niorzy Hans POL, 28. CCC Kino POL.

MOSiR

Pula nagród wyniosła 1900 euro.

Jeleń królem...
Finał zmagań Cieszyńskiej Amatorskiej Ha-

lowej Ligi Piłki Nożnej odbył się w niedzielę 
17 kwietnia w hali sportowej Uniwersytetu 
Śląskiego w Cieszynie. W sportowych roz-
grywkach wzięło udział 14 drużyn, w których 
zgłoszono ogółem 182 zawodników. 

Tytuł mistrza Cieszyńskiej Amatorskiej Ha-

Zwycięska drużyna OLD Piast Cieszyn.

lowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2015/2016 
zdobyła drużyna OLD Piast Cieszyn, odbiera-
jąc tym samym puchar mistrzów ubiegłego 
sezonu drużynie Sferis Skoczów. Najlepsze 
trzy drużyny zostały nagrodzone nagroda-
mi rzeczowymi. Ponadto wyróżniono pięciu 
zawodników, którzy strzelili w tym sezonie 
największa liczbę bramek. Królem strzelców 
został zawodnik drużyny OLD Piast Cieszyn, 
Ireneusz Jeleń, gromadząc na swoim koncie 
110 goli, drugi był Michał Borus (OLD Piast 
Cieszyn, 49 goli), Piotr Kłoda (Sferis Skoczów,  
49), Robert Jursza (Weterani, 46), Tomasz 
Podgórski (CdF Traktat Cieszyn, 43). Nagrodę 
fair play, otrzymała drużyna CDF Traktat Cie-
szyn. Klasyfikacja końcowa: 1. OLD Piast Cie-
szyn, 2. Sferis Skoczów, 3. CdF Traktat Cieszyn. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
sportowe emocje i udział w lidze oraz ży-
czymy podobnych sukcesów w kolejnym 
sezonie rozgrywek.

Organizatorzy CAHLPN
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Mistrzowie z SP6
14 kwietnia w Pszczynie rozegrano Mi-

strzostwa Rejonu w Mini-Siatkówce Chłop-
ców. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podsta-
wowa nr 6 z Cieszyna w składzie: Kacper 
Urbańczyk, Adam Jastrzębski, Stanisław Ma-
tysiak, Paweł Madzia, Adrian Wróbel, Seba-
stian Krótki, Paweł Kołder, Mateusz Laszczak, 
Bartłomiej Kozyra, Franciszek Solowski, Pa-
weł Jędrulek. Tym samym chłopcy awansowa-
li do następnego etapu rozgrywek półfinału 
wojewódzkiego. Wcześniej zostali mistrzami 
Cieszyna, wygrali ponadto zawody rejonowe 
oraz Mistrzostwa Powiatu Cieszyńskiego.

SP6

Mistrzowie mini-siatkówki.Znajomość ortografii zawsze się przyda.

Pod dyktando uczniów z klas 4-6. Ich zadaniem było zrobić 
jak najmniej błędów ortograficznych i inter-
punkcyjnych, a co za tym idzie zdobyć jak naj-
mniej punktów karnych, które były za każdym 
razem dodawane do poprzednich wyników. 
Rywalizacja odbywała się w miłej atmosfe-
rze i dostarczyła uczniom wielu emocji. Do 
czwartego, ostatniego etapu, przystąpiło dzie-
więcioro uczniów z najlepszymi wynikami. 
Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało 
się, że mistrzami ortografii zostali: 1. miejsce 
Michał Kożdoń (5c), 2. Martyna Somczyńska 
(5a), 3. Natalia Skiba (6c). Pozostali wyróżnie-
ni uczniowie to: Milena Bertin (5a), Maria Król 
(5b), Julia Gorczyca i Liliana Kistowska (5c), 
Hanna Broda i Grzegorz Łaszcz (6b). Gratulu-
jemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy za 
rywalizację w miłej atmosferze. Organizato-
rem konkursu była Julia Lipińska.

SP3 

W środę 13 kwietnia miało miejsce ogłosze-
nie wyników szkolnego konkursu na mistrza 
ortografii. W rywalizacji, trwającej od paź-
dziernika i obejmującej w sumie cztery etapy 
dyktanda, wzięło udział ponad trzydziestu 
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Zdrowy konkurs
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu cieszyńskiego 
do udziału w konkursie Zdrowie po cieszyń-
sku. Do wyboru są trzy kategorie: literacka na 
bajkę lub baśń, teatralna na scenkę rodzajową 
oraz edukacyjna na grę towarzyską. Można 
uczestniczyć we wszystkich lub w wybranej 
kategorii oddzielnie. Zgłoszenia konkursowe 
przyjmowane będą do dnia 10 maja. 

Cele konkursu to upowszechnianie zasad 
profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia w połą-
czeniu z kulturą i tradycją Śląska Cieszyńskie-
go. Wszelkie informacje, regulaminy oraz za-
łączniki są dostępne na stronie Biura Promocji 
Zdrowia: www.powiat.cieszyn.pl w kategorii 
„Zdrowie”, w zakładce „Promocja Zdrowia”. 

Organizatorem konkursów jest Biuro 
Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego: 
ul. Bobrecka 29, pokój 216, 43-400 Cieszyn, 
tel. 33 47 77 216, kom. 534 967 028, e-mail: 
pz@powiat.cieszyn.pl. 

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody, dużo 
pozytywnych emocji i zdrową rywalizację! 
Zapraszamy! Nie przegap szansy!

Organizatorzy

Przebudzenie
Każdy człowiek doświadcza w swoim życiu 

uczucia zmęczenia szarością dnia codziennego. 
Ten moment przychodzi w różnych okresach 
życia, warto wtedy pomyśleć o realizacji swoich 
marzeń i odkryciu nieznanych talentów. – Dla 
mnie właśnie nastąpił moment „Przebudzenia”, 
w którym uciekam w stworzony przez siebie świat 
pełen barwnych fantazji – mówi Joanna Bizub-
-Baszczyńska. Wystawę jej malarstwa akrylo-
wego można oglądać do 30 kwietnia w Galerii 
Zmiennej Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Szpital Śląski

Sala do wynajęcia
Do wynajęcia sala gimnastyczna przy 

Szkole Podstawowej nr 1. Wymiary sali: 
12,60 m x 17,60 m. Chętnych, chcących pro-
wadzić zorganizowane zajęcia sportowe, za-
praszamy na rozmowę z dyrekcją szkoły, po 
wcześniejszym telefonicznym umówieniu 
pod nr. tel. 33 852 07 32 lub 722 075 516.

SP1   

Czas na „BoBaski”
BoBaski, czyli spotkania z fizjoterapeutą 

dziecięcym w Bawialni. Zapraszamy rodziców 
maluszków wraz z nimi na cykliczne spotka-
nia z fizjoterapeutą dziecięcym. Spotkania 
odbywać się będą w godzinach przedpołu-
dniowych i prowadzone będą przez fizjote-
rapeutkę dziecięcą, Annę Schab (terapeutę 
NDT – Bobath i Integracji Sensorycznej). Po-
znamy na nich schematy prawidłowego i nie-
prawidłowego rozwoju niemowlęcia, techniki 
prawidłowej pielęgnacji niemowląt, a także 
mnóstwo fajnych i bezpiecznych zabaw, które 
pomogą mądrze wspierać rozwój psychomo-
toryczny maluszka. Będziemy wspólnie towa-
rzyszyć maleństwu w drodze do pierwszych 
kroków. W czasie spotkań będzie ponadto 
możliwość bezpłatnych konsultacji. Pierwsze 
zajęcia odbędą się już w czwartek 28 kwiet-
nia w godz. 11.00-13.00.

Bawialnia

Winyle na start
24 kwietnia w godz. 10.00-14.00 zaprasza-

my na III Giełdę Płyt Winylowych w piwnicy 
Browaru Zamkowego Cieszyn. Będzie możli-
wość wymiany, porad i sprzedaży. Dojazd sa-
mochodem dla wystawców od strony Wzgórza 
Zamkowego, natomiast dla gości od ul. Bednar-
skiej lub od strony Wzgórza Zamkowego. Dane 
kontaktowe: gieldaplytcieszyn@wp.pl.

Organizatorzy

Rowerem  
z Ondraszkiem

Turystyczny Klub Kolarki PTTK Ondra-
szek w Cieszynie zaprasza 24 kwietnia na 
wycieczkę rowerową wzdłu ż Olzy. Start 
jak zwykle z cieszyńskiego Rynku o godz. 
9.30. Trasa długości około 40 km: Cieszyn 
– Karvina – park – Hotel Prstna (posiłek) 
Skrbensko i okolice. Powrót przez Mar-
klowice – Zebrzydowice – Kończyce Małe. 
Przypominamy o zabraniu kurtek prze-
ciwdeszczowych i ok. 200 koron czeskich.       
Szczegóły pod nr tel. 509121598.

Fo
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14 miasto

Przekaż 1% swojego podatku na rzecz organizacji 
pożytku publicznego z terenu naszego miasta!

Poniżej przedstawiamy listę organizacji 
pożytku publicznego z terenu Cieszyna, na 
rzecz których możecie Państwo przekazać 
1% swojego podatku w rozliczeniu rocz-
nym. Wystarczy wpisać nazwę i numer KRS 
organizacji w odpowiednich rubrykach for-
mularza swojego rozliczenia.

• Fundacja dla Zwierząt i Środowiska 
Lepszy Świat, nr KRS 0000366266

• Fundacja Łatka, nr KRS 0000393732
• Fundacja Św. Elżbiety Węgierskiej 

w Cieszynie, nr KRS 0000388684
• Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskie-

go, nr KRS 0000130105
• Macierz Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwo 

Miłośników Regionu, nr KRS 0000032238
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cie-
szynie, nr KRS 0000070261

• Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersy-
tet III Wieku, nr KRS 0000225641

• Stowarzyszenie dla Rozwoju Przedsię-
biorczości, Edukacji i Kultury Młodzieży 
Ekoga, nr KRS 0000267283

• Stowarzyszenie Dziedzictwo Św. Jana 
Sarkandra, nr KRS 0000063101

• Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji 
Trianon.pl, nr KRS 0000028975

• Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być 
Razem, nr KRS 0000081114

• Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Ho-
spicjum im. Łukasza Ewangelisty, nr KRS 
0000134259

• Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury 
Fizycznej, Turystyki i Integracji Osób Nie-

pełnosprawnych, nr KRS 0000037729
• Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego 

Feniks, nr KRS 0000206064
• Stowarzyszenie na rzecz Harmonijnego 

Rozwoju Dzieci i Młodzieży Nasze Dzieci, nr 
KRS 0000304302

• Stowarzyszenie Wspierające Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, nr KRS 
0000347067

• Towarzystwo Ewangelickie im. ks. 
Franciszka Michejdy, nr KRS 0000017212

• ZHP Chorągiew Śląska. (Aby pieniądze 
dotarły do hufca, w rubryce Informacje 
uzupełniające należy wpisać „Hufiec Ziemi 
Cieszyńskiej”) nr KRS 0000273051

Zachęcamy do pomocy i wsparcia na-
szych lokalnych organizacji. 

Wydział Kultury

Pomoc prawna
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Tria-

non PL, 43-430 Cieszyn, ul. Bielska 4, tel. 33 
445 70 11, uprzejmie informuje, że w okre-
sie od 4 stycznia do 31 grudnia 2016 r. re-
alizuje zadanie publiczne zlecone przez Sta-
rostwo Powiatowe w Cieszynie w zakresie 
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Gminy Cieszyn. Punkt 
prowadzony jest przy ul. Bielskiej 4 (budy-
nek Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego) 
Szpitala Śląskiego (wejście A3) w dniach:

• poniedziałek 13.00-17.00
• wtorek 13.00-17.00
• środa 15.00-19.00
• czwartek 15.00-19.00
• piątek 8.00-12.00
Proponujemy rejestrację telefoniczną: od 

poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00 
pod nr. tel. 33 445 70 11 lub 730 098 481.

Trianon.PL

Centrum Praw 
Kobiet i Rodziny

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist 
International Klub w Cieszynie zaprasza 
wszystkie zainteresowane kobiety do pro-
wadzonego przez nasze stowarzyszenie Cen-
trum Praw Kobiet i Rodziny. 

W ramach Centrum udzielane są nie-
odpłatne porady prawne z wszystkich 
dziedzin prawa z wyłączeniem prawa po-
datkowego. Pomocy prawnej udzielają 
wykwalifikowani prawnicy, posiadający 
niezbędne doświadczenie zawodowe. Jed-
nocześnie przypominamy, że pomoc praw-
na nie jest udzielana w sprawach, w których 
klientka korzysta już z pomocy adwokata 
lub radcy prawnego.

W CPKiR udzielane są również porady 
pedagogiczne, na które zapraszamy matki 

potrzebujące wsparcia i porad doświadczo-
nego specjalisty – pedagoga szkolnego.

W marcu rozszerzyliśmy działalność 
o coaching, skierowany do kobiet, które 
chcą poznać swoje zdolności, zmienić za-
wód lub powrócić na rynek pracy. Sesje 
coachingowe prowadzone będą pod kątem 
potrzeb klientki, po uprzednim umówieniu 
się na wstępną konsultację z coachem.

 Działalność CPKiR adresowana jest wy-
łącznie do kobiet i uwzględnia specyfikę ich 
problemów i sytuacji życiowych. Zapewnia-
my wszystkim klientkom pełną ochronę da-
nych i zachowanie w tajemnicy wszystkich 
informacji uzyskanych przy udzielaniu po-
mocy zarówno prawnej, jak i pozostałych. 

 Terminy dyżurów można znaleźć w Wiado-
mościach Ratuszowych, w dziale „Instytucje”.

 W celu umówienia się na spotkania prosi-
my o kontakt telefoniczny: tel. 731 609 903.

 Soroptimist Klub w Cieszynie
Halina Małaszkiewicz

Punkt Wolontariatu
Wolontariusz z Punktu Wolontariatu 

działajacego przy Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Cieszynie jest osobą 
niosącą uśmiech najuboższym – a więc 
najbardziej potrzebującym mieszkańcom 
Cieszyna. Wolontariusz jest świadomy, że 
jego zadaniem jest niesienie uśmiechu – po-
przez ręce, nogi, słowa, gesty, czas, pracę… 
wszędzie tam, gdzie go brakuje.

Odbiorcami programu są uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów, dzieci 
w wieku przedszkolnym z rodzin z trud-
nościami opiekuńczo-wychowawczymi, 
osoby starsze i niepełnosprawne oraz inne 
osoby znajdujące się w potrzebie. 

Placówka ta mieści się w Punkcie Tereno-
wym MOPS przy ul. Srebrnej 4. Realizujemy 
cztery programy : 

• Douczanie, którego założeniem jest 
pomoc dzieciom uczęszczającym do szkół 

podstawowych i gimnazjów w nauce oraz 
odrabianiu zadań domowych. Spotkania 
odbywają się w domu ucznia, w jego szkole, 
a także w Punkcie Wolontariatu – w zależ-
ności od możliwości lokalowych i sytuacji 
rodzinnej dziecka.

• Junior – jest programem polegającym 
na wspólnych spotkaniach wolontariusza 
i dziecka w jego miejscu zamieszkania,w 
Punkcie Wolontariatu czy w przedszkolu. 
Jego celem jest wsparcie rozwoju psycho-
fizycznego dziecka poprzez wspólną, kre-
atywną zabawę, zajęcia z wolontariuszem. 

• Ziomek – idea programu opiera się na 
spotkaniach indywidualnych wolontariusza 
z osobą starszą lub z osobą niepełnospraw-
ną, podczas których „społecznik” nie tylko 
towarzyszy beneficjentowi, ale także niesie 
pomoc w czynnościach dnia codziennego. 

• Wolontariat akcyjny – w ramach tego 
programu wolontariusze niosą pomoc 
w środowisku lokalnym w zależności od 

aktualnych potrzeb: przy okazji imprez 
okolicznościowych, wydarzeń sportowych, 
akcji, takich jak np. zbiórka żywności, czy 
też podczas organizacji pomocy dla ofiar 
klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych, 
przy przeprowadzkach starszych osób itp.

Zachęcamy wszystkie osoby ze szkół po-
nadgimnazjalnych (niepełnoletnie za zgodą 
rodziców), a także osoby w wieku emery-
talnym do współpracy z naszym punktem. 
Trzeba pamiętać, że osób potrzebujących w 
naszym otoczeniu jest wiele, a jedna godzina 
poświęcona potrzebującym takiej pomocy po-
zwoli niejednokrotnie przezywciężyć trudną 
sytuację, da także nadzieję na lepsze jutro. 

Dużyry w Puncie Wolontariatu odbywa-
ją się w każdy wtorek w godz. 13.00-15.00. 
Bliższe informacje na temat współpracy 
można uzyskać w MOPS, osobą do kontaktu 
w sprawie PW jest Agnieszka Kołeczko, tel. 
33 479 49 00.

MOPS
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Kluby radnych zapraszają 
Masz pytanie do radnych? Chcesz z naszą pomo-

cą zmienić coś w mieście? Coś ci się nie podoba? 
Radni zapraszają do rozmów.

Klub Radnych Cieszyńska Inicjatywa Sa-
morządowa (CIS) pełni dyżury w każdą środę 
w godz. od 16.00 do 17.00 (za wyjątkiem tygo-
dnia, w którym odbywa się sesja), w Biurze Rady 
Miejskiej (Ratusz, II piętro). 

Radni Cieszyńskiego Ruchu Społeczne-
go (CRS) pełnią dyżur w każdy poniedziałek 
w godz. od 16.30 do 17.30 w Biurze Rady Miej-
skiej (Ratusz, II piętro). 

Spotkajmy się w działaniu!
UM Cieszyn

Małżeństwa na medal
Urząd Stanu Cywilnego w Cieszynie przyjmuje 

wnioski o nadanie medali za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 
1960 roku Medal za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 
lat w jednym związku małżeńskim. Zgodnie z art. 
31 ust. 4 ustawy z 16 października 1992 r. o orde-
rach i odznaczeniach, wnioski o nadanie medalu 
przedstawiają prezydentowi wojewodowie.

Prosimy osoby zainteresowane o zgłaszanie par 
małżeńskich obchodzących jubileusz w roku 2016 r. 
Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14. Wnio-
sek może być złożony także w innej formie pisemnej 
niż na druku urzędowym. Pismo powinno zawierać 
datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego. Do 
wniosku należy dołączyć kserokopie dowodów oso-
bistych jubilatów. Wnioski należy składać w siedzi-
bie USC lub w Biurze Podawczym, Rynek 1.

Szczegółowa procedura ustalona została 
przez wojewodę śląskiego i dostępna jest na 
stronie BIP Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego:  
(bip.katowice.gov.pl/stan/Wydzial_Spraw_Oby-
watelskich_i_Cudzoziemcow.html).

USC

Płatność za I kwartał  
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Uprzejmie przypominamy Państwu, że 15 
kwietnia 2016 r. upłynął termin płatności 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za I kwartał 2016 r.

Wpłaty można dokonać w następujący sposób:
• na indywidualny rachunek bankowy prze-

znaczony wyłącznie do opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi,

• na konto ogólne Urzędu Miejskiego w Cie-
szynie zamieszczone w Biuletynie Informacji 
Publicznej i na stronie internetowej Urzędu,

• gotówką w kasie Urzędu.
Informacja nie dotyczy mieszkańców płacą-

cych w czynszu opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, za które należność jest 
regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe 
oraz wspólnoty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
numerami telefonów: 33 479 43 18, 33 479 43 
17, lub na stronach internetowych: http://bip.
um.cieszyn.pl, http://um.cieszyn.pl.

Wydział FN

Basen nieczynny
Obiekt sportowy przy SP4 w Cieszynie w miesią-

cu maju będzie nieczynny w następujących dniach:
• 1.05.2016 r. niedziela (Święto Pracy)
• 3.05.2016 r. wtorek (Święto Konstytucji 3 Maja)
• 15.05.2016 r. niedziela  (Zielone Świątki)
• 26.05.2016 r. czwartek (Boże Ciało).

Jarosław Nowakowski

Dzierżawa działek
Burmistrz Miasta Cieszyna zatwierdził do 

wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w dro-
dze sześciu ustnych przetargów nieograniczo-
nych z przeznaczeniem na cel rekreacyjny, sześć  
części nieruchomości gruntowej położonej w re-
jonie ul. Działkowej w Cieszynie, oznaczonej 
jako działka nr 1/5 obr. 16 o powierzchniach:

1. ok. 340 m2

2. ok. 500 m2

3. ok. 350 m2

4. ok. 270 m2

5. ok. 480 m2

6. ok. 400 m2.
Wykaz o przeznaczeniu ww. gruntów do wy-

dzierżawienia został wywieszony na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 
1, I piętro, na okres od dnia 15 kwietnia 2016 r. 
do dnia 5 maja 2016 r. 

Wydział GN

Zbycie bez przetargu
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 

przeznaczono do zbycia, w trybie bezprzetargo-
wym na rzecz aktualnych najemców:

• lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku 
przy ul. Srebrnej 6 w Cieszynie wraz z udziałem 
w nieruchomości gruntowej i częściach wspól-
nych budynku w 5198/14884 części,

• lokal mieszkalny nr 13 położony w budynku 
przy ul. Tysiąclecia 4 w Cieszynie wraz z udzia-
łem w nieruchomości gruntowej i częściach 
wspólnych budynku w 1/18 części,

• lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku 
przy ul. Stary Targ 5 w Cieszynie wraz z udzia-
łem w nieruchomości gruntowej i częściach 
wspólnych budynku w 5515/55593 części,

• lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku 
przy ul. Ks. Trzanowskiego 1 w Cieszynie wraz 
z udziałem w nieruchomości gruntowej i czę-
ściach wspólnych budynku w 1/6 części,

• lokal mieszkalny nr 36 położony w budynku 
przy ul. Morcinka 3 w Cieszynie wraz z udzia-
łem w nieruchomości gruntowej i częściach 
wspólnych budynku w 5463/312144 części.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I pię-
tro) na okres 21 dni, tj. od dnia 14 kwietnia 2016 
r. do dnia 4 maja 2016 r.

Wydział GN

Obwieszczenie burmistrza
Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1, § 3 i § 4 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępo-
wania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam, iż 
w dniu 1 kwietnia 2016 r., na wniosek Energetyki 
Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy 
ul. Mostowej 2, reprezentowanej przez pana mgr 
inż. Edwarda Górniaka – dyrektora ds. technicz-
nych, wiceprezesa zarządu, wszczęto postępowa-
nie administracyjne o wydanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 
2 pkt 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na 
modernizacji istniejącej sieci cieplnej magistrali 
wschód – na odcinku od ul. Dolnej do budynków 
przy ul. Skrajnej i Motelowej w Cieszynie, na dłu-
gości około 1176 m lub 1115 m, w zależności od 
wariantu przebiegu trasy, na działkach nr 31/10, 
31/7, 48/2, 48/1, 18/47, 30/83, 18/44, 49, 30/82, 
50, 30/81, 30/80, 7/4, 7/7, 18/33, 8/14, 8/15, 46/1, 
46/2, 2/2, 2/5, 2/6, 2/8 obręb 21 oraz 189/1, 178/2, 
178/1, 175/5, 175/8, 176, 180/5, 180/4, 183 obr. 69.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 34 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71).

Działając na podstawie art. 106 § 1 i 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, zawiadamiam ponadto, że 
w dniu 12 kwietnia 2016 r. Burmistrz Miasta 
Cieszyna zwrócił się o wydanie opinii w spra-
wie obowiązku przeprowadzenia oceny oddzia-
ływania ww. przedsięwzięcia na środowisko 
i ewentualnego określenia zakresu raportu do 
organów wymienionych w art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. 
do regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
w Katowicach oraz państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w Cieszynie.

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
organ administracji obowiązany jest do należytego 
informowania stron o okolicznościach prowadzo-
nego postępowania administracyjnego, jak również 
do zapewnienia stronom czynnego udziału w każ-
dym stadium postępowania, a przed wydaniem de-
cyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia 
się przez strony co do przeprowadzonych dowo-
dów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych 
żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należy-
tego i wyczerpującego informowania stron uprzej-
mie przypominam, że przepis art. 10 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego jest jednocześnie 
szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czyn-
nego udziału w każdym stadium postępowania. Po-
wyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją 
można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środo-
wiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszy-
nie, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 1, pok. 117, w go-
dzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta Cieszyna

Nieruchomość gruntowa
Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka 

z o.o. informuje, że przeznacza do najmu w drodze 
dwuetapowego przetargu ustnego, na prowadzenie 
działalności gospodarczej, lokal użytkowy położony 
na parterze budynku przy ul. Głębokiej 47 w Cieszy-
nie, o łącznej powierzchni użytkowej 52.71 m2.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone 
na tablicy ogłoszeń ZBM (ul. Liburnia 2a, parter) 
oraz umieszczone na stronie internetowej: www.
bip.zbm.cieszyn.pl. Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Zakładzie Budynków Miejskich 
w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia 2a, I piętro, 
pokój nr 18, tel. 33 852 37 52.

ZBM
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Anonimowe spotkania
Mityngi Anonimowych Narkomanów w Cieszy-

nie. Grupa Rewers, ul. Błogocka 30A Klub Absty-
nenta Familia, poniedziałki godz. 17.00; Grupa Na 
Rynku, ul. Szersznika – klasztor oo. Franciszka-
nów – piwnica pod Aniołami, piątki godz. 16.00.

Organizowane spotkania, to szansa dla uzależ-
nionych, którzy szukają pomocy

Organizatorzy

Rada Seniorów zaprasza
Cieszyńska Rada Seniorów od kwietnia peł-

ni dyżury w każdy drugi poniedziałek miesią-
ca oraz w każdą drugą środę miesiąca, w godz. 
16.00-17.00 w Ratuszu, sala nr 205 (II piętro).

CRS

Uwaga na pszczoły
W związku z możliwymi zatruciami pszczół Wo-

jewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennic-
twa w Katowicach, oddział w Cieszynie, przypomi-
na o konieczności przestrzegania podstawowych 
zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem 
środków ochrony roślin wynikających z ustawy 
z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony ro-
ślin (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 547). Należy 
zwrócić uwagę na następujące przepisy:

• Stosować można wyłącznie środki ochrony ro-
ślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą 
stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami 
oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia 
zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

• Środki ochrony roślin stosuje się z wykorzy-
staniem sprzętu sprawnego technicznie. Użyty 
zgodnie z przeznaczeniem zapewnia skuteczne 
zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spo-
woduje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwie-
rząt lub środowiska.

• Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone 
są zabiegi ochrony roślin, przez użytkownika 
profesjonalnego zobowiązani są do przechowy-
wania przez okres 3 lat przekazanej przez tego 
użytkownika kopii dokumentacji ewidencji wy-
konanych zabiegów środkami ochrony roślin. 

• Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin 
w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywa-
ne przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktu-
alne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

• Środki ochrony roślin na terenie otwartym 
stosuje się sprzętem naziemnym, m.in.

– jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,
– co najmniej 20 m od pasiek.
Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczo-

ne do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą sto-
sowania, a także niezgodnie z obowiązującymi za-
sadami ich stosowania, podlega karze grzywny (art. 
75 ust. 1, pkt 19 i 20 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
środkach ochrony roślin – Dz.U. z 2015 r. , poz. 547).

Rolniku! W celu ograniczenia zatruć pszczół 
należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad 
dobrej praktyki rolniczej:

• nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół 
należy stosować tylko i wyłącznie w godzinach 
wieczornych i po ustaniu ich lotów

• eliminować zabiegi środkami ochrony roślin 
toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach 
(tym również upraw z kwitnącymi chwastami 
w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.

Opryskanie pszczół cieczą roboczą powoduje 
zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemoż-
liwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wy-
niku przejęcia obcego zapachu środka chemicz-
nego, pszczoły powracające do ula są traktowane 
jako obce, nie zostają wpuszczone do gniazda lub 
giną zabite przez pszczoły strażniczki.

Ochrona roślin w sposób niezagrażający pszczo-
łom jest możliwa i wymaga wyłącznie dobrej woli 
rolników. Zapylanie roślin jest jednym z najważniej-
szych i najtańszych czynników plonotwórczych.

Wiesław Obracaj, kierownik oddziału w Cieszynie 

Podwyżka cen
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie 

sp. z o.o. informuje, że w okresie od dnia 8 maja 
2016 r. do 7 maja 2017 r. obowiązywać będzie 
nowa taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Cena dla wszystkich odbiorców usługi zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cie-
szyn wynosi 7,22 zł/m3 netto. Do cen, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, dolicza się podatek 
od towarów i usług VAT w wysokości 8 proc.

Prezes zarządu, Józef Szyguda

Grunt na sprzedaż
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze ustnego przetar-
gu nieograniczonego nieruchomość gruntową poło-
żoną w Cieszynie przy ul. Cegielnianej, oznaczoną 
w ewidencji gruntów jako działka nr 49/4 obr. 19 
o pow. 1444 m2, zapisana w księdze wieczystej nr 
BB1C/00052659/1 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres od 14 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.
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Działka do kupienia
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że prze-

znaczono do sprzedaży w drodze ustnego prze-
targu nieograniczonego nieruchomość gruntową 
położoną w Cieszynie przy zbiegu ulic Moniuszki 
i Szymanowskiego, oznaczoną w ewidencji grun-
tów jako działka nr 17/51 obr. 31 o pow. 1030 m2, za-
pisana w księdze wieczystej nr BB1C/00077938/2 
Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres od 14 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.

Wydział GN
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Ważne przypomnienie
Roczna opłata ryczałtowa za odpady – 

kogo dotyczy.
Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina właści-

cielom domków letniskowych lub innych nierucho-
mości służących do celów rekreacyjno-wypoczyn-
kowych, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, o konieczności złożenia deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi dla ww. nieruchomości i poniesienia z tego 
tytułu opłaty rocznej ryczałtowej w wysokości:

• 46,00 zł za rok od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunal-
ne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

• 59,80 zł za rok od domku letniskowego lub od 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunal-
ne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Powyższa opłata określona została uchwa-
łą Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 
2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi w przy-
padku nieruchomości niezamieszkałych, w któ-
rych powstają odpady komunalne i obowiązuje 
od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez 
wezwania za cały rok, z góry:

• do dnia 15 lipca każdego roku lub 
• w terminie 14 dni od dnia powstania obowiąz-

ku podatkowego (dot. nowo wybudowanego dom-
ku letniskowego czy zakupu nieruchomości wyko-
rzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Odbiór odpadów komunalnych będzie odby-
wał się z częstotliwością:

• odpady zmieszane: raz na miesiąc
• odpady segregowane: raz na miesiąc
• odpady zielone: od kwietnia do października 

– raz na dwa tygodnie
 • od listopada do marca – raz na miesiąc.
Ponieważ w tego typu nieruchomościach od-

pady produkowane są nieregularnie, koniecz-
ność odbioru odpadów komunalnych należy 
zgłosić firmie wywozowej, która wskaże do-
kładny termin ich odbioru: Ekoplast-Produkt Sp. 
z o.o., ul. Frysztacka 145, tel. 33 85 80 075.

Wydział OŚR

Nieruchomość gruntowa
Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że 

przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej nieruchomości gruntowe położone 
w Cieszynie przy:

• ul. Mlecznej, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka nr 80/2 obr. 71 o pow. 457 m2, zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1C/00098925/1 Sądu Re-
jonowego w Cieszynie, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania sąsiedniej działki nr 88 obr. 71.

• ul. Mlecznej, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działka nr 80/1 obr. 71 o pow. 633 m2, zapisana 
w księdze wieczystej nr BB1C/00098925/1 Sądu Re-
jonowego w Cieszynie, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania sąsiedniej działki nr 27 obr. 72.

• ul. Bucewicza, oznaczoną w ewidencji gruntów 
jako działki nr: 4/15 o pow. 17 m2 i 2/20 o pow. 14 
m2 obr. 30 (pow. łączna 31 m2), zapisane w księdze 
wieczystej nr BB1C/00053044/4 Sądu Rejonowego 
w Cieszynie, w celu poprawy warunków zagospo-
darowania sąsiednich działek nr 2/7 i 4/1 obr. 30.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zby-
cia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Cieszynie (Rynek 1, I piętro) na 
okres od 14 kwietnia 2016 r. do 5 maja 2016 r.

Wydział GN
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Nr 8 (885)co? gdzie? kiedy?

22-27.04 g. 14.00 2D Zwierzogród – dub-
bing (familijna komedia animowana) USA 6
22-27.04 g. 16.00 3D Zwierzogród – dub-
bing (familijna komedia animowana)USA 6
22-26.04 g. 20.15 The Boy – napisy (horror) 
USA/Chiny/Kanada 15
22-27.04 g. 18.15 Cuda z nieba – napisy 
(dramat) USA 12
22-26.04 g. 20.15 The Boy – napisy (horror) 
USA/Chiny/Kanada 15
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY „FAFIK”
27.04 g. 20.15 Mistrzowie światowego kina: 
John Schlesinger – wstęp tylko dla członków 
klubu posiadających aktualny karnet DKF

TEATR

23.04 g. 16.00 Dziecięce spotkania z folklorem 
– koncert Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej
25.04  Charytatywny Koncert Wiosenny Ze-
spół Szkół im. Władysława Szybińskiego
28.04-3.05 18. Przegląd Filmowy Kino na 
Granicy
6.05 g. 18.00 Koncert Stanisławy Celińskiej 
„Atramentowa...”
XX DNI TEATRU 
– Teatr Ateneum im. S.Jaracza z Warszawy 
8.05 g. 20.00 Spektakl „Błogie dni” 
9.05 g. 20.00 Spektakl „Kolacja dla głupca”
10.05 g. 20.00 Spektakl „Róbmy swoje”

COK

22.04 g. 16.00 Tydzień Ziemi – wykład dot. 
pszczelarstwa
22.04 g. 19.30 Kościół OO. Bonifratrów Mu-
zyka i pieśni średniowiecznej Europy – kon-
cert zespołu muzyki dawnej „Góra Trolla” 
26.04 g. 17.00 „Kręci się w Cieszynie” – pod-
sumowanie warsztatów filmowych dla mło-
dzieży, prezentacja spotu „Cyberprzemoc”
28.04-3.05 18. Przegląd Filmowy „Kino na 
Granicy”
29.04 g. 17.00 Muzyka i pieśni średnio-
wiecznej Europy - koncert muzyki dawnej
29.04 g. 16.00 Rynek Międzynarodowy 
Dzień Tańca – Flash Mob 2016
1.05 g. 8.00 Targi Staroci
2.05 g. 17.00 Rozprawiomy, śpiewómy po 
naszymu i ni jyny” – spotkanie sekcji miło-
śników gwary 
3.05 Obchody Święta Konstytucji 3 Maja 
4.05 g. 15.00 Spotkanie w ogrodzie Anny Sojki
4.05 g. 16.00 Wahadła lecznicze – cz. II – 
prelekcja Czesława Stuchlika
5.05 g. 9.00 Poznajemy instrumenty mu-
zyczne: wiolonczela - koncert edukacyjny
7.05 g. 18.00 Scena Polska kameralnie „Bo-
żyszcze kobiet” 
WYSTAWY 
do 23.04 Wystawa klubu żeglarskiego 
PTTK „Sternik” Cieszyn
12-29.04 Prace uczniów z zajęć artystycznych 
G1 – pod kierunkiem Dobiesława Kaczmarka
28.04-3.05 18. Przegląd Filmowy „Kino na 
Granicy”
10-25.05 Marian Dembiniok – Fotografia
12-15.05 Ikony – Janusz Szczurek
10.05 Lampy z kartonu – Janusz Szczurek

10-31.05 „Jak wygląda wiatr?” – wystawa po-
konkursowa
   
MŚC

Muzeum czynne: wt., czw., sob., niedz.: 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00; śr., pt.: 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00; pon.: nieczynne.
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH
do 30.04. Album cieszyńskie
27.04 g. 17.00 Spotkania Szersznikow-
skie: Mariusz Makowski, Historia Zamku w 
Grodźcu. Spotkanie tylko za zaproszeniami.
29.04 g. 17.00 „Ludzie listy piszą...”. Naj-
starsze listy cieszyńskich chłopów

BIBLIOTEKA

26.04 g. 10.30 Komputerowy Klub Seniora
26.04 g. 12.00 Kurs Komputer dla seniora 
55+”
27.04 g. 9.30 Kurs komputerowy „Zaskocz 
wnuka”
18.05 g. 10.00 Rozwijamy skrzydła Pol-
ski lokalnej - debata lokalna o aktywności 
społecznej w bibliotece
19.05 g. 10.00 Finał trzeciej edycji mię-
dzyszkolnego konkursu literackiego „Na 
tropie tajemnicy”
ODDZIAŁ DLA DZIECI
22.04 g. 15.00 WyGRYwamy–turniej gier 
planszowych
25.04 g. 15.00 Warsztaty biblioterapeu-
tyczne (stała grupa) 
26.04 g. 15.00 DalEKOwzroczni - warszta-
ty ekologiczne
27.04 g. 10.30 Spotkanie grupy zabawowej 
Gromadka Uszatka
27.04 g. 15.00 English story – warsztaty ję-
zykowo-plastyczne
29.04 g. 15.00 WyGRYwamy – turniej gier 
planszowych

KSIĄŻNICA

Wystawy czynne: wt., śr., czw., pt. w godz. 
8.00-18.00, sob. 9.00-15.00
do 30.07 In Hoc Signo Vinces. Chrześcijańskie 
dziedzictwo w nauce i kulturze polskiej
29.04 g. 17.00 Cymelia i osobliwości Książ-
nicy Cieszyńskiej „Ludzie listy piszą…”. Naj-
starsze listy cieszyńskich chłopów. Prezen-
tacja Anny Rusnok 
27.05 g. 17.00 »Bogato zaopatrzony skład i 
nakład bardzo pięknych i tanich książek«. 
Dorobek wydawniczy cieszyńskiej księgar-
ni Edwarda Feitzingera. Prezentacja Mał-
gorzaty Szelong z cyklu „Cymelia i osobli-
wości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej 
     
 
MUZEUM DRUKARSTWA

do 24.05 UŚ prezentuje – Wystawa plakatu 
ekologicznego: Stres i depresja
Czynne: wt.-pt. 10.00-17.00. W sezonie tu-
rystycznym (maj-wrzesień) również w so-
boty i niedziele: 14.00-18.00. Zwiedzanie 
i udział w warsztatach graficznych, intro-
ligatorskich i typograficznych dla grup 
w każdym dniu tygodnia po uzgodnieniu 
terminu: 696 652 114 lub osobiście.

M4PSP

Bezpłatne zwiedzanie muzeum (ul. Frysz-
tacka 2) możliwe po wcześniejszym kon-
takcie tel. 604 833 667, Krzysztof Neścior.

ZAMEK CN

do 5.06 2. Ogólnopolska Wystawa Znaków 
Graficznych, wernisaż 13.04 g. 17.00 
29.04-12.06 Odczarować wiklinę - Akademia 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
29.04-3.07 Jak sobie wysiejesz, tak Ci 
wyrośnie… Dobre praktyki w rodzinnym 
ogrodzie, otwarcie wystawy 29.04 g. 16.00
8.05 g. 9.00 Warsztat tworzenia mandali, 
Wzgórze Zamkowe 
8.05 g. 14.00-19.00 Alternatywny warsztat 
kulinarny Wzgórze Zamkowe  
Informacja Turystyczna i sklep czynne 
od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-17.00
Wieża Piastowska i Rotunda św. Mikoła-
ja czynne w godz. 9.00-17.00
Punkt Konsultacyjny, Dział Przedsię-
biorczości, Oranżeria Zamku Cieszyn. In-
formacje dla przedsiębiorców oraz osób 
planujących założyć własną działalność go-
spodarczą, rejestracja: 33 851 08 21 w. 22

RÓŻNE

IZBA CIESZYŃSKICH MISTRZÓW, ul. Stary 
Targ 2, tel. 603 217 533, pon.-pt. godz. 10.00-
16.00, so.-niedz. po uzgodnieniu telefonicznym.
do 30.04 Konkurs na studencką pracę na-
ukową poświęconą tematyce wyborczej, 
więcej na: www.pkw.gov.pl
każdy drugi poniedziałek miesiąca g. 
10.00-17.00 „Oddaj krew w Cieszynie, Ry-
nek – Ambulans Krwiodawstwa
do 30.04 „Przebudzenie” malarstwo akry-
lowe Joanny Bizub-Baszczyńskiej, Szpital 
Śląski, Galeria zmienna
21-22.04 g. 14.00-18.00 „Rower: Reanimacja” 
– akcja plecionkarska, Wzgórze Zamkowe
22.04 g. 14.00 Filiżanka herbaty z pszczo-
łami – Herbaciarnia Laja
22.04 g. 16.00 Tydzień Ziemi – Warsztaty 
spotkanie z pszczołami, Wzgórze Zamkowe
22.04 g. 17.30 Małżeństwo na próbę – sztu-
ka Johna Whitewooda w wykonaniu Grupy 
Teatralnej Baj(k)arze, OCKiR
22.04 g. 19.00 Pogoria + Demontaż Cieszyn, 
Anielski Młyn, ul. Stary Targ 1
22.04 g. 19.30 Muzyka i pieśni średnio-
wiecznej Europy – koncert Zespołu muzyki 
dawnej Góra Trolla
23.04 g. 14.00 Wybuchowe labolatorium – 
eksperymenty chemiczne dla dzieci, OCKiR
23.04 g. 19.00 Gutter Slut / How Long / Le-
thal Stab, Świetlica Krytyki Politycznej, ul. 
Zamkowa 1
24.04 g. 9.00 IV Ogólnopolski Cieszyński 
Konkurs Skrzypcowy, Państwowa Szkoła 
Muzyczna, ul. Zamkowa 3
24.04 g. 9.30 Wycieczka rowerowa wzdłuż 
Olzy – około 40 km, spotkanie na rynku, 
TKK PTTK „Ondraszek” tel: 509121598
24.04 g. 9.45 60. Jubileuszowy Wiosenny 
Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej, Kościół 
Jezusowy
24-26.04 g. 9.00 Ogólnopolskiego konkurs 
skrzypcowy, Państwowa Szkoła Muzyczna 
ul. Zamkowa
24.04 g. 10.00 Giełda Płyt Winylowych, Piwnica 
Browaru Zamkowego Cieszyn, ul. Dojazdowa 2

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

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

Teatr im. 
A. Mickiewicza
www.teatr.cieszyn.pl, tel. 33 857 75 90

Muzeum 4. Pułku 
Strzelców Podhal.
www.militariacieszyn.pl, tel. 604 833 667

Muzeum Drukarstwa
www.muzeumdrukarstwa.pl,  tel. 33 851 16 30

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

Różne...

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

Muzeum Śląska
Cieszyńskiego
www.muzeumcieszyn.pl, tel. 33 851 29 32

Biblioteka Miejska
www.biblioteka.cieszyn.pl, tel. 33 852 07 10
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25.04 g. 16.00 Debata: System oświatowy a 
potrzeby edukacyjne społecznosci lokalnej, 
Centrum Konferencyjne UŚ
26.04 g. 10.00 IX edycja cieszyńskiej Wam-
piriady, UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edu-
kacji, ul. Bielska 62
26.04 g. 16.00 Abecadło znamion – wska-
zówki do samokontroli – lek. Anna Kotula-
-Hatala, Sala konferencyjna Pawilonu Dia-
gnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskiego
27.04-13.05 3. Biennale w Wenecji Cie-
szyńskiej, Wenecja Cieszyńska i inne obiek-
ty na terenie miasta
28.04-03.05 18. Przegląd Filmowy „Kino Na 
Granicy” Cieszyn/Czeski Cieszyn 
28.04-2.05 Rynek Smaków - zjazd food 
trucków w Cieszynie
28.04 g. 11.00 BoBaski - spotkania z fizjo-
terapeutą, Bawialnia, Hotel Mercure, ul. 
Motelowa 21
29.04 g. 16.00 Międzynarodowy Dzień Tań-
ca – Flash Mob 2016, Rynek
3.05 g. 10.30 Uroczystości Święta Konsty-
tucji 3 Maja
4-31.05 Cieszyn i okolice w obrazach Ja-
niny Chmiel - wystawa, Galeria Zmienna, 
Szpital Ślaski
6.05 g. Dzień Godności Osoby z Niepełno-
sprawnością Intelektualną, UŚ, ul. Bielska 62
do 10.05 „Zdrowie po Cieszyńsku” Edycja 
2016 – zgłoszenia do konkursu dla szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, Starostwo Powiatowe w Cieszynie

SPORT

Wtorki g. 18.00 Zumba co tydzień, SP6 
ul. Katowicka 68, tel. 665 066 684
Soboty g. 9.00 Parkrun Cieszyn – bieg na 
5 km. Alejki SportParku
24.04 g. 9.00 Amatorska Liga Siatkówki 
2016, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. 
Błogocka 24
24.04 g. 9.30 Wycieczka rowerowa wzdłuż 
Olzy, start - Rynek
24.04 g. 10.00 Cieszyński Fortuna Bieg
7.05 g.9.00 I Grand Prix Powiatu Cieszyń-
skiego w tenisie stołowym, II LO im. M. Ko-
pernika, Plac Wolności 7b

Po 2 Str. OLZY

AVION Czytelnia i Kawiarnia, ul. Główna 1
22.04 g. 17.00 Salon muzyczny Petra Fúriková
26.04 g. 16.30 Podwieczorek poetycko-mu-
zyczny „Dialog - poezja łączy a nie dzieli”
28.05 g. 10.00 Podsumowanie VII Edycji 
Międzynarodowego Konkursu Literackiego 
z cyklu „Zostań pisarzem z...”, pt. „Z pamięt-
nika młodego czytelnika”
SCENA POLSKA TEATRU CIESZYŃSKIEGO 
23.04 g. 17.30 Powróćmy jak za dawnych 
lat czyli polskie piosenki międzywojenne
2.05 g. 19.00 Powróćmy jak za dawnych lat 
czyli polskie piosenki międzywojenne
KASS  STRZELNICA
22.04 g. 19.00 Cree i RUR - koncert legend 
blues rocka z Czech i Polski, Jazz Klub
23.04 g. 20.00 Klara Vytiskova „Home”, 
koncert, Jazz Klub
5.05 g. 20.00 Vltava: „Čaroděj” - koncert, 
Jazz Klub
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ważne instytucje

Data Apteka (adres, telefon)
22 IV 

– 
6 V

Farmarosa
ul. Bobrecka 27
33 858 27 65

Dyżury aptek

Zapisz się na newsletter
Tych, którzy chcą być na bieżąco infor-

mowani o najciekawszych wydarzeniach 
kulturalnych i sportowych w Cieszynie, 
zachęcamy do skorzystania z Newslettera. 
Po wejściu na www.cieszyn.pl w zakładce 
Newsletter wystarczy podać swój adres  
e-mail, a wtedy na skrzynkę mailową będą 
trafiać informacje o ważnych wydarze-
niach w naszym mieście.

BZ

Zgłoś imprezę na 
www.cieszyn.pl 

Wszystkich organizatorów imprez odby-
wających 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 pro-
simy o kliknięcie przycisku „Dodaj swoją 
imprezę do kalendarium” i wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego.

BZ

Polub 
Cieszyn 
na Fb

Zachęcamy do 
polubienia profilu 
Cieszyna na portalu społecznościowym Fa-
cebook. Ciekawostki o Cieszynie, zapowie-
dzi imprez, konkursy itd. – to wszystko na 
www.facebook.com/CieszynRobiWrazenie.

BZ

Instytucje
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-Infor-
macyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Skrajna 5, pok. 5, tel. 33 479 49 18, 33 479 49 19
Powiatowy Ośrodek wsparcia dla osób  
dotkniętych przemocą w rodzinie (Hostel)

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

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

Hospicjum Domowe

ul. Wąska 2, tel. 691 771 892
Klub Abstynenta „Familia”

ul. Błogocka 30a, tel. trzeźwości pon., czw., pt. 
14.00–20.00 i wt., śr. 10.00–16.00: 33 852 40 00
Punkt ds. narkomanii

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, czynny w piątki 
w godz. 11.00-20.00
Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”

ul. ks. Janusza 3, tel. 33 479 54 55, www.bycrazem.com
Miejski Zarząd Dróg

ul. Liburnia 4, tel. 33 858 28 90, www.mzd.cieszyn.pl
Pogotowia

Energetyczne: tel. 991, Gazowe: tel. 992, Ciepłowni-
cze: 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, Graniczna 1,  
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.szpital.netus.pl
Urząd Miejski

Rynek 1, tel. 33 479 42 00, www.um.cieszyn.pl
Zakład Budynków Miejskich sp. z o.o.

ul. Liburnia 2a, tel. 33 852 25 60, www.zbm.cieszyn.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

ul. Słowicza 59, tel. 33 479 41 00, www.zgk.cieszyn.pl

Centrum Praw Kobiet i Rodziny

Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, tel. 731 609 903,  
porady prawne (czwartki godz. 16.00-18.00), porady 
pedagogiczne (ost. środy miesiąca godz. 16.00-18.00)
Sesje coachingowe: drugi i czwarty pon. w godz. 16.00-17.00

Dopalacze – najważniejsze numery telefonów

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sani-
tarnego,
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli 
w sprawach bezpieczeństwa dzieci,
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika 
Praw Dziecka
112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej 
Unii Europejskiej

Sport

Po drugiej stronie Olzy
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Przytul psisko
Prezentujemy Państwu kolejne psy, które niedawno trafiły do schroniska. Przypominamy, że 

poszukiwania zaginionego psa dobrze jest rozpocząć w schronisku dla zwierząt Azyl w Cieszy-
nie, ul. Cicha 10, tel./fax 33 851 55 11, tel. kom. 603 850 137.

RK

Adriana Fąfrowicz – pracownik Muzeum Dru-
karstwa, zwycieżczyni ultramaratonu na 50 km 
„Beskidzka 160 na raty”. Na co dzień biega z 
roczną suczką i tygodniowo pokonują  ok. 60-70 
km, przeważnie w górach.

Pies Żelek – sympatyczny, lubiący biegać i ba-
wić się, wiek około roku. Znaleziony 15 kwiet-
nia 2016 r. Nr. ew. 134/2016 

Pies Bobik – ruchliwy, pełen energii 4-latek, 
znaleziony przez Straż Miejską 12 kwietnia 
2016 r. na ul. Popiołka. Nr. ew. 129/2016
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Kazimierz Kawulok – nauczyciel j. angielskiego 
w ZSEG w Cieszynie. W jego domu mieściła się 
kiedyś siedziba Towarzystwa Opieki nad Zwie-
rzętami. Przez pewnien czas podopiecznym w 
tym domu był... niedźwiedź.

Czas na Bednarka

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-
-Rewalidacyjnych oraz Stowarzyszenie Na 
Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży Nasze Dzieci serdecznie zapraszają 3 
czerwca do Hali Widowiskowo-Sportowej 
(Lodowisko) na V Koncert Charytatywny Wy-
śpiewajmy Marzenia. Gwiazdą wieczoru będzie 
Kamil Bednarek. Całkowity dochód z koncertu 
zostanie przeznaczony na zakup specjalistycz-
nego sprzętu. Bilety do nabycia od maja w Miej-
skim Centrum Informacji (Ratusz, Rynek 1), w 
kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie 
(ul. Bobrecka 29, parter) oraz w sekretariacie 
ZPSWR (ul. Wojska Polskiego 3).

Organizatorzy

Biegiem po Cieszynie
W weekend 18-19 czerwca zapraszamy 

na imprezę sportową Orienteering w Cieszy-
nie. W zależności od naszego obycia z mapą 
i kompasem, przygotowaniem fizycznym, 
preferowanym stylem aktywności (pieszo, 
rowerem, kajakiem) w wydarzeniu można 
wziąć udział w następujących kategoriach: 

• w rajdzie przygodowym (gdzie na zna-
lezionych przez nas punktach kontrolnych, 
trzeba będzie wykonać określone zadania 
specjalne: sprawnościowe lub logiczne. 
Cztery zróżnicowane pod względem trud-
ności trasy: od rodzinnej po PROFI – liczącą 
blisko 200 km z 32-godzinnym limitem cza-
su – coś dla prawdziwych twardzieli)

• trasy piesze o długościach 50 i 100 km
• trasy rowerowe o długościach 50 i 100 km
Organizatorami wydarzenia są: Urząd 

Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Stowarzyszenie Silesia Adventure Sport. 

Zapisy, dokładny opis tras na stronie: 
www.SilesiaAdventureSport.pl.

Organizatorzy

Abecadło znamion

Zanim rozpocznie się letni sezon weź lu-
sterko, zarezerwuj czas – obejrzyj myszki 
i pieprzyki, to przed wakacjami obowiązkowy 
punkt programu. Pieprzyki i myszki łatwo ule-
gają uszkodzeniom, które mogą prowadzić do 
rozwoju czerniaka. Na temat kryteriów, któ-
re mamy uwzględniać podczas samobadania 
znamion, będzie mówić lek. Anna Kotula-Ha-
tala podczas wykładu Pro Salute 26 kwietnia, 
o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Pawilonu 
Diagnostyczno-Zabiegowego Szpitala Śląskie-
go, wstęp bezpłatny. Co to są kryteria ABCD, 
jakie są objawy czerniaka, jak rozpoznać 
nowotwór skóry, jak się ustrzec przed czer-
niakiem, skąd się bierze ten rak? Odpowie-
dzi na te pytanie otrzymacie państwo pod-
czas wykładu, serdecznie zapraszamy.

Szpital Śląski
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